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OKOLJA

- Popravki predloga poročila o stanju okolja 1995
- EPA 1378
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POROČILO
- Prvo redno letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 1995
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POPRAVKI
STANJU

PREDLOGA

OKOLJA

POROČILA

O

1995

- EPA 1378

Ministrstvo za okolje in prostor v prilogi pošilja Popravke
Predloga poročila o stanju okolja 1995 - EPA 1378 ki je

bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora Republike
Slovenije št. 6/1, z dne 29. 2. 1996
Marko Slokar
državni sekretar

POPRAVKI POROČILA O STANJU OKOLJA 1995
e

PRVI ZVEZEK POROČEVALCA
• str. 19 - grafikon: ponovno razločno Izrisan
• str. 29 - grafikon 12: desni grafikon zamenjan z grafikonom za fenolne raztopine v Notranjski Reki
• str. 32 - tabela 16: v stolpcu Opis mesta »vpliv izliva
Rižane- prestavljen na prvo mesto in »vzhodni del Koprskega zaliva« na drugo mesto
• str. 33 - poglavje 1.1.3.: Onesnaženost tal: namesto
300.0000 ha pravilno 300.000 ha
• str. 34 - tabela 17: opomba" pravilna: mejna vrednost
ostankov atrazina In slmazina v srednje kislih tleh nad
katerimi so možne fitotoksične poškodbe
• str. 37 - grafikon 16: v naslovu dodano na območ]u LJubljane
• str. 40 - grafikon 20: v grafu popravljena označba maximalno dovoljenje koncentracije Cd na vrednost 2 mg/kg s.
s.
e str. 42 - tabela 19: popravljeno oštevilčenje
• str. 48 - poglavje 1.2.3. ODPADKI: Prvi stavek se pravilno
glasi: V Sloveniji je nastalo v obdobju 1993-1994
848.0001
komunalnih odpadkov, 25.169 t in1 36.390 m3 nevarnih
odpadkov ter 420.000 t in 703.840 m posebnih odpadkov.
• str. 48 - podpoglavje: Zakonodaja - zadnji stavek zbrisan
• str. 48 - tabela - industrija: Tekst se pravilno glasi: Znaten
del industrijske dejavnosti ni ustrezno poskrbel za končno
odstranitve nevarnih in posebnih odpadkov. Odstranjevanje odpadkov iz gospodarskih dejavnosti se izvaja v
okviru branie ali medbranžno.
• str. 49 - prvi odstavek, 9. vrsta: 1. 3. 1995 pravilno 1. 3.
1990
• str. 49 - poglavje 1.2.3.1. Komunalni odpadki: 1. stavek
pravilno glasi: nastane letno več kot 400 kg komunalnih
odpadkov... (namesto čistih komunalnih)
e str. 51 - tabela 24: število odlaaališč 26 oravilno 25
skupaj odlagališč 54 pravilno 53
• str. 52 in str. 53 - tabela 26 in tabela 27: dodana opomba:
Navedene količine so absolutne ne glede na enoto mere in
jih je treba obravnavati sumarno. Lastniki odpadkov so

•
e
e
e

navajali količine v masni (t) ali volumski (mJ) enoti, odvisno
od vrste odpadka in sistema zbiranja ter transporta,
str. 53 - tabela 27: namesto šifra pravilno zaporedna
številka
str. 53 - v odstavku: Zbiranje in odstranjevanje nevarnih
odpadkov. V 8. vrsti se stavek pravilno glasi: Razvoj storitev
na področju ravnanja z odpadki oz. količine odstranjenih
odpadkov v obdobju 1990-1993 je občuten (tabela 20).
str. 54 - grafikon 21: ponovno razločno izrisan
str. 55 - grafikon 22: ponovno razločno izrisan
str. 54 - poglavje 1.2.3.3. Manjša neurejena odlagališča:
... število odlagališč v Sloveniji naslednje

Pravilno se
glasi:
e z 1 m1 ali več odpadkov5 je 50.000-60.000 odlagališč
e od tega z 10 ali več m odpadkov je 10.000-15.000
odlagališč
e od tega s 100 ali več m3 odpadkov je 2000-3000
odlagališč
e str. 55 — prva vrstica... 12 neurejenih odlagališč pravilno'
eno - dve neurejeni odlagališči,
e str. 55 - poglavje 1.2.3.4. Izvoz odpadkov:
2. vrsta - neoporečnega črtano,
5. vrsta - Namesto S pristopom k Baselski konvenciji...
pravilno: S podpisom zakona o ratifikaciji baselske konvencije...
8. vrsta - stavek: Te obveznosti... črtano in dodan novi
stavek: Mednarodni promet z odpadki se že izvaja
skladno z določili baselske konvencije
11. vrsta - Namesto, izvoženih ca. 5000 do 60001 nevarnih
odpadkov ali manj kot 10% letno ... pravilno:... izvoženih
približno 5.500 ton nevarnih odpadkov ali približno 10
odstotkov...
• str. 56 - grafikon 23: ponovno razločno izrisan
e str. 57 - poglavje 1.2.4. SEVANJA
2. odstavek: Jedrski objekti so:
e RUŽV (rudnik urana Žirovski Vrh)
e str. 59 - Naslov podpoglavja: T.i. jodovska problematika
črtano, v naslednji vrsti namesto... jodovsko problematiko .
v vodah pravilno... koncentracija joda v vodah...
3
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str. 65 - poglavje 1.3.3. Kakovost hrane - 2. odstavek, 2.
vrsta pravilno:... Izvajajo zdravstveni nadzor organi republiškega zdravstvenega inšpektorata...
str. 74 - Prašičje farme: zadnji popravljen stavek se glasi:
Skupno število stojišč je bilo planirano do konca leta 1993
9000, dokončno število 12000 stojišč naj bi bilo doseženo
leta 1995.
str. 89 in 90 - grafikon 31 in 32: naslov dopolnjen z ...na
področju mesta Ljubljana
str. 90 - poglavje 2.5.2.2. Izgradnja avtocest in okolje - v
drugem odstavku v 6. vrsti: pravilno... I. kmetijskega
območja v ravninah.
str. 91 - v prvi vrsti namesto ...ki so pod obstoječimi
cestami... pravilno ... že obstoječe cestne površine...

• str. 91 - Vpliv hrupa. V zadnji alineji namesto... vrednotenje prizadetih prebivalcev... pravilno ...in ogroženost
prebivalcev ovrednotiti...
• str. 94 - tabela 73: glava tabele urejena
DRUGI ZVEZEK POROČEVALCA
• str. 4 - grafikon 36: na ordinati dodano število turistov
• str. 11 - zadnji odstavek, druga vrsta: Namesto... ta pa je v
določenih segmentih tudi del informacijskega sistema varstva okolja. Pravilno... vendar pa se v določenih segmentih sistema prekrivata.
• str. 21 - Namesto tabele 79 pravilno tabela 79a
• str. 40 - Kmetijstvo - KM
KM2. Pravilno: I. kmetijskega območja v ravninah.

Poraba ozonu škodljivih snovi v obdobju 1986-1993
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Vir: Zavod RS za statistiko, Ministrstvo RS za zdravstvo; obdelava: GZS: Center za informacijski sistem, Služba za napredek poslovanja

Povprečne letne vrednosti kemijske potrebe po kisiku in vrednost
fenolnih spojin v Notranjski Reki v letih od 1989 do 1994
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Količine odstranjenih odpadkov v obdobju 1990-1994 (v tonah)
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Vir: Slu2ba za napredek poslovanja, GZS
Količine izvoženih odpadkov v obdobju 1991-1994 (v tonah)
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Količinska proizvodnja sekundarnih surovin v obdobju 1989-1994 (v tonah)
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1995

Državnemu zboru predlaga, da poročilo čimprej obravnava, in hkrati obvešča, da želi skladno s 44. členom
zakona o varuhu človekovih pravic osebno predstaviti
povzetek poročila in svoje ugotovitve na seji Državnega
zbora.
Ivan Bizjak
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic pošilja prvo redno
LETNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC.
Poročilo, ki ga Državnemu zboru posreduje v skladu s 43.
členom zakona o varuhu človekovih pravic, se nanaša na
delo varuha v letu 1995.
VSEBINA

4.3. Socialna varnost
4.3.1. Socialno varstvo
4.3.2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4.3.3. Zdravstveno zavarovanje
4.3.4. Zdravstveno varstvo
4.4. Delovnopravne zadeVfe
4.5. Upravne zadeve
4.5.1. Državljanstvo
4.5.2. Tujci
4.5.3. Denacionalizacija
4.5.4. Ostale upravne zadeve
4.6. Sodni in policijski postopki
4.6.1. Sodni postopki
4.6.2. Policijski postopki
4.7. Okolje in prostor
4.7.1. Posegi v okolje
4.7.2. Urejanje prostora
4.8. Gospodarske javne službe
4.9. Stanovanjske zadeve
4.9.1. Stanovanjska razmerja
4.9.2. Vojaška stanovanja
4.9.3. Stanovanjsko gospodarstvo
4.10. Ostale zadeve

1. UVOD
2. VZPOSTAVITEV URADA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Izvolitev in pričetek dela varuha
Organizacija urada varuha
Finančna sredstva
Zaposleni
Prostori in opremljenost

3. DELO VARUHA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

PRAVIC

Značilnosti dela v prvem letu
Način dela
Poslovanje zunaj sedeža
Sodelovanje z državnimi in drugimi organi
Mednarodno sodelovanje
Stiki z javnostjo
Statistični podatki o delu varuha

4. PREGLED KLJUČNIH PROBLEMOV PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
4.1. Ustavne pravice
4.2. Omejitve osebne svobode
4.2.1. Priporniki
4.2.2. Obsojenci na prestajanju zaporne kazni
4.2.3. Vojaki
4.2.4. Osebe z duševnimi motnjami

5. PREGLED NEKATERIH OBRAVNAVANIH PRIMEROV IN
MNENJ VARUHA

1. UVOD

spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o
pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji. Varuhu
hkrati nalaga, da najkasneje do 30. septembra predloži poročilo za minulo leto.

6. UGOTOVITVE IN OCENE O STOPNJI SPOŠTOVANJA
ČLOVEKOVIH PRAVIC TER O PRAVNI VARNOSTI DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zakon o varuhu človekovih pravic v 43. členu določa, da varuh
poroča državnemu zboru o svojem delu, ugotovitvah o stopnji
7
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Pričujoče poročilo je prvo redno letno poročilo varuha človekovih pravic državnemu zboru. Vključuje obdobje od začetka
delovanja institucije do konca leta 1995. Institucija varuha je
uradno začela delovati z začetkom leta 1995. Ker je precej
vlog posameznikov prispelo že pred uradnim začetkom dela
varuha, je v tem poročilu zajeta tudi obravnava teh vlog, hkrati
pa so v njem opisana tudi vsa opravila za vzpostavitev institucije. S tem poročilom zaokrožamo začetno obdobje delovanja
varuha človekovih pravic.

naloge so v Sloveniji ao sprejetja zakona o varuhu Človekovih
pravic opravljali zlasti Svet za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, družbeni pravobranilci in komisije za
vloge in pritožbe oziroma za peticije.
Ustavna podlaga za ustanovitev varuha človekovih pravic je v
159. čenu ustave Republike Slovenije, ki določa, da se za
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju
do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi varuh pravic državljanov ter da se z zakonom za posamezna področja lahko določijo posebni varuhi pravic državljanov. Z zakonom o varuhu
človekovih pravic (Ur. I. RS, št. 71/93, popr. 15/94), ki ga je
decembra 1993 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, je
bil za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave
in nosilcev javnih pooblastil uveden varuh človekovih pravic
in določene njegove pristojnosti in pooblastila.

Ker gre za prvo poročilo, smo skušali čim podrobneje osvetliti
vse plati delovanja varuha v prvem letu. Začetno poglavje
opisuje aktivnosti, ki so bile potrebne za zagotovitev vseh
možnosti za delo, in predstavlja sedanjo organiziranost in
opremljenost urada varuha. Poudariti velja, da so v našem
prvem letu vzporedno tekla prizadevanja za vzpostavitev celovitih materialnih, kadrovskih in drugih možnosti za delo ter
prizadevanja za čim uspešnejše in hitro reševanje vlog posameznikov, ki so se od vsega začetka množično obračali na
nas. Ob tem je bilo treba orati ledino glede načina dela te
nove institucije pri nas, ji zagotoviti ustrezno mesto in vzpostaviti potrebne stike s pristojnimi državnimi organi, na katere
se nanaša delo varuha, pa tudi z javnostjo.

Skladno z zakonom varuha oziroma varuhinjo človekovih
pravic izvoli državni zbor na predlog predsednika republike z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za šest let. Na
predlog varuha pa državni zbor imenuje namestnike varuha.
Zakon določa, da ima varuh najmanj dva in največ štiri
namestnike. Na predlog predsednika republike je Državni
zbor Republike Slovenije 29. septembra 1994 izvolil za prvega
varuha človekovih pravic g. Ivana Bizjaka. Po izvolitvi je varuh
predlagal državnemu zboru imenovanje štirih namestnikov,
vendar je državni zbor na sei 8. decembra 1994 imenoval tri.
Za namestnike varuha so bili imenovani: g. Aleš Butala, g.
France Jamnik in g. Jernej Rovšek. V zvezi s svojim delom ima
namestnik na področjih, za katera je pristojen, vsa pooblastila, ki jih zakon daje varuhu.

V naslednjem - tretjem - poglavju predstavljamo opisne in
statistične podatke o delu varuha v letu 1995. Posebej smo
prikazali nekaj značilnosti začetnega obdobja delovanja
varuha, opisali pa smo tudi način dela, kakršnega smo vzpostavili v obravnavanem obdobju.
V četrtem poglavju je podrobneje predstavljena problematika,
s katero smo se srečevali, ukrepi, ki smo jih uporabljali za
razrešitev problemov, s katerimi so se posamezniki obračali
na nas. ter predlogi in mnenja za odpravo problemov in
izboljšanje stanja, ki smo jih že posredovali pristojnim organom ali pa jih navajamo kot povzetek dosedanjega dela na
posameznem področju.

Varuh človekovih pravic je uradno začel delati 1. januarja
1995. S tem dnem je prenehal delovati Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, veljati je prenehal zakon
o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
na novo ustanovljena institucija pa je skladno z zakonom
prevzela od Sveta zadeve, ki jih je do tedaj prejel in reševal,
vse nerešene zadeve (24), arhiv, sredstva ter oba uslužbenca.

V naslednjem delu poročila predstavljamo nekaj posamičnih
obravnavanih primerov, da bi se uporabniki tega poročila
podrobneje seznanili s sicer abstraktno prikazano problematiko, pa tudi z načinom dela varuha in možnostmi, ki jih ima
pri tem delu.

Varuh je ob začetku dela opravil primopredajo s predsednikom Sveta za varstvo člvekovih pravic in temeljnih svoboščin
g. prof. dr. Ljubom Bavconom. Na svoji prvi tiskovni konferenci se je predsedniku in članom Sveta zahvalil za opravljeno
delo ter poudaril, da je Svet opravil na področju varovanja
človekovih pravic pomembno delo.

Sklepni del poročila je namenjen predstaviti ugotovitev in
ocen o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji, kar je po zakonu obvezen sestavni del poročila. Ugotovitve in ocene temeljijo na obravnavanih primerih v prvem letu
delovanja varuha.

Omeniti moramo, da pogoji, katerih izpolnitev je predvidel
zakon pred začetkom dela varuha, ob uradnem začetku
opravljanja dela varuha niso bii v celoti izpolnjeni, vendar je
bil pritisk pobudnikov tak, da smo morali začeti delati takoj
(od izvolitve varuha do 31. decembra 1994 je bila nanj naslovljena 401 pobuda, v prvem mesecu delovanja pa smo prejeli
228 pobud). Velik pripad zadev je močno vplival na naše delo
skozi vse leto 1995.

Letno poročilo varuha bo doseglo svoj namen, če ga bo
državni zbor čim temeljiteje obravnaval in če bodo vsi državni
organi, ki jih zadeva opisana problematika, čim bolj zavzeto
delovali za razrešitev opisanih težav. Prepričani smo, da so
jim naša mnenja in predlogi lahko v pomoč pri tem delu. Pri
tem ni mogoče spregledati, da v tem poročilu navedene
ugotovitve, mnenja in predlogi izhajajo iz več kot dva tisoč
pisnih vlog in še veliko več ustnih stikov s posamezniki, ki so
nam predstavili svoje probleme.

Pred uradnim začetkom dela službe varuha smo najeli
poslovne prostore v najnujnejšem obsegu, odprli žiro račun
varuha, izdelali in spreeli začasne organizacijske akte ter
izdelali načrt potrebnih finančnih sredstev za delo v letu 1995.

2. VZPOSTAVITEV URADA VARUHA
ČLOVEKOVIH PRAVIC

2.2. ORGANIZACIJA URADA VARUHA

2.1. IZVOLITEV IN PRIČETEK DELA VARUHA

Zakon o varuhu človekovih pravic določa, da varuh sprejme
poslovnik, s katerim se zlasti določijo delitev področij, organizacija dela in postopek z vlogami. Predvideno je, da mora
varuh pred sprejetjem poslovnika pridobiti mnenje pristojnega delovnega telesa državnega zbora. Varuh je svoj poslovnik po pozitivnem mnenju odbora državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje sprejel v novembru 1995. S sprejetjem poslovnika nismo hiteli, ker že zakon o varuhu človekovih
pravic podrobno določa postopek pri varuhu, ker je postopek
neformalen, pa tudi zato, ker smo pred njegovim sprejetjem
želeli vanj vključiti že tudi doslej pridobljene izkušnje.

Varuh človekovih pravic, kakor ga določa zakon, je institucija,
oblikovana po klasičnem modelu nacionalnega parlamentarnega ombudsmana s širokimi pristojnostmi do državnih in
drugih organov, ki izvajajo javna pooblastila. Takšen model je
prevzela večina zahodnoevropskih držav. Z nalogami in pooblastili, ki jih ima, je dodatno sredstvo zunajsodnega varstva
pravic posameznikov.
Slovenija do sprejetja zakona o varuhu človekovih pravic ni
imela institucije z enakimi nalogami in pooblastili. Nekatere
poročevalec, št. 28
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Poslovniki ureja organizacijo in način dela varuha, določa
delitev področij ter postopek z vlogami. Ureja vprašanja,
povezana z organizacijo in načinom dela varuha, ki jih zakon
ne ureja dovolj podrobno in ki jih je sploh mogoče določiti
glede na neformalno naravo postopka pri varuhu. S poslovnikom je varuh svoje delovanje uredil tako, da je prisoten tudi
na drugih območjih Slovenije, saj je določil, da lahko opravlja
svojo dejavnost tudi zunaj svojega sedeža. Pri tem ni mišljena
vzpostavitev organizacijske oblike delovanja službe zunaj
sedeža, pač pa gre za način dela varuha.

so bili upoštevani normativi porabe pri posameznih postavkah, ki so izhajali iz delovanja Sveta za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin in Državnega zbora Republike
Slovenije.
Na proračunskih postavka, ki se nanašajo na sredstva za
izplačilo plač zaposlenih v uradu varuha, je bilo zaradi
postopne kadrovske zasedbe delovnih mest črpanje sredstev
za plače nižje od predvidene porabe. V letu 1995 je bilo za ta
namen porabljenih 73,5 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

S poslovnikom je doočeno, da je služba varuha človekovih
pravic organizirana v uradu, ki ga vodi generalni sekretar.

Ker varuhu niso bili zagotovljeni poslovni prostori v lasti
države, pbmenijo več kot polovico izdatkov na postavki materialni in drugi stroški sredstva, namenjena plačilu najemnine
in obratovalnih stroškov. "Preostali del so stroški, ki izhajajo
neposredno iz dela urada varuha. V letu 1995 je bilo na tej
postavki porabljenih 35 milijonov tolarjev.

Urad varuha sestavljajo:
- kabinet varuha
- strokovna služba in
- služba generalnega sekretarja
Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in opravlja
administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge, ki
so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in
namestnikov. Organizacijsko sodi v delo kabineta tudi delo
glavne pisarne in sprejemne pisarne; slednja med drugim
posreduje pobudnikom informacije o obravnavanju njihovih
vlog. Delo kabineta organizira in vodi vodja kabineta.

Za investicije je bilo določenih 119 milijonov tolarjev. Sredstva so bila porabljena v višini 118,5 milijona tolarjev. Za
plačilo prve faze pogodbe o nakupu poslovnih prostorov je
bilo v letu 1995 porabljenih 100 milijonov tolarjev. Za vzpostavitev informacijskega sistema in prve faze aplikacije pisarniškega poslovanja ter nakup računalniške opreme je bilo
porabljenih 7 milijonov tolarjev. Za nakup najnujnejše pisarniške opreme je bilo porabljenih 6 milijonov tolarjev. Iz sredstev, namenjenih investicijam, smo kupili tudi dve osebni
vozili.

Strokovna služba opravlja najzahtevnejše strokovne naloge,
predvsem pa sodeluje pri izvedbi preiskovalnih dejanj in pripravlja poročila in mnenja v zvezi s pobudami. Službo vodi in
organizira delo v njej vodja strokovne službe.

2.4. ZAPOSLENI

Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v
sodelovanju z zunanjimi sodelavci vse naloge na organizacijskem, pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in
kadrovskem področju, ki so potrebne za delovanje urada
varuha.

Z zakonom o varuhu človekovih pravic je predvideno, da
varuh začne delati, ko so med drugim izpolnjeni kadrovski
pogoji za delo službe. Po imenovanju namestnikov varuha v
državnem zboru so bila razpisana ključna delovna mesta.
Imenovana sta bila generalni sekretar varuha kot vodja službe
varuha in vodja kabineta varuha. S 1. januarjem 1995 - dnem,
ko je varuh uradno pričel svoje delo - so bili v uradu varuha
poleg varuha in treh namestnikov zaposleni trije uslužbenci, s
1. aprilom 1995 je bilo zaposlenih šest, s 1. oktobrom 1995
dvanajst. Na dan 31. decembra 1995 pa je bilo v uradu varuha
(brez varuha in namestnikov) od 20 sistemiziranih delovnih
mest zasedenih 12, od česarje bilo 8 uslužbencev z visoko, 2 z
višjo in 2 s srednjo strokovno izobrazbo.

2.3. FINANČNA SREDSTVA
Varuh človekovih pravic je samostojna in neodvisna institucija, pri čemer je finančna neodvisnost bistven element njegove siceršnje neodvisnosti, ki jo opredeljuje tako ustava kot
tudi zakon o varuhu človekovih pravic. Višino sredstev za delo
institucije varuha človekovih pravic v letu 1995 je v okviru
državnega proračuna določil državni zbor. Višina sredstev je
bila določena na podlagi predloga potrebnih sredstev, ki ga je
državnemu zboru posredoval varuh. Predlog je bil pripravljen
na podlagi pričakovanega obsega dela pri varuhu, prič meer

V tabeli 2.4.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradu po
stopnji strokovne izobrazbe v letu 1995 (varuh in namestniki
varuha niso všteti).

Tabela 2.4.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe

Datum

Število zaposlenih

Stopn. a strokovne izobrazbe
Visoka

Višja

Srednja

1.1.1995

3

1

1

1

1.4.1995

6

3

1

2

1.7.1995

11

7

2

2

1.10.1995

12

8

2

2

31.12.1995

12

8

2

2

Zakon daje varuhu sicer možnost, da imenuje svetovalce in
druge strokovnjake v službi varuha za določen čas izmed
uslužbencev v državnih organih. Glede na sedanjo kadrovsko
zasedbo v državnih organih je tako kadrovanje nerealno.

Uslužbenci so bili izbrani na podlagi objav in javnih razpisov,
pri čemer so ob izpolnjevanju razpisnih pogojev imeli pri izbiri
prednost kandidati z izkušnjami v državni upravi ali pravosodju.
9
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2.5. PROSTORI IN OPREMLJENOST

dovali ustrezen nasvet ali predlog, napotili pobudnika na
pristojno instuticijo ali odstopili vlogo ustreznemu organu.

Zakon o varuhu človekovih pravic v 10. členu določa, da je
sedež varuha v Ljubljani. Glede na ustavni in zakonski status
institucije je bilo pričakovati, da bodo instituciji zagotovljeni
prostori v lasti države. V prostorih državnega zbora, kjer je
deloval Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ni bilo prostorskih možnosti za delo na novo ustanovljenega organa. Zaradi navedenega in predvidevanj, da bo
mogoče najti prostore, s katerimi razpolaga država, so bili za
delo službe najeti le prostori v najnujnejšem obsegu, ki pa so
se med letom zaradi zaposlitve novih uslužbencev v Uradu
varuha človekovih pravic povečali na 400 m2. Urad tako še
vedno posluje v najetih poslovnih prostorih. Prav tako je
najeta vsa pohištvena oprema prostorov.

Opažali smo tudi precej neupravičenih pričakovan] v javnosti. Velja omeniti zlasti pričakovanje, da se bo varuh lotil vseh
nakopičenih problemov v družbi ne glede na njihovo povezanost s človekovimi pravicami, in pričakovanje, da bo delo
varuha osredotočeno na javno kritiko državnih organov. Ob
izjemno številnih posamičnih vlogah je bilo manj možnosti za
poglobljeno ukvarjanje s širšimi problemi. Izhajamo namreč iz
načela, da želimo biti čim bliže ljudem. Zato je osnovnega
pomena premagati probleme, zaradi katerih se posamezniki
obračajo na nas. V svojih ugotovitvah, mnenjih in predlogih
smo izrekli tudi kritiko, če smo ugotovili, da je posamezni
organ kršil pravice posameznika ali povzročil kakšno nepravilnost. Podrobnejšemu pregledu ugotovljenih nepravilnosti
pa je namenjeno to letno poročilo.

Kljub intenzivnim pogovorom s Servisom skupnih služb vlade
Republike Slovenije ni bilo mogoče zagotoviti instituciji
poslovnih prostorov, s katerimi razpolaga država. Zato je bila
po predhodnem soglasju Ministrstva za finance sklenjena
pogodba za nakup poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjskem objektu »Bežigrajski dvor«.

Zelo pogosto, zlasti na začetku dela, so se na nas obračali
ljudje s starejšimi zadevami, takimi, pri katerih je od zadnje
odločitve minilo že veliko več kot leto dni. Enoletnega roka od
odločitve, ki ga kot pravilo določa zakon o varuhu, v teh
primerih nismo jemali preveč togo. Obravnavali smo številne
probleme, ki izvirajo iz postopkov, končanih že pred več leti.
Seveda pa je v takšnih primerih zelo težko ugotavljati kršitve
ali nepravilnosti, zato je bilo naše prizadevanje usmerjeno
predvsem v iskanje poti za odpravo posledic.

V lasti urada varuha je le računalniška in najnujnejša pisarniška oprema. Za poslovne prostore, ki jih za svoje delovanje
kupuje urad varuha in bodo uradu predani ob koncu leta
1996, še niso zagotovljena vse potrebna finančna sredstva,
zato bo treba za plačilo poslovnih prostorov v celoti in za
plačilo pisarniške opreme zagotoviti manjkajoča sredstva.

Na začetku svojega dela smo morali določiti metode dela, v
tem okviru pa tudi obliko stikov z organi, ki spadajo v pristojnost varuha, in način izvajanja pooblastil do teh organov.
Pomembni so bili sestanki, na katerih smo predstavili svoj
način dela in se s predstojniki ministrstev in drugih organov
dogovorili o številnih podrobnostih. Najbrž tudi zato lahko
ugotavljamo, da je bila odzivnost teh organov na naše poizvedbe, zahtevke, mnenja in predloge dobra. V nekaterih redkih primerih je bilo sicer treba dodatno pojasniti naše pristojnosti in pooblastila. Občasno je bilo treba tudi ponovno
zahtevati kakšen odgovor, ker ga nismo prejeli v postavljenem
roku, vendar je bilo tovrstnih primerov sorazmerno malo.

Ob poslovanju varuha zunaj sedeža opravljamo pogovore s
posamezniki v prostorih, ki nam jih po predhodnem dogovoru
zagotovi občina, v kateri potekajo pogovori. Poudariti
moramo, da so pri izvedbi poslovanja zunaj sedeža vsi župani
občin, v katerih je potekalo poslovanje, pokazali izjemno
razumevanje in pripravljenost za pomoč.
3. DELO VARUHA

Pri uveljavljanju naših pristojnosti ni prihajalo do konfliktov.
Pomisleke o tem, ali spadajo v našo pristojnost, je izrazil le
eden od nosilcev javnih pooblastil, vendar so po našem mnenju povsem neutemeljeni.

3.1. ZNAČILNOSTI DELA V PRVEM LETU
V letu 1995 se je pri delu varuha človekovih pravic precej
poznalo, da je ta institucija šele začenjala z delom. Že ob
uradnem začetku dela varuha smo imeli veliko vlog, zato je
bilo zlasti v prvi polovici leta pri nekaterih obravnavanje
nekoliko dolgotrajnejše. Tedaj smo namreč šele vzpostavljali
razmere za normalno delovanje. Trudili pa smo se, da smo vse
vloge, ki so bile časovno kritične, obravnavali čim hitreje.
Nekaterim pobudnikom smo se žal morali opravičiti zaradi
zamude pri odgovoru. Konec leta so že bile vzpostavljene
razmere za sprotno obravnavanje zadev, kot kaže statistika,
pa je bilo v tem času tudi razmerje med rešenimi vlogami,
tistimi, ki so se reševale, in tistimi, ki še niso prišle v obravnavo, že dokaj ugodno. Seveda pa se pri nekaterih posameznikih še vedno srečujemo z nezadovoljstvom, če ne odgovorimo dovolj hitro. Večinoma gre za nerealna pričakovanja, saj
je za obravnavo zahtevnejših zadev potrebnega nekaj več
časa.

Ugotavljamo, da številni predstojniki organov iz pristojnosti
varuha razumejo njegovo vlogo tudi kot pomoč pri ugotavljanju nepravilnosti in izboljševanju poslovanja. Pokazal pa se je
tudi pomen preprečevalne vloge varuha, ki jo uresničujemo
tako z izvajanjem nekaterih nadzorov kot z dajanjem mnenj in
predlogov, usmerjenih k doslednejšemu spoštovanju človekovih pravic. Ugotavljamo, da že obstoj in prisotnost varuha
pozitivno vplivata na korektnost dela organov v okviru njegove pristojnosti.
Poseben problem so pri delu varuha primeri sistemskih
nepravilnosti, zaradi katerih se na nas obrača večje število
ljudi in ki jih ni mogoče hitro odpraviti. Gre za primere
nerazumno dolgotrajnih postopkov v sodstvu in na nekaterih
področjih uprave ter za probleme, ki izvirajo iz nedodelanosti
in neusklajenosti zakonodaje. Pobud, ki so se nanašale na
tovrstne nepravilnosti, je bilo precej. Pri nerazumno dolgotranih postopkih bi bilo zaradi spoštovanja enakosti pred zakonom neupravičeno zahtevati prednostno reševanje tistih
zadev, zaradi katerih so se posamezniki obrnili na varuha.
Pogosto smo od pristojnih zahtevali, da poskrbijo za normalizacijo stanja, vendar smo se zavedali, da kraktoročno to ne bo
rešilo posameznikovega problema. Zato smo posebej
pozorno proučili vsak primer posebej in kadar so bili za to
izpolnjeni pogoji, predlagali prednostno obravnavo. Opozarjali pa smo tudi, kako nujne so spremembe zakonodaje na
področjih, kjer je njena neurejenost povzročala številne probleme.

Iz številnih vlog je bilo razvidno nerazumevanje vloge varuha
človekovih pravic in njegovih pristojnosti. To velja zlasti za
pričakovanja posameznikov, da bo varuh sam spremenil odločitve drugih državnih organov, celo pravnomočne sodne
odločbe. V številnih primerih so posamezniki pričakovali
posredovanje varuha v medsebojnih sporih - družinskih,
sosedskih ali sporih z delodajalcem. Nekateri so od varuha
pričakovali zastopanje v sodnih ali drugih postopkih, drugi pa
neposredno reševanje njihovih socialnih ali stanovanjskih
stisk. Pogosto pa so se posamezniki obračali na nas, da bi
proučili njihovo zadevo in jim dali pravni nasvet.
Zato smo precejšnjo pozornost posvetili pojasnjevanju pristojnosti varuha in v ta namen izkoristili vse možnosti, ki smo
jih imeli v javnih glasilih. Seveda pa smo hkrati poskušali čim
ustrezneje obravnavati tudi vse vloge, ki niso spadale v našo
pristojnost. V takšnih primerih smo proučili problem, posreporočevalec, št. 28

Ker smo se zavedali, da tudi sodelovanje v postopkih varuha
zahteva od organov določen čas in delo, smo si prizadevali
delovati tako, da bi že tako preobremenjenim organom pov10

Zaradi naštetih dobrih strani neposrednih pogovorov bo ta
oblika dela še naprej posebej poudarjena, čeprav nekateri
ombudsmani v tujini ne poznajo takšne prakse.

zračili čim manj dodatnega dela. Nekaj več o tem je razvidnega iz opisa načina našega dela.
3.2. NAČIN DELA

Sprejem pobud

Ker gre za prvo poročilo varuha človekovih pravic, velja nekoliko podrobneje opisati način dela naše institucije. Zakon
določa, da je postopek pri varuhu neformalen. Varuhova
dolžnost je voditi postopek nepristransko in v vsaki zadevi
pridobiti stališča prizadetih strani. V zakonu so podrobnejše
predvsem določbe o postopku, zlasti glede pogojev, ki morajo
biti izpolnjeni za začetek postopka in preiskave. Tudi v
poslovniku postopka nismo določili v vseh podrobnostih,
enako pa velja tudi za način dela. To je edini mogoči pristop
glede na raznovrstnost področij in problemov, ki jih obravnava varuh.

Zakon o varuhu človekovih pravic predvideva, da se pobuda
za začetek postopka pri varuhu praviloma vloži v pisni obliki.
V nujnih primerih smo pobudo sprejeli tudi po telefonu,
vendar jo je moral pobudnik pozneje vložiti v pisni obliki, sicer
se je postopek v zvezi s pobudo lahko ustavil.
Veliko je primerov, ko je pobudo v imenu prizadetega vložil
oziroma naslovil na varuha nekdo tretji. V takih primerih smo
skladno z zakonom zahtevali, da je pobudnik vlogi priložil tudi
pooblastilo ali soglasje prizadetega. Seveda pa smo vedno, ko
je šlo za resen problem, opravili potrebna dejanja tudi pred
prejemom pooblastila, upoštevajoč možnost varuha, da začne
postopek tudi na lastno pobudo.

Pri določanju načina dela in podrobnosti postopka se nismo
mogli opreti na nobene sorodne domače zglede. Zato so bili
zelo pomembni pri iskanju ustreznih rešitev zgledi in izkušnje
ombudsmanov v drugih državah, s katerimi smo se seznanili
na nekaj obiskih.

Postopek pri varuhu je sicer neformalen, vendar smo v
poslovniku v poglavju »Postopek« navedli oziroma predvideli,
kako mora biti vložena pobuda, katera dejstva je treba v njej
navesti.

S poslovnikom smo določili področja, na katera se delijo
zadeve iz naše pristojnosti. Določili smo, da je za vsako
področje pristojen eden izmed namestnikov, ki ima v zvezi s
svojim delom na področjih, za katera je pristojen, vsa pooblastila, ki jih zakon daje varuhu. S poslovnikom varuha je tudi
določeno, da je za obravnavo zadev, ki jih ni mogoče razvrstiti
v posamezno področje, pristojen kabinet varuha.

Praviloma je treba pobudi priložiti dokumentacijo ter navesti
dejstva in predložiti dokaze, na katerih temelji pobuda,
pobudnik pa mora tudi navesti, katera pravna sredstva je v
konkretni zadevi že uporabil. Praviloma namreč zahtevamo,
da pobudnik najprej sam uporabi pritožbeno pot, ki jo ima na
voljo, in poskuša zadevo rešiti neposredno pri organu, pri
katerem je nastalo sporno razmerje ali konflikt. Zato smo, če
redne pritožbene poti ni izkoristil, s pojasnilom pobudnika
napotili nanjo, hkrati pa mu tudi pojasnili, naj. če z odločitvijo
ali odgovorom organa ne bo zadovoljen, vlogo naslovi na
urad varuha.

Stiki • pobudniki
Institucija varuha je uvedena zaradi posameznikov. Njena
naloga je preprečevati in ugotavljati kršitve človekovih pravic
in druge nepravilnosti ter odpravljati njihove posledice. Zato
je odločilnega pomena, da je ta institucija preprosto dostopna
vsakomur, ki se želi obrniti nanjo. Temu načelu sledi vrsta
rešitev glede načina našega dela.

Ker je bila institucija varuha človekovih pravic v letu 1995
povsem nova, nismo togo sledili določilu zakona, ki predvideva, da varuh ne začne postopka, če je od dejanja ali zadnje
odločitve organa minilo več kot leto dni. Omenjeno določilo
namreč predvideva možnost, da se od pravila odstopi. To, da
tovrstne institucije v preteklosti nismo imeli, smo šteli za
zadostno utemeljitev za tako odstopanje.

V sprejemni pisarni je kadarkoli med delovnim časom
mogoče oddati vlogo in se pogovoriti s sodelavcem, ki posreduje informacije. Pogovore po predhodni določitvi termina
opravljajo varuh, namestniki in svetovalci. Za pojasnila,
nasvete in informacije o vloženih pobudah smo že sredi leta
uvedli posebno brezplačno telefonsko številko.

Dopolnjevani« pobud, poizvedbe in odločanje o obravnavi
Veliko pobud je nepopolnih, ker ne vsebujejo vseh dejstev, ki
so pomembna za opis problema, ali pa jim ni priložena
potrebna dokumentacija. Glede na vrsto pomanjkljivosti
zaprosimo za dopolnitev pobudnika ali pa se s poizvedbo
obrnemo na zadevni organ, če je dovolj jasno prikazano, za
kateri postopek in kateri organ gre.

Ljudje se na varuha obračajo na različne načine. Nekateri
pošljejo obširne pisne vloge z bolj ali manj celovito dokumentacijo, drugi v pismu niti ne navedejo problema, temveč le
izrazijo željo po osebnem pogovoru. Z enako željo se mnogi
obračajo na nas tudi po telefonu. Priporočamo pisno vlogo z
vsaj osnovno opredelitvijo problema, da bi lahko zagotovili
najustreznejšega sogovornika ali opravili določene poizvedbe
že pred pogovorom. V številnih primerih je pogovor tudi
najprimernejša oblika zaključka zadeve, kadar gre za zapleten
primer, ki ga je treba celovito pojasniti.

Številne pobude prejmemo v vednost. Če gre po naši oceni za
pomembno vprašanje, spremljamo razreševanje problema s
strani pristojnega organa bodisi tako, da se neposredno obrnemo na ta organ ali da pobudniku predlagamo, naj nas
obvesti, če bo po prejemu odgovora organa menil, da je
potrebno obravnavati njegov problem pri varuhu.
Pri nekaterih pobudah je takoj jasno, da ne spadajo v pristojnost varuha ali da niso izpolnjeni pogoji za obravnavo. V
takšnih primerih pobudniku čimprej odgovorimo z nasvetom,
kam naj se obrne, če ima na voljo še kakšne možnosti,
oziroma katera pravna sredstva naj uporabi, preden bo lahko
zadevo obravnaval varuh.

Pogovori omogočijo podrobnejšo osvetlitev posameznikovih
problemov, dajanje pojasnil in nasvetov z naše strani in ugotavljanje kršitev in nepravilnosti ob predstavitvi stališča
organa o obravnavanem problemu. Zlasti na pogovore ob
poslovanju zunaj sedeža pride poleg tistih, ki so že poslali
pisno vlogo, tudi veliko ljudi, ki se dotlej še niso obrnili na
varuha. V precej primerih pogovoru ne sledi pisna vloga, ker
že na njem lahko pojasnimo možnosti, ki jih ima posameznik
za rešitev svojega problema, damo ustrezne informacije in
nasvete. Ugotavljamo namreč, da se precej ljudi obrača na
varuha ravno zato, ker si sami ne znajo pomagati. Mnogi ne
poznajo pravnih sredstev, ki so jim na voljo, posebej ne
pritožbenih možnosti, ki na nekaterih področjih niso dovolj
pregledne, sploh pa ne ustrezno predstavljene javnosti.
Čeprav ni namen varuha, da bi bil pravna posvetovalnica, se
ne izogibamo dajanju nasvetov, če ugotovimo, da se posameznik počuti nemočen.

Med vlogami, ki ne sodijo v pristojnost varuha, so najpogostejše takšne, pri katerih gre za spor med posamezniki, ki ga
ni mogoče razreševati drugače kot s sporazumom ali na
sodišču. Nekateri posamezniki pričakujejo, da bomo obravnavali tudi takšne zadeve, in se obračajo na varuha, ker ne želijo
začeti postopka na sodišču. Seveda pa varuh nima zakonitih
možnosti za obravnavo tovrstnih pobud, torej za poseganje v
spore med posamezniki.
Med pobudami, ki ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo, je
11

poročevalec, št. 28

organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnin pooblastil,
hkrati pa tudi o »drugih nepravilnostih« pri delu teh organov,
ki se nanašajo na posameznika. Tako je nesporno, da spada v
pristojnost varuha obravnavanje primerov, ko posameznik
meni, da gre za kršitev katere od človekovih pravic, ki jih
varuje ustava ali mednarodni pravni akt. Prav tako pa je jasno,
da je varuh pristojen obravnavati tudi vse nepravilnosti pri
delu organov, na primer če ne odgovorijo, če v zadevi ne
odločajo, če je postopek predolg, pa tudi nepravilen odnos
uradnikov v teh organih do posameznika. Ni namreč težko
ugotoviti, da te nepravilnosti pomenijo tudi kršitev nekaterih
človekovih pravic, denimo pravice do osebnega dostojanstva,
če gre za grob odnos uradnika, pravice do peticije, če posameznik ne dobi odgovora na pisanje, ki zadeva njegove pravice. Ob tem pa gre v nekaterih primerih tudi za neposredno
kršitev zakona.

dosti takih, kjer teče predvideni postopek, in ni mogoće trditi,
da gre za kakršnokoli nepravilnost. Precej je primerov, ko
posameznik ni uporabil pritožbene možnosti, bodisi da zanjo
ni vedel bodisi da je preprosto ne želi uporabiti. Seveda v
takih primerih pobudnika napotimo, naj najprej uporabi predvidene pravne poti in se potem obrne na nas, če bo menil, da
so kršene njegove pravice ali mu je storjena nepravilnost.
V vseh drugih primerih upoštevamo določila zakona, po katerem moramo pridobiti stališča vseh prizadetih strani. Zato
opravimo poizvedbo pri organu, na katerega se nanaša
pobuda. Ker so zadeve, ki jih obravnavamo, po vsebini zelo
raznovrstne, so takšni tudi načini opravljanja poizvedb. Praviloma se na pristojni organ obrnemo pisno s kratkim povzetkom zatrjevane nepravilnosti ali opisom problema ter zaprosimo za podrobnejše informacije. Včasih, na primer pri zatrjevanj dolgotrajnosti postopka, že v tej fazi izrazimo svoje
mnenje ob predpostavki, da navedbe pobudnika v celoti
držijo. Hkrati določimo rok za odgovor, ki je odvisen od
nujnosti in zapletenosti zadeve. Ta rok v nobenem primeru ni
daljši od 30 dni.

Povedano pomeni, da je področje pristojnosti varuha zelo
široko. Takšna je bila tudi osnova za našo presojo o tem, ali
posamezna zadeva spada v okvir naše pristojnosti.
Ugotavljanje utemeljenosti pobud

Včasih zaradi časovne kritičnosti ali narave problema poizvedbe opravimo po telefonu. V nekaterih primerih že v tej fazi
vpogledamo v celoten spis o zadevi, na katero se nanaša
pobuda. Nekajkrat smo povabili predstojnika ali predstavnika
zadevnega organa na pogovor. Zlasti v zadevah, ko se priporniki ali zaporniki pritožujejo nad neustreznimi postopki, pa
izvedemo pogovor z upravo zapora hkrati z obiskom pripornika ali zapornika, ki ga v takih primerih pogosto in čimprej
opravimo.

Ko zberemo vse potrebne informacije, presodimo o pobudi.
Pokazalo se je, da je po opravljenih poizvedbah ponavadi to
že mogoče. Tako najpogosteje uporabljamo način, ki ga
zakon opredeljuje kot skrajšani postopek. V nekaterih primerih je pred presojo treba pobudniku predstaviti vsebino odgovora državnega organa, da ima možnost podrobneje opredeliti posamezna dejstva, pomembna za presojo. Praviloma
namreč ne posredujemo izvirnih dokumentov med pobudnikom in državnim organom. Poslovnik določa, da varuh ni
zavezan omogočiti vpogleda v spis nobenemu udeležencu
postopka. Namen tega določila je predvsem zavarovati
pobudnika in varovati zaupnost podatkov, ki jih lahko pridobimo.

V primerih, ko smo dobivali veliko pobud z istim osnovnim
problemom, na primer v zvezi z dolgotrajnostjo postopka za
pridobitev državljanstva, smo opravili poizvedbe za več
pobudnikov hkrati. Nismo želeli, da bi nam kdo upravičeno
očital, da že tako preobremenjene organe še dodatno obremenjujemo in s tem pripomoremo k podaljšanju postopka.
Pogosto so bili v takih primerih opravljeni tudi pogovori z
odgovornimi predstavniki pristojnih organov, kjer smo dobili
podrobna pojasnila o postopku, hkrati pa smo podali in predstavili svoje mnenje tako glede poteka in pospešitve postopka
kot tudi glede vsebinskih problemov.

Glede na utemeljenost pobude ločimo neutemeljene, delno
utemeljene in utemeljene pobude. Delno utemeljene so tiste,
pri katerih ni mogoče pritrditi pobudniku, da vse njegove
navedbe pomenijo kršitev ali nepravilnost, se pa izkaže, da
katera od njih je taka. Za utemeljene štejemo vse pobude, ki
se nanašajo na dolgotrajnost upravnega postopka, pri katerih
je že potekel zakonski rok za njegovo izvedbo. Nekoliko težje
je presojanje o utemeljenosti v primerih dolgotrajnih sodnih
postopkov. Seveda upoštevamo, da sodišča morajo upoštevati vrstni red. Pri zadevah, ki so bile začete tudi pred več leti,
ugotavljamo iz časovnih okoliščin obravnave pa tudi drugih
okoliščin (npr. podatkov o sodelovanju strank v postopku), ali
je mogoče govoriti o neupravičenem zavlačevanju in zato o
upravičenosti pobude.

Ko zberemo vse potrebne informacije, odločimo o nadaljnjem
postopku Pogosto odgovor vsebuje že dejstvo, s katerim je
zadovoljen pobudnikov interes, zaradi katerega se je obrnil na
nas. na primer podatek, kdaj se bo nadaljeval in končal
postopek, za katerega je pobudnik menil, da ga neupravičeno
zavlačujejo. V takšnih primerih postopek končamo z odgovorom pobudniku, ki ga povabimo, da se ponovno obrne na nas,
če dane obljube ne bodo izpolnjene.

Pri pobudah, pri katerih pobudnik zatrjuje vsebinsko nepravilnost, ugotavljamo utemeljenost glede na ugotovitve o njegovih navedbah. Niso namreč redki primeri, ko je bil postopek
izveden povsem zakonito, pobudnik pa je trdno prepričan, da
se mu je zgodila krivica. V teh primerih moramo žal pričakovati nezadovoljstvo pobudnika z našo odločitvijo. Seveda pa
preverimo tudi samo zakonsko ureditev in po potrebi opozorimo na njeno neustreznost.

V drugih primerih ugotovimo, ali zadeva izpolnjuje pogoje za
obravnavo. Če jih, nadaljujemo razčiščevanje spornih vprašanj, če pa ni tako, pobudnika obvestimo in mu skušamo čim
podrobneje pojasniti njegov problem, zlasti pa možnosti za
reševanje.
Obseg pristojnosti varuha
Ob začetku dela se je postavilo vprašanje, kateri organi spadajo v pristojnost varuha. Zakonska opredelitev, da se na
varuha lahko obrne vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali
dejanjem državnega organa, organa lokalne skupnosti ali
nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice in temeljne
svoboščine, je dokaj odprta, ko gre za nosilce javnih pooblastil. Sprejeli smo načelo, da spadajo v okvir pristojnosti
varuha vsi organi, ki jim je z zakonom podeljena monopolna
vloga in ki pri njenem izvajanju lahko posegajo v interese in
pravice posameznika. Takšna opredelitev je skladna s prakso
ombudsmanov v drugih državah, kjer ugotavljajo, da mora
ombudsmanova pristojnost segati celo na področje privatiziranih javnih služb.

Ukrepi za odpravo nepravilnosti
Seveda pa je za pobudnika bolj kot ugotovitev utemeljnosti
njegove pobude pomembno to, da se kršitev ali nepravilnost
odpravi. V ta namen glede na značilnosti primera pristojnemu
organu bodisi predlagamo, kako bi veljalo razrešiti problem,
posredujemo mnenje z vidika spoštovanja človekovih pravic
ali pa posredujemo za razrešitev. Kakor so si med seboj
različni problemi, tako tudi vseh navedenih različnih ukrepov
ni mogoče strniti v kratek opis. Naša temeljna usmeritev je
najti rešitev problema. Da bi bila vloga varuha pri tem bolj
jasna, svoje ukrepanje podrobneje predstavljamo v pregledu
ključnih problemov po področjih, v poročilo pa smo vključili
tudi opis nekaterih značilnih posameznih primerov z različnih
področij, iz katerih je razviden naš način reševanja pobud in
odpravljanja nepravilnosti.

Obseg pristojnosti varuha pa je bilo treba podrobneje opredeliti tudi po vsebinski plati. Zakon o varuhu človekovih pravic
govori o kršitvah človekovih pravic s strani državnih organov,
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12

Kadar je le mogoče, skušamo razrešiti problem na poravnalni
način. Organu, na katerega se nanaša pobuda, predlagamo
način razrešitve, če se z njim strinja tudi pobudnik. Seveda ta
način prihaja v poštev le pri nekaterih zadevah, izkazal pa se
je za zelo primernega.

Iz povedanega je razvidno, da je trajanje obravnave pobude v
precejšnji meri odvisno od potrebnih dejanj, zaradi česar se
nekatere bolj zapletene zadeve rešujejo dlje časa. Precej
pogosti so tudi primeri, ko se na nas obrne isti pobudnik s
povsem drugim problemom. Zaradi razumevanja statistike naj
navedemo, da v tem primeru to vlogo obravnavamo kot novo
pobudo. Hkrati pa nam prav taki primeri dokazujejo, da institucija varuha upravičuje zaupanje, s katerim se posamezniki
obračajo nanjo.

Med možnostmi, ki jih imamo po zakonu, velja posebej omeniti posredovanje mnenj z vidika človekovih pravic v vseh
fazah kateregakoli postopka. To možnost smo pogosto uporabili takrat, ko je postopek še tekel in je po naši oceni
obstajala nevarnost, da pristojni organ ne bo v zadostni meri
upošteval dejstev, ki so pomembna za spoštovanje človekovih
pravic. Takšna mnenja smo večkrat posredovali tudi sodiščem v zvezi z odprtimi sodnimi postopki.

3.3. POSLOVANJE ZUNAJ SEDEŽA
V želji, da bi bili dostopnejši ljudem, ki bivajo v oddaljenih
krajih, kot redno obliko dela uvedli poslovanje zunaj sedeža.
S tem smo povečali možnosti za pogovor z varuhom ali
njegovimi namestnikh

Varuh človekovih pravic lahko zahteva tudi presojo ustavnosti in v soglasju s prizadetim vloži tudi ustavno pritožbo na
ustavno sodišče. Presojo ustavnosti smo v letu 1995 zahtevali
v enem primeru (zakon o kazenskem postopku). Ustavno
sodišče doslej o tej zadevi še ni odločilo.

Ta oblika dela omogoča, da delujemo za celotno območje
države, ker glede na naravo institucije varuha ni mogoče
vzpostavljanje organizacijskih enot v drugih mestih. Po
odzivu posameznikov, ki se udeležujejo pogovorov, ocenjujemo, da je tak način dela za ljudi zelo zanimiv. Posebej so
zadovoljni, da jim ni treba zaradi pogovora v Ljubljano, ker si
s tem prihranijo čas in stroške.

Ustavne pritožbe doslej sami še nismo vložili. Več pobudnikov
je sicer to od nas pričakovalo, vendar pa ima enako težo tudi
pritožba prizadetega. Zato smo se odločili, da bomo vložili
ustavno pritožbo v primerih, ko bo šlo za posebej pomembno
vprašanje z vidika človekovih pravic, v zvezi s katerim še ni
bila vložena nobena ustavna pritožba. K zadržanosti nas pri
tem navaja tudi ugotovitev, da posamezniki pogosto navajajo
povsem drugačne argumente za svojo trditev, da jim je kršena
določena pravica, kot pa jih ugotovimo mi. V enem takšnih
primerov smo svetovali posamezniku, naj sam vloži ustavno
pritožbo, mi pa smo ustavnemu sodišču posredovali svoje
mnenje. Ustavno sodišče je o pritožbi odločilo ugodno za
pobudnika.

Dosedanje izkušnje kažejo, da imajo obiski posameznih mest
zelo velik odmev v kraju, v katerem potekajo pogovori. Ugotavljamo, da naši obiski preventivno vplivajo na delo državnih
in lokalnih organov. Ob teh obiskih nam uspe odpraviti del
problemov, zaradi katerih se je posameznik obrnil na varuha.
Tako lahko takoj posredujemo pri državnem organu oziroma
pri organu lokalne samouprave v obiskanem kraju. Obiski so
pomembni tudi zaradi seznanjenja ljudi s pristojnostmi varuha.

Zakon omogoča varuhu, da ob obravnavi pobude uvede tudi
preiskavo. V prvem letu našega dela smo uvedli le dve preiskavi, ki pa do konca leta nista bili končani. Preiskave nameravamo uvesti v tistih primerih, ko tudi po izčrpnih poizvedbah ostanejo odprta pomembna vprašanja, za katera je utemeljeno pričakovati podrobnejšo razjasnitev z izvedbo preiskave. Gre za primere, ko so si trditve organa in posameznika
še vedno izrazito nasprotujoče, obstajajo pa priče in dokumenti, ki omogoča razjasnitev problema. V vseh drugih primerih smo pobude obravnavali po skrajšanem postopku ob
intenzivni uporabi možnosti, da opravimo poizvedbe in da
vpogledamo v vse dokumente, ki se nanašajo na zadevo. V
okviru poizvedb smo po potrebi opravili tudi pogovore s
predstojniki ali odgovornimi uslužbenci v posameznem organu.

Pri poslovanju zunaj sedeža namenjamo posebno pozornost
medijem. Zato v kraju obiska vedno organiziramo novinarsko
konferenco, na kateri opozorimo na večje kršitve in nepravilnosti, ki so jih storili državni in drugi organi v obiskanem
kraju.
V letu 1995 smo obiskali Mursko Soboto, Novo Gorico, Maribor, Novo mesto in Koper. Vsak obisk smo napovedali v javnih
glasilih. Vse, ki so se želeli udeležiti pogovora z varuhom, smo
povabili, naj to sporočijo našemu uradu. Tako smo lahko
vsakomur določili čas za pogovor in se izognili nepotrebni
gneči in čakanju. V vseh krajih, ki smo jih obiskali, je bil odziv
zelo velik. Opravljenih je bilo od 25 do 30 pogovorov, razen v
Mariboru, kjer je na pogovor prišlo 95 ljudi.
Struktura problematike, s katero so se na nas obračali posamezniki na pogovorih zunaj sedeža, je enak problematiki, ki
nastopa v pobudah, poslanih na naš naslov. Posebej izstopajo
problemi glede prepočasnega reševanja zadev pred sodišči in
upravnimi organi, problemi kršitev pravic delavcev, socialni
problemi in problemi, ki so povezani z osamosvojitvijo Slovenije (državljanstvo, tujci, vojaške pokojnine in drugo).

Končevanje zadev
Kakor so si med seboj različne pobude, tako je različen tudi
način končevanja njihove obravnave. Obravnavo pobud, ki ne
spadajo v pristojnost varuha, in pobud, pri katerih niso izpolnjeni pogoji za obravnavo, končamo s pojasnilom, nasveti ali
informacijami, ki naj pobudniku pomagajo, da bo svoj problem reševal na ustrezen način. Ce se pobudnik, čigar vloga
ni izpolnjevala pogojev za obravnavo, ponovno obrne na nas,
ko so ti pogoji izpolnjeni - ko je, na primer, končan postopek,
ki je prej še tekel - obravnavo pobude nadaljujemo.

Zaradi izjemnega zanimanja ljudi je obisk v Mariboru trajal kai
tri dni. V tem času smo obiskali tudi Zavod za duševno ir
živčno bolne Hrastovec, zapore v Mariboru in Dom upokojencev Danice Vogrinec. Seznanili smo se z bivalnimi razmeram
varovancev v Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec ir
v Domu upokojencev Danice Vogrinec. Opravili smo tud
pogovor z enim izmed varovancev Zavoda za duševno ir
živčno bolne Hrastovec, ki se je že prej obrnil na nas !
pobudo, in več pogovorov z varovanci v domu starejših.

S pojasnilom in nasveti končamo tudi obravnavo pobude, pri
kateri po izvedenem skrajšanem postopku (poizvedbe, vpogled v spis, pridobivanje drugih informacij) ugotovimo, da
pobuda ni utemeljena in ni mogoč noben drug ukrep.

Podatki kažejo, da se na teh obiskih dve tretjini pogovorov s
pobudniki nanaša na svetovanje in pomoč, kako naj rešijc
problem. Pri nekaterih pogovorih ugotovimo, da zadeva n<
spada v pristojnost varuha. Tudi v takih primerih skušamo ;
nasvetom pomagati pobudniku.

Kadar po izvedenem postopku posredujemo pristojnemu
organu svoje mnenje, predlog ali priporočilo oziroma kadar
interveniramo za rešitev zadeve, obravnavo pobude pri nas
končamo, ko dobimo ustrezen odgovor državega organa.
Seveda s svojim postopkom in predvidenim načinom rešitve
problema čim bolj izčrpno seznanimo pobudnika. Tudi v teh
primerih nadaljujemo obravnavo, če nas pobudnik kasneje
seznani, da organ ni ravnal, kot je bilo predvideno ali obljubljeno.

Na pogovore prihajajo številni posamezniki, ki imajo že vlo
ženo pobudo pri varuhu in želijo podrobneje razložiti svoj<
pobudo na pogovoru ali jih zanima zgolj informacija o njen
obravnavi. Se več pa je takih, ki pobude še niso vložili. Mnog
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od njih želijo le nasvet. Približno tretjina pogovorov pa se
konča z novo pobudo za obravnavo pri varuhu.

ponovno uvedbo brezplačne pravne pomoči tudi v civilnih
postopkih, vsaj za določene vrste sporov.

Glede na pozitivne izkušnje s pogovori zunaj sedeža poslovanja bomo še hodili na obiske po Sloveniji, zlasti po regijskih
središčih.

Ministrstvo za obrambo smo opozorili na naše pristojnosti,
povezane z vojaškimi obvezniki na služenju vojaškega roka, ki
izhajajo iz zakona o varuhu človekovih pravic in zakona o
obrambi. Priporočili smo, naj čimprej sprejmejo pravila
službe in ustrezen pravilnik o pritožbenih možnostih vojaških
obveznikov.

Kot posebno obliko poslovanja zunaj sedeža naj navedemo
tudi obiske zaporov. Razen zapora v Mariboru smo obiskali
tudi zapore v Ljubljani in na Dobu ter prevzgojni dom za
mladoletnike v Radečah. Obiski so bili namenjeni ogledu
prostorov in seznanjanju z bivalnimi razmerami obsojencev in
pripornikov. Pogovarjali smo se tudi z obsojenci in priporniki,
ki so to želeli, brez navzočnosti drugih oseb.

Govorili smo o problematiki vojaških stanovanj, tako tistih,
kjer je ministrstvo zahtevalo izselitev, kot tudi tistih, kjer imajo
posamezniki probleme z odkupom vojaških stanovanj po stanovanjskem zakonu. Glede zadržkov, ki jih ministrstvo daje za
posamezne osebe v upravnih postopkih, smo opozorili, da
morajo biti utemeljeni z nespornimi dejstvi, ki morajo biti
ustrezno preverjena.

3.4. SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI IN DRUGIMI ORGANI
Ob začetku delovanja varuha smo z namenom, da bi pojasnili
pristojnosti in načine uresničevanja pristojnosti, opravili več
pogovorov z državnimi in drugimi organimi. Pogovore smo
opravili predvsem s tistimi ministri in predstojniki organov, na
katerih delo se je nanašlo največ pobud posameznikov, ki so
se obračali na nas. Na pogovorih z ministrstvi smo opozarjali
na najpogostejše probleme in hkrati dali tudi predloge za
njihovo razrešitev. Posebno pozornost smo namenili notranjim pritožbenim možnostim v posameznem organu. Dogovarjali smo se tudi o načinih kontaktiranja pri obravnavi posameznih pobud.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo seznanili,
da se velik del pobud pri varuhu nanaša na težak socialni
položaj, uveljavljanje pravic v zvezi z brezposelnostjo in
težave z zaposlovanjem ter kršitve pravic delavcev s strani
delodajalcev. Poudarili smo pomen hitrega in učinkovitega
dela ministrstva, zavodov za zaposlovanje in inšpekcij za delo
pri obravnavanju navedenih problemov. Ker je veliko pobud
povezanih s tako imenovanimi vojnimi zakoni, smo poudarili
potrebo po njihovem čimprejšnjem sprejetju. Poudarili smo
potrebo, da bi centri za socialno delo dajali brezplačno
pravno pomoč v sodnih postopkih s socialno problematiko.

Posebej velja omeniti sestanke s strokovno službo komisije za
peticije državnega zbora, službo VOX v uradu predsednika
vlade in s predstojniki posameznih inšpekcijskih služb. S
strokovno službo komisije za peticije in s službo VOX je bil
dogovorjen način sodelovanja zlasti v primerih, ko gre za
obravnavo problemov istih pobudnikov. Varuh je z delom
institucije seznanil tudi predsednika države in predsednika
vlade.

Ministrstvo za okolje in prostor smo opozorili na velike zaostanke pri obravnavi pritožb v upravnih postopkih. Poudarili
smo potrebo po racionalizaciji predpisov s področja urejanja
prostora, da bi se poenostavili postopki (združitev lokacijskega in gradbenega postopka, postavitev realnih rokov za
izdajo upravnih odločb). Opozorili smo na težave, ki nastajajo
v zvezi z uresničevanjem stanovanjskega zakona in na še
vedno pereč problem črnih gradenj. Zlasti smo opozorili na
dosledno uporabo pooblastil inšpekcije za okolje in prostor
pri preprečevanju novih črnih gradenj. Predlagali smo tudi
čimprejšnjo pripravo zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč.

V letu 1995 smo imeli pogovore z ministrstvom za notranje
zadeve, ministrstvom za pravosodje, ministrstvom za
obrambo, ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve,
ministrstvom za okolje in prostor, vrhovnim sodiščem, ministrstvom za zdravstvo, prehodnim domom za tujce, uradom za
priseljevanje in begunce vlade Republike Slovenije, generalštabom slovenske vojske, slovensko obveščevalno varnostno
agencijo in upravno enoto Ljubljana. Poleg navedenih pogovorov je bilo opravljenih še veliko delovnih sestankov na
različnih ravneh s posameznimi sužbami vlade, organizacijskimi enotami ministrstev in drugimi organi.

Ministrstvo za zdravstvo smo seznanili, da pobud, ki se nanašajo na njihovo področje, ni veliko. Tako je morda tudi zato,
ker pritožbeni mehanizmi v zdravstvu še niso ustrezni in ker
pacienti in zavarovanci z njimi niso seznanjeni. Na pogovoru
smo obravnavali tudi vprašanja, povezana z zasebno zdravstveno dejavnostjo, s psihiatričnim zdravljenjem in pravico do
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo.
Opozorili smo, da privatizacija zdravstva ne sme vplivati na
raven in kakovost zdravstvenih storitev. Glede vprašanj, povezanih s psihiatričnim zdravljenjem, smo oboji ugotovili
potrebo po novelaciji predpisov s tega področja. Zlasti bi bilo
treba zelo natančno urediti postopek napotitve na zdravljenje
v psihiatrične bolnišnice proti volji posameznika. Opozorili
smo, da nedodelana zakonodaja poveča možnost za zlorabe.

V pogovoru z ministrom za notranje zadeve smo obravnavali
vprašanja v zvezi z delom policije, posebej smo poudarili
vprašanja, povezana z reševanjem vlog za pridobitev državljanstva in urejanjem statusa tujcev ter vstopa v državo.
V zvezi z delom policije smo poudarili svoje stališče, da bomo
posebej pozorno obravnavali pobude, ki se nanašajo na
postopke policije zoper posameznike. To naše stališče izhaja
iz posebne občutljivosti uporabe policijskih pooblastil v
odnosu do pravic posameznika.

Z načelnikom generalštaba slovenske vojske smo govorili o
izvajanju pristojnosti varuha človekovih pravic v skladu z 52.
členom zakona o obrambi. Povedali smo, da bomo v okviru
svojega dela pregledovali vojašnice. Posebej smo opozorili,
da je treba v novih pravilih službe urediti notranje pritožbene
možnosti zunaj linij poveljevanja. Dogovorili smo se tudi za
obisk ene izmed vojašnic.

V zvezi z državljanstvom smo se zavzeli za pospešitev postopkov, zlasti z vlogami po 40. členu zakona o državljanstvu in pri
drugih prednostnih skupinah.
V pogovoru smo obravnavali tudi prbleme, ki so povezani z
reorganizacijo državne uprave. Strinjali smo se, da se zaradi
reorganizacije uprave ne sme poslabšati položaj posameznika pri uveljavljanju pravic v upravnih postopkih.

S predstavniki prehodnega doma za tujce in urada za priseljevanje in begunce smo obravnavali zlasti problematiko začasnih beguncev v Sloveniji in oseb, ki nimajo urejenega statusa,
d Opozorili smo, da je nujno celovito urediti to področje, zlasti
da se ne bi več dogajalo, da bi puščali ljudi brez urejenega
statusa oziroma brez možnosti za ureditev svojega statusa.
Dogovorili smo se tudi, da bomo spremljali obravnavo zakona
o začasnem zatočišču z vidika varstva človekovih pravic.

Na ministrstvu za pravosodje smo posebej poudarili našo
pristojnost za obiskovanje in pregledovanje zaporov ter
opravljanje pogovorov z naključno izbranimi obsojenci. Ministrstvo smo opozorili na prevelike zaostanke na sodiščih.
Posebej smo navedli zaostanke na delovnih in socialnih
sodiščih, ki imajo konkretne posledice v slabši socialni varnosti državljanov. Da se vsem, ne glede na socialni položaj,
zagotovi enaka možnost dostopa do sodišča, smo predlagali
poročevalec, št. 28

Na upravni enoti Ljubljana smo se seznanili z organizacijo in
delovanjem uprave po njeni reorganizaciji. Dogovorili smo se
tudi o načinu kontaktiranja glede na razpršenost upravnih
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sestanku so bile pojasnjene pristojnosti naše institucije glede
pregledovanja zavodov, v katerih je omejena svoboda gibanja. Dogovorili smo se, da jim bomo poslali svoje letno poročilo, že v letu 1995 pa smo odboru na njegovo izrecno željo
poslali delno poročilo o naših ugotovitvah glede stanja v
zaporih.
Na sestanku s članom komisije OZN za človekove pravice g.
Bertilom VVennergrenom, ki je bil 10 let ombudsman v Kraljevini Švedski, je varuh gosta seznanil z organizacijo in pristojnostmi institucije.
Varuh se je v tem letu srečal s številnimi veleposlaniki, ki z
velikim zanimanjem spremljajo delo urada. Veleposlaniki so
se v pogovorih zanimali predvsem za problematiko na
področju varstva človekovih pravic v Sloveniji in za pristojnosti varuha. Varuha so obiskali veleposlaniki Nemčije, Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Švedske, Nizozemske in
Rusije.
3.6. STIKI Z JAVNOSTJO

služb na območju upravne enote. Opozorili smo na nekorekten odnos uslužbencev do strank, kar izhaja iz pobud, naslovljenih na varuha. Posebej izrazito se to kaže pri postopkih,
povezanih z urejanjem državljanstva in statusa tujcev.
Vodstvo upravne enote je opozorilo na problem ustreznega
nagrajevanja delavcev, katerega posledica je pomanjkanje
ustreznih strokovnih kadrov za vodenje najzahtevnejših postopkov.
3.5. MEDNARODNO SODELOVANJE
Varuh človekovih pravic v državi nima nobene sorodne institucije, s katero bi se lahko povezal za izmenjavo izkušenj in od
katere bi si lahko obetal pomoč pri razreševanju specifičnih
težav, ki se kažejo pri delu. Zato so zelo pomembni mednarodni stiki, še posebej ob vzpostavljanju nove institucije.
Medsebojni stiki in povezave ombudsmanov in sorodnih institucij so zelo intenzivni. Vanje smo se vključili že na samem
začetku delovanja. Včlanili smo se v evropsko združenje
ombudsmanov EOI in v svetovno združenje 101.

Podpora javnosti je posebej pomembna za uspešno delo
vsakega ombudsmana. Zato smo obveščanju javnosti o
našem delu posvečali veliko pozornost. Zaradi obilice dela s
pobudami, pomanjkljive kadrovske zasedenosti in ker v uradu
nimamo zaposlenega nikogar, ki bi bil posebej usposobljen in
zadolžen za odnose z javnostjo, je bilo sicer težko zagotavljati
ustrezno obveščanje. Vendar ugotavljamo, da nam je ob razumevanju in podpori novinarjev in javnih glasil uspelo seznaniti najširši krog ljudi z obstojem, namenom, pristojnostmi in
pooblastili varuha človekovih pravic.
V začetnem obdobju našega dela smo namreč ugotavljali, da
posamezniki slabo poznajo naše možnosti. Zato smo izkoristili vsako priložnost, ki se je ponudila, da smo v javnih
glasilih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine
pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev,
ki jih ima varuh, bistveno izboljšalo, struktura pobudnikov pa
kaže, da institucijo poznajo vse prebivalstvene skupine v vseh
delih države.

Varuh in nekateri sodelavci so sodelovali na nekaj mednarodnih srečanjih in posvetovanjih, posebej pomembni pa so bili
obiski pri posameznih ombudsmanih v državah s primerljivo
pravno ureditvijo te institucije. Seznanitvi z organizacijo, z
načinom dela in izkušnjami drugih so bili namenjeni obiski pri
poljskem in nizozemskem ombudsmanu ter pri sorodni instituciji v Republiki Avstriji (Volksanwaltschaft).
Na teh obiskih smo se zelo podrobno seznanili z načinom
dela in organizacijo. Nekatere njihove izkušnje smo lahko
neposredno uporabili pri svojem delu. Posebej smo se zanimali za oblike stikov s pobudniki, način dela z vlogami, pa tudi
za organizacijo informacijskih sistemov, ki so pri obravnavanju številnih vlog nepogrešljivi. Pogovori so bili za nas zelo
koristni, ker so potekali v času, ko smo oblikovali urad in
določali način dela. Nekatere neizbežne začetne probleme
smo s pomočjo pridobljenih informacij lahko veliko hitreje in
uspešneje premagali.
Že novembra 1994 smo se udeležili sestanka evropskih nacionalnih institucij za uveljavljanje in varstvo človekovih pravic,
ki ga je pripravil Svet Evrope v Strasbourgu.

V letu 1995 smo imeli šest novinarskih konferenc v Ljubljani.
Odziv novinarskih hiš je bil po naši oceni zelo dober. Na
konferencah smo poročali o svojem delu v minulem obdobju
in o položaju na področju varstva človekovih pravic ter o
ugotovljenih nepravilnostih, ki izhajajo iz obravnave posameznih zadev. Za lažje spremljanje našega dela smo za posamezne novinarske konference pripravili posebna sporočila iz
urada varuha, v katerih so bili zbrani statistični podatki o
številu prejetih in rešenih obud, nekateri predlogi in mnenja
varuha ter opis nekaterih zanimivih končanih zadev.

Sodelovali smo na konferenci evropskih nacionalnih ombudsmanov, ki je bila 15. marca v Parizu in ki ji je sledilo prvo
srečanje evropskih in afriških ombudsmanov.
Novembra je bila na Kanarskih otokih peta evropska konferenca ombudsmanov in prva tricelinska konferenca institucij
za varovanje človekovih pravic iz Evrope, Afrike in Amerike.
Hkrati je potekala generalna skupščina evropskega združenja
ombudsmanov, na kateri je bil varuh človekovih pravic izvoljen v vodstvo združenja.
Oktobra smo bili na obisku pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
Obisk je bil namenjen vzpostavitvi stikov z institucijami, utemeljenimi v evropski konvenciji o človekovih pravicah. Med
drugim smo se srečali z direktorjem direktoriata za človekove
pravice pri Svetu Evrope g. P. H. Imbertom in sekretarjem
komisije za človekove pravice pri Svetu Evrope g. H. C.
Krugerjem. Dogovorili smo se o konkretnem sodelovanju na
različnih področjih. Posebnega pomena je sprotno obveščanje o odločitvah evropskih institucij, ki temeljijo na evropski
konvenciji o človekovih pravicah in so zato pomembne tudi za
presojanje zadev, ki jih obravnava varuh. Dogovorili smo se
tudi za izobraževanje sodelavcev v okviru programov, ki jih
financira Svet Evrope. Na tem obisku smo se sestali tudi z
ombudsmanom Evropske zveze g. Sčdermanom.
V letu 1995 smo imeli v okviru mednarodnega sodelovanja več
obiskov v našem uradu. Februarja se je varuh srečal z g.
Arthurjem Heltonom, direktorjem migracijskih programov v
Open Society Fundu. Pogovor se je nanašal na problematiko
beguncev in pregnancev zaradi vojn.
Varuh se je srečal tudi s skupino odbora Sveta Evrope za
preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Delegacijo so sestavljali predstavniki različnih držav
Sveta Evrope, predsednik je bil Danec g. Benet Sorensen. Na

Zaradi zaupnosti postopka pri varuhu smo pri posredovanju
opisanih zadev javnosti posebej skrbno pazili, da ne bi bila
odkrita identiteta pobudnikov.
Poleg novinarskih konferenc v Ljubljani smo vedno imeli
novinarske konference tudi v krajih, ki smo jih obiskali v
okviru poslovanja zunaj sedeža.
Za boljše obveščanje javnosti smo novinarskim hišam
občasno poslali kratka sporočila o nekaterih zadevah z našimi
mnenji in predlogi za rešitev. Varuh je opravil vrsto intervjujev
in sodeloval v številnih televizijskih in radijskih oddajah
osrednjih in regionalnih postaj. Nekaj teh oddaj je bilo odprtih
za klice poslušalcev.
3.7. STATISTIČNI PODATKI O DELU VARUHA
V naslednjem podpoglavju so prikazani statistični podatki o
pobudah, ki jih je varuh prejel v letu 1995. Vključene so tudi
nerešene pobude, prenešene s Sveta za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (teh je bilo 24), ter pobude, ki jih
je varuh prejel pred 1. januarjem 1995. Vsi statistični podatki
se nanašajo na stanje na dan 31. decembra 1995.
Iz tabele 3.7.1. je razvidno, da smo v letu 1995 (skupaj s
prenešenimi pobudami) prejeli 2.352 pobud, izmed katerih jih
je bilo največ s področja upravnih ter sodnih in policijskih
postopkov.
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Tabela 3.7.1.: Prejete pobude po področjih dela varuha

Število
prejetih
pobud

PODROČJE

Delež
prejetih
pobud

1. Ustavne pravice

37

1,6%

2. Omejitev osebne svobode

74

3,1 %

3. Socialna varnost

251

10,7 %

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3 %

5. Upravne zadeve

565

24,0 %

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3 %

7. Okolje in prostor

61

2,6%

8. Gospodarske javne službe

27

1,1 %

204

8,7 %

530

22,5 %

2.352

100,0 %

9. Stanovanjske zadeve
10. Ostalo
SKUPAJ

Slika 3.7.1.: Grafični prikaz prejetih pobud po področjih dela varuha

| 4. Delovnopravne zadeve |
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!
I 6 Sodni in policijiki pottopkl

P10. Oatalo
7. Okolje in proator
6 Gospodarske javne tlužbe
S. Stanoi
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Podatki iz tabele 3.7.2. se nanašajo na stanja obravnavanja pobud na dan 31.12.1995, pri
čemer posamezna stanja pomenijo:
•
•
•
•

rešene: pobude, pri katerih je postopek končan;
v reševanju: pobude, pri katerih postopek teče;
v rokovniku: pobude v reševanju, pri katerih pričakujemo odgovor na naše poizvedbe;
evidentirane: pobude, ki so razvrščene v področja dela varuha in dodeljene v reševanje.

Tabela 3.7.2.: Prejete pobude po stanjih obravnavanja

STANJE POBUD

ŠT. POBUD

DELEŽ POBUD

1.875

79,7 %

27

1,1 %

V REŠEVANJU

372

15,8 %

V ROKOVNIKU

78

3,3%

2.352

100,0 %

REŠENE
EVIDENTIRANE

SKUPAJ

Slika 3.7.2.: Prikaz prejetih pobud po stanjih obravnavanja

Evidentirane
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V tabeli 3.7.3. so prikazani podatki o prejetih in rešenih pobudah po posameznih področjih
dela varuha. Navajamo tudi podatke za podpodročja, na katera smo razdelili področja dela.

Tabela 3.7.3.: Prejete in rešene pobude znotraj področij dela varuha

Število
prejetih
pobud

Število
rešenih
pobud

Delež
rešenih
pobud

37

22

59,5 %

1.1 Pravice otrok

3

1

33,3 %

1.2 Pravice manjšin

4

4

100,0 %

1.3 Enake možnosti

6

5

83,3 %

1.4 Etika javne besede

4

4

100,0 %

1.5 Zbiranje in združevanje

1

0

0,0%

1.6 Varnostne službe

2

2

100%

1.7 Varstvo osebnih podatkov

7

6

85,7 %

10

6

60,0 %

74

60

81,0 %

2.1 Pripomiki

27

21

77,8 %

2.2 Obsojenci

36

28

77,8 %

2.3 Psihiatrični bolniki

11

11

100,0 %

251

202

80,5 %

3.1 Pokojninsko zavarovanje

79

58

73,4 %

3.2 Invalidsko zavarovanje

32

26

81,3%

3.3 Zdravstveno zavarovanje

11

10

90,9 %

3.4 Zdravstveno varstvo

13

10

76,9 %

111

93

83,8 %

5

5

100,0 %

125

98

78,4 %

4.1 Delovno razmerje

61

50

82,0 %

4.2 Brezposelnost

43

33

76,7 %

4.3 Delavci v državnih organih

17

13

76,5 %

4

2

50,0 %

5. Upravne zadeve (skupaj)

565

418

74,0%

5.1 Državljanstvo

312

253

81,1 %

45

30

66,7 %

PODROČJE
1. Ustavne pravice (skupaj)

1.8 Ostalo
2. Omejitev osebne svobode (skupaj)

3. Socialna varnost (skupaj)

3.5 Socialno varstvo
3.6 Ostalo
4. Delovnopravne zadeve (skupaj)

4.4 Ostalo

5.2 Tujci
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Število
prejetih
pobud

Število
rešenih
pobud

60

41

68,3 %

5

3

60,0 %

5.5 Davki

30

22

73,3 %

5.6 Carine

5

4

80,0 %

99

60

60,6 %

9

5

55,6 %

478

397

83,1 %

6.1 Policijski postopki

32

29

90,6 %

6.2 Predsodni postopki

17

14

82,4 %

6.3 Kazenski postopki

38

33

86,8 %

282

230

81,6%

6.5 Postopki pred delovnimi
in socialnimi sodišči

66

56

84,8%

6.6 Postopek o prekrških

16

15

93,7 %

6.7 Upravni sodni postopek

12

9

75,0 %

6.8 Ostalo

15

11

73,3 %

7. Okolje in prostor (skupaj)

61

36

59,0 %

7.1 Posegi v okolje

26

16

61,5 %

7.2 Urejanje prostora

29

16

55,2 %

6

4

66,7 %

27

21

77,8 %

5

4

80,0 %

10

8

80,0 %

8.3 Energetika

3

3

100,0 %

8.4 Promet

3

2

66,7 %

8.5 Koncesije

3

1

33,3 %

8.6 Ostalo

3

3

100,0 %

9. Stanovanjske zadeve (skupaj)

204

175

85,8 %

9.1 Stanovanjska razmerja

177

151

85,3 %

25

22

88,0 %

9.3 Ostalo

2

2

100,0 %

10. Ostalo

530

446

84,2 %

2.352

1.875

79,7 %

PODROČJE
5.3 Denacionalizacija
5.4 Premoženjskopravne zadeve

5.7 Upravni postopki
5.8 Družbene dejavnosti
6. Sodni in policijski postopki (skupaj)

6.4 Civilni postopki

7.3 Ostalo
8. Gospodarske javne službe (skupaj)
8.1 Komunalno gospodarstvo
8.2 Komunikacije

9.2 Stanovanjsko gospodarstvo

SKUPAJ
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Delež
rešenih
pobud
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Slika 3.7.3.: Število prejetih in rešenih pobud po področjih dela varuha
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2. Omejitev osebne svobode 4. Oelovnopravne zadeve 6. Sodni in policijski postopki 8. Gospodarske javne službe
10. Ostalo
1. Ustavne pravice
3. Socialna varnost
5. Upravne zadeve
7. Okolje in prostor
9. Stanovanjske zadeve
ŠT. VSEH POBUD

-fj

ŠT. REŠENIH POBUD

V tabeli 3.7.4. je podan prikaz prejetih pobud, razvrščenih po regijah in upravnih enotah,
(razvrstitev upravnih enot po posameznih regijah smo opravili skladno s publikacijo: Ivan
Gams: "Geografske značilnosti Slovenije", Ljubljana, 1992, Mladinska knjiga). Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih enotah smo upoštevali stalno prebivališče
pobudnika. Pri pobudah obsojencev na prestajanju kazni zapora oziroma bolnikih v psihiatričnih bolnišnicah smo, če niso navedli kraja stalnega prebivališča kot podlago za
razvrstitev upoštevali kraj prestajanja kazni zapora oziroma zdravljenja. Izmed 2.352
pobud smo 42 pobud prejeli tudi iz tujine (izmed teh jih je bilo iz Republike Hrvaške 32),
19 pa je bilo splošnih spisov in anonimnih vlog. Med splošne spise spadajo zadeve, ki jih
obravnavamo na lastno pobudo, in zadeve, ki pomenijo obravnavo širšega vprašanja.
Slednje začnemo obravnavati na podlagi posamezne ali več pobud, če ugotovimo, da gre za
problem, ki ima širše razsežnosti.

poročevalec, št. 28

20

Tabela 3.7.4.: Prejete pobude po regijah in upravnih enotah

REGIJA
St. prejetih pobud
Podravska regija
312
Lenart
4
Maribor .
210
Ormož
9
Pesnica
11
Ptuj
42
Ruše
6
Slovenska Bistrica
30
Pomurska regija
107
Gornja Radgona
25
Lendava
9
Ljutomer
24
Murska Sobota
49
Savinjska regija
220
Celje
71
Laško
19
Mozirje
8
Slovenske Konjice
16
Šentjur pri Celju
12
Šmarje pri Jelšah
24
Velenje
39
Žalec
31
'
Spodnjeposavska regija
60
Brežice
38
Krško
12
Sevnica
10
Zasavska regija
33
Hrastnik
6
Trbovlje
18
Zagorje ob Savi
9
Tujina
42
Hrvaška
32
Druge tuje države
10
Splošni spisi, anonimne vloge
19

REGIJA
Št. prejetih pobud
Dolenjska regija
131
Črnomelj
19
Metlika
20
Novo mesto
55
Trebnje
37
Gorenjska regija
227
Jesenice
34
Kranj
102
Radovljica
46
Škofja Loka
30
Tržič
15
Goriška regija
98
Ajdovščina
23
Idrija
6
Nova Gorica
59
Tolmin
10
Koroška regija
60
Dravograd
5
Radlje ob Dravi
6
Ravne na Koroškem
27
Slovenj Gradec
22
Notranjska regija
56
Cerknica
14
Ilirska Bistrica
8
Postojna
34
Obalno-kraška regija
158
Izola
25
Koper
78
Piran
35
Sežana
20
Osrednjeslovenske regije
828
Domžale
49
Grosuplje
18
Kamnik
20
Kočevje
17
Litija
15
Ljubljana
660
Logatec
15
Ribnica
10
Vrhnika
24
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Slika 3.7.4.: Grafični prikaz prejetih pobud po regijah

j Nolraniska regija I
I Koroška regija I
| Gorižka regija I

Obalno-kraška regija

Gorenjska regija |

| Dolenjska regija i
| Osrednje slovenska regija
j Zasavska regija I
p—————————————i
| Spodnjeposavska regija I

| Savinjska regija 1
Pomurska regija i

Tabela 3.7.5. prikazuje rešene pobude po resorjih. V skupino 17. - Ostalo so vključene tiste
pobude, ki niso uvrščene v nobenega od navedenih resorjev. Razvrstitev smo naredili po
resorjih, ki jih določa veljavni zakon o vladi. Merilo za uvrstitev v posamezni resor je bila
narava temeljnega problema, ki ga izraža pobuda, upoštevaje delovna področja ministrstev.
Uvrstitev pobude v posamezni resor torej ne pomeni nujno, da se je prej z njim neposredno ukvarjalo ministrstvo ali organ v njegovi sestavi. Pobude, ki se nanašajo na delo sodišč,
smo na primer uvrščali v resor pravosodja itn.

poročevalec, št. 28
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Tabela 3.7.5.: Razvrstitev rešenih pobud po resorjih
RESOR

Število rešenih pobud

1. Delo, družina in socialne zadeve

278

2. Ekonomski odnosi in razvoj

6

3. Finance

41

4. Gospodarstvo

7

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana

24

6. Kultura

2

7. Notranje zadeve

365

8. Obramba

61

9. Okolje in prostor

201

10. Pravosodje

475

11. Promet in zveze

21

12. Šolstvo in šport

23

13. Zdravstvo

37

14. Zunanje zadeve

5

15. Vladne službe

8

16. Lokalna samouprava

53

17. Ostalo

268

SKUPAJ

1.875

Slika 3.7.5.: Grafični prikaz rešenih pobud po resorjih
7. Notranja zadava 19.4%

6. Kultur« 0.1%
S. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana 1.3%
4. Gospodarstvo 0.4%
3. Financ« 2.2%
2. Ekonomski odnosi in razvoj 0.3%

8. Obramba 3.2%
1. Dalo, družina in socialna zadev« 15.2%
9. Okolj« in prostor 10.7%

17 Ostalo 14.2%

10. Pravosodja 25.2%

16. Lokalna samouprava 2.8%
15. Vladn« služba 0.4%
14. Zunanj« zadava 0.3%
13. Zdravstvo 2.0%
12. šolstvo in iport 1.2%
11. Promat in zv«z« 1.1%
23
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problema. Tako smo ravnali zlasti pri neupravičeno dolgotrajnih postopkih in v primerih, ko je bila dolžnost organa, da kaj
stori, pa tega ni naredil.

Tabela 3.7.6. vsebuje podatke o načinih rešitve pobud. Opisi
posameznih načinov rešitev:
1. Pojasnilo:

2.3 Mnenje:
Pristojnemu organu smo posredovali svoje mnenje v zvezi s
problemom, ki ga je obravnavala pobuda, in glede ravnanja
organov.

Iz vsebine pobude je bilo razvidno, da ne spada v pristojnost
varuha ali da niso izpolnjeni pogoji za obravnavo. Zato smo
pobudniku posredovali pojasnila, nasvete in informacije.
2. Skrajšani postopek:

2.4 Predlog:
Predlagali smo potrebne korake in način za razrešitev problema.

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

3. Poravnava:

2.1 Pojasnilo:
Pobudnika smo seznanili s svojimi ugotovitvami in mu pojasnili njegove možnosti, če smo ugotovili, da pobuda ni utemeljena, da ima na voljo pravna sredstva, in v podobnih primerih.

Z našim posredovanjem nam je uspelo doseči sporazumno
rešitev, zato nismo ugotavljali podrobnosti v zvezi s pobudo.

2.2 Intervencija za rešitev:
Pristojni organ smo pozvali, naj ustrezno ravna za rešitev

Na izrecno željo ali zaradi nesodelovanja pobudnika smo
ustavili postopek obravnave pobude.

4. Ustavitev:

Tabela 3.7.6.: Pregled rešenih pobud po načinu rešitve

Št pobud

NAČIN REŠITVE

% delež

753

40,1 %

1.057

56,4 %

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo

739

39,5 %

2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

248

13,2%

2.3 skrajšani postopek - mnenje

38

2,0%

2.4 skrajšani postopek - predlog

32

1,7%

5

0,3 %

60

3,2 %

1.875

100,0%

1. POJASNILO
2. SKRAJŠANI POSTOPEK

3. PORAVNAVA
4. USTAVITEV
SKUPAJ REŠENE POBUDE
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Slika 3.7.6.: Grafični prikaz posameznih načinov rešitev pobud

Tabela 3.7.7. prikazuje razvrstitev rešenih pobud glede na pristojnost varuha, izpolnjevanje
pogojev za obravnavo oziroma utemeljenost pobud. Utemeljenost ugotavljamo le pri pobudah, ki spadajo v pristojnost varuha in izpolnjujejo pogoje za obravnavo. Pobude, pri katerih niso bili izpolnjeni pogoji za obravnavo, smo podrobneje razvrstili glede na različne z
zakonom določene in praktične razloge, zaradi katerih jih ni bilo mogoče obravnavati. V
skupino "Ni pogojev za obravnavo - splošno" uvrščamo pobude, kjer ni izpolnjenih več
pogojev.

\
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Tabela 3.7.7.: Rešene pobude glede na pristojnost varuha

PRISTOJNOST OZ. UTEMELJENOST

Št. pobud

% delež

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

214

11,4 %

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO

970

51,7 %

2.1 ni pogojev za obravnavo - splošno

269

14,3 %

2.2 preuranjena

138

7,4%

2.3 prepozna

10

0,5%

2.4 žaljiva, anonimna

14

0,7%

106

5,7%

2.6 nepopolna pobuda

44

2,3%

2.7 nesodelovanje pobudnika

67

3,6%

175

9,3%

2.9 ni bilo uporabljeno pravno sredstvo

22

1,2%

2.10 umik pobude

13

0,7%

112

6,0%

3. NEUTEMELJENA

204

10,9 %

4. DELNO UTEMELJENA

118

6,3 %

5. UTEMELJENA

369

19,7 %

1.875

100,0 %

2.5 očitno neutemeljena

2.8 zadeva še v postopku

2.11 v vednost

SKUPAJ

Slika 3.7.7.: Grafični prikaz rešenih pobud glede na pristojnost varuha oz.
utemeljenost pobude
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ustavne pravice do zasebnosti. V tem okviru je bilo mnogo
pobud, ki se nanašajo na uporabo zakona o varstvu osebnih
podatkov. Naša država je med tistimi, ki so to področje že leta
1990 uredile z zakonom o varstvu osebnih podatkov tudi na
podlagi usmeritev in priporočil organov Sveta Evrope.
Temeljno načelo zakona je, da je osebne podatke mogoče
zbirati le na podlagi zakonskega pooblastila ali izrecne privolitve prizadetega. Manj jasna pa je zakonska opredelitev osebnih podatkov, ki omogoča različno razlago, kateri podatek se
šteje za osebni podatek.

Osebni in telefonski pogovori
Številni posamezniki želijo osebni pogovor z varuhom ali
sodelavci. V letu 1995 je bilo opravljenih 450 osebnih pogovorov v uradu in 250 pogovorov zunaj sedeža, med katere
štejemo pogovore, ki so bili opravljeni v zavodih z omejeno
svobodo gibanja, in pogovore, ki so bili opravljeni pri poslovanju zunaj sedeža.
V uradu varuha je bilo po telefonu opravljenih več kot 5.000
pogovorov, pri katerih so posamezniki dobili strokovna pojasnila, mnenja in nasvete. Od tega je bilo okrog 2.000 pogovorov opravljenih na brezplačni telefonski številki, ki je bila
uvedena s 1. julijem 1995.

Zakon določa, da nadzor nad izvajanjem zakona izvaja
inšpektor za varstvo osebnih podatkov. Na podlagi razmeroma majhnega števila zadev, ki smo jih obravnavali, ne
moremo dajati ocene izvajanja zakona v praksi in učinkovitosti inšpekcijskega nadzora na tem področju, ocenjujemo pa,
da prizadeti premalo uporabljajo pritožbene možnosti, saj že
površen pregled položaja kaže na številne kršitve na tem
področju. Na podlagi pobud, ki smo jih obravnavali, v nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih primerov.

4. PREGLED KLJUČNIH PROBLEMOV PO
POSAMEZNIH PODROČJIH
V tem poglavju poročila predstavljamo bistvene probleme, na
katere smo naleteli na posameznih področjih dela varuha,
način njihovega obravnavanja ter naše ugotovitve in predloge
za njihovo odpravo.

Pobudnik se je obrnil na nas s predlogom, naj raziščemo, ali
je bilo pravilno ravnanje pomočnika direktorja njegovega
podjetja, ki je na oglasni deski objavil poimenski seznam
delavcev, ki so bili v prejšnjem letu odsotni zaradi bolniške
več kot 29 dni. Oddelek za varstvo osebnih podatkov ministrstva za pravosodje nam je posredoval mnenje, da osebnih
podatkov v zvezi z bolniško odsotnostjo ni mogoče javno
objavljati, saj ni mogoče ugotoviti, da bi za takšno objavo
obstajale ustrezne zakonske podlage. Pobudnika smo s tem
mnenjem seznanili in mu predlagali, naj se v takšnih primerih
neposredno obrne na inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje. Sami namreč
nimamo pristojnosti v razmerju do podjetij in drugih civilnopravnih oseb.

Zadeve iz pristojnosti varuha smo najprej delovno, nato pa
tudi formalno s poslovnikom, razdelili na devet področij.
Deseto področje - ostalo - vključuje pobude, ki jih ni
mogoče razvrstiti v nobeno od teh devetih. Na tej delitvi
področij temeljijo tudi statistični podatki o delu varuha.
Pri predstavitvi problematike ni bilo mogoče uporabiti
povsem enotne metode. Na nekaterih področjih se namreč
kažejo posamični, med seboj zelo različni problemi, od katerih predstavljamo najpomembnejše. Na drugih področjih pa
zaznavamo številne istovrstne probleme, zato predstavljamo
najpogostejše tipe. Obseg posameznih razdelkov je tudi zato
zelo različen, vendar pa približno sorazmeren številu pobud in
zapletenosti problematike na posameznih področjih.

Pobudnica, ki je zaposlena v zdravstvu, je na naš naslov
posredovala pobudo, v kateri nas je prosila za mnenje o
ustreznosti obrazca o izbiri osebnega zdravnika. Obrazec je
sestavljen tako, da zavarovanec hkrati s podpisom o izbiri
osebnega zdravnika podpiše tudi izjavo, s katero dovoljuje
vpogled v podatke iz medicinske dokumentacije, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
Pobudnica meni, da je takšna izjava v nasprotju z ustavo, saj
naj bi bilo zbiranje podatkov v zdravstvenih kartonih namenjeno izključno izvajanju zdravljenja, ne pa tudi zavarovanju
materialnih interesov zdravstvene zavarovalnice. Ugotovili
smo, da mnenje ministrstva za pravosodje ni bilo dovolj jasno,
saj ob koncu sami postavljajo vprašanje, ali je izjava o privolitvi posameznika, da omogoča vpogled v osebne podatke
nadzornemu zdravniku, sploh potrebna. Zadevo je obravnaval
tudi inšpektor za varstvo podatkov, ki meni, da je takšna
privolitev koristna in v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Pobudnici smo posredovali svoje mnenje, da obrazec o izbiri osebnega zdravnika ni ustrezen, ker z istim soglasjem ureja izbiro osebnega zdravnika in dovoljenje za vpogled
v osebne podatke. Gre za ločeni zadevi, ki ne bi smeli biti
združeni pod enim podpisom. Hkrati pa menimo, da posebno
dovoljenje zavarovanca za vpogled v osebne podatke nadzornim zdravnikom ni potrebno, ker po našem mnenju že zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju daje
zakonsko podlago za nadzor nadzornih zdravnikov zavarovalnice.

4.1. USTAVNE PRAVICE
V klasifikacijsko področje ustavne pravice smo uvrstili tiste
zadeve, pri katerih gre za vprašanje kršitev temeljnih ustavnih
pravic; zadeve pa ne sodijo v nobeno izmed naslednjih klasifikacijskih področij. Znotraj tega področja smo zadeve razvrstili na naslednja ožja področja: pravice otrok, pravice manjšin, enake možnosti, etika javne besede, zbiranje in združevanje, varnostne službe in varstvo osebnih podatkov.
Zadev, ki smo jih uvrstili med ustavne pravice (37 zadev), je v
primerjavi z drugimi področji razmeroma malo, so pa uvrščene zadeve z zelo različnih področij, zato je ugotovitve težko
posplošiti. Primeroma navajamo nekaj zadev, ki smo jih uvrstili v to področje: pobude za vložitev ustavne pritožbe in za
vstop v ustavnosodni postopek tako glede ocene ustavnosti
predpisov kot glede že vloženih ustavnih pritožb, etika javnih
nastopov, objava fotografije v tisku brez pooblastila prizadetega, registracija politične stranke, prenehanje mandata člana
občinskega sveta zaradi nezdružljivosti, vod v zasebnost z
zlonamernimi telefonskimi klici, ugovor vesti vojaške dolžnosti, pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti glede izobrazbe, pogoji za pridobitev državne štipendije in pravica do
proste izbire zdravnika. Številčni podatki kažejo, da je bilo na
tem področju največ zadev s področja varstva osebnih podatkov, enakih možnosti in etike javne besede.

Vprašanja varstva osebnih podatkov pogosto prehajajo na
vprašanja etike javne besede, ko se z objavo v tisku, ki
razkriva identiteto posameznikov, posega tudi v zasebnost
Tako se je na nas obrnila odvetnica klienta, ki meni, da je
prizadet z objavo podatkov o ovadbi v dnevnem časopisu. V
članku je prizadeti omenjen z imenom, prvo črko priimka ir
njegovo funkcijo v podjetju, kar dejansko razkriva njegove
identiteto. Odvetnica je želela naše strokovno mnenje, da b
ga uporabila kot pomoč in priloge k ovadbi zoper novinarko
V takšnih zadevah se sooča več ustavnih pravic. Na eni stran
gre za pravico do varstva zasebnosti in osebnih podatkov, n<
drugi strani pa za pravico do posredovanja informacij javnt
narave in pravico do svobodnega izražanja misli, govora ir
javnega nastopanja. V vsakem posamičnem primeru je trebi

Pristop v zvezi z obravnavo zadev je bil zelo različen. V
nekaterih primerih je bilo mogoče zadevo rešiti le z odgovorom, ki je vseboval ustrezna pojasnila in pravne nasvete, v
drugih pa je bilo treba zbrati dodatne informacije pri udeleženem organu, proučiti ustavne, zakonske in podzakonske podlage ter na tej podlagi pripraviti mnenje s predlogom ali
priporočilom ali le odgovor stranki z našimi stališči do obravnavanega primera.
Na področju varstva osebnih podatkov smo dobili več
pobud, ki opozarjajo na domnevne ali dejanske kršitve
27
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tehtati, ali je v konkretnem primeru pravica do zasebnosti
močnejša od drugih pravic. Takšno tehtanje oziroma končni
odgovor, ali je prišlo do kršitve pravice do zasebnosti, lahko
da po izvedenem postopku le sodišče. Odvetnici smo pojasnili svoje pristojnosti in jo skupaj s pojasnili pozvali, naj
pobudo dopolni v skladu z določili našega zakona. Dopolnitve
pobude nismo prejeli.

družbi diskriminirani in obravnavani kot drugorazredni državljani. Ne glede na to, da pobudniki niso navedli konkretnih
dokazil za svoje trditve, smo urad za narodnosti vlade RS
zaprosili za informacije o položaju Romov v državi. Urad nam
je posredoval gradiva, ki jih je v zvezi s tem obravnavala vlada,
in nam tudi ustno posredoval potrebne informacije. Pobudnike smo z glavnimi ugotovitvami iz gradiv vjade seznanili in
jim pojasnili, da lahko obravnavamo predvsenm konkretne
primere kršitev človekovih pravic ali svoboščin ali druge
nepravilnosti, ki jih storijo državni organi. Pobud v tej zvezi
doslej nismo prejeli.

Pobudnika sta se obrnila na nas za pomoč za zaščito njune
hčerke, ki je bila večkrat z imenom in priimkom obravnavana v
tisku v zvezi z nenavadnimi dogodki, v katerih naj bi bila
udeležena. V odgovoru smo soglašali s pobudnikoma, da gre
za neetično ravnanje, vendar pa sami nimamo nobenih pooblastil v razmerju do noinarjev in časopisov. Pobudnikoma
smo pojasnili možnosti za kazenski pregon zaradi kaznivih
dejanj iz poglavja o dejanjih zoper čast in dobro ime ter na
možnost zahtevati odškodnino za povrnitev premoženjske ali
nepremoženjske škode po civilni poti. Pobudnikoma pa smo
obljubili, da bomo skušali ugotoviti, ali je podatke, ki jih je
objavil novinar, razkrila pristojna uprava za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve je na našo zahtevo posredovalo odgovor, v katerem so pojasnili okoliščine obravnavanega primera in poudarili, da novinar podatkov o identiteti
otroka ni dobil od delavcev uprave za notranje zadeve. Glede
na to, da ni bilo znakov, da bi državni organ razkril podatke o
identiteti otroka, smo zadevo zaključili z odgovorom pobudnikoma.

V okviru splošnejših zadev smo sodelovali tudi pri obravnavi
zakona o varstvu potrošnikov v pristojnem odboru državnega
zbora. Uveljavljali smo načelno stališče, da ni dovolj argumentov za ustanovitev posebnega varuha za varstvo potrošnikovih pravic. Teh pravic namreč praviloma ne kršijo državni
organi, temveč tržni subjekti, kar bi bilo v nasprotju z ustavno
zasnovo varuha človekovih pravic. Odboru smo posredovali
stališča do zakona v drugi obravnavi s konkretnimi predlogi,
ki jih je odbor sprejel.
Ob obravnavanju pobud na tem področju lahko sprejmemo
tudi splošno ugotovitev o netransparentnosti in pomanjkljivosti pritožbenih poti in postopkov na posameznih področjih.
Poleg tega so očitni primeri slabega uradovanja in odnosa do
strank na različnih področjih, kjer je posameznik soočen z
državnimi organi ali drugimi organi, ki na monopolen način
izvajajo javna pooblastila. Menimo, da bi morali ti organi
sprejeti kodekse, v katerih bi prikazali raven in kakovost
storitev, ki jih posameznik kot uporabnik njihovih storitev
lahko pričakuje. Takšni kodeksi ravnanj na posameznih
področjih, bi lahko bili tudi podlaga za naše ukrepanje. V
prihodnje nameravamo priporočiti posameznim organom
uresničitev tega predloga.

Ob obravnavi primerov, povezanih z etiko javne besede, smo
tačeli preverjati, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti,
avni zavodi in javna podjetja spoštujejo določbo 24. člena
zakona o javnih glasilih, po katerem morajo s svojimi akti
jrediti način zagotavljanja janosti dela, način dajanja informacij za javnost ter določiti osebo, ki je odgovorna za zagoavljanje javnosti dela.
ded zadevami, ki smo jih obravnavali na področju ustavnih
>ravic, lahko omenimo tudi nekaj pobud, ki so se nanašale na
'.akonitost volilnih postopkov ob lokalnih volitvah v letu
994. V enem primeru je pobudnik uveljavljal številne nepra'ilnosti ob volitvah župana v občini. Meni, da je bil kršen
:akon o lokalnih volitvah in da je šlo pri posameznih dejanjih
a znake kaznivega dejanja. Pobudnik je pritožbeni postopek
odil v skladu z zakonom do pritožbe na občinski svet, ki
ijegovi pritožbi ni ugodil. Nato je bil napoten na upravni spor,
endar postopka ni nadaljeval. Glede na pobudnikove
iavedbe o domnevnih kaznivih dejanjih smo zaprosili pritojno upravo za notranje zadeve za pojasnila o tej zadevi.
)dgovorili so, da niso ugotovii znakov kaznivih dejanj, zato
mo pobudnika napotili da lahko sam poda ovadbo pristojemu javnemu tožilcu. Pri domnevnih kršitvah, ki jih je navali pobudnik, lahko kršitve ugotavljajo le pristojna sodišča v
kladu s predpisanim postopkom.

4.2. OMEJITVE OSEBNE SVOBODE
Primerov odvzema prostosti je največ v povezavi s postopki
pred pravosodnimi organi. Omejitvam osebne svobode so
izpostavljeni tudi vojaški obvezniki na služenju vojaškega
roka ter pripadniki rezervne sestave, ko so vpoklicani v vojaško službo. S temi primeri se srečujemo še pri obravnavanju
oseb z duševnimi motnjami pri hospitalnem zdravljenju na
zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic ter v zvezi z institucionalnim varstvom v različnih javnih socialnovarstvenih zavodih za otroke, mladino in odrasle.
Pobudam te skupine prebivalstva namenjamo posebno
pozornost ter jih obravnavamo prednostno in sproti. Največkrat gre namreč za osebe, ki so porinjene na rob družbenega
dogajanja ter posebej ranljive in nemočne. Zanimanje javnosti
za razmere, v katerih žive ter za njihove pravice in svoboščine
ni veliko in je v glavnem povezano le s posameznimi odmevnimi in senzacionalističnimi primeri. Njihovo življenje se
odvija za zaprtimi vrati, stran od oči javnosti, ki na mnoge
izmed njih morda pogosto celo gleda z nezaupanjem in premajhnim razumevanjem. Prav ta »skritost« življenja oseb, ki
jim je omejena osebna svoboda, terja našo posebno skrb in
nenehno prisotnost.

drugem primeru je pobudnica navedla, da je bil prizadet
jen človeški in državljanski ponos, ker jo je občinska volilna
omisija izključila iz volilnega odbora, kot soprogo kandidata
a župana občine. Ugotovili smo, da zakon v takšnih primerih
e določa nezdružljivosti člana volilnega odbora, vendar pa
na občinska volilna komisija pristojnost, da imenuje, razrejje in menja člane volilnih odborov. Pobudnici smo odgovoli, da ukrepa volilne komisije ni mogoče razlagati le kot
oskus, da bi prizadeli njen ugled, ampak tudi kot željo, da bi
i obvarovali pred morebitnimi poskusi diskvalifikacij po voliah.

Pri obravnavanju teh pobud pogosto uporabimo telefonske
povezave za zbiranje informacij in posredovanje, kar nam
neformalen način našega dela dovoljuje. Pobudnike, ki so to
želeli, smo v zavodih obiskali in se z njimi pogovorili brez
navzočnosti drugih oseb.

okviru obiska v Murski Soboti in Kopru smo imeli pogovor z
adžarsko narodno skupnostjo in italijansko narodno skupDstjo. V pogovoru so predstavniki madžarske narodne skupjsti predstavili svoje probleme. Posebej so poudarili proeme v zvezi z uvajanjem nove lokalne samouprave v občiih, v katerih živijo njihovi pripadniki. Tudi italijanska
»rodna skupnost nas je seznanila s svojimi problemi. Dogoirili smo se o načinu kontaktiranja, če bi bilo potrebno naše
>sredovanje.

4.2.1. Priporniki
Pritožbe pripornikov so bile povezane predvsem z odreditvijo
oziroma podaljšanjem pripora, torej z odločanjem, ki je v
pristojnosti sodišča. Tu smo sodišča opozarjali na dolžnost
hitrega in prednostnega obravnavanja pripornih zadev,
pobudnikom pa svetovali pravne poti, vključno z možnostjo
vložitve zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočen
sklep o odreditvi ali podaljšaju pripora oziroma o zavrnitvi

i nas so se večkrat obrnili predstavniki romske skupnosti, ki
enijo, da se hudo kršijo njihove človekove pravice da so v
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predloga za odpravo pripora. Pripornike, Ki so to želeli, smo v
priporu obiskali. Večkrat smo bili v priporih v Ljubljani in
Mariboru.

(npr. več obiskov ali pripor mladoletnika skupaj z vrstniki v
posebnih, za obravnavo mladoletnikov usposobljenih zavodih).

V letu 1995 sicer ni bilo pritožb zaradi neugodnih bivalnih
razmer v priporu, a smo kljub temu večkrat opozorili na veliko
število pripornikov, ki so nastanjeni v utesnjenih in ne vedno
ustrezno vzdrževanih in opremljenih prostorih. Razen dveh ur
gibanja na prostem (če vremenske razmere to dopuščajo in če
ima zapor primerno ograjen prostor) so priporniki 22 ur na
dan vezani na omejen prostor celice, v kateri so nastanjeni,
ponavadi skupaj z več drugimi priporniki. Obiski sorodnikov
(npr. po dnevnem redu oddelka pripora v Zaporih Ljubljana)
so nadzorovani in omejeni na 15 minut na teden. Ob upoštevanju, da pripor neredko traja dolge mesece, pa tudi eno leto
in več, je neugodne bivalne in druge razmere, v katerih žive
priporniki, težko uskladiti z domnevo nedolžnosti. Načelu, da
se med prestajanjem pripora ne smeta žaliti osebnost in
dostojanstvo obdolženca, bo treba v praksi dati večji pomen.

O 7. junija 1995 vloženi zahtevi za oceno ustavnosti ustavno
sodišče še ni odločilo. Odzvala pa se je izvršilna veja oblasti in
pričakujemo, da bo 473. člen ZKP, ki ureja pripor mladoletnika, spremenjen ob sprejetju novele zakona o kazenskem
postopku.
4.2.2. Obsojenci na prestajanju zaporne kazni
Število pobud obsojencev nenehno narašča. Obsojenci so
nam v letu 1995 poslali več kot 20 pisnih pobud, oktobra isto
leto pa smo prejeli v delo tudi peticijo 74 obsojencev, ki
zaporno kazen prestajajo v Zavodu za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni. Ob obiskih v zavodih za prestajanje
kazni zapora na Dobu, v Ljubljani in Mariboru ter v prevzgojnem domu za mladoletnike v Radečah smo opravili pogovor z
več deset obsojenci oziroma mladoletniki ter se podrobneje
seznanili z razmerami v teh zavodih.

Pripor pomeni poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine. Poleg ustave vsebuje določila o priporu in o ravnanju s
priporniki zakon o kazenskem postopku (ZKP). Izvrševanje
pripora pa je urejeno s podzakonskim aktom: pravilnikom o
izvrševanju pripora iz leta 1981. Ministrstvo za pravosodje
smo večkrat opozorili, da gre za zakonsko materijo, ki ne
more biti urejena s podzakonskim predpisom. Priporniku je
mogoče omejiti pravice in svoboščine samo na podlagi
zakona in le toliko, kolikor je potrebno za varnost v priporu in
za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Upoštevati je treba
domnevo nedolžnosti ter varstvo človekove osebnosti in
dostojanstva, ki mora biti po 21. členu ustave zagotovljeno
tudi med odvzemom prostosti. Opozarjali smo na nujnost, da
pride čimpreje do zakonske ureditve izvrševanja pripora, in to
z rešitvami, ki bodo ustrezale ustavnemu in mednarodnopravnemu varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pravna neprilagojenost obstoječih predpisov
Iz številnih pobud smo razbrali, da so obstoječi predpisi
zastareli, nepregledni in marsikdaj neusklajeni z novim družbeno-političnim in pravnim redom. Mednarodnim pravnim
aktom s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
ustavnemu zagotovilu o varstvu človekove osebnosti in dostojanstva med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni v
celoti sledi le novi kazenski zakonik, ki v desetem poglavju
vsebuje temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij.
Sicer pa je kazensko izvršilno pravo še vedno urejeno z
zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) iz leta 1978 (s
kasnejšimi novelami) in s številnimi podzakonskimi predpisi.
Ministrstvo za pravosodje smo v letu 1995 večkrat opozorili na
nujnost čimprejšnjega sprejetja celovite zakonodaje s
področja izvrševanja kazenskih sankcij je že vse predolgo
(več let) v pripravi, in doslej vladi in državnemu zboru še ni bil
predložen v obravnavo. Številna vprašanja, ki se zastavljajo
zdaj, v času sprejemanja starih predpisov, še niso bila aktualna in zato zakonsko niso urejena. Normativna neprilagojenost spremenjenim pravnim, političnim in dejanskim razmeram pa v praksi povzroča kopico težav, katerih žrtev so pogosto obsojenci. Najboljše varstvo pravic namreč zagotavljajo
prav natančna pravila in standardi za ravnanje z obsojenci.

Ob obisku v zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani
smo se srečali s problemom pripora mladoletnika. Ugotovili
smo, da je 15 let star fant v priporu skupaj z več polnoletnimi
priporniki.
Ob obravnavanju tega primera smo uporabili pooblastilo po
23. členu zakona o ustavnem sodišču, po katerem lahko varuh
človekovih pravic vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakonskega in podzakonskega predpisa v zvezi s posamično
zadevo, ki jo obravnava. Ocena ustavnosti predpisov obsega
tudi oceno skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah posebej poudarjata ravnanje, ki je v
kar največji meri v skladu s koristmi otroka tudi takrat, ko je
otroku odvzeta prostost. Tako pakt zahteva, da morajo biti
mladoletni obdolženci brez izjeme ločeni od odraslih. Enako
zahtevo vsebuje tudi konvencija, ki dovoljuje odstop le, če bi
bil otrok v priporu ločen od odraslih v nasprotju z njegovimi
interesi. Po določilu konvencije je otrok v priporu lahko skupaj z odraslimi le, če je to zanj koristnejše, kot pa če je priprt
ločeno od njih. Konvencijski odstop od pravila ločenega pripora z odraslimi je torej določen v interesu otrokovih koristi.

Temeljno načelo pri izvrševanju kazenskih sankcij je, da so
človekove pravice in svoboščine obsojencev lahko omejene
(in to le z zakonom!) samo toliko, kolikor je nujno, da se izvrši
posamezna kazenska sankcija. Kazensko pravo ne določa, da
bi bilo treba obsojenca kaznovati še kako drugače razen z
odvzemom prostosti. Zato je treba obsojencem zagotoviti vse
pravice, ki niso nezdružljive z zaporno kaznijo.
Pravna sredstva
Za obsojence ]e izjemno pomembna pravica do učinkovitega
pravnega sredstva. Iz vloženih pobud smo zaznali, da obsojenci pogosto nimajo zaupanja v obstoječe pravne poti. Izražajo stališča, da so pritožbe neučinkovite in že vnaprej obsojene na neuspeh.

V zahtevi za oceno ustavnosti smo poudarili našo oceno, da
obstoječa slovenska ureditev ne zadosti merilu, da so pri vseh
dejavnostih v zvezi z otroki njegove koristi glavno vodilo. Člen
473 ZKP pravila, da mora biti mladoletnik priprt ločeno od
polnoletnih, ne postavlja absolutno in v skladu s koristmi
otroka. Priprtje mladoletnika skupaj s polnoletnimi dovoljuje
zakon ob dveh pogojih: če bi mladoletnikova osamitev trajala
predolgo in je podana možnost, da je mladoletnik v priporu
skupaj s polnoletnim, ki naj ne bo škodljivo vplival. Pripor je v
postopku proti mladoletniku izjemen ukrep in sme trajati le
najkrajši potrebni čas. Zato je mladoletnikova osamitev lahko
le izjemna in kratkotrajna. Negativni pogoj, da polnoletni nanj
ne bo škodljivo vplival, pa je neživljenski in neprimeren, saj
zahteva vnaprejšnjo presojo (ne) škodljivosti vpliva s strani
polnoletnega pripornika. Mladoletnikovi osamitvi v priporu se
je mogoče izogniti tudi na druge načine, pri katerih je upoštevano, da je otroštvo upravičeno do posebne skrbi in pomoči

Obsojenec se zaradi kršitve njegovih pravic ali zaradi drugih
nepravilnosti po sedanji ureditvi lahko pritoži pri upravniku
zavoda, v katerem prestaja kazen. Če z upravnikovo odločitvijo ni zadovoljen, ima pravico pritožiti se na ministrstvo za
pravosodje. Pritožba zoper odločbo o izrečeni disciplinski
kazni pa ni dovoljena. Izjema velja le v primeru disciplinske
kazni oddaje v samico, kjer je dovoljena pritožba na ministrstvo za pravosodje. Zoper upravni akt, izdan po določbah
ZIKS, je mogoče upravni spor, ki pa v celoti ne zadosti merilu,
da mora biti končna odločitev v upravnem postopku dana v
presojo sodišču polne jurisdikcije.
Disciplinsko kaznovanje ne sme biti del tretmaja z obsojenci
in torej upravna zadeva zavoda za prestajanje kazni zapora.
Postati mora del pravosodne funkcije sojenja z vsemi temelj29
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predvsem dolžnosti.Sicer pa smo na Dobu hišni red iz leta
1980 lahko dobili v knjižnici, na voljo pa naj bi bil tudi na
oddelkih v prostorih, kjer se obsojenci zbirajo v prostem času.
!*
V Sloveniji prestajajo zaporno kazen tudt obsojenci, ki so
tujci. Zavodi za prestajanje zaporne kazm nimajo hišnega
reda tudi v katerem drugem jeziku, da jpi ga tujci lahko
razumeli.

nimi jamstvi, ki jih obdolžencu daje kazenski postopek. Ne gre
spregledati, da se obsojenec kaznuje disciplinsko celo za
kaznivo dejanje, ki ga stori med prestajanjem zaporne kazni in
za katero je zagrožena kazen zapora do enega leta.
Odločitev o pritožbi, ki jo bodo kot pravično sprejeli tudi
obsojenci, lahko zagotovi le neodvisen in nepristranski tribunal. Organi, ki izvršujejo zaporno kazen, sami ne morejo
varovati pravic zapornikov, saj so prav oni tisti, ki lahko te
pravice kršijo. Prost dostop obsojenca do sodišča je temeljna
človekova pravica, ki je podlaga za vse druge pravice obsojenca, ki prestaja zaporno kazen.

Plačilo obsojencem za opravljeno delo
Zastarelost in neuporabnost veljavnega ZIKS se je pokazala v
primeru pobudnika, ki se je pritožil, da za delo kuharja v
zaporu ne prejema plačila, do katerega je upravičen. Po členu
53 ZIKS imajo obsojenci pravico do plačila za opravljeno delo,
ki znaša četrtino povprečne plače delavcev za enakovrstno
delo v podjetjih, če pri delu dosegajo povprečen uspeh.
Zakon določa, da se za povprečno plačo, ki se uporablja za
izračun plačila obsojencem, šteje povprečna čista plača
delavcev, ki jo ugotovi in objavi Zavod RS za statistiko (ozioma sedaj Statistični urad RS).

Poleg nadzorstva, ki ga nad izvrševanjem zaporne kazni
opravlja samo ministrstvo za pravosodje, izvršuje glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci nadzorstva tudi
predsednik okrožnega sodišča, na čigar območju je zavod za
prestajanje zaporne kazni oziroma njegov oddelek. Pri tem
nadzorstvu, ki je obvezno najmanj enkrat na mesec, lahko
predsednik sodišča sam odredi potrebne ukrepe ali pa svoje
ugotovitve sporoča upravniku zavoda, v katerem je opravil
nadzorstvo, in ministrstvu za pravosodje. Sodno varstvo za
primer okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja je
zagotovljeno s členom 106/2 kazenskega zakonika, vendar ta
(načelna) norma doslej v praksi, vsaj po naših informacijah, še
ni zaživela. Podrobnejše ureditve postopka tega na novo
urejenega varstva še ni.

Statistični urad RS pa že več let ne ugotavlja in ne objavlja
povprečne čiste plače delavcev za določena dela in naloge
(npr. za kuharja). Tako zavodi za prestajanje kazni zapora pri
določanju plačila obsojencem za opravljeno delo ne morejo
kot osnovo upoštevati povprečne plače delavcev za enakovrednostno delo v podjetjih. Ugotovili smo, da zavodi po lastni
presoji in na različne načine izračunavajo plačilo obsojencem
za opravljeno delo. Enotnega navodila ni bilo. Posledica je
bilo nezadovoljstvo številnih obsojencev, ki so menili, da za
opravljeno delo ne prejemajo ustreznega plačila.

V sedanji ureditvi je še posebej pomembna vloga varuha, ki
kot neodvisna in nepristranska institucija lahko bistveno pripomore k varstvu človekovih pravic in svoboščin in k odpravi
nepravilnosti v ravnanju z obsojenci v zavodih za prestajanje
zaporne kazni. Oe lege ferenda pa je treba obsojencem zagotoviti pravico pritožbe oziroma pravne poti na sodišče zoper
vsak dokončni akt, s katerim se odloča o pravicah ali obveznostih obsojencev na prestajanju zaporne kazni.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij našteva disciplinske
kazni, ne določa pa hujših in lažjih disciplinskih kršitev, zaradi
katerih je obsojenec lahko disciplinsko kaznovan. Čeprav gre
za zakonsko materijo, je predpisovanje disciplinskih kršitev
prepuščeno splošnemu aktu zavoda za prestajanje zaporne
kazni: hišnemu redu. Gre za neskladje s 87. členom ustave, po
katerem se pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb
lahko določajo samo z zakonom. Ob tem so disciplinske
kršitve navedene ločeno od sankcij. Tako med njimi ni povezave, kar omogoča samovoljo pri disciplinskem kaznovanju.
Tudi postopek za vodenje disciplinskih postopkov je treba
celovito in enotno urediti z zakonom.

Na podlagi pritožb obsojencev in našega posredovanja je
ministrica za pravosodje izdala posebno navodilo oziroma
zavzela pisno stališče, po katerem je treba za obračun plačila
za delo obsojencem uporabljati povprečno mesečno čisto
plačo na zaposleno osebo v gospodarstvu RS za obdobje treh
mesecev. Ta podatek Statistični urad RS objavlja v poročilu o
gibanju plač v Uradnem listu RS. Ministrica za pravosodje je
odredila obvezno uporabo tega stališča, da se zagotovi zakonito in enotno obračunavanje plačila za delo obsojencev v
zavodih.
Čeprav so bili zavodi zavezani v praksi izvajati to stališče, pa
smo ugotovii, da se stališče ministrstva o obračunavanju
plačila za delo obsojencev ne uporablja. Nastal naj bi namreč
problem pri uresničevanju tega stališča v praksi, ker naj bi
višina plačila za delo obsojencev presegla finančne zmogljivosti gospodarskih enot zavodov za prestajanje zaporne
kazni. Hkrati naj bi nov način obračunavanja plačila za delo
obsojencev porušil razmerje glede višine plačila med tistimi,
ki pri delu dosegajo podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen uspeh.

Hlini red
Hišni red v zavodu za prestajanje zaporne kazni pomembno
posega v življenje in pravice obsojencev. Ugotovili smo, da
zavodi za prestajanje zaporne kazni na Dobu, v Ljubljani in
Mariboru uporabljajo hišne rede, ki so bili sprejeti v letih 1979
in 1980. Po naših informacijah je podobno tudi v drugih
zavodih. Hišni redi so zastareli in v številnih delil*neuporabni.
Večkrat so bili dopolnjevani, pri čemer pa je v zadnjem času
očitno prišlo tudi do nejasnosti v zvezi s pristojnostjo za
noveliranje hišnih redov. Po členu 25/2 ZIKS predpiše hišni
red upravnik zavoda. Z uveljavitvijo zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev pa smo zaznali, da je ta pristojnost sporna. Tako na primer upravnik zavoda na Dobu
meni, da je ta pristojnost ostala upravniku zavoda. Ta »kompetenčni spor« obsojencem ne more prinesti koristi in ga je
zato treba čimpreje razrešiti.

Ugotavljamo, da trpijo posledice normativne neurejenosti
obsojenci, ki so zaradi svojega statusa že tako v manj ugodnem položaju. Pri tem zagotovilo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, da bi novi zakon, ki bi to področje normativno
ustrezno uredil, v kratkem predložen vladi v postopek, ne
more biti opravičilo za obstoječe nezakonito stanje.
Pravica obsojencev do vpogleda v osebni spis
Člen 38 ustave vsakomur zagotavlja pravico, da se seznani z
zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj. Ugotovili
smo, da ta pravica obsojencem, ki prestajajo zaporno kazen,
ni zagotovljena.

Posamezni zavodi tudi nimajo prečiščenega besedila veljavnega hišnega reda. Položaj smo preverili v Zavodu za prestajanje kazni na Dobu. Ugotovili smo, da lahko obsojenci dobijo
v roke le hišni red iz leta 1980, brez sprememb in dopolnitev.
Te naj bi bile nabite na oglasnih deskah v zavodu. Kontrolni
pregled je pokazal, da so na oglasnih deskah spremembe in
dopolnitve iz zadnjega časa, kar pa nikakor ne omogoča
seznanitve s celotnim veljavnim besedilom hišega reda. Obsojenci so nam povedali, da jim uprava ob sprejemu v zavod
ustno pojasnjuje posamezna določila hišnega reda, in to
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V letu 1992 sprejeta novela zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij se nanaša tudi na zbirko podatkov o obsojencih na
prestajanju zaporne kazni in na varstvo osebnih podatkov. Po
členu 44 j navedenega zakona je določeno, da minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način zbiranja
podatkov in vodenje zbirke podatkov o obsojencih. Ta predpis doslej ni bil izdan. Na našo urgenco je ministrica za
pravosodje odgovorila, da zakon ne določa roka za izdajo
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tega Izvršilnega predpisa, ter ocenjuje, da ni smotrno izdati
podzakonski akt o zbiranju ter vodenju osebnih podatkov
obsojencev, ker se pripravlja nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij.

Druge pritožbe obsojencev
Nekaj pritožb obsojencev je bilo upravičenih, ker ni bila zagotovljena pravica do dveurnega bivanja na svežem zraku. Nekateri so izražali nezadovoljstvo zaradi preverjanja podatkov o
obiskovalcih (v zavodu na Dobu, kjer so bile te pritožbe, so to
prakso že opustili). Več obsojencev se je pritoževalo, da
vklepanje (uporaba lisic) ob spremljanih izhodih zunaj zavoda
doživljajo kot ponižujoče in nehumano ravnanje. Opozorili
smo, da je na tem področju potrebna še posebna rahločutnost pri zagotavljanju pravilnega ravnotežja med potrebo po
varnosti in preprečitvijo bega na eni strani ter varovanjem
človeškega dostojanstva obsojencev na drugi.

Iz pobud smo razbrali, da normativna neurejenost navedenega področja povzroča nejasnosti v zvezi z izvrševanjem
pravice obsojenca do vpogleda v podatke, ki so vsebovani v
zbirki podatkov o obsojencih na prestajanju zaporne kazni.
Zavodi za prestajanje kazni, ki vodijo to zbirko podatkov
(upravljavci zbirke), niso imeli navodil, kako posameznemu
obsojencu zagotoviti pravico do vpogleda v njegov osebni
spis. V praksi je to pomenilo, da zavod obsojencu ne omogoča vpogleda v njegov osebni spis in s tem v zbirko podatkov, ki se nanašajo nanj.

Obravnavali smo tudi pritožbe, ki so se nanašale na omejene
možnosti telefoniranja, fotokopiranja, pravne pomoči v zavodih, na možnost uporabe pisalnega stroja in računalnika.
Posamezni pobudniki so izražali nezadovoljstvo zaradi namestitve v sobo skupaj s soobsojencem, ki ga odklanjajo. Več
pritožb se je nanašalo na nasilje med samimi obsojenci, nekaj
pa tudi na oblastno obnašanje, grobo in nekorektno ravnanje
paznikov in na neupravičeno uporabo fizične sile.

Ministrstvu za pravosodje smo podali mnenje, da je treba
obsojencem zagotoviti pravico do vpogleda v osebni spis,
četudi pravna ureditev ni popolna. Ministrstvo je upoštevalo
naše mnenje in izdalo interno navodilo, kako naj ravnajo
zavodi za prestajanje zaporne kazni, da se obsojencem zagotovi pravica do vpogleda v osebni spis. Še vedno pa so ostala
nekatera odprta vprašanja. Iz pogovora z obsojenci smo ugotovili, da je predvsem ostalo sporno, da lahko uprava zavoda
izloči nekatere listine, predno obsojencu omogoči vpogled v
njegov osebni spis.

V vseh primerih smo trditve pobudnikov skrbno presojali in
iskali rešitve v skladu s pravicami in obveznostmi obsojencev.
Rdeča nit nezadovoljstva so pogojni odpusti. Obsojenci, ki s
prošnjo za pogojni odpust niso uspeli, so za negativno odločitev pogosto zatrjevali različnost meril in neupoštevanje določil 109. člena kazenskega zakonika, ki določa pogoje za
uporabo pogojnega odpusta. Očitno je, da številni obsojenci
pogojni odpust štejejo za pravico, ki jim gre, ko prestanejo
polovico zaporne kazni. Na drugi strani pa smo opazili, da
komisija za pogojni odpust pri ministrstvu za pravosodje med
merili za pogojni odpust upošteva tudi tiste, ki ta jih upoštevala že zakonodajalec pri zakonski in sodišče pri sodni individualizaciji kazni. Opozorili smo, da takšno odločanje lahko
ogrozi namen pogojnega odpusta, saj vnaša pogoje, ki jih
zakon ne določa.

Obiski
Obsojenci imajo pravico, da jih enkrat na teden obiščejo ožji
družinski člani, z dovoljenjem upravnika pa tudi druge osebe.
Obisk traja najmanj 30 minut. Nadzorovani obisk lahko traja
največ dve uri, brez nadzorstva pa 24 ur. Večkrat smo opozorili, da takšna časovna omejitev, še posebej ko gre za obiske iz
bolj oddaljenih krajev ali celo iz tujine, ni v skladu s temeljnim
načelom, da je dopustno človekove pravice obsojencev omejiti samo, kolikor je to nujno zaradi izvršitve kazenske sankcije. Veliko je pobudnikov, ki se pritožujejo zaradi prekratkih
obiskov, ko njihovi najbližji svojci porabijo veliko več časa za
pot, kot pa jim je na voljo časa za obisk.
Daljši obisk in večje število obiskov po sedanji ureditvi ne
pomeni pravice, pač pa le ugodnost, ki so je obsojenci lahko
deležni za dobro obnašanje, prizadevanje in uspehe pri delu
in iz drugih prevzgojnih razlogov.

Zaradi zagotavljanja pomoči obsojencem po prestani kazni
smo se kar nekajkrat obrnili na kazenske zavode in na pristojne centre za socialno delo. Opozorili smo na pomoč, ki jo
obsojenec potrebuje pri urejanju življenjskih razmer, da se
lahko vključi v normalno življenje.

Dajanje ugodnosti obsojencem

4.2.3. Vojaki

Daleč največ pritožb obsojencev se nanaša na podeljevanje
ugodnosti, kot so namenski in nenamenski prosti izhodi,
izraba letnega počitka zunaj zavoda ter podaljšani obiski in
njihovo večje število. Pogosti očitki obsojencev so, da uprava
zavoda, zlasti pa vzgojna služba, obstoj pogojev za pridobitev
ugodnosti ocenjuje oziroma ugotavlja preveč arbitrarno in ne
vedno po objektivnih merilih. Tako lahko prihaja do izraza
pretirana subjektivna in enostranska presoja tistih, ki odločajo o ugodnostih, kar obsojenci občutijo kot krivico in nepošteno odločanje.

Člen 52 zakona o obrambi določa, da lahko vojaška oseba da
pobudo za začetek postopka pri varuhu, če meni, da so bile
med vojaško službo njene pravice ali temeljne svoboščine
omejene ali kršene. Kljub omejitvam osebne svobode, katerim
so vojaške osebe in zlasti vojaški obvezniki, ki služijo vojaški
ok, nedvomno izpostavljeni, pa doslej pobude v tej smeri
nismo prejeli To je lahko znamenje urejenih razmer v slovenski vojski, ali pa zgolj posledica slabe informiranosti posameznikov, da ta pritožbena možnost obstoji.
Pogovor z vojaškimi obvezniki in častniki v slovenski vojski ob
obisku v vojašnici Šentvid je pokazal, da obstaja vrsta problemov, ki terjajo našo pozornost. Ponovno pa gre posebej
opozoriti, da pravila službe, ki v pomembnih elementih urejajo vojaško službo, še niso sprejeta.

Učinkovito (zunanje) nadzorstvo nad (ne)podeljevanjem
ugodnosti je vsaj oteženo, če že ne onemogočeno. Ohlapna
pravila in uporaba pravnih standardov dopuščajo široko možnost diskrecijskega delovanja in odločanja. Dovolj prostora je
tudi za samovoljo tistih, ki odločajo o teh, za posameznika, ki
mu je odvzeta prostost, tako pomembnih zadevah. O dodelitvi
ugodnosti odločajo oddelčne strokovne skupine v zavodih.
Timsko odločanje naj bi zmanjšalo vpliv subjektivnosti in
pristranskosti, vendar se s takšnim načinom odločanja hkrati
zamegljuje odgovornost za sprejeto odločitev.

4.2.4. Osebe z duševnimi motnjami
Prejeli smo več deset pobud, povezanih z napotitvijo, neprostovoljno hospitalizacijo in razmerami v psihiatričnih bolnišnicah in v javnih socialnovarstvenih zavodih. S svojim posredovanjem smo nemalokrat opozorili javne zdravstvene in
socialnovarstvene službe, ki jim je naložena skrb za osebe z
duševnimi motnjami, da zagotovijo korektno in pravilno ravnanje v korist prizadetega posameznika.

Ob sprejemanju nove zakonodaje velja obsojenčevim pravicam in ugodnostim posvetiti večjo pozornost. Nekatere ugodnosti (zlasti daljši čas trajanja in pogostnost obiskov) bi nova
zakonodaja lahko določila kot pravice obsojencev. Dodeljevanje ugodnosti in pogoje za njihovo pridobitev pa je treba
urediti natančneje, da bo manj možnosti za arbitrarno določanje in da bo hkrati zagotovljena možnost objektivnega nadzora sprejetih odločitev.

Dolžnost države in družbene skupnosti je zagotoviti osebam,
ki imajo težave z duševnim zdravjem, življenjske razmere, s
katerimi se zagotavljajo enakopravnost, dostojanstvo in strp31
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nost, ob upoštevanju posebnosti in različnosti vsakega posameznika.

nevarne za okolico, da je nujna njihova izolacija v ustreznem
»posebnem« zavodu.

Psihiatrična zdravstvena dejavnost posega na občutljivo in
najboj intimno področje človekove zasebnosti, pa vendar s
stališča varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin nima
nepristranskega in neodvisnega zunanjega nadzora. Sodni
nadzor je urejen le glede neprostovoljne hospitalizacije, pa še
tu se v zakonodaji in še bolj v praksi kažejo pomanjkljivosti.
Hospitalizacija proti volji posameznika je poseg v pravico do
prostosti in lahko ogrozi načelo prostovoljnosti zdravljenja.
Razen v taksativno naštetih zakonskih primerih namreč nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju.

4.3. SOCIALNA VARNOST
V letu 1995 smo prejeli 251 pobud (kar je vei&ot 10 odstotkov
celotnega pripada) s področja socialne varnosti. Pobudniki so
zatrjevali kršitve socialnih pravic s sklicevanjem na pravice iz
delovnega razmerja ter na pravice iz socialne varnosti (socialnih zavarovanj in socialnega varstva). Ugotovili smo, da se
veliko posameznikov čuti ogrožene v svoji ekonomski varnosti in človeškem dostojanstvu. Socialno varnost posameznikov smo pomagali reševati tako, da smo pobudnike napotovali na pristojne organe pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja ter zanje posredovali pri teh organih.
Največji delež naših aktivnosti pa se je nanašal na socialno
varstvo, kjer smo v razmerju do pristojnih organov, zlasti
centrov za socialno delo, poudarjali dolžnost države, da skrbi
za preprečevanje socialnovarstvene ogroženosti, kot določa
9. člen zakona o socialnem varstvu. Pobudnikom, ki so se na
nas obračali iz socialnih razlogov, smo sicer morali pojasniti,
da dejavnost varuha ne vključuje neposredne socialne
pomoči posamezniku, saj to ni naša zakonska pristojnost, niti
za takšno dejavnost nimamo sredstev. V primerih, ko smo
lahko ocenili, da gre pobudniku status socialnega upravičenca, smo posredovali pri pristojnih organih za pridobitev
socialnovarstvenih storitev in dajatev.

Neprostovoljna hospitalizacija in zdravljenje zahtevata skrbno
tehtanje interesov posameznika in njegove pravice do osebne
svobode in prostosti ter družbenega interesa za varnost javnega reda in miru ter neogrožanja življenja in premoženja.
Bolnika pošlje v psihiatrično bolnišnico zdravnik, ki sme zahtevati pomoč organov za notranje zadeve, če ugotovi, da je
zaradi bolnikovega ravnanja neposredno ogrožena varnost
ljudi. Podrobnosti napotitve in sprejemanja duševnih bolnikov v zdravstveni zavod niso urejene. V praksi bolnišnica
sprejme bolnika tudi brez napotnice, bolnik pa je lahko priveden ob uporabi sredstev za vklepanje (prisilni jopič). Psihiatrična bolnišnica (tako vsaj ravna psihiatrična klinika v Ljubljani) na novo sprejetega bolnika zaradi opazovanja najprej
sprejme na zaprti oddelek. Zakon določa, da mora pooblaščena oseba bolnišnice v 48 urah (rok je torej v urah in ne v
dnevih) o neprostovoljnem pridržanju bolnika v zaprtem
oddelku obvestiti krajevno pristojno okrajno sodišče. Zato bi
bilo treba ob sprejemu bolnika zapisati tudi uro sprejema, ki
bi morala biti navedena na obvestilu o pridržanju, skupaj s
podatki o pridržani osebi, njenem zdravstvenem stanju in o
tem, kdo jo je pripeljal v bolnišnico. V praksi je obvestilo o
pridržanju obrazec, ki je često pomanjkljiv in ne vsebuje vseh
obveznih sestavin.

Pri svojem delu na področju socialne varnosti smo izhajali iz
stavne določbe, da je Slovenija socialna država. Vsakdo ima
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, pri čemer je to
pravico treba razumeti tako, da obsega poleg pravice posameznika do fizične in duhovne integritete tudi pravico do
socialne integritete. Obveznost države je, da vsakomur zagotovi človekovega dostojanstva vredno bivanje oziroma eksistenco. Seveda pa tudi za našo državo velja, da so dejanske
možnosti za uresničevanje sistema na področju socialne varnosti odvisne predvsem od ekonomskih možnosti.

V postopku pridržanja bi moral sodnik brez odlašanja, najpozneje pa v treh dneh po prejemu obvestila o pridržanju obiskati
pridržano osebo v zdravstveni organizaciji in jo, če njeno
zdravje to dopušča, zaslišati. V postopku o pridržanju bi
sodnik moral zaslišati zdravnike, ki pridržano osebo zdravijo,
pa tudi druge osebe, ki lahko dajo podatke o duševnem stanju
pridržane osebe. Sodišče na podlagi izvedenih dokazov
odloči, ali se pridržana oseba še pridrži v zdravstveni organizaciji ali se odpusti. Obravnavani primeri kažejo, da sodišča
ne upoštevajo vedno vseh formalnosti, ki jih določa zakon
(kratki roki, zaslišanje lečečega zdravnika).

4.3.1. Socialno varstvo
Pobudniki se pogosto obračajo na nas, ko se znajdejo v
socialni stiski ter si sami ne znajo pomagati oziroma, kadar
ocenjujejo, da se pristojni državni organi niso odzvali na
primeren način ali pa se sploh niso odzvali na njihove prošnje
in zahteve. Pobudniki naše pomoči niso iskali toliko zaradi
preprečevanja kot zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav.
Naša prva aktivnost v primerih, ko smo zaznali socialno ogroženost posameznika ali družine, je bilo obvestilo pristojnemu
centru za socialno delo, saj 90. člen zakona o socialnem
varstvu slednjemu nalaga, da ukrepa po uradni dolžnosti, če
izve za okoliščine, zaradi katerih je osebi treba nuditi katero
od socialnovarstvenih storitev ali dajatev. Marsikdaj smo ugotovili, da posamezniki niso seznanjeni z vsemi možnostmi, ki
jih daje sistem socialnega varstva. Tako je večkrat zadostovala že prva socialna pomoč, s katero je center za socialno
delo seznanil upravičenca o vseh mogočih oblikah socialnovarstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi. Odzivnost
centrov za socialno delo je bila ponavadi korektna in učinkovita: na naš predlog so obiskali pobudnika, preverili njegove
ekonomske in sploh socialne razmere ter pogosto takoj ukrepali, na primer z dodelitvijo denarnega dodatka kot začasne
pomoči posamezniku in družini ali vsaj enkratnega denarnega dodatka, pri katerem ni strogih pogojev, ki morajo biti
sicer izpolnjeni za pridobitev socialnovarstvenih dajatev. V
zvezi s pravico do denarnega dodatka smo ugotovili, da
upoštevanje vseh dohodkov in prejemkov v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka ni vedno najbolj posrečeno
merilo za pridobitev te pravice. Dohodki in prejemki v navedenem časovnem obdobju lahko posameznika ali družino
namreč izločijo kot upravičenca, pa čeprav ob vložitvi zahtevka nima nobenih sredstev za preživljanje. Zaznali smo kar
nekaj primerov, ko so posamezniki oziroma družine nenadoma padli v socialno stisko, na primer pri prenehanju delovnega razmerja, pa do denarnega dodatka kot začasne pomoči
niso bili upravičeni.

Nismo zasledili primera, da bi bila odločitev sodišča v
nasprotju z odločitvijo zdravnika o sprejemu bolnika na zaprti
oddelek. To kaže, da je sodna odločitev v praksi predvsem
potrditev odločitve bolnišnice oziroma zdravnika. Pridržalni
postopek v praksi torej v prvi vrsti ne služi varovanju bolnikov,
pač pa predvsem varuje zdravstvene delavce, katerih odločitev o hospitalizaciji potrdi sodišče s sklepom o pridržanju.
Čeprav zakon določa širši krog oseb, ki imajo pravico vložiti
pritožbo, pa pritožb tako rekoč ni.
Opazili smo, da je psihiatrični bolnik pogosto hospitaliziran
na zaprtem oddelku največ pet dni. Tako pride sporočilo
bolnišnice, da je bolnik premeščen na odprti oddelek, predno
sodnik obišče pridržano osebo. Na podlagi takšnega sporočila sodišče ustavi postopek ter ne raziskuje in ne odloči, ali je
bilo pridržanje upravičeno in zakonito. V tem primeru prisilne
hospitalizacije torej odloča zdravnik brez sodnega nadzora.
Opisane in še druge pomanjkljivosti, nepravilnosti in nedodelanosti v postopku napotitve, sprejema in zdravljenja v psihiatrični bolnišnici in same hospitalizacije terjajo čimprejšnji
sprejem zakona, ki bo celovito uredil to občutljivo področje.
Zakon o duševnem zdravju mora pri tem upoštevati evropske
standarde etike v zdravstveni oskrbi ter humanost in demokratičnost storitev ob spoštovanju načel, ki zagotavljajo
temeljne pravice posameznika. Urediti pa je treba tudi namestitev in varovanje oseb z duševnimi motniami, ki so tako
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tve enkratnega dodatka, pri katerem center za socialno delo
ni zavezan upoštevati prejemkov in dohodkov v zadnjih treh
mesecih, vendar pa lahko ta dodatek za premostitev trenutne
materialne ogroženosti znaša največ 60 odstotkov bruto
zajamčenega osebnega dohodka, kar je pogosto premajhna
enkratna pomoč, da bi si družina lahko pomagala iz resnejše
socialne stiske.

pri urejanju stikov med starši in otroki za delovanje, pri
katerem morajo biti koristi otrok glavno vodilo. To pa terja
zagotovitev stikov tudi s tistim od staršev, pri katerem otrok
ne živi, razen v primeru utemeljenih razlogov, ko bi takšno
ravnanje ne bilo otroku v korist.
Ne dovolj učinkovito ravnanje smo ugotovili pri centru za
socialno delo tudi v primeru šoloobvezne deklice, za katero
starša ne dovolita, da bi obiskovala pouk oziroma hodila v
šolo. Starša deklice, ki sta se kot pobudnika obrnila tudi na
naš naslov, pogojujeta dovoljenje, da bi, po dveh izgubljenih
šolskih letih, otrok nadaljeval šolanje, z zahtevami, ki imajo
kaj malo ali nič skupnega s koristmi otroka. Kljub našim
večkratnim urgancam in posredovanjih pri centru za socialno
delo, na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter na
ministrstvu za šolstvo in šport deklica šolskega pouka še
vedno ne obiskuje. Tu je šla naša kritika predvsem centru za
socialno delo, ki je upravičen in zavezan storiti vse, kar je
potrebno za varstvo in vzgojo otroka ter za varstvo njegovih
pravic in koristi. Center za socialno delo bi moral ukrepati že
tedaj, ko je bilo ugotovljeno, da je otrokov razvoj pri starših
ogrožen, pa učinkovito ne ukrepa niti sedaj, ko je nedvomno
že nastala škoda v njegovem razvoju. Opozorili smo, da meje
avtonomije roditeljske pravice postavlja otrokov interes.
Zagotovitev tega interesa pa dovoljuje in zahteva odločne
posege v roditeljsko pravico oziroma njeno izvrševanje.

V sistemu socialnega varstva se posameznik najpogosteje
srečuje s centrom za socialno delo. Ta javni socialnovarstveni
zavod pa ni pristojen le za opravljanje dejavnosti socialnega
varstva. Pomembno področje njegovega dela so pristojnosti
na družinskopravnem področju, določene z zakonom o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dvojna je tudi narava
njihovega dela. Tako centri za socialno delo opravljajo strokovno socialnovarstveno delo, kot je na primer svetovalno
delo, dajanje mnenja razveznemu sodišču glede otrok, odkrivanje socialnih primerov, kjer je treba posredovati z družinskopravnimi ukrepi, nuđenje pomoči itd. Na drugi strani pa
imajo centri za socialno delo tudi javna pooblastila in odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov. Takrat ravnajo po zakonu o splošnem upravnem
postopku kot upravni organ prve stopnje.
številni primeri v praksi kažejo, da za oblastno odločanje (npr.
v družinskih zadevah) vsi centri za soialno delo nimajo ljudi s
potrebno izobrazbo in strokovnim znanjem. Opisana dvojnost
delovanja centrov za socialno delo, ko v razmerju med istimi
posamezniki in v istih življenjskih primerih delujejo s pozicije
socialnega skrbstva na eni strani ter upravnega organa z
javnimi pooblastili na drugi, pa marsikdaj ne zbuja zaupanja
in zaradi nezadovoljstva vpletenih le povečuje nesoglasja, ki
naj bi jih s svojim delovanjem reševali oziroma odpravljali.

Več pobud smo dobili tudi od oskrbovancev v domovih za
starejše. Slednji želijo več možnosti za sodelovanje pri organizaciji dela in življenja v domu, več zasebnosti, drobnih pozornosti in družabnosti. Razmišljati bi bilo treba o drugačni
organizaciji življenja in dela v domovih, o intenzivnejšem
vključevanju prostovoljnih delavcev in dati večji poudarek
pomoči posamezniku in družini na domu.

Zlasti je bilo pogosto predmet pritožb delovanje centrov za
socialno delo na področju urejanja stikov med starši in otroki.
Zavlačevanje pri odločanju oziroma obotavljanje za odločno
in učinkovito urejanje teh pravnih razmerij je za prenekaterega posameznika zelo boleče in nikakor ni v dolgoročnem
interesu otrok. Imetnika roditeljske pravice sta oče in mati.
Vendar pa roditeljsko pravico izvršuje samo eden izmed njiju
v primerih, ko živi otrok samo pri enem od staršev na podlagi
pravnomočne sodne odločbe o razvezi zakonske zveze,
odločbe socialnega skrbstva ali na podlagi sporazuma staršev. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izrecno
določa, da ima tisti od staršev, ki otroka nima pri sebi, pravico
do osebnih stikov z njim. Predvsem pa gre otroku pravica do
stikov z obema od staršev, kot določa konvencija združenih
narodov o otrokovih pravicah. Vse preveč primerov je v
praksi, da roditelj, pri katerem je otrok, samovoljno in v
nasprotju s koristmi otroka odloča in presoja, ali bo stike z
drugim roditeljem dovolil in omogočil ali ne. Namen osebnih
stikov je, da otrok ohrani občutek medsebojne pripadnosti in
povezanosti z obema roditeljema. Tisti od staršev, ki otroka
nima pri sebi, ima tudi pravico vplivati na otrokovo vzgojo.
Oteževanje ali onemogočanje stikov je v nasprotju s koristmi
otroka. Tisti od staršev, ki stike otroka z drugim roditeljem
otežuje in onemogoča, torej ravna v nasprotju s koristmi
otroka, kar zahteva intervencijo centra za socilano delo.
Praksa žal kaže, da je zakonsko določilo, da mora tisti od
staršev, pri katerem otrok živi, omogočiti drugemu roditelju
osebne stike z otrokom, brez učinkovite sankcije. Na tem
področju ima center za socialno delo javna pooblastila, gre
torej za oblastno odločanje, ki bi moralo zagotoviti uresničevanje kogentne zakonske norme v interesu otrok. Vse preveč
počasnega in neodločnega ukrepanja smo zasledili v ravnanju centrov za socialno delo pri odločanju o teh vprašanjih.
Številni roditelji, ki jim od roditeljske pravice ostaja le dolžnost plačevati preživnino, lahko le nemočno opazujejo, kako
jim drugi roditelj odtujuje otroka, kar v končni posledici
pripelje do pretrganja stikov v celoti. Ocenjujemo, da je treba
to področje normativno ustrezno urediti, da bodo dejansko in
učinkovito varovane pravice otroka do stikov z obema od
staršev in da bodo centri za socialno delo oziroma drugi
strezni državni organi lahko z učinkovitim ukrepanjem preprečili lastniško obnašanje do otroka tistemu od staršev, ki z
otrokom živi. Že v obstoječi ureditvi pa bi morali centri za
socialno delo pri svojem delu v večji meri upoštevati, da gre

V letu 1995 smo se pogosto srečevali s socialnimi vprašanji
tudi na stanovanjskem področju. Veliko je prosilcev za socialna najemna stanovanja, teh pa je malo. V zadnjih nekaj letih
v številnifl občinah ni bilo javnih razpisov za dodelitev socialnih stanovanj v najem, čeprav gre za vsakoletno obveznost
občin. Veliko prosilcev živi po več let v nemogočih stanovanjskih razmerah, a jim ne uspe, da bi se na občinski listi za
dodelitev stanovanj uvrstili dovolj visoko, da bi lahko pričakovali dodelitev socialnega stanovanja. Očitno je sedanji način
reševanja stanovanjske problematike preveč prepuščen občinam, ki ne namenjajo dovolj sredstev in ki vsaj po trditvah
pobudnikov tudi nimajo zadovoljivega pregleda nad praznimi
stanovanji. Še posebej je to problem v večjih mestih in v
demografsko ogroženih občinah. Pri tej nalogi bi morala
sodelovati s proračunskimi sredstvi tudi država, da bi bili
socialni stanovanjski problemi enakomerno obravnavani na
vseh območjih.
Nujno bi bilo zagotoviti začasne rešiteve stanovanjskih problemov v primerih, ko posamezniki in družine zaradi različnih
vzrokov (nenadoma) ostanejo brez stanovanja. V takih primerih se mora družina pogosto razseliti k sorodnikom. Če pa te
možnosti ni, lahko centri za socialno delo omogočijo le namestitev otrok v rejniške družine. To pa je, vsaj s stališča koristi
otrok, kaj slaba rešitev. Ureditev zavetišč za najnujnejše
potrebe zasilnega oziroma začasnega bivališča bi te probleme vsaj omilila in olajšala socialno stisko zaradi izgube
stanovanjskih prostorov.
Zavarovanje za brezposelnost je del socialnega zavarovanja.
Veliko pobudnikov je v socialno stisko zašlo zaradi izgube
zaposlitve oziroma zaradi brezposelnosti. Tu smo pobudnike
usmerjali in po potrebi zanje posredovali na pristojnih zavodih za zaposlovanje. Pomagali smo pri uveljavljanju materialnih pravic (pravice do denarnega nadomestila in pravice do
denarne pomoči) ter pri uveljavljanju pravice do usposabljanja za vnovično zaposlitev (pomoč posameznikom pri zaposlitvi ali samozaposlitvi). Tako smo večkrat posredovali za zaposlitev invalidov II. in III. kategorije oziroma za njihovo vključitev v katerega od programov na zavodih za zaposlovanje.
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4.3.2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V pogovoru s predstavniki mariborskega društva slepih in
slabovidnih smo se seznanili z zelo resnim problemom, ki
zadeva njihov položaj v spremenjenih socialnih in gospodarskih razmerah.
•
J
Ugotavljamo, da nekatere skupine slepih in slabovidnih ne
prejemajo nobenih oblik materialnega varstva. To velja zlasti
za otroke, gospodinje in za osebe, ki niso"v delovnem razmerju.

Med pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
je bilo največ pobud s področja pravice do starostne, invalidske in družinske pokojnine in pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo.
Pritožbe v zvezi z odmero pokojnine so se nanašale na upoštevanje pokojninske dobe oziroma obdobja, ki se upošteva
pri izračunu pokojninske osnove. Nekajkrat je bilo sporno,
kateri prejemki se štejejo za izračun pokojninske osnove.
Pobudniki so zatrjevali tudi nepravilnosti pri načinu usklajevanja pokojnin. Na področju invalidskega zavarovanja je bilo
največ pritožb zaradi razvrstitve v določeno kategorijo invalidnosti. Kljub posebnemu varstvu delovnih invalidov II. in III.
kategorije invalidnosti, ki praviloma izgubi zaposlitev samo,
če s tem soglaša, pa je bilo, zlasti zaradi stečajev in lahkomimiselnih sporazumnih prenehanj delovnih razmerij, več
pobud povezanih tudi s pravico do nadomestila plače za čas
čakanja na drugo zaposlitev.

V zadnjem času se je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer znatno poslabšala socialna varnost slepih in slabovidnih,
ki so se poklicno usposobili (največ za poklic telefonista) in se
zaposlili. Položaj se je poslabšal zato, ker ostajajo brez zaposlitve kot tehnološki presežek, ker nimajo priznanega statusa
invalida. Z izgubo zaposlitve izgubijo tudi pravico do dodatka
za pomoč in postrežbo, ki je vezan na plačo ali drug prejemek.
Poklic, za katerega so se usposobili, pa največkrat ne daje
dobrih možnosti za ponovno zaposlitev.
Na problem slepih in slabovidnih, ki ne prejemajo nobenega
materialnega varstva in ne dodatka za pomoč in postrežbo,
smo opozorili ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ter urad vlade za invalide. Ministrstvo nam je odgovorilo, da
bodo opravili pogovor s predstavniki Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije in jih seznanili s predvidenimi spremembami zakonov, ki urejajo varstvo invalidov.

Pobudniki so se pritoževali nad neenakopravnostjo med upokojenci, ki so pravico do pokojnine uveljavljali v različnih
časovnih obdobjih. Zaznali smo tudi nestrinjanje z ureditvijo,
po kateri upravičenci do družinske pokojnine po pokojnem
zakonu nimajo pravice do deleža svoje lastne pokojnine.
Veliko pobudnikov je zgolj želelo naše posredovanje na
zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da bi se
njihove zadeve hitreje reševale. Več je bilo tudi pritožb zoper
postopke in odločanje invalidskih komisij. Pogosto pa so
pobudniki zgolj želeli informacijo o možnostih uveljavljanja
različnih pravic s področja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Pobudnike smo seznanjali s postopkom uveljavljanja teh pravic ter jih napotovali na pristojne območne enote
zavoda, ki na prvi stopnji odločajo o zahtevkih za uveljavljanje
pravic in opravljajo druge naloge v zvezi z izvajanjem zavarovanja.

Po našem mnenju je treba čimprej sprejeti ustrezne ukrepe, ki
bodo zagotavljali minimalno materialno varstvo slepih in slabovidnih, ki ne prejemajo nobene pomoči. Glede na dejstvo,
da je Slovenija socialna država, bi bilo nujno treba proučiti
možnosti za vključitev slepih v sistem invalidskega varstva in
jim zagotoviti status invalidov.
4.3.3. Zdravstveno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja socialno varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja je določen v zakonu o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vrste in obseg pravic,
pogoje in postopke za njihovo uresničevanje in varstvo pa
urejajo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sprememba teh pravil, sprejeta v letu 1995, temelji na varčevalnih
ukrepih.

Največ pobud pa se je nanašalo na pravice iz pokojr»inskega
in invalidskega zavarovanja nekdanjih vojaških zavarovancev
(vojaške pokojnine). Aktivne vojaške osebe in druge osebe,
katerih status je bil urejen v zakonih, ki so urejali službo v
nekdanji JLA, so bile pokojninsko in invalidsko zavarovane po
zveznem zakonu. Oktobra 1991 pa je nosilec vojaškega zavarovanja (sklad s sedežem v Beogradu) prenehal izplačevati
pokojnine in druge dajatve upravičencem v RS. Z razpadom
SFRJ so te obveznosti postale predmet sukcesije držav. Po
splošnih načelih mednarodnega prava o sukcesiji držav bi
morale države naslednice SFRJ prevzeti obveznosti iz tega
zavarovanja do zavarovanih oseb po merilu pripadnosti zavarovane osebe države naslednice, ki je lahko bodisi državljanstvo bodisi stalno prebivališče zavarovane osebe. Slovenskim
državljanom, ki stalno prebivajo na ozemlju ZR Jugoslavije,
nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških
zavarovancev še zdaj izplačuje pokojnine in druge dajatve
enako, kot velja za tamkajšnje državljane oziroma za druge
upravičence.

Iz pobud posameznikov smo zaznali, da številni posamezniki
novo ureditev zdravstvenega zavarovanja občutijo kot zmanjševanje oziroma utesnitev preje priznanih pravic oziroma
njihovega obsega. Tako smo obravnavali pritožbo 100-odstotnega invalida, ki potrebuje kocentrator kisika. Z uveljavitvijo
novih predpisov zdravstvenega zavarovanja mu je bila odvzeta pravica do delnega kritja stroškov električne energije, ki
jo porabi aparatura, na katero je življenjsko vezan.
Obravnavali smo tudi pobude v zvezi s postopkom napotitve
na zdravljenje v tujino ter v zvezi s priznanjem statusa zavarovane osebe. Tako smo obravnavali pobudo posameznika, ki je
ožji družinski član zavarovanca, vendar nima pravice do
zdravstvenega varstva, ker ima prebivališče na območju
druge republike nekdanje SFRJ, s katero še ni sklenjena
ustrezna pogodba. Vlada RS je 2. marca 1995 sprejela stališče, s katerim je določila, da so zavarovani tudi ožji družinski
člani zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki
so tujci, če imajo v naši državi izdano dovoljenje za začasno
bivanje tujca za čas veljavnosti tega dovoljenja (več kot tri
mesece) in če so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji za pridobitev
lastnosti zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju v RS. Zakonske ureditve te pravice pa (še) ni.

V Sloveniji določa pravice vojaških upokojencev 18. člen
ustavnega zakona za izvedbo ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti RS. Izvršilni predpis, ki ureja to problematiko,
pa je odlok nekdanjega izvršnega sveta skupščine RS o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin iz leta 1992. V odloku ni
urejeno vprašanje pravic do dodatka za pomoč in postrežbo
ter invalidnin za telesne okvare za upravičence, ki kasneje
izpolnijo pogoje, pri katerih bi po vojaških predpisih ali po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pridobili te pravice. Po 50. členu ustave je treba pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja urediti z zakonom. Državni
zbor je 22. marca 1995 v prvi obravnavi zavrnil predlog zakona
o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje nekdanjih vojaških zavarovancev. Nujno je, da se ta zakon čimprej sprejme ter tako zagotovi upravičencem socialna varnost
ne glede na to, da ni sporazuma o pravnem nasledstvu nekdanje SFRJ. Posameznik ne sme trpeti škodnih posledic, če se
države naslednice SFRJ ne morejo sporazumeti o pravnem
nasledstvu.
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Skrb zbujajoče je vsako oteževanje uveljavljanja pravic iz
zdravstvenega zavarovanja. Tovrstne pritožbe je sprožilo
navodilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o potrjevanju zdravstvenih izkaznic samostojnim zavezancem za
prispevek, njihovim družinskim članom ter delavcem in njihovim družinskim članom. Zaradi nerednega plačevanja pri34

je treba čimprej in na celovit način urediti področje oploditve
z zdravstveno pomočjo, saj je v nasprotju s pravno državo, da
posledice pravne neurejenosti trpijo izjavalci, pa ne nazadnje
tudi porabniki tovrstnih zdravstvenih storitev, ki imajo pravico
do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.

spevkov za zdravstveno zavarovanje je zavod sklenil, da bo
pred potrditvijo zdravstvene izkaznice zahteval dokazilo o
plačilu prispevka. V primerih, ko zavezanec za prispevek
dolguje več kot dvomesečno zapadlo obveznost, zavod zdravstvene izkaznice ne bo potrdil. Ob obravnavanju teh primerov
smo poudarili, da ustava zagotavlja obvezno zdravstveno
zavarovanje, kar pomeni, da zavarovanci in njihovi ožji družinski člani ne smejo trpeti škodljivih posledic, če zavezanci
prispevkov ne plačujejo redno.

V zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ugotavljamo
kot skrb zbujajoče dejstvo, da je pogosto posameznik vezan
na dolgo čakanje, da pride do zdravnika specialista. Pri tem
se v javni zdravstveni dejavnosti delajo razlike, ko so samoplačniki na vrsti tako rekoč takoj. Bolniki, ki uveljavljajo pregled na podlagi napotitve osebnega zdravnika in na stroške
zavoda za zdravstveno varstvo, pa morajo čakati nesorazmerno dlje. Takšna diskriminacija je neutemeljena in bi jo
moral zavod za zdravstveno zavarovanje preprečiti.

Odmeven je bil tudi primer na novo ustanovljenega podjetja,
ki je od prejšnjega podjetja prevzelo delavce, razen tistih, ki
so bili že dalj časa v bolniškem staležu. Ne staro in ne novo
podjetje nista plačevali prispevkov za zdravstveno zavarovanje za primer bolezni, zavod za zdravstveno zavarovanje pa
zato ni izplačeval nadomestila plač v času začasne zadržanosti od dela. Pri tem se je skliceval na zakonsko normo, da
nadomestilo ne more biti višje od plače, ki bi jo ti delavci
prejemali na delovnem mestu, (nekdanji) delodajalec pa teh
podatkov zavodu ni sporočil. Dosežena je bila rešitev, da je
zavod delavcem izplačal nadomestilo neposredno in to v
višini zajamčene plače.

4.4. OELOVNOPRAVNE ZADEVE
Kljub omejenim pristojnostim varuha na področju delovnih
razmerij, o čemer bomo govorili pozneje, se je v številnih
pobudah pokazala problematika, ki je posledica velikih političnih in ekonomskih sprememb v zadnjih letih. Prehod na
tržno gospodarstvo oziroma sploh na novo ekonomsko ureditev je za mnoge zelo težak in boleč. S privatizacijo družbenega premoženja so nastali zasebni lastniki, izmed katerih
mnogi grobo kršijo pravice delavcev. Problem je tudi delovnopravna zakonodaja, ki še ni usklajena s spremembami v
družbi, kar v praksi povzroča dodatne težave pri uveljavljanju
pravic in preprečevanju kršitev v breme socialno šibkejšega
partnerja. Zaradi množičnih kršitev so pristojni državni
organi, kot na primer inšpekcija dela, pogosto neučinkoviti.
Sodišča, ki odločajo v delovnih in socialnih sporih, rešujejo
zadeve zaradi številnega pripada z velikimi zaostanki. Odločanje zunaj razumnega roka pomeni kršitev pravice do poštenega sojenja in nikakor ne pripomore k socialni varnosti. Med
ljudmi prihaja do čedalje večjih socialnih razlik. Pogosto je
vprašanje ali država sploh še zmore izpolnjevati svojo obveznost, da vsakomur zagotovi človeškega dostojanstva vredno
življenje. In to kljub ustavnemu načelu, da je Slovenija pravna
in socialne država.

Pri obravnavanju pobud s področja zdravstvenega zavarovanja smo ugotovili, da posamezniki premalo poznajo pravne
poti oziroma pritožbene možnosti za uveljavljanje pravic iz
zdravstvenega zavarovanja. Na posameznem primeru pa smo
opazili, da odločbe, ki jih izdaja zavod v upravnem postopku,
nimajo vedno zadostne obrazložitve z razlogi v dejanskem
(glede vseh odločilnih dejstev) in pravnem pogledu.
4.3.4. Zdravstveno varstvo
Na področju zdravstvenega varstva je bilo največ pritožb
povezanih z opravljanjem zdravstvene dejavnosti. Nekaj
pobudnikov je zatrjevalo nestrokovno zdravljenje. V vseh teh
primerih smo prejeli odgovor, da je bilo zdravljenje v skladu s
sprejeto zdravstveno doktrino. Nekaj bolnikov v psihiatričnih
bolnišnicah se je pritoževalo zaradi zdravljenja proti njihovi
volji. Ta problem je povezan s prisilno hospitalizacijo, kar
obravnavamo v poglavju omejitev osebne svobode.

Pobude so v številnih primerih izražale obup in nemoč delavcev, ki so se zaradi stečaja podjetja ali kot tehnološki presežek znašli na cesti, neredko zaradi neizplačevanja plač oziroma po prenehanju izplačevanja nadomestila v resni eksistenčni stiski. V drugih so se delavci pritoževali zaradi načina
njihovega obravnavanja v teh okoliščinah (uveljavljanje posameznih pravic pri stečaju, manjše pravice pri razporeditvi v
drugo organizacijo). Precej je bilo pobud v zvezi s siceršnjim
obravnavanjem delavcev pri delodajalcih glede ocene zmožnosti za delo, prenehanja delovnega razmerja, odpravnine,
disciplinskih postopkov, prerazporejanja, posameznih prejemkov (plača, nadomestilo med odsotnostjo zaradi bolezni,
regres, jubilejna nagrada) ter drugih pravic in obveznosti. Pri
zasebnih delodajalcih so se pokazali še posebni problemi
glede plačila za delo, zaposlitve brez pogodbe in prijave v
zavarovanje, neutemeljenega zaposlovanja za določen čas,
neizročitve delovne knjižnice ob prenehanju delovnega razmerja itd. V več pobudah so bila poudarjena vprašanja z
elementi osamosvojitvene problematike: položaj delavcev v
organizacijah, ki so imele sedež v drugih nekdanjih jugoslovanskih republikah, prevzem delavcev s sporazumom med
organi in organizacijami Slovenije in Hrvaške, izdajanje delovnih dovoljenj za posebna dela.

Zasledili smo več primerov, ko pobudnikom ni bil dovoljen
vpogled v njihovo zdravstveno dokumentacijo. Vsi primeri
zanikanja pravice vpogleda v zdravstveno dokumentacijo so
bili povezani z očitki nestrokovnega ali nevestnega zdravljenja. Obrnili smo se na ministrstvo za zdravstvo, ki je potrdilo
naše mnenje, da ni razloga za zadrževanje zdravstvene dokumentacije s strani zdravstvenih zavodov, v katerih se je bolnik
zdravil.
Obravnavali smo pobudo zdravnika specialista ginekologije,
ki je, dokler je bil zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu,
izvajal program homologne inseminacije, v zasebni zdravstveni dejavnosti pa mu je ta dejavnost onemogočena, saj je
zavod za zdravstveno zavarovanje z njim sklenil pogodbo za
opravljanje programa specialistične ambulantne dejavnosti s
področja ginekologije, ki pa ne vključuje programa homologne inseminacije.
Zavod je takšno pogodbo sklenil ob sklicevanju na sklep
zdravstvenega sveta pri ministrstvu za zdravstvo z dne 4. maja
1994, ki prepoveduje zdravljenje neplodnih zakonskih parov s
sodobnimi metodami zdravljenja z zdravstveno pomočjo
zunaj Kliničnega centra v Ljubljani in učne bolnišnice v Mariboru. Pobudnik, ki mu je sicer podeljena koncesija za opravljanje javne službe v specialistični ambulanti zdravstveni
dejavnosti ginekologije in porodništva brez omejitve za izvajanje programa homologne inseminacije, ocenjuje takšno prepoved kot diskriminacijo. Ministrstvo za zdravstvo je opozorilo, da gre za začasno prepoved do sprejema zakonodaje s
področja spočetja z zdravstveno pomočjo (zakona o oploditvi
z zdravstveno pomočjo). Pri tem se sklicuje na določena
neskladja med interesi posameznika in zakonskimi določili,
kaj medicina sme storiti in česa ne. Pri obravnavanju pobude
smo izhajali iz stališča, da mora biti nadzor nad strokovnostjo
dela v enaki meri zagotovljen v državni in v zasebni zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo za zdravstvo smo opozorili, da

Vprašanja zaposlovanja in pravic med brezposelnostjo so v
neposredni zvezi z doslej opisanimi oziroma se z njimi prepletajo. Ne glede na dejansko težaven položaj posameznih
pobudnikov pa je po drugi strani iz pobud razvidno, da veliko
ljudi očitno še vedno živi v prepričanju, da jim mora problem
rešiti nekdo drug, pri čemer ponavadi mislijo na državo. Tako
ni čudno, da je več pobudnikov pričakovalo zelo neposredno
pomoč varuha pri iskanju zaposlitve. Pobudniki so se obračali
na nas ne samo v zvezi z iskanjem zaposlitve, temveč tudi
zaradi najrazličnejših vprašanj glede pravice do denarnega
nadomestila za brezposelnost - od vprašanja, ali jim ta pravica glede na način prenehanja delovnega razmerja sploh
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pripada, do višine nadomestila, pravice do podaljšanega
izplačevanja nadomestila zaradi upokojitve in problemov ob
izplačilu nadomestila v enkratnem znesku. Tudi na tem
področju je bilo veliko pobud za pospešitev postopkov pri
zavodu za zaposlovanje in ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, pritožb zaradi neučinkovitosti inšpekcije
dela ter počasnega reševanja sporov pri delovnih sodiščih.

4.5. UPRAVNE ZADEVE
S tega področja smo prejeli največ pobud, kar je delno razumljivo, če upoštevamo število zadev, ki jih .rešujejo upravni
organi. Toda ker je pretežno število teh zadej/ manj zahtevnih
oziroma rutinskih, kjer praviloma ne prihaja do napak v
postopkih, število pobud varuhu kaže, da up?ava kot celota še
ne deluje dovolj kakovostno in učinkovito. Ugotovili smo, da
izstopajo zadeve v zvezi z državljanstvom, tujci, denacionalizacijo, posegi v prostor in inšpekcijskimi postopki.

Po zakonu o varuhu človekovih pravic ima varuh pooblastila
za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in
nosilcev javnih pooblastil. Iz tega sledi, da se lahko ukvarjamo
s kršitvami človekovih pravic in drugimi nepravilnostmi pri
urejanju delovnih razmerij v navedenih organih in organizacijah, ne pa v gospodarskih družbah, zavodih, ki ne opravljajo
javne službe, društvih, pri samostojnih podjetnikih posameznikih in podobnih delodajalcih. Tudi v teh primerih pa seveda
lahko spremljamo delo državnih organov, ki pa imajo
ustrezne pristojnosti (inšpekcija dela, družbeni pravobranilec,
zavod za zaposlovanje, delovna sodišča). Številnim pobudnikom smo zato lahko dali samo pojasnila in napotke. Kjer je šlo
za pospešitev postopka, smo to skušali doseči, saj smo tudi tu
naleteli na primere dolgotrajnega reševanja zadev tako na
zavodu za zaposlovanje kot pri ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, še posebej pa na delovnih in socialnih sodiščih. Ker je od rešitve spornega razmerja lahko odvisna eksistenca ljudi, je po našem mnenju dolgotrajnost postopkov na
večini teh sodišč še bolj nevzdržna, kot to velja za sodišča
nasploh.

Daleč največji problem je kršenje zakonskih rokov za odločanje na prvi in drugi stopnji, res pa je, da roki glede na sedanjo
ureditev v nekaterih materialnih predpisih in ureditev upravnega postopka niso realni. K dolgotrajnemu čakanju na pravnomočno odločitev o pravicah, obveznostih in pravnih koristih prispeva tudi položaj na upravnem oddelku Vrhovnega
sodišča, kjer se rok odločitve v upravnih sporih približuje
dvema letoma. Zato se dogaja, da že reševanje predhodnega
vprašanja (npr. ugotovitev državljanstva v zvezi z zahtevo za
denacionalizacijo) traja štiri leta ali še več.
Čeprav v upravnih stvareh praviloma ne prihaja do grobih
posegov v najbolj elementarne človekove pravice - nekatera
posebna vprašanja so v zvezi s tem odprta na področju
državljstva in tujcev
pa je nakazano stanje v nasprotju z
načeli pravne države in zato nesprejemljivo.
Ni stvar varuha, da bi analiziral vzroke za tak položaj. Čeprav
torej v določeni meri to presega okvire poročila, navajamo
nekatere ugotovitve, do katerih smo prišli ob vodenju postopkov v zvezi z upravnimi zadevami. Zavedamo se nevarnosti
prehitrega posploševanja, saj se v postopkih pri varuhu pokažejo predvsem primeri in okoliščine nepravilnega ravnanja;
bili pa so dovolj pogosti in indikativni, da ne bi bilo prav, če ne
bi opozorili nanje. Poudarjamo omejitev, da ugotovitve ne
izhajajo iz preiskav, temveč iz manj poglobljenih postopkov.
Razlog, da preiskav nismo uvajali, je bil - poleg časovnih
zadreg v prvem letu delovanja - v tem, da dejansko stanje v
obravnavanih primerih večinoma ni bilo tako nejasno ali
sporno, da bi bila preiskava potrebna, kršitve pa so bile vsaj
glede trajanja postopka tako splošne, da bi preiskava v vsakem posameznem primeru ne imela smisla.

Tudi pobude s področja delovnopravnih zadev smo obravnavali podobno in s podobnim uspehom, kot je opisano v
naslednjem razdelku pri upravnih zadevah, zato tu tega ne
navajamo. Pri delovanju inšpekcije dela smo večinoma lahko
ugotovili precejšnjo prizadevnost. Večjo učinkovitost pa preprečujejo zastarela normativna ureditev delovnih razmerij,
kadrovski primanjkljaj v inšpekciji in splošni problemi v zvezi
z delovanjem uprave, vodenjem postopkov in zlasti izvršb.
Glede izvršbe mogoče samo o dveh posebnostih. Ob tem, da
novi zakon o inšpekciji dela omogoča dokaj drastične in
navidezno učinkovite ukrepe vse do predloga za odvzem
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, saj pri izvršitvi delavcev
lahko povzroči, da bo njihov položaj še slabši - ko preprečuje
kršitev pravic delavcev, lahko »doseže«, da ostanejo brez
dela. Kot drugo pa smo ugotovili neučinkovitost inšpekcije v
primeru, ko posamezna kršitev ni sankcionirana kot prekršek.
Nesprejemljivo je, da inšpekcija na primer ne bi mogla doseči,
da bi zasebni delodajalec izročil ob prenehanju delovnega
razmerja delavcu delovno knjižico, kot se je zgodilo pri enem
od pobudnikov. Omenimo naj samo še ugotovitev, da niso
dokončno razčiščena vsa vprašanja v zvezi s pristojnostjo
inšpekcije. Po zakonu je sicer načelno pristojna za nadzorstvo nad izvajanjem vseh predpisov, ki urejajo delovna razmerja, dejansko pa ne ukrepa v zadevah, o katerih tečejo
delovni spori. To je sicer v skladu z zakonom o splošnem
upravnem postopku, razmejitev pa ni trdna in ne dovolj urejena v predpisih (npr. vprašanje sodelovanja inšpekcije pri
izvršitvi sodnih odločb o vrnitvi na delo).

Rečeno je bilo, da uprava kot celota ni dovolj učinkovita, zato
se zastavlja vprašanje ustrezne organiziranosti upravnih organov. Del vzrokov za sedanji položaj vidimo v tem, da se
problemom organizacije in delovanja uprave posveča premajhna pozornost. Lepa ilustracija za to trditev je neustrezen
rang resorja za upravo v organizaciji Vlade in ministrstev, in to
v času, ko poteka reorganizacija celotne uprave na podlagi
zakona o upravi, ki še zdaleč ni tako splošno sprejet, popoln,
usklajen itd., da ne bi bilo pri njegovem izvajanju potrebnega
veliko organizacijskega dela, usmerjanja in usklajevanja,
sprotnega analiziranja posameznih ureditev in najbrž tudi
predlaganja sprememb. Očitno zakon v nekaterih bistvenih
delih še ni uresničen, nekatere ureditve pa so se pokazale za
dvomljive ali sporne. Mislimo zlasti na dvojno organiziranost
dekoncentriranih enot uprave - delno neposredno v sestavi
ministrstev, delno v upravnih enotah, ki predstavlja razpršen,
slabo pregleden in več kot verjetno manj učinkovit sistem.
Tudi zakonska ureditev glede prostorov upravnih enot očitno
ni posrečena in v več okoljih povzroča spore z občinami, kar
ovira normalno delo upravnih organov.

Pobude v zvezi u urejanjem delovnih razmerij v organih in
organizacijah, do katerih ima varuh pooblastila, niso bile
številne. Tako na primer ni bilo nobene pobude zaradi ukrepov ob reorganizaciji državne uprave in lokalne samouprave.
Se največ pobud je bilo s področja obrambe - od želje po
zaposlitvi v slovenski vojski prek spora o obsegu zagotovil
pripadnikom JLA, ki so prestopili v Teritorialno obrambo RS,
do konkretnih spornih postopkov v tem resorju. Poleg tega
smo prejeli posamezne pobude glede izbire oziroma razporeditve višjih upravnih delavcev in glede nekaterih spornih izplačil.

Predvideno razmerje med ministrstvi ter upravnimi pa tudi
drugimi dekoncentriranimi enotami še ni v celoti vzpostavljeno ne glede usmerjanja in ne glede nadzorstva. Upravne
enote se ob pritožbah zoper svoje delo (zaradi molka ali česa
drugega) nezadovoljivo odzivajo na naročila ministrstev,
pogosto ne izdajo aktov, kot jim je naročeno, sploh pa ne v
postavljenem roku, ter z zamudo ali pa sploh ne skušajo
opravičiti zavlačevanja. Ministrstva v takih primerih ne izvajajo ukrepov, ki jih predvideva zakon. Naleteli smo na en sam
primer, ko je bil zaradi opisanega ravnanja upravne enote
določen kompleksnejši pregled njenega dela. Ministrstva zlasti tudi ne izkoristijo zakonske možnosti, da bi v takem primeru odločila sama, češ da bi to ob položaju na nekaterih

Po našem mnenju bi bilo treba čimprej novelirati normativno
ureditev delovnih razmerij, določiti inšpekcijo dela kot edinega upravnega nosilca varstva pravic delavcev ter natančneje razmejiti upravno in sodno varstvo. K učinkovitejšemu
delovanju inšpekcije dela pa bi seveda pripomogli tudi nekateri splošni ukrepi za izboljšanje dela upravnih organov, o
katerih govorimo pri obravnavanju upravnih zadev.
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področjih (npr. pri denacionalizaciji) lahko povzročilo, da bi
se vedno večji del odločanja na prvi stopnji prenašal nanje.

bleme, ki so posledica razpada Jugoslavije, to je za urejanje
slovenskega državljanstva za državljane drugih republik, ki so
ob osamosvojitvi Slovenije, praviloma pa tudi že dolgo prej,
stalno prebivali na njenem območju in imajo tudi sicer pristno
zvezo z njo.

Institut pritožbe zaradi molka organa je seveda pri takem
stanju neučinkovit oziroma brez pomena. Podobno velja za
tožbo v upravnem sporu zaradi molka drugostopenjskega
organa. Dodati je treba še, da tudi upravna inšpekcija še ni
organizirana v tolikšni meri, da bi lahko zagotovila redne
inšpekcijske preglede, ukrepanje ob pritožbah v zvezi s posameznimi postopki ter kompleksno spremljanje izvajanja
upravnih postopkov in ustrezna poročila skupaj s statističnimi
podatki. V sedanjem položaju stranka v upravnem postopku
nima učinkovite pritožbene poti zaradi nedelovanja upravnega organa, podobno pa je zaradi predolgotrajnega reševanja pritožb na več področjih tudi v primeru nezakonitih
postopkov in aktov uprave. Ni čudno, da se v zvezi s tem že
pojavljajo posamezne odškodninske tožbe, čedalje več ljudi
pa razmišlja o njih, pri čemer trčimo na položaj v pravosodju,
ki je tak, da lahko sklenemo: posameznik je (pre)pogosto
popolnoma nemočen v razmerju do slabo delujoče države.

Prva skupina so še vedno nedokončani postopki po 40. členu
zakona o državljanstvu, kjer zaradi preverjanja ovir za sprejem
zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države
odločba sploh še ni bila izdana ali pa po odpravi prvotne
negativne odločbe v upravnem sporu o prošnji ni bilo
ponovno odločeno. V drugi skupini pa so postopki za sprejem
v državljanstvo z naturalizacijo za ljudi, ki so iz najrazličnejših
razlogov zamudili rok za vložitev prošnje po 40. členu. Med
pomembnimi so: prepričanje posameznikov, da pri njih sploh
ni problema glede slovenskega državljanstva (ker so se rodili
v Sloveniji in ves čas tukaj živijo, eden od staršev je slovenski
državljan, poročeni so s slovenskim partnerjem), napačni
napotki upravnih uslužbencev, odklanjanje nepopolnih vlog
in celo napake v evidencah, večkrat pa tudi neopravičljiva
malomarnost in druge okoliščine povsem na strani prizadetih.

Po naših opažanjih so zastale aktivnosti, da bi ob sprejemanju
in izvajanju predpisov posebej analizirali potrebnost in racionalnost posameznih postopkov in predpise v tem smislu tudi
izboljševali. Prav tako ni dovolj sistematičnega proučevanja
konkretnih vprašanj organizacije, metod in tehnik upravnega
dela in vsega drugega, kar zmanjšuje njegovo učinkovitost,
ne nazaduje tudi vprašanj normiranja in plačevanja dela v
upravnih organih. Vprašljiva je optimalnost strokovnega izpopolnjevanja upravnih uslužbencev. Vse to pa med drugim
zahteva ustreznega sistemskega nosilca.

V številnih primerih gre torej za ljudi, za katere bi moral biti
sprejem v slovensko državljanstvo samo formalnost, kljub
temu pa so se zaradi predpisov in postopkov tudi oni znašli v
enako neurejenem oziroma brezpravnem položaju kot drugi,
ki niso pravočasno zaprosili za slovensko državljanstvo, včasih pa celo v slabšem, zlasti če jih »njihova« država ne vodi
kot svoje državljane in zato ne morejo dobiti listin, ki so pogoj
za urejanje njihovega statusa v Sloveniji.
Pobude so bile po vsebini zelo raznovrstne. Nekateri pobudniki pričakujejo, da bo varuh vplival na odločitev, če že ne kar
sam odločil v njihovi zadevi. Drugi se pritožujejo zaradi vodenja postopka za sprejem v državljanstvo ali zaradi negativne
odločitve; med temi so pogosti primeri, ko je.Slo po mnenju
pobudnika za neustrezno ugotavljanje in krivično ugotovitev
obstoja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države
(neutemeljeni in nedokazani očitki o delovanju proti Sloveniji,
neizvajanje oziroma neupoštevanje dokazov o nasprotnem).
Predvsem pa se pobude nanašajo na dolgotrajnost postopka,
bodisi da so bile prošnje vložene po 40. členu, to je v letu
1991, bodisi po 10., 12. ali 13. členu zakona o državljanstvu v
naslednjih letih; pri zadnjih ima .dolgotrajnost postopka še
hujše posledice, ker so pobudniki formalno 26. februarja 1992
postali tujci z vsemi posledicami, ki jih to prinaša, kar opisujemo na drugem mestu. Ker ministrstvo za notranje zadeve
rešuje vloge po času, ko jih je sprejelo, je s stališči pobudnikov čas čakanja podaljšan še za večkrat velik časovni razmik
med vložitvijo prošnje na občini in njenim prispetjem na
ministrstvo, ki ni zadovoljivo pojasnjen.

Ob uveljavitvi novega sistema uprave s 1. januarjem 1995 je
bilo opaziti določene zastoje: nasploh, ker so se prvostopenjski upravni organi zaradi vzpostavitve upravnih enot morali
veliko ukvarjati sami s seboj, na nekaterih področjih pa še
posebej (npr. pri denacionalizaciji zaradi razpada strokovnih
komisij in zaradi prekinitve nekaterih postopkov do delitvenih
bilanc med novimi občinami).
Glede inšpekcijskega nadzorstva velja poudariti premajhno
učinkovitost, ki je delno posledica splošnih pomanjkljivosti
pri organizaciji in delovanju upravnih organov, nenatančno
razmejenih pristojnosti in nepopolne kadrovske zasedbe
posameznih inšpekcij, delno pa načina vodenja postopkov:
izvršb je sorazmerno malo, izvajajo pa se počasi, kar je v
nemajhni meri tudi rezultat ureditve izvršbe v zakonu o splošnem upravnem postopku.
Ta zakon bi bil potreben novelacije ne samo v tem pogledu in
glede že prej omenjenih drugih vprašanj, temveč nasploh.
Brez ambicij, da bi bili pristojni in sposobni predlagati ukrepe,
ki bi prinesli hitro izboljšanje pri reševanju upravnih zadev,
izražama mnenje, da bi bilo kratkoročno nujno okrepiti in
ustrezno organizirati službe, kjer so prekoračitve rokov za
odločanje največje, vzpostaviti učinkovito upravno inšpekcijo
in zagotoviti večjo učinkovitost drugih inšpekcij. V čim krajšem času bi bilo treba tudi proučiti organiziranost uprave in jo
po potrebi dopolniti - tako glede resorja, ki ima na skrbi
sistem kot glede konkretne organiziranosti dekoncentriranih
enot uprave. Novelirati je treba zakon o splošnem upravnem
postopku in zakon o upravnih sporih. Analizirati bi morali
potrebnost in racionalnost posameznih ureditev v materialnih
predpisih in jih po potrebi zboljšali. Končno, a ne nazadnje:
strokovno upravno delo, zlasti tudi na prvi stopnji, kjer je
težišče upravnega delovanja v razmerju do posameznika, bi
moralo biti ustrezno vrednoteno v enotnem sistemu javnih
uslužbencev.

Glede vsebinskih vprašanj so posamezne pobude vsebovale
opozorila na nekatere togosti oziroma pretirano ostrino ureditve in izvajanja zakona o državljanstvu in uredbe Vlade o
merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za
pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo: ne upoštevajo se
posebne okoliščine v zvezi z začasno odsotnostjo iz Slovenije, zagotavljanjem stanovanja in sredstev za preživljanje,
kriteriji pri preizkusu znanja slovenskega jezika so postavljeni
previsoko, zlasti glede pisnega dela, pri ugotavljanju nevarnosti za javni red se upoštevajo izbrisane obsodbe oziroma
odločbe o malenkostnem prekršku, samo aktivna služba v
JLA, brez delovanja proti Sloveniji (večkrat pa celo zanjo), ne
more pomeniti nevarnosti za obrambo države.
Nekaj pobud izraža nestrinjanje s tem, da se spremembe
zakona o državljanstvu, ki določajo strožje pogoje, uporabljajo tudi za prej vložene prošnje, saj naj bi to pomenilo
retroaktivno veljavnost zakona. Srečali smo se tudi s položajem po odpravi negativne odločbe na podlagi 40. člena, in
sicer v dveh pogledih: nekateri organi niso upoštevali, da je s
tem prosilec ponovno izenačen v pravicah in dolžnostih s
slovenskimi državljani, v primeru, ko je bila nova odločba o
državljanstvu pozitivna, pa je bilo postavljano vprašanje
odškodninske odgovornosti države za posledice, ki so nastale
na podlagi prvotne negativne odločbe (prenehanje delovnega
razmerja itd.).

4.5.1. Državljanstvo
Med upravnimi zadevami - pa tudi nasploh - so najštevilnejše pobude v zvezi z državljanstvom, kar kaže, da normativna ureditev in način izvajanja predpisov na tem področju
postavljata prizadete posameznike v položaj, ko ne vidijo
izhoda v rednih postopkih pred državnimi organi in se zato
množično obračajo na varuha. Gre skoraj izključno za pro37
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njen tudi, če je mogoče iz vseh neposrednih in posrednih
dokazil ugotoviti, da prosilca za sprejem v slovensko državljanstvo, ki je po uradni evidenci državljan druge republike
nekdanje SFRJ, ta ne šteje za državljana. Pobudnikom pa smo
svetovali, naj v »svojih« državah zahtevajo ustrezna potrdila
oziroma sprožijo ugotovitvene postopke.
Glede argumentov za zavračanje zaradi nevarnosti za javni
red smo prišli do prepričanja, da je res sporno upoštevanje
nekaterih obsodb oziroma odločb o prekrških. Ugotovitveni
postopki v pogledu nevarnosti za varnost ali obrambo države
so bili večkrat pomanjkljivi (glede upoštevanja načela kontradiktornosti ali zaslišanja oziroma sploh položaja stranke (ter
zaradi tega tudi glede obazložitve odločb) in dvomljivo je golo
sklicevanje na aktivno služenje v oboroženih silah tujih držav,
kar je sicer v skladu s prej omenjeno uredbo.

V razmeroma številnih pobudah so prosilci iskali pomoč
zaradi težav pri urejanju odpusta iz dosedanjega državljanstva. Te so največje, kadar »matična« država nekoga ne vodi
kot svojega državljana, a o tem noče izdati ustrezne listine,
temveč ga v najbolj nesmiselnem primeru sili, da zaprosi za
sprejem v njeno državljanstvo, da bi nato lahko dobil odpust.
Poleg opisanega smo prejeli več pobud v zvezi z ugotavljanjem državljanstva in pravico do lastninskih certifikatov.
Naše načelno izhodišče pri obravnavanju pobud v zvezi z
državljanstvom in tujci je tako, da se ne spuščamo v zakonodajo in politiko na teh področjih, dokler sta v skladu z ustavo
in mednarodnimi pravnimi akti, ki jih mora Slovenija upoštevati. Zavzemamo pa se za pravno urejenost, do katere naj bi
prišli s korektnimi postopki, izvedenimi v razumnih - če že ne
zakonskih - rokih.

Za izboljšanje položaja bi morali predvsem pospešiti reševanje vlog za sprejem v slovensko državljanstvo, kar seveda
pomeni kadrovsko okrepitev pristojne službe na ministrstvu
za notranje zadeve. Da bi se vsaj približali formalni zakonitosti, bi kazalo v zakonu o državljanstvu določiti realnejši rok za
reševanje vlog. Presoditi bi bilo treba potrebo po siceršnjih
spemembah zakona in sprejeti uredbo vlade o merilih za
ugotavljanje nacionalnega interea pri sprejemu v državljanstvo RS, ki jo predvideva 28. člen zakona. Glede na to, da gre
pri neurejenem državljanstvu samo enega od zakoncev pogosto za eksistenčna vprašanja družine, torej tudi otrok, bi
morali take zadeve obravnavati z večjo prednostjo kot doslej,
v utemeljenih primerih pa se tudi posluževati možnosti za
spregled odpusta. Glede drugih problematičnih odpustov
ponavljamo prej podano mnenje. Kazalo bi pretehtati sedanji
način opravljanja preizkusa znanja slovenščine, posebej
glede pisnega dela, ki je s stališča enakosti pred zakonom ne
glede na izobrazbo lahko celo ustavno sporen, zlasti pa
dvomljiv, če gre za starejše ljudi, ki se ne znajo pisno izražati
niti v svojem maternem jeziku. Umestno bi bilo proučiti in po
potrebi novelirati uredbo vlade v luči praktičnih problemnov,
ki so se pokazali pri njenem izvajanju, pri tem pa tudi preveriti
ustreznost zadržka s staišča obrambe države za tiste, ki so
aktivno služili v oboroženih silah tujih držav - ne smemo
imeti v mislih samo pripadnikov JLA. Ponovno bi bilo treba
presoditi tehtnost varnostnih in obrambnih zadržkov pri posameznih prosilcih in jih soočiti z mednarodno sprejetimi in
ustavno varovanimi načeli združevanja družine in pravicami
otrok. Mnoga od vprašanj bi bila lahko urejena z ustreznimi
meddržavnimi sporazumi, ki bi morali biti prej ali slej sklenjeni.

V skladu s tem smo opozarjali na nesprejemljivost sedanjih
rokov reševanja prošenj za sprejem v državljanstvo in skušali
vplivati na njihovo pospešitev. Zavedati se je namreč treba, da
to lahko že samo po sebi pomeni kršitev 1. točke 6. člena
evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (pravica dostopa do organa, pravica do poštene
obravnave in še zlasti pravica do odločitve v razumnem roku).
Posredno oziroma v zvezi s tem lahko pride tudi do kršitve
drugih človekovih pravic (enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do pravnega sredstva, svoboda gibanja,
varstvo družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine).
Seveda pa je kot posebno okoliščino treba upoštevati izjemno
veliko število postopkov za sprejem v državljanstvo po osamosvojitvi Slovenije in tudi pozneje.
Ker v danem položaju kakšni večji premiki niso bili mogoči,
smo se zavzemali za prednostne kategorije: dokončanje
postopkov po 40. členu, prednostno obravnavanje vlog slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, zakoncev slovenskih državljanov in oseb, rojenih v Sloveniji, ter upoštevanje
posebnih okoliščin posameznega primera. V posameznih primerih smo tudi opozarjali oziroma dajali mnenja glede spredaj omenjenih vsebinskih vprašanj, glede katerih predpisi
nikoli ne morejo zajeti vseh mogočih življenjskih situacij.
Mnenja so bila deloma upoštevana.
Po našem mnenju je zelo dvomljivo upoštevanje sprememb
zakona, ki poostrujejo merioa za sprejem v državljanstvo, pri
prosilcih, ki so zaprosili za sprejem pred uveljavitivjo takih
sprememb. Ustavno sodišče se je sicer v sklepu U-l-147/92 z
dne 6. maja 1993 postavilo na stališče, da (glede prosilcev po
40. členu) ni razlogov, da bi tako uporabo zakona označili kot
retroaktivno, pri čemer se je oprlo na zakonsko določbo, da
prosilec po 40. členu postane državljan Republike Slovenije z
dnem, ko mu je vročena odločba o pridobitvi slovenskega
državljanstva. Težko pa bi zagovarjali mnenje, da ne gre za
kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom v primeru,
da dva prosilca dasta vlogi za sprejem v državljanstvo istega
dne, njune osebne okoliščine oziroma izpolnjevanje pogojev
za sprejem je povsem enako, iz kakršnihkoli razlogov na
strani upravnega organa pa je vloga enega pred spremembami zakona rešena pozitivno, druga pa po uveljavitvi sprememb negativno. Primer je sicer hipotetičen, vendar v praksi
prihaja do primerov, ki vsebujejo navedene elemenete.

4.5.2. Tujci
Problematika, ki izhaja iz pobud v zvezi s položajem tujcev, je
skoraj v celoti omejena na isti krog oseb. o katerem smo
govorili pri državljanstvu. Pobude v velikanski večini zadevajo
državljane drugih nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so
imeli na dan plebiscita 23. decembra 1990, prijavljeno stalno
prebivališče v Sloveniji in tukaj tudi dejansko živijo, pripadniki
JLA večinoma s krajšo ali daljšo vmesno prekinitvijo, nimajo
pa urejenega statusa. Kot je bilo že povedano, iz različnih
razlogov, niso pravočasno zaprosili za slovensko državljanstvo. Večinoma so to storili pozneje, tako da postopek še
traja. V pobudah opozarjajo na svoj brezpravni status, iz
katerega neredko ni videti izhoda.

Pogosto problemi prebivalcev nekdanjih jugoslovanskih
republik pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev državljanstva
izvirajo iz pomanjkljivo urejenega republiškega državljanstva
v prejšnji Jugoslaviji, pri čemer ni mišljena normativna, temveč praktična urejenost, ter iz razmer, ki so na nekaterih
območjih nastale po razpadu Jugoslavije. Mislimo na primere,
ko prosilca za sprejem v slovensko državljanstvo, ki je po
evidenci v Republiki Sloveniji državljan druge republike nekdanje Jugoslavije, država - naslednica te republike nima
evidentiranega kot svojega državljana, po drugi strani pa na
vojne ali drugačne posebne razmere na nekaterih območjih
nekdanje skupne države. Zato so imeli prosilci težave že pri
zbiranju listin, ki jih je treba priložiti prošnji za sprejem v
državljanstvo, še posebej pa pri urejanju odpusta iz dosedanjega državljanstva. Glede odpusta smo ministrstvu za notranje zadeve posredovali mnenje, da je pogoj o odpustu izpolporočevalec, št. 28

Skoraj vsi kritizirajo izvedbo prehoda v status tujca, ki da je
bila opravljena s črtanjem iz registra stalnega prebivalstva
brez obvestila ter z večkrat brutalnim odvzemom oziroma
uničenjem osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje), ne da bi bil o tem izveden ustrezen
postopek in izdan kak akt ali vsaj dana ustrezna pojasnila in
napotki. Praviloma je sledilo prenehanje delovnega razmerja.
Pritožujejo se zaradi postopkov za izdajo dovoljenja za stalno
ali začasno prebivanje, pri čemer mnogi ne razumejo, da si
morajo urejati prebivanje na naslovu, kjer že desetletja živijo.
Ne zdi se jim pravično, da so se znašli v slabšem položaju kot
tujci z dovoljenjem za stalno bivanje v Slovenii, izdanim po
prejšnjih Dredpisih, ki so po zakonu o tujcih tudi po osamo38

svojitvi Siovenije ta status obdržali. Zaradi izgube dela ne
morejo dokazati, da imajo sredstva za preživljanje, brez tega
dokazila pa ne dobijo dovoljenja za prebivanje.

predvidena popolna novelacija zakona. Želeti je, da bi do nje
čimprej prišlo. Zavzemamo se za to, da bi - najbrž v prehodnih določbah - bila urejena problematika »zatečenih oseb«
ob upoštevanju sedanjega stanja.Do sprejetja novega zakona
je mogoče precej narediti za enotno prakso upravnih organov
z navodili pristojnega ministrstva, če že ni podlage za izdajo
ustreznega podzakonskega akta.
Mogoče se je postaviti na stališče, da so posamezni tujci za
svoj neurejeni status krivi sami, saj so ga imeli možnost
urediti, toda število primerov neurejenega statusa kaže, da
normativna in operativna ureditev tega področja ni dobra.
Pri vodenju postopkov bi morali izhajati iz ocene, ali gre za
tujca, ki ima tako pristno zvezo s Slovenijo, da bo verjetno
ostal tukaj. Pri tujcih, kjer obstajajo upravičeni razlogi po
drugem odstavku 13. člena (zakonska zveza s slovenskim
državljanom, šolanje, specializacija, zaposlitev, opravljanje
poklicne dejavnosti, uživanje pravic iz dela v naši državi,
zdravljenje, drugi upravičeni razlogi, npr. otroci) in ni razlogov za zavrnitev, skupaj z morebitno analogno uporabo razlogov za odpoved prebivanja, bi bilo treba težiti, da se njihov
položaj v čim večji meri vsaj začasno uredi še pred novelacijo
zakona o tujcih. Po našem mnenju je dvomljiva uporaba meril,
ki veljajo za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za
pridobitev državljanstva, tudi za urejanje statusa tujcev, še
posebej za začasno prebivališče, saj gre pri slednjih za neprimeno bolj rahlo zvezo z državo, ki je poleg tega še časovno
omejena.

Posebne težave imajo tisti, ki ne morejo priti do dokumentov
»svoje« države, ker jih ta ne vodi kot državljane, ali pa zaradi
vojnih razmer oziroma drugih razlogov ni izdajala dokumentov pripadnikom določenih skupin oseb. Ti ne morejo osebno
urejati teh zadev, ker zaradi odvzema slovenskih dokumentov
ne morejo v tujino. Ne zdi se jim logično vztrajanje pri tujem
potnem listu za vsako ceno, če je bil prejšnji izdan v Sloveniji
in če gre za osebo, ki ne čuti nobene zveze s tujo državo, še
posebej pa jih moti, da bi moralo biti v potnem listu vpisano
fiktivno stalno prebivališče v tuji državi. Enako velja za potrdila o nekaznovanosti z območja, kjer pobudnik ni nikoli živel.
Pobudniki opozarjajo na odklanjanje sprejemanja vlog za
izdajo dovoljenja za prebivanje, zavrženje vlog zaradi preteka
namišljenih rokov, izdajanje dovoljenja za začasno prebivanje
samo za nekaj mesecev osebam, ki stalno prebivajo v Sloveniji, primere, ko je izdano dovoljenje za začasno prebivanje,
nato pa na prošnjo za podaljšanje ob nespremenjenem dejanskem stanju izdana negativna odločba, primere ustvarjanja
papirnate prekinitve prebivanja itd. V številnih primerih je o
vloženi prošnji izdano samo potrdilo, odločbe pa tudi po več
let ni. Nekatere upravne enote celo podaljšujejo potrdilo. V
zadnjem času se z dvakratno uporabo analogije izdajajo
negativne odločbe tujcem samo zato, ker so bili aktivni pripadniki JLA, kar se pobudnikom zdi krivično - menijo, da jih
zaradi tega še ni mogoče razglašati kot nevarne za obrambo
Slovenije. Tujci imajo pogosto težave, tudi če imajo dovoljenje za prebivanje, ker težo pridejo do listin, ki jih zakon o
tujcih sicer določa (potni list za tujce, osebna izkaznica za
tujca).

Z ustreznimi navodili upravnim organom bi morali doseči, da
se osebam, ki so imele na dan plebiscita o neodvisnosti in
samostojnosti Republike Slovenije (23.decembra 1990) prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in tukaj tudi dejansko
živijo, izda dovoljenje za začasno prebivanje. Izjema so
seveda tisti, pri katerih obstojijo razlogi oziroma podlage za
odstranitev ali izgon iz države. Dovoljenje za začasno prebivanje naj bi bilo torej minimum ureditve za vse »neprave«, tujce,
ki naj bi se podaljševalo, dokler ne bi bil pravnomočno urejen
njihov status (sprejem v državljanstvo, dovoljenje za stalno
prebivanje ali kaj tretjega). Glede na poseben položaj teh
oseb najbrž ne bi smeli zahtevati potne listine »tujčeve«
države v primerih, ko je bila prejšnja izdana v Sloveniji, in tudi
v primerih, ko je tujec v svoji državi objektivno ne more dobiti.
Problematična se nam zdi tudi zahteva, da se v potno listino
piše fiktivno stalno prebivališče v »lastni« državi, kjer že leta
ali desetletja ne prebiva, v ne tako redkih primerih pa sploh
nikoli ni. Enako velja zaradi neustrezne prevedbe v status
tujca in splošne neurejenosti za vezavo prošenj za dovolitev
prebivanja na kakršnekoli roke.

Konkretnih problemov, osebnih in družinskih dram posameznih pobudnikov na tem področju je preveč, da bi lahko vse
prikazali v tem poročilu. Iz pobud se kot splošna ponuja poleg
vsega drugega ugotovitev, da je praksa posameznih upravnih
enot in tudi policije pri ravnanju s temi prebivalci Slovenije
različna in da tudi vsi tujci na istem območju niso enako
obravnavani.
Kot poseben problem, naveden v pobudah, omenjamo še
postopke pri odpovedi prebivanja tujcu in pri odklonitvi
vstopa v državo, slednje brez kakršnegakoli akta, utemeljitve
in možnosti pravnega sredstva.
Po našem mnenju obravnava tako imenovanih »zatečenih
oseb« po zakonu o tujcih ni ustrezna, saj njihovega položaja
sploh ne ureja. Ne da bi se spuščali v obširnejše razpravljanje,
je treba kot bistveno ugotoviti, da besedilo 13. člena za te
primere ne velja v celoti: v Slovenijo niso prišli s potno listino,
kljub temu pa so prišli oziroma bili v njej legalno, nekateri
celo od rojstva, bili so polnopravni državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, so pa v slabšem položaju kot »pravi«
tujci po tretjem odstavku 82. člena. Urejen tudi ni postopek
prehoda v status tujca, glede katerega bi bilo najbrž ustrezno,
če bi bil uveden po uradni dolžnosti. Tako bi se v precejšnji
meri izognili neurejenemu položaju ter neenotnim in včasih
tudi neustreznim postopkom upravnih organov. Nekateri
organi zagotavljajo, da so bili tujci, ki so to postali 26. februarja 1992, obveščeni o brisanju iz registra stalnega prebivalstva, pobudniki pa to dosledno zanikajo.

Če povzamemo: po našem mnenju bi bilo treba čimprej novelirati zakon o tujcih in posebej urediti položaj »zatečenih
oseb«, do takrat pa poenotiti prakso upravnih organov z
navodili ministrstva za notranje zadeve, pri čemer se zavzemamo za upoštevanje spredaj navedenih ugotovitev in stališč.
Če pa je prava volja, da se izboljša položaj, ki je s stališča
države neurejen, s stališča prizadetih posameznikov in njihovih družin pa tudi travmatičen, bi kot morebiten ukrep prišlo v
poštev, da bi na podlagi javnega poziva evidentirali prebivalce
z neurejenim statusom, jim dali začasne identifikacijske
listine in začeli urejati njihov položaj. Po našem prepričanju
brez ureditve položaja »zatečenih oseb« ne bo mogoče oblikovati in izvajati ustrezne imigracijske politike.

Pri sedanjem stanju ni dosežen namen zakona o tujcih:
spremljanje gibanja in prebivanja tujcev. Veliko tujcev še
nima urejenega statusa, mnogi pa si ga - tudi zaradi opisanih
težav - sploh ne urejajo. Pri tem pa neureditev statusa in tudi
negativna odločba glede prebivanja sploh ne pomeni tudi
odstranitve tujca iz države, za kar večinoma tudi ni ustreznih
pravnih podlag oziroma bi se verjetno razlogi za prebivanje v
državi izkazali za tehtnejše.

4.5.3. Denacionalizacija
Glede na znane probleme pri izvajanju zakona o denacionalizaciji je razumljivo, da je bila večina pobud s tega podočja za
pospešitev postopka - bodisi da še ni bil končan postopek na
prvi stopnji bodisi v zvezi s pravnimi sredstvi upravičencev ali
zavezancev. Med izstopajočimi območji je zlasti Ljubljana,
kjer je bil tudi zastoj zaradi reorganizacije uprave, ki ga
omenjamo v uvodnem dleu, bolj izrazit. Nekateri pobudniki so
se zaradi molka organa poslužili pritožbe na pristojno ministstvo, vendar tudi pozivi ministrstev za pospešitev postopka
večkrat niso zalegli.

Največ bi naredili za enotno prakso upravnih organov, če bi
po tem, ko je nastala problematika, ki je ob sprejemanju
zakona o tujcih ni bilo mogoče predvideti, sprejeli ustrezne
spremembe zakona o tujcih. Po infomacijah, ki jih imamo, je
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Pobudniki opozarjajo na nedopustno razpolaganje z nepremičninami po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji (razprodaja stavbnih parcel, oddaja za gradnjo, prodaja stanovanja,
rušenje stavbe itd.) in na negotovost sodne poti za uveljavljanje ničnosti takih pravnih poslov. Med stvarmi, ki jih najbolj
težijo, so vprašanja glede oblike denacionalizacije, zlasti presoja možnosti vrnitve v naravi - večinoma se ne strinjajo z
odškodnino v obveznicah - in zagotovitve nadomestnih
nepremičnin (drugo zemljišče, stanovanje namesto porušene
hiše). V nekaj pobudah je bilo izraženo nestrinjanje z ugotovitvijo obstoja ovir za vrnitev nepremičnin, ki služijo za potrebe
dejavnosti državnih organov in javnih služb oziroma so del
prostorskega ali funkcionalnega kopleksa. Poudarjen je bil
tudi problem neenotnih cenitev, zaradi katerih so potrebne
ponovne cenitve in soočanja, kar prav tako podaljšuje postopke.

4.5.4. Ostale upravne zadeve
Med pobudami z drugih upravnih področij prednjačijo tiste, ki
zadevajo posege v prostor. V njih gre za najrazličnejša vprašanja, povezana predvsem z lokacijskimi postopki. Največ jih
izvira iz skaljenih odnosov med sosedi (tako med lastniki
stanovanjskih hiš kot v večstanovanjskih objektih), zaradi
katerih so pobudniki še posebej občutljivi za dolgotrajnost
postopka na prvi in na drugi stopnji in za neučinkovito delo
inšpekcije. Problem se še stopnjuje, če gre za motečo dejavnost soseda, v zvezi s tako dejavnostjo je bilo tudi sicer več
pobud, med drugim glede obratovanja gostinskih lokalov in
posameznih obratovalnic v urbanem okolju, kjer pobudniki
opozarjajo na neučinkovitost državnih organov, od policije do
inšpekcij, da bi zagotovili opravljanje dejavnosti v dovoljenem
obsegu in času. Nekaj pobudnikov se je pritožilo nad geodetskimi postopki, ker menijo da so se z njimi spreminjala lastninska razmerja, ali pa ne razumejo, zakaj so bili potrebni. V
zvezi s komasacijami smo dobili pobude tako glede neizpolnjenih pogojev za uvedbo postopka kot zlasti glede neustreznosti razdelitve zemljišč iz komasacijskega sklada. Povedati
je treba, da je šlo pri pobudah iz zadnjih dveh skupin pa tudi
pri pobudah glede posegov v prostor večkrat za časovno zelo
odmaknjene postopke (tudi do 30 let).

Po drugi strani pa je nekaj pobud opozorilo na položaj najemnikov denacionaliziranih poslovnih prostorov in še posebej na
vprašanje njihovih investicijskih vlaganj v te prostore.
V več pobudah je šlo za nerazumevanje ureditve oziroma
možnosti (vprašanje zakonitosti podržavljenja, narava delne
odločbe), okoliščine na strani pobudnika (zamuda roka za
vložitev zahteve) ali posamezna vprašanja postopka (dolžnost
predložitve listin).

Na področju družbenih dejavnosti smo prejeli nekaj pobud v
zvezi s postopkom za imenovanje ravnatelja srednje šole,
izvolitvijo oziroma napredovanjem pedagoških delavcev ter
problemi dijakov (možnost vpisa na visoko šolo, popravni
izpiti).

Ker so bile pobude povezane s še potekajočimi postopki, smo
v skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic lahko ukrepali
samo zaradi zavlačevanja. Ugotavljamo, da so denacionalizacijski postopki med najbolj dolgotrajnimi na upravnem
področju. Na podlagi pobud smo jih skušali s svojimi poizvedbami in mnenji pospeševati in kar nekaj nam jih je uspelo
premakniti. V nekaterih upravnih enotah, zlasti tudi v Ljubljani, pa je položaj tak, da intervencija varuha ni učinkovita. V
tem pogledu tudi upravna inšpekcija ne bi čez noč mogla
sanirati položaja, prepričani pa smo, da bi ga njeno normalno
delovanje lahko bistveno izboljšalo. Glede posameznih vprašanj postopka in nedopustnega razpolaganja z nepremičninami smo dali pobudnikom ustrezne napotke.

Od drugih pobud v zvezi z upravnimi zadevami omenjamo
samo še davčne postopke. Tu se je večji del pobudnikov
pritoževal zaradi previsokega obračuna dohodnine oziroma
nezmožnosti plačila davčnih obveznosti nasploh. Pri prvih
izstopajo taki, pri katerih sicer ne gre za visoke zneske v
absolutnem smislu, ki pa so za zavezanca z majhnimi dohodki
prehudo breme, pri drugih poleg njih tudi nosilci samostojne
dejavnosti, ki so jih razmere v minulih letih pripeljale v položaj, da ne zmorejo davčnih bremen. Nekateri pobudniki pričakujejo, da bo varuh saniral posledice njihovih opustitev, ker
so na primer pozabili uveljavljati olajšavo za vzdrževanega
družinskega člana ali so prepozno opazili napako v odmerni
odločbi in so zamudili rok za pritožbo. Drugi opozarjajo, da se
pritožbe prepočasi rešujejo, in želijo, da bi se hitreje. Zaradi
napak v upravnih postopkih je bilo nasploh precej opozoril
oziroma pritožb - tako glede ugotavljanja dejanskega stanja
kot glede vodenja postopka, možnosti strank za udeležbo v
njem in (ne)izdaje aktov.

V okviru pristojnosti varuha pa nismo mogli vplivati na presojo dejanskih vprašanj, ki so predmet ugotovitvenega
postopka pri upravnem organu, in ne na ravnanje zavezancev
- ne glede dejanj, ki imajo za posledico podaljševanje
postopkov, ne glede zagotovitve nadomestnih nepremičnin.
Po našem mnenju pa bi bilo utemeljeno pričakovati večjo
usklajenost med državnimi oziroma paradržavnimi organi v
primerih, ko je zavezanec država, ne pa da na primer državni
organ, ki vodi denacionalizacijski postopek, odloči, da je
mogoče vrnitev nepremične v naravi, drug državni organ pa
kot lastnik to z vsemi sredstvi izpodbija; ali pa organ odloči,
da vrnitev ni mogoča, odškodninski sklad pa se otresa svoje
obveznosti.

V skladu z že omenjenim stališčem smo obravnavali vse
pobude, tudi tiste, ki so zadevale zelo stare upravne postopke.
Seveda je v teh primerih ugotavljanje dejanskih okoliščin še
posebej težavno. Kljub temu smo prav v zvezi z geodetskimi
deli v enem primeru ugotovili dejansko oškodovanje pobudnika in dosegli, da bo občina problem rešila, v drugem pa
ugotovili dejansko sposobnost prehoda zemljišča v uporabo
občine in o tem dali mnenje.

Za izboljšanje stanja bi bilo nujno doseči pospešeno reševanje zahtev za denacionalizacijo. Pogoji za to so po eni strani
splošni: učinkovitejše delo upravnih organov in v zvezi s tem
oživitev upravne inšpekcije, hitrejše odločanje o pravnih sredstvih, po drugi pa zadevajo samo denacionalizacijo. V tem
pogledu menimo, da so kadrovske okrepitve potrebne samo
pri nekaterih upravnih organih, kjer je uslužbencev glede na
število nerešenih denacionalizacijskih zahtevkov daleč premalo, sicer pa je osrednje vprašanje učinkovitejše delo razpoložljivih kadrov. Zato bi po analizi izvajanja zakona morali
poenotiti stališča glede vprašanj, ki zavirajo potek postopkov,
zlasti tudi glede tistih, ki določajo ravnanje udeležencev
postopka na strani zavezanca, kadar je to bolj ali manj neposredno država (odškodninski sklad, sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov, državni organi, ki upravljajo nepremičnine, ki se
denacionalizirajo, kmetijska posestva, javno pravobranilstvo).
V tem sklopu bi morali čimprej razčistiti možnosti in določiti
stališča glede zagotavljanja nadomestnih nepremičnin. Upati
je, da bodo lani v okviru ministrstva za pravosodje ustanovljena posebna strokovna služba za pospeševanje in koordinacijo pri izvajanju zakona o denacionalizaciji, medresorska
delovna skupina in vsebinska analiza izvajanja zakona omogočile ustrezne premike.
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Sicer smo predvsem skušali pospeševati postopke, ob čemer
smo - morda celo preveč - upoštevali dejanske razmere pri
posameznem organu. Pri tem smo večinoma naleteli na ustrezen odziv upravnih organov. Način njihovega dela pa se je
pokazal v primerih, ko smo morali urgirati za odgovor na naše
poizvedbe, čeprav smo pri slednjih v največji meri pazili, da ne
bi organom povzročali več dodatnega dela, kot je bilo neogibno.
S poizvedbami glede problematičnih elementov posameznih
postopkov smo skušali doseči njihovo razčiščenje oziroma
razrešitev. Večkrat smo bili uspešni. Dosegli smo na primer,
da je bilo o obnovi postopka odločeno z ustreznim aktom
oziroma da je urbanistična inšpekcija ukrepala v primeru, ki je
bil po napotitvi črnograditelja na pridobitev lokacijskega
dovoljenja (prehitro) zaključen, ko je graditelj zaprosil za
dovoljenje (vendar pa ga ni pridobil). Domišljamo si, da smo
že s samimi poizvedbami pripomogli k usmeritvi posameznih
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pooblastila varuha v razmerju do sodne veje oblasti le takšna,
da ne ogrožajo neodvisnosti in nepristrankosti sodišča.
Pobude s pritožbami zoper delo in poslovanje sodišč smo
zato obravnavali še posebej skrbno in pazljivo, da bi naša
intervencija ne segala na področje samega sojenja kot vsebine sodne oblasti, ki jo izvajajo sodniki na sodiščih.

postopkov na prave tire, po drugi strani pa vsaj v določeni
meri k boljšemu vodenju upravnih postopkov.
Kot je bilo povedano že drugod, bi morali inšpekcije, med
prvimi urbanistično, bolje usposobiti za izvršbe. Ne preprečevanje in ne sankcioniranje črnih gradenj seveda ni stvar
varuha, zavzemamo pa se za to, da se na tem področju
vzpostavi red. Ne da bi se spuščali v podrobnosti, moramo
ugotoviti, da problem črnih gradenj kljub normativni ureditvi
iz leta 1993 še ni razrešen ne glede starih ne glede novih
nedovoljenih posegov v prostor. Neizvrševanje inšpekcijskih
odločb ni samo posledica nezagotovljenih sredstev in izvajalcev za izvršbo, temveč še vrste drugih okoliščin, tudi izgovarjanja na postopke v zvezi s pravnimi sredstvi, čeprav po
zakonu pritožba ne zadrži izvršitve. V primerih, ko smo ugotovili, da je posamezni postopek samo izvor nesoglasij med
sosedi, smo neredko prišli do prepričanja, da tudi pospešitev
in pravnomočno dokončanje postopka ne bi spremenilo
odnosov, in skušali o tem ozavestiti pobudnike. Nekoliko
podoben je položaj pri komasacijah, kjer je problematično
razmerje med delno in popolno pravnomočnostjo razdelitve
zemljišč iz komasacijskega sklada in kjer po daleč večinskem
sprejetju razdelitve ni pravih možnosti za ugotovitev zahtevam nezadovoljnih komasacijskih udeležencev v naturalni
obliki. Kljub temu pa je seveda nesprejemljivo, da celo leta po
odpravi prvotne delne prvostopenjske odločbe ni bila izdana
nova.

Zlasti v prvih mesecih delovanja smo prejeli veliko pobud s
pričakovanji, da bo varuh lahko učinkovito ukrepal, če pobudnik ni zadovoljen s pravnomočno sodno odločitvijo. Pogosti
so bili predlogi, naj varuh obnovi postopke, v katerih je po
mnenju pobudnikov prišlo do krivičnih sodnih odločitev. Zaznali smo kar nekaj razočaranja, ko smo pojasnjevali svoje
pristojnosti ter opozarjali na ustavno določbo 158. člena, po
katerih je pravna razmerja/urejena s pravnomočno odločbo
državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopku, določenih z zakonom.
Takšne pobudnike smo napotili, da nestrinjaje s pravnomočno sodno odločbo uveljavljajo upoštevaje procesne predpise za posamezne postopke, z izrednimi pravnimi sredstvi,
kadar so roki za vložitev le-teh še odprti. V kazenskih zadevah
smo opozarjali na spremenjeno ureditev zahteve za varstvo
zakonitosti, ki dovoljuje vložitev tega pravnega sredstva tudi
obrambi (člen 421/1 zakona o kazenskem postopku - ZKP)
ter na izredna pravna sredstva, ki jih dopuščajo prehodne in
končne določbe novega zakona o kazenskem postopku. Do
13. maja 1995, ko se je iztekel rok za vložitev obnove oziroma
revizije, pa smo pobudnike, nezadovolje s pravnomočnimi
odločbami nekdanjih sodišč združenega dela, opozarjali na
možnost vložitve teh izrednih pravnih sredstev po 72. in 73.
členu zakona o delovnih in socialnih sodiščih.

V davčnih zadevah pobudnikom v slabih premoženjskih razmerah ni bilo mogoče pomagati drugače kot z napotitvijo na
uveljavljanje oprostitev oziroma olajšav po zakonu o dohodnini. Za nekaj nosilcev samostojne dejavnosti je bila mogoča
rešitev po zakonu o odpustu terjatev iz naslova zamudnih
obresti, ki je bil sprejet februarja 1995. V primerih napak
zavezancev nismo predlagali nobenih posegov v izvedbene
postopke zunaj možnosti, ki jih predvideva zakon o splošnem
upravnem postopku. Pač pa smo v enem primeru, ko je
delodajalec pomotoma dal napačne podatke, pripomogli, da
je bila v zvezi s pritožbo odmerna odločba ustrezno spremenjena. Posredovali smo za hitrejše odločanje o pritožbah;
davčni postopek še posebej mora potekali v zakonskih rokih
- glede na to, kako se morajo rokov džati davčni zavezanci.

Pojasnila, da varuh nima pooblastila za avtoritativno oblastno
urejanje pravnih razmerij, so bila vsaj v začetku delovanja
službe varuha dokaj pogosta. Pojasnjevali smo, da pravnomočne sodne odločbe vežejo vse državne organe in jih mora
tako spoštovati tudi varuh. Kar nekajkrat so pobudniki predlagali, naj podamo mnenje o pravilnosti in zakonitosti sodne
odločbe. Takšnim pobudam nismo ugodili, saj presojanje
sodnih odločb ni v pristojnosti varuha. Pojasnjevali smo, da
sta ugovor in predvsem pritožba pravni sredstvi v postopku
do pravnomočnosti sodne odločitve. Za preskus pravilnosti in
zakonitosti odločbe ima stranka v sodnem postopku na vol|o
vsa redna in (po pravnomočnosti) izredna pravna sredstva.

Glede drugega velja, da bi bilo treba za boljše reševanje
upravnih zadev začeti izvajati aktivnosti in ukrepe, opisane v
uvodnem delu tega poglavja.

Preskus sodne odločbe je s stališča kršitve človekove pravice
ali temeljne svoboščine dovoljen varuhu v povezavi z vložitvijo ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču RS. To pravno
sredstvo lahko varuh vloži s soglasjem prizadetega posameznika v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava. V letu 1995
ustavne pritožbe zoper odločbo sodišča s splošno pristojnostjo oziroma specializiranega sodišča nismo vložili. Eden
od razlogov za to je veliko pobud s področja sodnih postopkov. To je vsaj v prvih šestih mesecih leta 1995 oteževalo
poglobljeno delo na posameznem primeru, kar vložitev
ustavne pritožbe nedvomno zahteva. Pobude so se v večini
primerov sklicevale na sodne odločbe, glede katerih se je rok
za vložitev ustavne pritožbe že iztekel. Po drugi strani pa
verjetno ni brez vsake podlage ugotovitev, da gre pri ustavni
pritožbi za pravno sredstvo, ki je na voljo tudi stranki v
sodnem postopku. Domnevamo, da so se zlasti tisti posamezniki, nezadovoljni s sodno odločitvijo po izčrpanju vseh pravnih sredstev, ki imajo v postopku strokovnega pravniškega
pooblaščenca - odvetnika, verjetno odločili, da sami vložijo
ustavno pritožbo. V primerih, ko so pobudniki predlagali, naj
varuh vloži ustavno pritožbo z njihovim soglasjem, pa smo
ocenili, da je bila vložna pobuda v tem delu nedvomno neutemeljena. Tozadevne pobude so namreč ustavno pritožbo štele
le kot še eno izredno pravno sredstvo v sklopu civilnega ali
kazenskega postopka oziroma delovnih in socialnih sporov.
Pri utemeljevanju pobude za vložitev ustavne pritožbe so se
pobudniki sklicevali na razloge, ki so jih že ali ki bi jih lahko v
skladu s procesnimi zakoni uveljavljali v postopkih, iz katerih
so izvirale z zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic obremenjene sodne odločbe.

4.6. SODNI IN POLICIJSKI POSTOPKI
V tem delu poročila predstavljamo svoje ugotovitve v razmerju do pravosodnih organov. Največji poudarek seveda
namenjamo sodni veji oblasti: sodiščem s splošno pristojnostjo ter delovnim in socialnim sodiščem. Državnih tožilstev
posebej ne obravnavamo. Pobude, ki so izražale nezadovoljstvo z njihovim delom, so navajale predvsem zamudo in
občasno nestrinjanje z odločitvami o vloženih kazenskih
ovadbah. Veliko več kritik smo prejeli na račun velikih zaostankov in počasnosti odločanja v postopkih pri sodniku za
prekrške. Pogosta zastaranja postopka o prekršku pričajo o
veliki preobremenjenosti teh sodnikov ter o potrebi, da se
čimprej sprejme nov zakon o prekrških in da se to področje
pravosodja ustrezneje uredi. Zdi se, da je odločanje o prekrških kar nekako odrinjeno na stran, čeprav ima lahko za
posameznika pomembne učinke.
Posebej pa obravnavamo pritožbe pobudnikov zoper ravnanje policistov ter drugih pooblaščenih delavcev ministrstva za
notranje zadeve.
4.6.1. Sodni postopki
Nezadovoljstvo s pravnomočnimi sodnimi odločbami
V demokratičnih pravnih državah je neodvisnost sodnikov
posebej poudarjena. Sodniki so pri opravljanju sodniške
funkcije neodvisni, vezani so (le) na ustavo in zakon. Zato so

Na področju samega sojenja je pristojnost varuha podana, če
gre za očitno zlorabo oblasti (člen 24 ZvarCP). Na očitno
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zlorabo oblasti ter na pristranost sodišča so se sklicevali
predvsem pobudniki, ki so sodne odločbe ocenjevali za krivične, nepravilne ali nezakonite. Obravnavali pa smo tudi
pobudo, ki je očitno zlorabo oblasti povezovala s trditvijo, da
pobudniku ni bilo omogočeno sodelovanje pri posameznih
preiskovalnih dejanjih pred uveljavitvijo novega zakona o
kazenskem postopku, ki v večji meri poudarja načelo kontradiktornosti. Ker pobudnik svoje vloge ni dopolnil, smo postopek ustavili. Ob obravnavanju te pobude pa se je postavilo
vprašanje, ali je pod pojmom »očitna zloraba oblasti« razumeti le naklepno dejanje, s katerim se sodni postopek zlorabi
za nezakonite oziroma nelegitimne cilje, ali pa je morda
mogoče tudi širše, za predlagatelja ugodnejše tolmačenje.

čin. Pobudnico smo prosili za dodatno gradivo, proučili smo
zakonske podlage in opravili vpogled v spis pri sodnem svetu.
Ocenili smo, da pobudnica ni jasno navedla, katere ustavne
pravice bi bile v obravnavanem primeru kršene oziroma ni
navedla vseh razlogov za kršitev. Zato smo na podlagi vseh
razpoložljivih gradiv Ustavnemu sodišču RS posredovali svoje
mnenje o tem, katere ustavne pravice in pod kakšnimi pogoji
bi lahko bile kršene. V letu 1995 je ustavno sodišče ugodilo
pobudničini ustavni pritožbi na podlagi razlogov, ki smo jih
navedli v svojem mnenju.
Dolgotrajnost sodnih postopkov in prekoračitev rokov
V razmerju do sodne veje oblasti smo največkrat posredovali
zaradi pretirane dolgotrajnosti postopkov. Velikanska večina
pobud, povezanih z delom sodišč, je zatrjevala neupravičeno
zavlačevanje postopka.

Dejavnosti varuha v funkciji amicus curiae v sodnih
postopkih
Člen 25 ZvarCP daje varuhu pristojnost, da sodišču posreduje
svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v posamezni zadevi, ki jo sodišče obravnava. Mnenje, izraženo s takšnim nevtralnim posredovanjem, smo v letu
1995 sodiščem posredovali v več primerih. Pri tem smo se
sklicevali na pravico do sodnega varstva po 23. členu in na
pravico do pravnega sredstva po 25. členu ustave oziroma na
pravico do poštenega sojenja po prvem odstavku 6. člena
evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. V kazenskih
zadevah, zlasti tistih, ki so povezane s priporom, pa smo se
sklicevali tudi na varstvo osebne svobode po 10. členu, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva po 21. členu, domnevo nedolžnosti po 27. členu in na pravna jamstva v kazenskem postopku po 29. členu ustave.

Pravica do sodnega varstva vsebuje pravico do odločanja
brez nepotrebnega odlašanja. Neutemeljeno dolgo reševanje
zadev ogroža pravno varnost posameznika. Čedalje večje
zamude v sodnem odločanju, zlasti v postopkih pred sodišči
prve stopnje, kažejo, da niso v zadostni meri zagotovljeni
splošni pogoji za uspešno izvajanje sodne oblasti. Takšen
položaj ogroža kredibilnost RS kot pravne in socialne države.
V posameznih postopkih smo sodišča opozarjali na pravico
do razsodbe v razumnem roku s sklicevanjem na ustavna in
zakonska določila, katerih namen je zagotoviti redno in učinkovito sojenje.

Pri intervencijah v odprtih sodnih postopkih smo izhajali iz
načela neodvisnosti in nepristranskosti sodišča ob upoštevanju naših pristojnosti po členih 7 ter 25 ZvarCP, da bi bila
zagotovljena pošten postopek in pravična sodba. V iskanju
pravilnega ravnotežja smo skrbno pazili, da se naša mnenja
niso nanašala na ugotavljanje dejanskega stanja, na procesna
ali substančna vprašanja samega sojenja, razen koliko se z
njimi posega na področje mednarodnopravno in ustavno
zavarovanih človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin.

V kazenskih zadevah smo mnenje največkrat podali v zvezi s
pripornimi zadevami. Poudarili smo, da je pripor hud poseg v
človekove pravice in temeljne svoboščine ter sme trajati le
najkrajši potrebni čas. Določbe o priporu je treba razlagati
restriktivno ter upoštevati, da je pripor upravičen le takrat, ko
je to neizogibno za potek kazenskega postopka. Poseg v
obdolženčevo svobodo mora biti v razumnem sorazmerju s
ciljem pripora. Sodišče ne sme uporabljati strožjih ukrepov,
če se da isti namen doseči z milejšim. Zato je treba zadeve,
povezane s priporom, reševati prednostno in hitro.

Tako smo podali svoje mnenje v sodnem izvršilnem postopku,
v katerem je sodišče nadaljevalo opravo izvršbe na podlagi
»internega« sklepa o razveljavitvi prejšnje odločitve o končanju izvršilnega postopka. Opozorili smo, da ima lahko sklep
nasproti stranki učinek šele od dneva, ko ji je vročen. Nevročitev sodne odločbe, s katero se odloča o pravicah oziroma
dolžnostih, pomeni kršitev pravice do pravnega sredstva. Naš
predlog, da sodišče strankama izvršilnega postopka vroči
sklep v pisnem odpravku, je sodišče upoštevalo.

Pri obravnavanju pobud v pripornih zadevah smo ugotovili,
da sodišča ne upoštevajo vedno zakonskega roka po členu
363/1 ZKP, ki določa, da mora biti razglašena sodba pisno
izdelana v 8 dneh po razglasitvi, v zapletenih primerih pa
izjemoma v 15 dneh. V enem primeru smo zasledili, da je
sodnik sodbo izdelal šele v 32 dneh. V tej zvezi nismo opazili
posebne aktivnosti predsednika sodišča, ki bi moral na podlagi obvestila o zamudi v izdelavi sodbe ukiniti, kar je
potrebno, da se sodba čimprej izdela.

Več kršitev z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin smo
ugotovili ob obravnavanju pritožbe pobudnika, ki je bil napoten na prestajanje zaporne kazni, ne da bi mu bila vročena
obsodilna kazenska sodba sodišča prve stopnje. Sodišče je
kršilo procesni zakon, ki določa način vročanja, in je s pritrditvijo sodbe na sodno desko po osmih dneh štelo, da je bila
opravljena veljavna vročitev. Kljub napačni vročitvi sodbe je
sodišče po izteku pritožbenega roka ugotovilo njeno pravnomočnost. Pobudnik je začel prestajati zaporno kazen. Na
podlagi našega posredovanja je predsednik sodišča ugotovil,
da sodba z izrečeno zaporno kaznijo še ni pravnomočna in s
tem izvršljiva. Takoj je predlagal prekinitev izvrševanja
zaporne kazni in odredil vročitev sodbe prve stopnje obdolžencu. Naša interevencija je temeljila na kršitvi pravice do
obrambe oziroma do pritožbe. Kršena je bila tudi pobudnikova ustavna pravica do prostosti in osebne svobode.
V drugem primeru je pobudnica predlagala, naj bi z njenim
soglasjem vložili ustavno pritožbo zaradi kršenja njenih pravic v postopku imenovanja za sodnico v skladu z določbami
zakona o sodniški službi. Gradivo, ki ga je poslala pobudnica,
ni bilo popolno, zato nismo mogli nesporno ugotoviti dejanskega stanja in ustavnih kršitev, zato smo pobudnici predlagali, naj sama v zakonitem roku vloži ustavno pritožbo, sami
pa smo se zavezali, da bomo v zadevi posredovali svoje
mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboš-

Zakon o kazenskem postopku ima v posledici zahteve poslancev državnega zbora, da je treba v kazenskem postopku
določiti roke, v katerih morajo biti opravljena posamezna
procesna dejanja, v členu 435/2 ZKP določilo, da mora sodnik
odrediti vročitev obtožnega akta obdolžencu in razpisati
glavno obravnavo najkasneje v enem mesecu. Če ne ravna
tako, mora o razlogih za to obvestiti predstojnika sodišča, ki
ukrene, kar je potrebno, da se glavna obravnava čimprej
določi. Gre za novost v skrajšanem postopku pred okrajnim
sodiščem, katere cilj je enak določbi člena 286/2 ZKP, da
mora predsednik senata najkasneje v dveh mesecih po prejemu obtožnice pri sodišču določiti glavno obravnavo.
Pobude kar nekaj pritožnikov so pokazale, da je izvajanje
navedenih določil zakona omejeno s podzakonskim predpisom - 159. členom sodnega reda, ki določa splošno pravilo o
vrstnem redu reševanja zadev glede na vrstni red pripada na
sodišče. Uzakonjena novost v drugem odstavku člena 435
ZKP torej nima ustreznega odmeva v izvajanju zakona.
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Nezadovoljstvo pobudnikov povzročajo zlasti zastoji pri odločanju v civilnih zadevah ter v delovnih in socialnih sporih.
Obravnavanje slednjih terja še posebno pozornost, saj gre za
odločanje o temeljnih eksistenčnih vprašanjih socialne varnosti posameznika. V svojih mnenjih smo sodišča opozarjali na
dolžnost spoštovanja načela pospešitve postopka (10. člen
zakona o pravdnem postopku - ZPP). Hitrost pravnega var42

odločilo, sklicevalo na dvomljivo smotrnost in utemeljenost
izdaje predlagane začasne odredbe. Opozorili smo, da je
takšno stališče lahko podlaga le za zavrnitev predloga, ne pa
za odločanje zunaj razumnega roka. Dolžnost hitrega odločanja o začasnih odredbah je v zakonu posebej poudarjena (10.
člen zakona o izvršilnem postopku), saj je osnovni namen
začasne odredbe zavarovanje vtoževane terjatve. Nepravočasno odločanje v postopku zavarovanja ima za stranko lahko
enak učinek, kot neodločanje o zahtevku, za katerega je
sodišče pristojno (člen 2/2 ZPP). Odklonitev odločitve pa je
nezakonita.

stva je eden od pogojev za njegovo učinkovitost. Pravilna
uporaba materialnega (298. člen ZPP) in formalnega (311.
člen ZPP) pravdnega vodstva lahko odločilno pripomoreta k
temu cilju. Ugotovili smo, da sodniki razloge za zamudo
pogosto prehitro iščejo v objektivnih okoliščinah našega pravosodja (kadrovske težave, velik pripad itd.), ne da bi za
pospešitev postopkov v zadostni meri upoštevali določila
veljavnih procesnih predpisov.
Tako smo na podlagi pobud večkrat opozorili sodišča na
dosledno in učinkovito upoštevanje postopkovnih predpisov.
Naj navedemo nekaj primerov:

V zadeve sodne uprave, ki je predvsem v pristojnosti predstojnikov okrajnih in predsednikov drugih sodišč, spada zagotavljanje pogojev za redno in učinkovito izvajanje sodne oblasti.
Zato smo njim naslavljali svoja mnenja, predloge in priporočila v primerih neutemeljeno dolgega reševanja posameznih
zadev, kar nekajkrat smo opozorili na možnost dodelitve
zadev drugim sodnikom, če sodnik zaradi daljše odsotnosti
ne more pravočasno obravnavati dodeljenih zadev (162. člen
sodnega reda). Sami smo posredovali le tedaj, ko smo ocenili,
da je kršitev pravice do odločanja v razumnih rokih očitna,
sicer pa smo večino pobudnikov seznanili z objektivnim dejstvom velikega števila nerešnih zadev na sodiščih, kar onemogoča odločanje brez nepotrebnega odlašanja. Poudarili smo,
da gre predvsem za problem pravovosodne uprave, katere
pristojnost je zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti. Pobudnikom smo pojasnili svoje ukrepe
na tem področju, hkrati pa jih seznanili z možnostjo vložitve
nadzorstvene pritožbe po 72. členu zakona o sodiščih oziroma na možnost, da po členu 159/2 sodnega reda predlagajo
prednostno obravnavo zadeve, če menijo, da njihov primer to
utemljuje.

- V nekaj primerih smo ugotovili, da sodišče pritožbe s
spisom ni poslalo sodišču druge stopnje takoj, ko so bili zato
izpolnjeni pogoji po procesnem zakonu, temveč je brez upravičenega razloga to storilo z zamudo, šele po več mesecih.
- V nepravdnem postopku delitve skupnega premoženja je
prišlo do spora o predmetu delitve in o velikosti deležev. V
enem primeru je tak spor sodišče ugotovilo šele po večletnem
obravnavanju, v drugem pa je sodišče to ugotovilo pravočasno, a ni upoštevalo roka, ki ga je nasprotnemu udeležencu
določilo za vložitev tožbe. Slednji več let ni vložil tožbe,
sodišče pa ni ravnalo po čl. 10/2 zakona o nepravdnem
postopku, ki dovoljuje odločitev v postopku ne glede na
zahtevke, glede katerih je udeleženec napoten na pravdo, če
ne sproži pravde v določenem roku. V vsakem od obeh primerov sta bili zaradi neupoštevanja določil zakona izgubljeni po
več kot dve leti.
- Večkrat so se pobudniki pritoževali, da je sodišče že končano glavno obravnavo začelo znova. Ob skrbnem in pravočasnem zbiranju dokaznega gradiva bi lahko do potrebe, da
se končana glavna obravnava znova začne, prišlo le izjemoma. V enem primeru smo ugotovili, da sodišče ni uporabilo
člena 315/3 ZPP, ki ne zahteva, da se priče zaslišijo znova, če
se glavna obravnava zaradi spremenjenega senata začne
znova. Gre za dovoljeno izjemo načela neposrednosti, po
kateri sme senat po izjavi strank odločiti, da se priče, če se
narok opravlja pred spremenjenim senatom, ne bodo zaslišale znova, temveč sodišče le prebere zapisnik o izvedbi teh
dokazov. Će ni uporabljena ta procesna možnost, se lahko
čas obravnavanja zadeve močno zavleče.

Pobudnikom smo pogosto pojasnili, da je hitrost odločanja v
posamezni zadevi odvisna tudi od obsežnosti in zahtevnosti
zadeve, ne nazadnje pa tudi od njihovega sodelovanja in
pravilnega postopanja v postopku. Tako lahko k hitrejšemu
odločanju pripomoreta vložitev popolne in razumljive vloge
ter procesna disciplina stranke v postopku. Predlogi za prelaganje narokov za glavno obravnavo ter pogosto menjavanje
pooblaščencev-odvetnikov sta le dva od vzrokov, ki smo jih
predočali pobudnikom kot oviro za tekoče in hitro obravnavanje ter odločanje v sodnih postopkih.
Na nevzdržen položaj, ki nastaja zaradi odločanja sodišč
zunaj razumnega roka, smo v preteklosti opozorili tudi zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Na pomembnost zadeve in
nujnost odločnega ukrepanja smo opozorili predsednika
vlade ter še posebej in večkrat ministrico za pravosodje.
Ustava in mednarodne pogodbe s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zavezujejo Slovenijo,
terjajo takšno organiziranje pravnega sistema, da sodišča
lahko izpolnjujejo zahtevo za odločanje v razumnem roku.
Pravica vsakogar doseči v razumnem roku odločitev sodišča
je izjemno pomembna za kakovost sojenja.

- Pobudnica se je pritoževala zaradi počasnosti odločanja v
preživninskem sporu, ki traja od leta 1990. Ugotovili smo, da
zaradi varstva pravic strank v postopku ni mogoče v nedogled
čakati na izvedbo dokaza. Sodišče v teku pravde ni vezano na
svoj prejšnji dokazni sklep (člen 300/4 ZPP). Če se da glede na
okoliščine pričakovati, da se kakšen dokaz ne bo mogel
izvesti ali da se ne bo mogel izvesti v primernem roku, ali če je
treba izvesti dokaz v tujini, sodišče v dokaznem sklepu določi
rok, do katerega bo čakalo na izvedbo dokaza (člen 226/1
ZPP). Procesni predpis torej pooblašča sodišče, da zaradi
načela ekonomičnosti in pospešitve postopka odstopi od
izvedbe dokaza, pa Čeprav na škodo načela materialne resnice. Sodišče bi torej moralo določiti rok, do katerega bo
čakalo na izvedbo dokaza v tujini. Ko se rok izteče, bi moralo
obravnavanje nadaljevati ne glede na to, da dovoljeni dokaz ni
bil izveden.

Na naše poizvedbe predstojniki okrajnih oziroma predsedniki
drugih sodišč med razlogi za velike zaostanke, zamudo pri
odločanju in dolgo čakanje navajajo predvsem kadrovske
težave oziroma pomanjkanje (izkušenih) sodnikov.
Iz prejetih odgoyorov razberemo, da ne nekaterih sodiščih
odpade na sodnika po 600 (okrajni sodišči v Mariboru in na
Jesenicah), 700 (okrajno sodišče v Kranju), 900 (okrajno
sodišče v Ljubljani) zadev in več. okrajno sodišče v Lenartu
nam je sporočilo, da ima edina tam zaposlena sodnica nerešnih okoli 2.500 zadev, razpisi za nove sodnike pa so bili, kot
tudi v Kranju in še marsikje drugje, neuspešni. Na okrajnem
sodišču v Piranu rešuje vsak sodnik več kot 2.200 pomembnejših zadev. Sodnica okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
ima dodeljenih 180 zadev posameznih preiskovalnih dejanj,
850 zapuščinskih, 180 nepravdnih in 4.000 izvršilnih zadev.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je imelo 6 mesecev v letu
1995 zasedeno le eno sodniško mesto in ob koncu leta nerešenih 5.521 zadev. Zaradi pomanjkanja sodnikov so pri okrajnem sodišču v Kopru zaostanki v letu 1995 od števila 7.000
narasli na 9.000 nerešenih zadev. Na okrajnem sodišču v

- Več pobudnikov se je pritoževalo, da je bila posledica
zahteve za izločitev sodnika velika zamuda oziroma zastoj v
obravnavanju zadeve. V takšnih primerih smo opozorili, da je
zahteva za izločitev sodnika procesna pravica stranke v
postopku, pa čeprav zatrjuje le odklonitvene razloge. Zaradi
nje stranka ne sme trpeti posledic, ki bi vplivale na hitrost
obravnavanja zadeve. Še zlasti ne v postopkih, ki trajajo že
dlje časa. Primeri so namreč pokazali, da stranke izgubljajo
zaupanje v sodnike ter jim očitajo pristranost prav pri dolgotrajnih, več let trajajočih postopkih. Hkrati pa smo pobudnikom pojasnjevali, da pogosto izločanje sodnikov ne pripomore k hitrejšemu obravnavanju v sodnem postopku.
- Ugotovili smo, da sodišče kljub urgencam stranke skoraj
dve leti ni odločilo o predlogu za izdajo začasne odredbe v
pravdnem postopku. Sodišče se je v razlogih, zakaj še ni
43
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Murski Soboti so od desetih sistematiziranih sodniških mest
zasedena le štiri. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti pa
zaradi pomanjkanja sonikov pravdnih zadev 6 mesecev v letu
1995 ni nihče reševal. Seveda ta seznam, ki temelji na prejetih
odgovorih, ni in ne more biti izčrpen. Gre zgolj za ilustracijo
obstoječega položaja, ki je dovolj zgovorna ob upoštevanju,
da sodnik prve stopnje praviloma reši 200 pomembnejših
zadev na leto. Prav gotovo so podobne ali še hujše kadrovske
zagate in zaostanki tudi na drugih prvostopenjskih sodiščih.

Reorganizacija pravosodja
Leto 1995 pomeni prvo leto celovitega izvajanja nove organizacijske zakonodaje s področja sodstva. Dolgoročno je učinkovitost sodnega odločanja nedvomnbo v veliki meri povezana tudi s sprejetjem ustrezne materialne in procesne zakonodaje. Kratkoročno, kar je bilo očitno v letu 1995 , pa je
reorganizacija sodstva povzročila zastoje v rednem in učinkovitem sodnem odločanju, zlasti pri nižjih sodiščih. Posameznika, ki pri sodišču išče varstvo svoje pravice ali pravno
zavarovanega interesa, ne zanimajo kadrovske in druge
težave sodišča, ki povzročajo odločanje zunaj razumnega
roka. Utemeljeno pričakuje tako ravnanje države, da ne bo
prišlo do krštive tako pomemnbne temeljne človekove pravice, kot je pravica do sodnega varstva.

Odločanje v razumnem roku ima za tožnike v delovnih in
socialnih sporih še poseben pomen. Pogosto smo zasledili,
da počasno odločanje v sporih zaradi prenehanja delovnega
razmerja spravlja pobudnike na rob preživetja ter resno
ogroža njihovo pravico do socialne varnosti in človeškega
dostojanstva vrednega življenja. Niso redki primeri, ko spori
zaradi prenehanja delovenga razmerja trajajo tudi po pet let in
več. Ta ugotovitev ni presenetljiva ob podatku, da ima na
ljubljanskem oddelku delovnega in socialnega sodišča posamezen sodnik dodeljenih več kot 1.000 zadev. Delovno
sodišče v Mariboru pa je imelo ob kncu leta 1995 nerešnih
5.878 zadev in 10 sodnikov. Glede na pričakovano storilnost
sodnikov ni težko ugotoviti, kaj pomenijo veliki zaostanki pri
delovnih sodiščih za pravno in socialno vanost tožnikov.
Pričakovani čas čakanja za pritožbeno odločitev znaša v prednostnih zadevah približno eno leto (v socialnih sporih je ta rok
nekoliko krajši) za neprednostne zadeve pa tudi osemnajst
mesecev in več. Počasno odločanje sodišč v delovnih sporih
tudi ne pripomore k discipliniranju delodajalcev, da bi upoštevali obstoječe, že sicer ne v celoti novemu političnemu in
gospodarskemu sistemu prilagojene delovnopravne predpise. Da gre vse to na škodo ekonomsko in socialno šibkejšega partnerja - delojemalca, verjetno ni treba posebej poudarjati.

Povečana fluktuacija sodnikov in težave zaradi pomanjkanja
kandidatov za izvolitev za funkcijo sodnika za nekatera
sodišča kažejo, da z reorganizacijo pravosodja ni bilo v celoti
zagotovljeno delovanje sodne oblasti, kot je to pričakvoati v
pravni državi. Kadrovske težave sodišč ostajajo oziroma se na
nekaterih sodiščih celo povečujejo.
V letu 1995 smo ministrstvo za pravosodje z vidika zagotavljanja možnosti za učinkovito delovanje sodne veje oblasti opozorili na očitna dohodkovna in druga nesorazmerja med
notarji, odvetniki in sodniki. Pomanjkanje sodnikov povzroča
tudi njihovo odhajanje v odvetništvo, notariat in na druga
(bolje plačana in manj izpostavljena) delovna mesta. Še je
ostal v spominu hud konkurenčni boj kandidatov za mesta
notarjev. Sodniki odhajajo celo med notarske kandidate, kar
je prav tako značilen kazalec in odmev primerjave odvetniške
in notarske tarife ter plač sodnikov.
Ni dvoma, da so slovenska sodišča preobremenjena. Zlasti
sodniki prvostopenjskih sodišč, pa tudi številni drugi, imajo
dodeljenih preveč zadev, da bi zmogli zagotoviti odločanje v
razumnem roku. V določenem času lahko sodnik strokovno
pravilno in zakonito reši le omejeno število zadev. Učinkovitost sodnega varstva v takšnih razmerah ni odvisna samo od
sodnikov, temveč predvsem od objektivnih danosti v družbeni
skupnosti. Priče smo širjenju sodnega varstva na nova pravna
področja in na nove življenjske primere. Sodišča si sama ne
nalagajo zadev, pač pa so očitno z omejenimi proračunskimi
sredstvi in kadrovskimi težavami soočena s čedalje večjim
deležem pristojnosti v sistemu delitve oblasti. Država je tako
zavezana sprejeti vse potrebne ukrepe, da sodni veji oblasti
zagotovi ustrezne razmere za redno in učinkovito delo. Stvar
pristojnih državnih organov in pravosodne uprave je zagotoviti racionalizacijo sodnih postopkov in druge ukrepe, ki bodo
pripomogli k hitrejšemu sodnemu odločanju, ne da bi pri tem
trpelo uresničevanje ustavnih pravic in temeljnih svoboščin.
Pri tem bi veljalo razmisliti tudi o takšnih zakonskih rešitvah,
ki bi v večji meri omogočale zunajsodno reševanje sporov s
pomočjo arbitraž in drugih podobnih, sporazumno dogovorjenih razsodišč.

Poseben podarek terjajo zaostnaki na oddelku za upravne
spore vrhovnega sodišča.Zaradi sprememb na zakonodajnem
področju se je pripad v zadnjih letih večkratno povečal. Ob
koncu leta 1995 je ostalo nerešenih 3374 zadev. Na upravnem
oddelku je 10 vrhovnih sodnikov, kar pomeni več kot 330
zadev na posameznega sodnika ob čedalje zahtevnejši problematiki upravnih zadev. Dolžina čakanja v upravnem sporu
se približuje dvema letoma, kar je čas, ki ga je treba ponavadi
prišteti tudi dolgotrajnemu postopku pred upravnimi organi
obeh stopenj. Zaradi počasnega odločanja je veliko pritožb
zlasti na področju državljanstva in denacionalizacije. Sistem
upravnega sodstva še ni vzpostavljen in je upravni spor v
pristojnosti vrhovnega sodišča tako edina oblika sodnega
nadzora v upravnih zadevah.
Resnost položaja, ki zaradi velikih zamud v odločanju najvišjega sodišča že ogroža pravno državo, terja čimprejšnje sprejetje zakona, ki bo uredil vzpostavitev upravnih sodišč in to
kot sodišč polne jurisdikcije.
Zaradi velikih zaostankov sodišč marsikateri pobudnik želi
naše posredovanje, da bi sodišče obravnavalo njegovo
zadevo mimo vrstnega reda pripada na sodišče. Takšnim
pobudam načeloma ne ugodimo s pojasnilom, da ne želimo
posegati v pravice drugih strank v postopku pred sodiščem,
ker bi to lahko pomenilo kršitev v 22. členu ustave zagotovljenega enakega varstva pravic. Hitrejše reševartje enega spora
pred sodiščem, čeprav za to ni zakonitih množnosti v razmerju do drugih sodnih zadev, bi namreč lahko pomenilo
kršitev pravic drugih do enakega varstva pravic.

Dokler ne bo zagotovljeno odločanje sodišč v razumnem
roku, ni mogoče govoriti o pravni državi. Gre za odprlo rano
naše države, ki terja nujno in takojšnje ukrepanje vseh pristojnih za omilitev sedanjega položaja ter dolgoročno za zagotovitev razmerij v družbi, ki bodo omogočala zmanjšanje obremenjenosti sodišč. V nasprotnem primeru obstaja čedalje
večja nevarnost za protipravno oziroma samovoljno razreševanje spornih razmerij.

Le izjemoma smo v nekaj primerih, zaradi očitne socialne in
duševne stiske, sodiščem predlagali prednostno obravnavo
pobudnikove zadeve. Za takšno intervencijo smo se odločili le
takrat, ko smno za to imeli tehtne razloge in so časovne
okoliščine obravnavanja pobudnikove zadeve kazale, da gre
za odločanje zunaj razumnega roka. Razen v enem primeru so
sodišča našemu predlogu ugodila. Opazili pa smo, da velikokrat že zgolj naša poizvedba o poteku postopka pripomore k
hitrejšemu obravnavanju oziroma vsaj k temu, da se zadeva
(znova) premakne.

Več pobudnikov se je pritoževalo zaradi nedostopnosti sodnikov. Po 71. in 72. členu sodnega reda sprejemajo sodniki le
vabljene stranke in druge osebe, po telefonu pa sodišče
strankam in drugim osebam (torej tudi odvetnikom) ne daje
nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v
zvezi s postopkom. Tako po telefonu stranke in njihovi pooblaščenci ne morejo zvedeti niti tega, ali je posamezno
procesno dejanje (npr. narok za glavno obravnavo) preloženo. Vsi učinki sodnega reda zaradi njegove kratkotrajne
veljavnosti še ne morejo biti objektivno ocenjeni, s stališča
pravice posameznika do dostopa do sodišča pa je vprašanje,
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ali navedene omejitve v sodnem redu pripomorejo k večji
pravni varnosti ter hitrejšemu in učinkovitejšemu delu sodišč.

meljena v nezdružljivosti sodniške funkcije z dajanjem pravne
pomoči, je močno prizadela socialno šibkejši sloj prebivalstva, ki je pravno pomoč iskal zlasti v statusnih (tožbe zaradi
razveze zakonske zveze, ugotavljanja ali izpodbijanja očetovstva itd.) in v preživninskih zadevah. Brez pravnega znanja
oziroma pravniške pomoči stranke večinoma niso sposobne
vložiti popolne in razumljive vloge v pravdnem izvršilnem ali
kateremkoli drugem sodnem postopku. Postopki pred našimi
sodišči so le redko tako preprosti, da strokovna pravniška
pomoč ni potrebna.

Odvetništvo
Odvetništvo je del pravosodja. Ker pa odvetniki niso nosilci
javnih pooblastil, obravnavanje pritožb v zvezi z njihovim
delom ni v prostojnosti varuha. Kljub temu smo v letu 1995
prejeli več deset pobud, ki kritizirajo odvetnike in njihovo
delo. Veliko takšnih pobud je bilo povezanih z nezadovoljstvom zaradi sodne odločitve in so pobudniki neuspeh v
sodnem postopku pripisovali slabemu oziroma nestrokovnemu delu odvetnikov. Večina takšnih pritožb je bila očitno
neutemeljenih. Če pa smo zaznali možnost, da gre za kršitev
dolžnosti vestnega opravljanja odvetniškega poklica, smo
pobudnika z njegovo pritožbo napotili na Odvetniško zbornico Slovenije. Ker ocenjujemo, da ima odvetniška zbornica, v
katero se odvetniki z območja RS obvezno združujejo, določena javna pooblastila, smo se tudi sami nekajkrat obrnili
nanjo v zvezi s pobudami posameznikov. To smo storili zlasti
tedaj, ko so pobudniki zatrjevali in dokazovali, da se pritojni
organ odvetniške zbornice ne odzove ustrezno na njihovo
pritožbo zaradi nevestnega dela odvetnika. Povratnih informacij odvetniške zbornice o učinkovitosti v izvajanju tozadevnih pooblastil doslej nismo prejeli.

Široko dostopnost do sodišča v civilnih zadevah za urejanje
statusnih družinskopravnih ter preživninskih zadev terjajo
predvsem koristi otrok. Otrokov^ koristi pa morajo biti glavno
vodilo državnih organov pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki.
Že v naših prvih stikih, osebnih in pisnih, smo ministrstvo za
pravosodje ter ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
opozorili, da brezplačna pravna pomoč ni zagotovljena niti za
socialno in ekonomsko najšibkejši sloj državljanov. Pri izrazito velikem številu pobud smo zaznali stisko posameznikov,
ki si zaradi visoke cene odvetniških storitev ne morejo zagotoviti pravne pomoči. S tem jim je onemogočen dostop do
sodišča, kar dejansko lahko pomeni zanikanje pravice do
sodnega varstva. Slovenija se razglaša za socialno državo, pa
vendar je nekaterim posameznikom zgolj zaradi pomanjkanja
denarnih sredstev onemogočeno uveljavljati svoje pravice in
pravne interese, ker ne zmorejo izdatka za plačilo odvetniške
storitve pravnega svetovanja in zastopanja stranke v civilnih
postopkih. Pravica dostopa do sodišča sicer avtomatično ne
vsebuje pravice do brezplačne pravne pomoči v civilnih zadevah, vsebuje pa pozitivno (aktivno) obveznost države, da
zagotovi učinkovit dostop do sodišča ne glede na finančno
sposobnost posameznika.

Najpogosteje so se pubudniki pritoževali, da jim je odvetniška
pomoč nedostopna zaradi visokih cen odvetniških storitev
oziroma stroškov zastopanja. Po 19. členu zakona o odvetništvu sprejema odvetniško tarifo Odvetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Ob
uveljavitvi nove odvetniške tarife v letu 1995 smo zahtevali
pojasnilo ministrice za pravosodje. Nova odvetniška tarifa je
namreč v primerjavi s prejšnjo znatno višja. V številnih primerih je zvišanje petkratno, v posameznih pa celo veliko več
(npr. enajstkratno za vlogo, s katero se začne postopek pred
ustavnim sodiščem). Opozorili smo, da visoka cena odvetniških storitev mnogim, ki so v težkem socialnem položaju,
onemogoča uveljavljanje njihovih pravic.

Naše dosedanje prizadevanje na tem področju žal še ni dalo
pravega rezultata. Predstavniki ministrstva za pravosodje in
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so o tej zadevi
govorili na sestanku, ki je bil 24. februarja 1995. Takrat je bilo
sklenjeno, da bo ministrstvo za pravosodje skušalo urediti z
odvetniško zbornico, da bi odvetniki prevzeli opravljanje
pravne pomoči najbolj ogroženim državljanom, plačilo za
njihovo delo pa bi zagotovili iz proračuna.

V odgovoru je ministrica za pravosodje pojasnila, da se odvetniška tarifa, ki je bila sprejeta v letu 1991, doslej ni spreminjala. Tu velja pripomniti, da se je v tem obdobju ves čas in
redno spreminjala vrednost točke, ki je podlaga za izračun
cene odvetniške storitve, in to od zneska 16 takratnih dinarjev
v marcu 1991 na 66,50 tolarja v letu 1995.

Žal doslej vidnih rezultatov navedenega dogovora še ni in
tako ostaja problem pravne pomoči še vedno odprt.
Gladovne stavke v povezavi s sodnimi postopki in med
obsojenci

Tako odgovor pravosodne ministrice kot tudi pojasnilo Odvetniške zbornice Slovenije pa se sklicuje, da je pri ocenjevanju
tarife treba upoštevati tudi obveznost, ki jo odvetnikom
nalaga kodeks odvetniške poklicne etike, da socialno šibki
stranki pri računu popustijo, ali ji nagrade za delo sploh ne
zaračunajo. Po 38. pravilu kodeksa odvetniške poklicne etike
sta zastopanje in obramba socialno šibkih običajna in častna
naloga odvetnikov pri opravljanju odvetniškega poklica.

Več posameznikov je v letu 1995 kot sredstvo za dosego
svojih ciljev uporabilo gladovno stavko. Nekatere izmed njih
so ostale v javnosti neopažene, druge, očitno načrtovane, pa
so imele velik odmev.
Večina stavkajočih je zaprosila za našo pomoč oziroma
posredovanje. Največ gladovnih stavk je bilo med priporniki.
Med razlogi za stavko so le izjemoma navajali slabe bivalne
razmere v priporu. Predvsem so izražali nezadovoljstvo s
počasnim potekom kazenskega postopka, pri čemer so
mnogi zatrjevali nedolžnost in/ali neobstoj pripornih razlogov. Kar nekaj gladovnih stavk je bilo med obsojenci, ki so
zatrjevali, da gre za nepravilnosti pri delu vzgojnih služb,
zlasti v povezavi z zunajzavodskimi ugodnostmi obsojencem
na prestajanju zaporne kazni. V nekaj primerih so slednji
gladovno stavko uporabili tudi kot sredstvo za dosego premestitve v drug zavod za prestajanje zaporne kazni ali za ugodno
rešitev predloga za pogojni odpust.

Ocenjujemo, da je nesorazmerje med tarifo za vrednotenje
odvetniškega dela in plačilno zmožnostjo večine posameznikov skrb zbujajoče. Odvetniška tarifa se ne uporablja zgolj za
določitev vrednotenja in obračunavanja odvetniških storitev
za uporabnika pravne pomoči. Pri odločanju o vračilu stroškov odvetniškega zastopanja jo uporabljajo tudi sodišča in
drugi organi. Visoka cena odvetniških storitev je lahko za
posameznika ovira, ki mu onemogoča dostop do strokovne
pomoči odvetnika v sodnem postopku. Odvetniki imajo
monopol pri pravnem svetovanju, zastopanju in zagovarjanju
stranke proti plačilu pred sodišči in drugimi državnimi organi.
Zato bi morala država ob dajanju soglasja k veljavni odvetniški tarifi, upoštevati tudi življenjski standard oziroma plačilno
zmožnost državljanov kot uporabnikov odvetniških storitev.
Ustava namreč zagotavlja, da je Slovenija pravna in socialna
država. Zakoni in podzakonski akti (odvetniška tarifa) morajo
to ustavno načelo spoštovati in upoštevati.

Na vse pobude z napovedanimi ali že trajajočimi gladovnimi
stavkami smo se odzvali takoj. Ob upoštevanju duševne stiske, ki je posameznika privedla do takšnega skrajnega ravnanja, smo po eni strani z zakonitimi pravnimi sredstvi, ki so v
naši pristojnosti, skušali odpraviti vzroke za odločitev o gladovni stavki. Hkrati pa smo stavkajočemu odločno pojasnili,
da ga v njegovem ravnanju ne moremo podpreti, in predlagali,
da glavno stavko preneha. Veliko pobudnikov je sledilo
našemu nasvetu. Vedno smo jasno poudarili, da gladovna

Brezplačna pravna pomoč
Z uveljavitvijo zakona o sodiščih (aprila 1994) je bila odpravljena brezplačna pravna pomoč na sodiščih. Ta ukinitev, ute45
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večkrat terjal uvedbo preiskave, in to ob ustrezni razporeditvi
dokaznega bremena, ker je le tako omogočeno ugotavljanje
dejanskega stanja, ki je čimbliže resnici.

stavka ne more biti sredstvo za dosego kateregakoli cilja: z
njo si posameznik le otežuje svoj položaj ter spravlja v nevarnost svoje zdravje in življenje. Z nasveti in usmerjanjem na
uporabo pravnih sredstev smo skušali pomagati pri odpravi
vzrokov, ki so stavkajočega vodili v odločitev za uporabo tako
skrajnega sredstva. Neredko pa smo ugotovili, da posamezniki gladovno stavko uporabljajo kot izsiljevanje za dosego
ciljev, do katerih niso upravičeni. Pogosto so bile zahteve iz
gladovne stavke in trditve stavkajočih zgolj splošne in nepopolne. V takšnih primerih smo opozarjali, da le jasna informacija omogoča preverjanje odločilnih dejstev, ugotavljanje
zatrjevanih nepravilnosti in morebitno ukrepanje za odpravo
nepravilnega ali nezakonitega stanja.

V enem primeru smo v letu 1995 obravnavali pritožbo zaradi
policijskega pridržanja, vendar, ker pobudnik ni sodeloval, ta
postopek še ni končan. V zvezi s prostori za pridržanje pa smo
ministrstvo za notranje zadeve opozorili na nevzdržne razmere v prostorih za pridržanje policijske postaje Ljubljana
Center.
V več primerih smo ugotovili utemeljenost pobud, da se ne
vračajo zaseženi predmeti. Člen 217 zakona o kazenskem
postopku (ZKP) določa, da se zaseženi predmeti vrnejo takoj,
če državni tožilec spozna, da ni razloga za kazenski pregon,
pa tudi ne kakšnega drugega zakonskega razloga, da bi se
morali predmeti vzeti. Po 224. členu ZKP pa se predmeti,
zaseženi med kazenskim postopkom, vrnejo lastniku oziroma
imetniku, če se postopek ustavi in ni razlogov, da se vzamejo.
Obravnavali smo primer, ko so bili zaseženi predmeti vrnjeni
lastniku šele po dveh letih, in to na podlagi našega posredovanja, ne da bi bil zoper osebo, ki so ji bili predmeti zaseženi,
sploh začet kazenski postopek. V tej zvezi smo opozorili, da
za vrnitev zaseženih predmetov ne zadošča obvestilo državnega organa posamezniku, naj pride po zaseženi predmet na
policijsko postajo. Zakon namreč ureja dolžnost vrnitve zaseženega predmeta, ne pa pravice lastnika, da pride zaseženi
predmet iskat. Beseda »vrnitev« kaže, da gre za prinosnino in
ne za iskovino. Pri prinosnini pa je dolžnik tisti, ki je zavezan
prinesti dolgovano stvar na kraj upnikovega prebivališča. Zdi
se, da pristojni organi, zlasti ministrstvo za notranje zadeve,
premalo skrbijo za vračanje zaseženih predmetov, potem ko
ni več razlogov za takašen ukrep.

4.6.2. Policijski postopki
Pri policijskih postopkih gre za izvajanje pooblastil, ki pogosto neposredno posegajo v tradicionalne in temeljne človekove pravice. Razen v primerih suma ravnanj, ki imajo zakonske znake kaznivega dejanja, sodni preskus policijskega ravnanja ni pogost. O zakonitosti posamičnih dejanj, s katerimi
se posega v ustavne pravice posameznika, odloča v upravnem
sporu pristojno sodišče, vendar sodno varstvo po 67. členu
zakona o upravnih sporih ni popolno in ne vključuje vseh
nekorektnosti in nepravilnosti dejanj oblastnih organov. To
sodno varstvo je omejeno tudi časovno, dokler dejanje traja.
Policijski postopki so tako v veliki večini zunaj nadzora pravosodnih organov. Ponavadi je posamezniku na voljo le pritožba
na ministrstvo za notranje zadeve, ki nepravilnosti ugotavlja v
postopku notranjega nadzora. Za policijsko delovanje na
področju nekorektnega obravnavanja je varuh edina zunanja
in neodvisna nadzorna pot.
Pobudniki so ravnanje policistov in drugih delavcev ministrstva za notranje zadeve kritizirali z zatrjevanjem malomarnega, nekorektnega ali pristranskega obravnavanja ob intervencijah. Neredko se pobude očitale nepravilne odločitve, ko
policisti po mnenju pritožnikov niso predlagali v postopek
oseb, ki so kršile predpis, ali pa so v postopek predlagali
napačno osebo. Pogosti so bili očitki, da policisti ob obravnavanju prometnih nesreč niso ugotovili in zabeležili resničnega
dejanskega stanja, izjave udeležencev in prič pa zapisali
pomankljivo ali netočno. Iz podobnih razlogov so pobudniki
večkrat kritizirali ravnanje policistov ob intervencijah zaradi
kršitev javnega reda in miru. Zlasti v primerih, ko so iskali
pomoč in varstvo policistov v družinskih in sorodstvenih konfliktih ter v medsosedskih sporih, so se pobudniki često
pritoževali zaradi neukrepanja ali zaradi zmotnih ugotovitev
ob intervencijah. Nekaj pritožb pa je bilo v povezavi z zatrjevanjem prekoračitve pooblastil, zlasti pri uporabi prisilnih sredstev: fizične sile in sredstev za vklepanje (lisice). Pritožbe so
se nanašale tudi na hišne preiskave, ko so pobudniki zatrjevali, da je šlo za brezobzirno in grobo opravljanje tega preiskovalnega dejanja.
V nekaj primerih so nepravilnosti v ravnanju policistov in
drugih pooblaščenih delavcev ugotovili že v postopku notranjega nadzora na ministrstvu za notranje zadeve. Prišlo je do
priznanja napake in opravičila žrtvi oziroma prizadetemu
posamezniku. Kljub takšnemu ravnanju pa je nekajkrat nezadovoljstvo pobudnika ostalo. Takrat smo posredovali za vzpostavitev pravilnega ravnotežja med ugotovljeno kršitvijo in
protipravnim ravnanjem državnega organa oziroma njenega
pripadnika in prizadetostjo posameznika.

4.7. OKOLJE IN PROSTOR
Na klasifikacijskem področju, ki obsega posege v okolje in
urejanje prostora, je med 61 zadevamni največ takšnih, ki se
nanašajo na različne vrste sporov med zasebniki zaradi posegov v okolje in prostor. Veliko pobud na tem področju se
nanaša na imisije med sosedi, največ zaradi hrupa, smradu in
izpustov iz greznic. Mnoge se nanašajo tudi na gradnjo ali
širitev stanovanjskih in gospodarskih objektov, postavitev
ograj in podpornih objektov, vprašanja služnosti poti ter gradnjo poti in cest. Drugi večji sklop zadev na tem področju se
nanaša na opravljanje gospodarskih dejavnosti in s tem povezane težave, ki motijo prebivalce v stanovanjskih soseskah.
Pri tem gre predvsem za vprašanja prekoračitve obratovalnega časa in s tem povezanega hrupa ter za problem neurejenega parkiranja.
Veliko zadev, uvrščenih v to skupino, posega tako na
področje posegov v okolje kot urejanja prostoia, zato je težko
ločeno prikazati obe vrsti zadev. Ne glede na to bomo v
nadaljevanju prikazali našo dejavnost ločeno po obeh
področjih. Pri tem je treba upoštevati, da so nekatere zadeve,
ki po vsebini sodijo na področje okolja in prostora, prikazane
tudi v okviru upravnih zadev. Na področju okolja in prostora
so uvrščene predvsem tiste zadeve, pri katerih gre za vsebinsko reševanje problemov na tem področju in zadeve, ki imajo
širši pomen v določenem okolju. Zadeve, pri katerih je bilo
težišče v reševanju upravnih postopkov, pa so bile uvrščene
na klasifikacijsko področje upravnih zadev.
4.7.1. Posegi v okolje

Glavna težava v obravnavanju pritožb zoper ravnanje policistov in drugih delavcev ministrstva za notranje zadeve je v
oteženem ugotavljanju dejanskega stanja. Zunanjih in neodvisnih prič navadno ni. Stališča pobudnika in ministrstva za
notranje zadeve pa so si pogosto nasprotujoča: prvi zatrjuje
kršitve, drugi jih zanika. Pri ugotavljanju odločilnega dejanskega stanja smo si pomagali tako, da smo z odgovorom in
stališči ministrstva seznanili pobudnika. V primerih, ko slednji
na odgovor ministrstva ni reagiral in ni dodatno pojasnil
okoliščin in svojih stališč, postopka nismo nadaljevali. V
nasprotnem primeru smo zahtevali dodatna pojasnila, v enem
primeru pa smo se odločili tudi za uvedbo preiskave. Nedvomno bo nadzor nad policijskim ravnanjem v prihodnje
poročevalec, št. 28

Že iz osnovnega prikaza zadev, ki smo jih reševali na tem
področju, je razvidno, da smo prejeli preidvsem pobude, pri
katerih je šlo za vprašanje lokalnih motenj ali celo ie za
sosedske spore. Malo pa smo na tem področju prejeli pobud,
ki bi sprožale širša vprašanja varstva okolja.
Zakon o varstvu okolja je bil sprejet leta 1993. Čeprav so v
členih 101 do 106 določeni roki za sprejetje podzakonskih in
izvedbenih predpisov za uveljavitev zakona že potekli, še
vedno niso bili sprejeti vsi potrebni predpisi, ki pomenijo
zaokrožitev normativne ureditve tega področja. Zakon o varstvu okolja kot krovni zakon namreč vsebuje predvsemn
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Veliko pobud na tem področju je bilo nepopolnih ali pa so se
nanašale na zadeve, ki se rešujejo že vrsto let, vendar pa
pobudniki z reševanjem problema niso zadovoljni.

temeljna načela in splošne usmeritve na tem področju, zato je
v praksi uporaben šele skupaj z vsemi podzakonskimi predpisi. Na ta problem smo ob našem predstavitvenem obisku v
začetku leta 1995 opozorili tudi ministra za okolje in prostor.
Poleg normativne ureditve pa so za učinkovitost na tem
področju potrebne tudi institucije, ki skrbijo za nadzor nad
izvajanjem predpisov. V letu 1995 je bila opravljena reorganizacija inšpekcijskih služb na tem področju tako na horizontalni kot na vertikalni ravni. V Inšpektorat RS za okolje in
prostor so bili združeni nekdanji medobčinski inšpektorati.
Poleg dosedanjih pristojnosti urbanistične in gradbene
inšpekcije pa je inšpektorat prevzel tudi del nalog nekdanje
sanitarne in vodnogospodarske inšpekcije.

Marsikateri problem ima svoje korenine v slabem, pomanjkljivem in nedoslednem delu državnih organov v preteklosti, ki
zaradi različnih vzrokov problemov niso pravočasno rešili na
zakonit in korekten način. Takšni problemni se nato vlečejo v
sedanji čas, pri tem pa se nosilci na posameznih področjih
oziroma odgovorni zamenjajo; prizadeti so upravičeno ogorčeni, ker se problemi vrsto let ne razrešijo. Z vidika naše
pristojnosti je v takšnih primerih zadevo težko reševati, ker se
izgublja zveza z osnovnim vzrokom nastalih težav, kar otežkoča ugotavljanje dejanskega.stanja, še bolj pa iskanje načina
za odpravo nepravilnosti in za ugotovitev morebitne odgovornosti.

Na podlagi večjega števila pobud ugotavljamo, da je neurejeno vprašanje ureditve izpustov odpadnih voda. Predpisi na
tem področju so zastareli, ne vsebujejo dovolj natančnih
določb o obveznostih investitorjev in ne določajo sankcij
zaradi nespoštovanja predpisov.

Temeljno načelo, ki ga morajo pobudniki upoštevati pri tej
vrsti zadev je, da morajo najprej sami poskusiti rešiti zadevo
pri pristojnih inšpekcijah, upravnih organih oziroma organih
lokalnih skupnosti. Pristojni organi morajo namreč imeti možnost, da zadevo sami razrešijo, saj naša institucija ni tista, ki
bi sama lahko razrešila omenjene probleme, temveč lahko, če
prizadeti ni zadovoljen z ukrepanjem pristojnih organov, le
posredujemo pri le teh, da bi se zadeva rešila na zakonit in
korekten način.

Na splošno je v Sloveniji velik problem komunalna neurejenost naselij, zlasti glede meteornih in odpadnih voda. Iz naših
pobud je razvidno, da to zelo slabo vpliva tudi na medsosedske odnose v posameznih naseljih. Tudi ukrepanje inšpektorjev v takšnih primerih objektivno ne more biti dovolj učinkovito, saj je ponavadi edina trajna in učinkovita rešitev komunalna ureditev celotnega območja.

Poseben problem na tem področju je razmejitev na zadeve, ki
sodijo izključno na civilnopravno področje in jih morajo prizadeti reševati, če ne pčride do sporazuma, s predlogom na
pristojno sodišče; ter na tiste, ki so jih zavezani reševati
pristojni upravni organi. Sodna pot je za posameznika
zamudna in draga, zato je razumljivo, da posamezniki želijo,
da bi v sporih arbitrirali in probleme reševali upravni organi.
Pri tem gre predvsem za različne vrste sosedskih sporov. Po
drugi strani pa gre lahko tudi v sporu med dvema zasebnikoma, na primer zaradi prekomernih imisij ali škodljivih izpustov odpadnih voda, za zadeve, ki zaradi širših interesov
terjajo ukrepanje državnih organov. Na podlagi posamičnih
primerov lahko ugotovimo, da se tudi upravni organi včasih
izogibajo odgovornosti za rešitev problema in stranke napotujejo na reševanje zadeve po civilni poti, čeprav obstajajo
razlogi za njihovo ukrepanje oziroma še niso izkoriščene vse
upravne poti.
Omenili smo že probleme, na katere opozarjajo pobudniki
zaradi obratovanja lokalov, največkrat gostinskih, v strnjenih
stanovanjskih soseskah. V osnovi gre pri tem za konflikte pri
uporabi določenega urbanega prostora, ko se soočita na eni
strani interes stanovalcev za bivanje v mirnem okolju, na
drugi strani pa podjetniški interes. Ta konflikt bi morala rešiti
lokalna skupnost oziroma upravna enota že ob določitvi
namembnosti prostora in takrat, ko se opredelijo pogoji, pod
katerimi je mogoče opravljati posamezno dejavnost v določenem okolju. Pri tem je seveda mnogokrat treba iskati kompromisne rešitve in upoštevati, da noben interes ne more biti v
celoti upoštevan.

Zavedamo se velikih problemov na področju varstva okolja v
RS in potrebe, da bi temu področju posvetili več pozornosti.
Hkrati pa se zavedamo objektivnih omejitev naših pristojnosti
in omejenih kadrovskih možnosti, ki ne omogočajo dovolj
kakovostnega pokrivanja vseh naših področij. Ob tem pa je
treba razčistiti tudi z zmotnimi in nerealnimi pričakovanji, da
bo varuh eden temeljnih nosilcev varstva okolja v državi.
Varuh to ne more in ne sme biti, saj je njegova osnovna
naloga, da opozarja državne organe, torej nosilce nalog na
tem področju, na izpolnjevanje njihovih obveznosti. Sam torej
ne more biti bolj učinkovit, kot so sami nosilci nalog na tem
področju.
4.7.2. Urefanje prostora
Na področju urejanja prostora smo prejeli veliko različnih
pobud, ki so se nanašale na vprašanja gradnje in posegov v
prostor brez dovoljenj, v zvezi z razvrstitvijo zemljišč, legalizacijo črnih gradenj in drugimi problemi v zvezi z urbanističnim
urejanjem na podeželju in v mestih. Na črne gradnje največkrat opozarjajo sosedje, ki jih takšna gradnja moti. Od države
pričakujejo učinkovito ukrepanje, vključno z odstranitvijo
nezakonito zgrajenih objektov.
S spremembami zakona o urejanju naselij in drugimi posegi v
prostor je bila na eni strani omogočena zelo široka legalizacija črnih gradenj, na drugi strani pa naj bi zakon zaostril
vprašanje novih nedovoljenih posegov v prostor. Ocenjujemo,
da razmere na tem področju niso zadovoljive. Široke možnosti za legalizacije dotlej nedovoljenih posegov v prostor lahko
upravičeno zastavljajo vprašanje strokovne doslednosti na
tem področju; hkrati pa upravičeno ustvarjajo pri posameznikih občutek pravnega nereda, zlasti pri tistih, ki so doslej
ravnali v skladu s predpisi na tem področju in ki vidijo, da so
tisti, ki se predpisov niso držali, sedaj nekako nagrajeni. To na
splošno slabo vpliva na zavest o potrebi po spoštovanju
zakonitosti in o pravni državi. Glede objektov, ki jih ni mogoče
legalizirati, in tudi glede novih nedovoljenih posegov pa je
glavna slabost državnih organov, predvsem inšpekcijskih, v
zadnji fazi, ko je greba izvršiti odločbo. Čeprav se razmere
izboljšujejo, je izvršb še vedno malo in se z njimi zavlačuje.
Praviloma inšpekcijski organi z izvršbo počakajo do reštive
pritožbe na ministrstvu, čeprav je odločba že izvršljiva. Na
podlagi takšne dosedanje prakse niso redki primeri, da investitorji z izsiljevanjem gradnje na terenu diktirajo tempo in v
številnih primerih tudi dosežejo postopno legalizacijo nedovoljenih gradenj. Ob ugotovitvi nezakonite gradnje namreč
inšpekcijski organ pozove investitorja, da si pridobi manjkajočo dokumentacijo; pristojni državni organi pa v številnih
primerih že opravljene posege na terenu legalizirajo.

Drug problem pa je, kadar se ne upoštevajo predpisani in
določeni pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti. Pri tem
gre največkrat za kršitev obratovalnega časa in hrup, ki ga
povzročajo obiskovalci in njihova vozila. Zaradi različne
narave takšnih motenj pobudniki velikokrat ne vedo, na
katere organe se morajo obračati, zato se obračajo tudi na
nepristojne organe in so nato razočarani nad učinkovitostjo
državnih organov. Pobudnikom v takšnih primerih posredujemo osnovna pojasnila, kateri organ je pristojen za posamezno vrsto kršitev.
Poleg možnosti za vključitev pristojnih državnih organov
(inšpektor za okolje in prostor, tržni inšpektorat, zdravstveni
inšpektorat in policija) pa pobudnike opozarjamo tudi na
možnosti civilnopravnega varstva v skladu z zakonom o
temeljnih lastninskopravnih razmerjih in zakon o obligacijskih razmerjih. Zakona dajeta vsakomur možnost, da zahteva
od drugega, da odstrani vir nevarnosti, iz katerega grozi
njemu ali nedoločenemu številu oseb večja škoda, ter da se
vzdrži dejavnosti, iz katere izvira vznemirjanje ali škodna
nevarnost. Na tej podlagi lahko sodišče odredi ukrepe za
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preprečitev nastanka škode ali vznemirjanja ali odstranitev
vira nevarnosti. Prizadeti lahko zahteva tudi povrnitev škode.
Pri tem je pomembna določba, da lahko posameznik zahteva
povrnitev škode ne glede na to, ali škoda nastane pri opravljanju splošno koristne dejavnosti, za katero je dal dovoljenje
pristojni organ.

postopkov za pridobitev nepremičnin za gradnjo avtocest,
zato naj bi vse konkretne pobude naslovili na DARS, d. d.
Na pogovor smo povabili tudi predstavnike DARS, ki sicer
niso oporekali našim pooblastilom za pridobitev ustreznih
podatkov, oporekali pa so našo pristojnost do DARS kot
delniške družbe, ki kot gospodarsko podjetje naj ne bi bil pod
nadzorom varuha človekovih pravic.

4.8. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Po proučitvi ustreznih predpisov ugotavljamo, da so pomisledki DARS glede naših pristojnosti neutemeljeni. Družba za
avtoceste v RS je bila oblikovana na podlagi posebnega
zakona. Zakon določa, da je družba javno podjetje, katerega
edini ustanovitelj je Republika Slovenija. Ustanovitveni kapital družbe prav tako zagotavlja država; upravo družbe imenuje in razrešuje vlada Republike Slovenije; njen letni program sprejema skupščina družbe v soglasju z državnim zborom RS; finančni načrt družbe potrdi vlada Republike Slovenije; letno poročilo pa mora družba predložiti državnemu
zboru. Z zakonom o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z
graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji je
država prenesla na DARS izvajanje postopkov za pridobitev
nepremničnin za potrebe gradnje avtocest. Iz navedenega je
razvidno, da DARS izvaja javna pooblastila v imenu države in
da torej nedvomno sodi med organe, ki izvajajo javna pooblastila v skladu s 159. členom ustave RS in zakonom o varuhu
človekovih pravic. Ta vprašanja so aktualna tudi pri ombudsmanih v drugih državah, saj se čedalje več državnih pooblastil prenaša na gospodarske subjekte in čedalje več javnih
služb privatizira. Na srečanjih evropskih ombudsmanov je bilo
ne glede na nekoliko različen položaj v posameznih državah
sklenjeno, da morajo biti tudi privatizirane javne službe pod
nadzorom ombudsmanov, pri čemer je temeljno merilo monopolni položaj izvajalca v razmerju do posameznika kot porabnika določenih storitev.

Na to področje sodijo zadeve s področja komunalnega gospodarstva, komunikacij, energetike, prometa in koncesij. V to
klasifikacijsko področje smo v letu 1995 uvrstili 27 pobud, ki
se nanašajo na zelo različna področja, zato posamično navajamo najpomembnejše ugotovitve in sklepe. Omenimo največ
pobud, ki so se nanašale na vprašanja obračuna komunalnih
storitev, kot so odvoz smeti, ogrevanje in voda.
Največ pobud pa smo na tem področju prejeli v zvezi s
Telekomom in pri tem je bilo največ takšnih, ki so se nanašale
na visoke račune za telefonske stroritve v zvezi z novimi
komercialnimi telefonskimi ponudbami. Telekom smo zaprosili za ustrezna pojasnila in informacije in jih v vseh primerih
tudi prejeli. Na tej podlagi smo pobudnikom posredovali svoje
odgovore oziroma pojasnila.
V zvezi s pritožbami zaradi previsokih računov za telefonske
storitve smo proučili predpise in odgovore Telekoma in
pobudnikom posredovali predvsem pojasnila o načinu uveljavljanja pritožb na prvi in drugi stopnji. Ob tem ugotavljamo,
da so pravilniki zastareli in po našem mnenju neustrezni; v
pripravi pa je že nov pravilnik, ki bo na bolj pregleden način
urejal reševanje pritožb na tem področju. Po izčrpanju pravnih sredstev v okviru Telekoma ima posameznik le še možnost
uveljavljati svoje zahtevke s tožbo na sodišču. Sami namreč
nimamo izvršilnih možnosti in pristojnosti v tem smislu, da bi
lahko ugotovili, ali je bila določena storitev res opravljena ali
ne. Na tem področju bomo delovali še naprej, predvsem v
smeri, da bi bil postopek za uveljavljanje pritožb čim bolj
transparenten in da bi v organih za reševanje pritožb sodelovali tudi predstavniki uporabnikov.

V letu 1996 bomo nadaljevali začete postopke v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri pridobivanju zemljišč za gradnjo
cest, pri čemer poudarjamo, da lahko obravnavamo le konkretne primere nezakonitega, nepravilnega ali nekorektnega
dela organov na tem področju, ni pa v naši pristojnosti arbitriranje o višini odškodnin, ki je v večini primerov temelj spora in
motiv za vlaganje pobud.

V nekaterih primerih smo pri Telekomu posredovali tudi v
zvezi s pridobitvijo telefonskega priključka. To smo storili le v
posebej utemeljenih primerih, ko je bilo iz vloge in dokazil
razvidno, da posameznik, predvsem zaradi zdravstvenih
razlogov, nujno potrebuje telefonski priključek. Naše posredovanje v posameznih primerih je bilo uspešno. Razlog za
naše posredovanje je bil tudi v tem, ker so bili dotlej odgovori
Telekoma le formalni in posamezniku niso dajali nobene
informacije o tem, kdaj lahko realno pričakuje priključek. Na
podlagi več pobud smo tudi ugotovili, da Telekom v nekaterih
primerih sploh ni odgovarjal. Menimo, da načelo dobrega
poslovanja, tudi gospodarskih javnih služb, terja odgovor na
vsak pisni zahtevek ali pobudo posameznika. Delo na tem
področju bomo nadaljevali tudi v letu 1996.

V letu 1995 smo s formalnim sklepom začeli preiskavo zaradi
ugotivev morebitnih nepravilnosti pri ravnanju državnih organov v zvezi z rezervacijo prostora za gradnjo avtoceste.
Pobudnik je navedel, da v letu 1985 ni dobil soglasja za
adaptacijo oziroma nadgradnjo stanovanjske hiše. Družina
živi v neprimernih prostorih, zato si od takrat prizadeva za
trajnejšo rešitev stanovanjskega problema z nadomestno rešitvijo, vendar pa kljub obljubam do danes njihov problem ni bil
rešen. Pobudnik meni, da je z omejitvami v zvezi z rezervacijo
prostora prizadet v pravici do nemotenega uživanja lastnine.
V okviru začete preiskave smo pristojne državne organe
zaprosili za ustrezne informacije, pojasnila in gradiva. Preiskavo bomo nadaljevali v letu 1996.

Na nas so se v letu 1995 obračali tudi lastniki nepremičnin na
območjih, predvidenih za gradnjo cest. Največkrat so se obračali kot skupina in pri tem izražali predvsem nezadovoljstvo s
potekom sporazumevanja in z višino ponujenih odškodnin za
odvzeta zemljišča in druge nepremičnine ter z odnosom pooblaščenih izvajalcev. V vseh primerih smo prizadete pozvali,
naj vložijo pobude z določili našega zakona in pri tem konkretno navedejo nezakonito ali nepravilno ravnanje. V največ
primerih takšnih pobud nato nismo prejeli.

V enem primeru smo posredovali tudi, ko je posameznik
navedel, da je bil po osamosvojitvi Slovenije izključen iz
slovenskega elektroenergetskega omrežja, priključitev pa bi
zahtevala velika vlaganja. Po pridobitvi ustreznih informacij
na pristojnih ministrstvih smo predlagali občini, naj izkoristi
možnost za pridobitev sredstev za razširitev elektroenergetskega omrežja na obmejnem območju iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij. Pobudnikov
problem je bil rešen v letu 1995 na predlagan način z gradnjo
nove transformatorske postaje.

Ob koncu leta 1995 smo prejeli peticijo lastnikov nepremičnin
in objektov na območju gradnje avtocestnega omrežja v RS,
ki je bila naslovljena na različne državne organe, javnost in
tudi na naš naslov. Peticijo smo obravnavali in na tej podlagi s
posebnim pismom opozorili ministra za promet in zveze in
predsednika Družbe za avtoceste RS, da v vseh postopkih v
okviru svojih pristojnosti zagotovijo popolno spoštovanje
predpisov in korekten odnos vseh delavcev v državnih organih in organizacijah, ki izvajajo javna pooblastila do prizadetih posameznikov. Minister za promet in zveze nam je odgovoril, da je država z zakonom prenesla na DARS izvajanje
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4.9. STANOVANJSKE ZADEVE
Izmed 204 pobud, ki sodijo na stanovanjsko področje jih je
večina klasificiranih v skupino stanovanjskih razmerij, manjši
del pa smo uvrstili v področje stanovanjsko gospodarstvo. Na
področju stanovanjskih razmerij smo se soočali z zelo raznoliko problematiko, ki je pobudnike navedla, da so poiskali
pomoč tudi na našem naslovu. Veliko je bilo zadev, ki so še
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vico vrednosti stanovanja. V zvezi s prvo pobudo smo posredovali pri občini za dodelitev drugega stanovanja in prejeli
odgovor, da je občina že ponudila ustrezna stanovanja. Stanovalce pa smo napotili na uveljavljanje njihovih zahtevkov
po civilno-pravni poti.

vedno posledica uveljavljanja novega stanovanjskega zakona,
predvsem v zvezi z odkupi stanovanj, urejanjem najemnih
razmerij, problemi najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, najemnikov v hišniških stanovanjih in urejanjem odnosov v večstanovanjskih hišah, kjer se je po privatizaciji radikalno spremenila lastniška struktura. Med zadeve, ki smo jih
uvrstili na področje stanovanjskega gospdodarstva, gre največkrat za probleme tistih, ki si prvič rešujejo stanovanjskega
gospdodarstva, gre največkrat za probleme tistih, ki si prvič
rešujejo stanovanjski problem in menijo, da so prizadeti pri
dodeljevanju stanovanj ali stanovanjskih posojil. Z uveljavitvijo novih predpisov za izračun najemnin se je močno povečalo tudi število tistih, ki so se čutili prizadete zaradi povečanja neprofitnih najemnin. Na obeh področjih smo prejeli tudfi
večje število zadev, ki se nanašajo na problematiko vojaških
stanovanj oziroma stanovanj nekdanje JLA, ki jih sedaj upravlja Ministrstvo za obrambo. Gre tako za vprašanja tožb za
izselitev in na tej podlagi deložacij, kot tudi za vprašanja
odkupov po stanovanjskem zakonu in sklepanja najemnih
razmerij.

V primerih, ko se pobudniki obračajo na nas predvsem zato,
ker se čutijo prizadete zaradi rešitev, ki so bile sprejete z
zakonom, smo pobudnikom te okoliščine pojasnili in jim
predlagali, naj uveljavljajo svoje pravice s predlogomm za
oceno ustavnosti predpisa na ustavno sodišče ali pa jim
predlagali, naj se obrnejo na organe državnega zbora s predlogi za spremembe ali dopolnitve predpisov.
Na podlagi večjega števila pobud ugotavljamo, da vprašanje
hišniških stanovanj, zlasti tistih, v katerih ne stanujejo aktivni
hišniki, v zakonodaji in v praksi ni ustrezno rešeno. Stanovanjski zakon je določil, da so skupni prostori v večstanovanjski hiši v solastnini vseh etažnih lastnikov. Ta določba se
nanaša tudi na hišniška stanovanja, ki naj bi torej z uveljavitvijo zakona po samem zakonu postala solastnina etažnih
lastnikov. Vendar pa zakon hišniških stanovanje ne definira. V
skladu z zakonom naj bi bili uporabniki hišniških stanovanj, ki
ob uveljavitvi zakona ne opravljajo hišniških del, zavezani v
enem letu po uveljavitvi zakona izprazniti stanovanje, ne da bi
jim pripadali kakršnikoli prostori. Zakon tudi določa, da če se
mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi upokojitve
oziroma razlogov, ki niso nastali po njegovi krivdi, mora
najem primernega stanovanja priskrbeti občina.

Način našega dela se tudi na tem področju ni bistveno razlikoval od načinov, ki smo jih opisali že uvodoma. Značilnost tega
področja je bila morda le v tem, da je bilo več pobud, ki so
zunaj naše pristojnosti, ker gre za urejanje civilnopravnih
razmerij med posamezniki (urejanje razmerij med zakoncema
po razvezi, urejanje najemnih in podnajemnih razmerij, upravljanje med lastniki v več stanovanjskih hišah ipd.). Skušali
smo uveljavljati tudi načelo, da mora posameznik najprej sam
poskušati urejati problem pri pristojnem državnem organu ali
organu, ki izvaja javna pooblastila, in naj se šele potem, ko pri
teh ni uspel ali ni prejel odgovora, obrne na naš naslov, da bi
mu pomagali pri uveljavljanju njegovih pravic pri teh organih.
Menimo, da smo'mnogim pomagali že z ustreznimi pravnimi
nasveti in napotili, saj posamezniki pogosto ne vedo, kam naj
se obrnejo oziroma kateri organ je pristojen za reševanje
določene vrste njihovih težav.

V praksi nastajajo pri izvajanju navedenih zakonskih določb
velike težave in primeri, za katere zakon nima vedno rešitve.
Določba glede lastništva hišniških stanovanj kot skupnih prostorov v večstanovanjski hiši je v večini primerov jasna, problemi pa so zlasti v tistih primerih, ko je bilo stanovanje
opredeljeno za hišniško kasneje in ne že ob gradnji objekta,
ter v primerih, ko ob privatizaciji stanovanj po stanovanjskem
zakonu etažni lastniki v svojih pogodbah niso opredelili tudi
hišniškega stanovanja za skupni prostor. Problem še zapleta
okoliščina, da večina etažne lastnine zemljiškoknjižno še ni
urejena. Na podlagi trditev posameznih pobudnikov so primeri, ko stanovalci v hišniških stanovanjih sploh ne plačujejo
najemnine, ker ne vedo, kdo je lastnik tega stanovanja. Iz
istega razloga stanovalci v tqh stanovanjih ne vedo, na koga
naj naslovijo predlog za odkup stanovanja. Na podlagi dosedanjih ugotovitev o lastništvu takšnih stanovanj ugotavljamo,
da pravno stanje nekdanjih hišniških stanovanj v številnih
primerih ni urejeno in da zakon za vse primere ne predvideva
rešitev, zato bomo to problematiko še obravnavali.

4.9.1. Stanovanjska razmerja
Novi stanovanjski zakon je zelo korenito posegel na področje
stanovanjskih razmerij. Poleg spremembe lastniške strukture
je temeljito posegel tudi v dotlej prevladujoča najemna razmerja, saj odpravlja pojem imetništva stanovanjske pravice.
Spremembe so zaradi linearnosti ukrepov posamezne kategorije stanovalcev postavile v drugačen položaj, zaradi česar
menijo, da so v neenakopravnem položaju z drugimi. Iz pobud
je razvidno, da se čutijo prizadeti zlasti najemniki, ki so ostali
v denacionaliziranih stanovanjih. Čutijo se prizadete, ker niso
mogli tako kot drugi imetniki stanovanjske prrpavice stanovanj odkupiti, poleg tega pa menijo, da kot najemniki nimajo
več takšne stanovanjske varnosti, kot so jo imeli prej. Iz vlog
je razvidno, da ima veliko najemnikov težave z novimji lastniki, ki jih skušajo na različne načine, tudi z nedovoljenimi
pritiski, prisiliti k izselitvi iz stanovanj.

Obravnavali smo tudi nekaj pobud v zvezi z razpolaganjem in
upravljanjem s stanovanji, ki so ostala v skladu s stanovanjskih zakonom v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije. V prvem primeru smo zahtevali pojasnilo določbe oziroma sklepa organov zavoda, da mora prosilec za stanovanje pred sklenitvijo pogodbe plačati akontacijo
za ureditev stanovanja. Na podlagi odgovora smo ugotovili,
da je stanovanjski sklad zavoda opredeljen kot profitna organizacija, katere namen je ohranjanje realne vrednosti premoženja in celo ustvarjanje dohodka, ki naj bi bil namenjen za
financiranje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zakon in drugi akti ter poslovna politika stanovanjskega
sklada ga ne opredeljujejo v funkciji reševanja stanovanjskih
in socialnih problemov upokojencev. Na podlagi odziva v
javnosti in našega posredovanja je upravni odbor ponovno
obravnaval problematiko akontacij in sprejel sklepe, s katerimi je znižal višino akontacije, podaljšal rok za plačilo in
sprejel sklep o ustreznem obrestovanju akontacije. Zavod je
višino akontacije za ureditev stanovanja znižal tako, da ni več
pomenila bistvene ovire za sklenitev najemne pogodbe.

Poseben primer so stanovanja, ki niso bila nacionalizirana,
vendar pa so državni organi v preteklosti vanja vselili najemnike za nedoločen čas. Ti so bili zaščiteni enako kot najemniki
v družbenih stanovanjih. Člen 155 stanovanjskega zakona
določa, da ima v tem primeru lastnik stanovanja pravico do
vselitve in proste razpolage s stanovanjem, drugo primerno
stanovanje pa mora imetniku pravice do uporabe priskrbeti
tisti, ki mu je pravico uporabe dodelil, oziroma njegov pravni
naslednik. V praksi so to največkrat občine, ki pa se tem
obveznostim izogibajo ali pa jih objektivno, zaradi pomanjkanja stanovanj, ne morejo izpolniti. V zvezi s tem ugotavljamo,
da pa zakon ni predvidel rešitve za tiste, ki so sklenili najemne
pogodbe pred letom 1945.
V konkretnem primeru, ki smo ga obravnavali, je zanimivo, da
sta se na nas obrnili obe prizadeti stranki, na eni strani lastniki
stanovanjske hiše, na drugi strani pa dolgoletni najemniki
stanovanj v tej hiši. Prvi so se pritožili, ker občina najemnikom
ne zagotovi drugih ustreznih stanovanj, čeprav ji to nalaga
zakon, stanovalci pa zato, ker stanovanj ne morejo odkupiti in
ker jim nihče ne zagotavlja povračila sredstev, ki so jih vložili v
obnovo stanovanj, ki po njihovem mnenju predstavljajo polo-

Na podlagi druge pobude pa smo zaprosili za pojasnilo o
postopku dodeljevanja stanovanj, ki so last zavoda. Ugotovili
smo namreč, da imajo pomembno vlogo v tem postopku
društva upokojencev kot civilnopravne osebe. Ta zadeva je še
v postopku, prve ugotovitve pa kažejo, da je najbolj sporna
javnost postopkov za dodelitev stanovanj, ki ne omogoča
kandidiranja vsem potencialnim najemnikom v postopku za
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Na podlagi pritožb prizadetih stanovalcev v vojaških stanovanjih so vsa sodišča do Vrhovnega sodišča RS sprejela stališče, da organi nekdanje JLA po 25. juniju 1991 niso bili več
upravičeni razpolagati s stanovanji na ozemlju Republike
Slovenije. Najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in
zakonitosti ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je Ustavno sodišče RS. Le ustavno sodišče bi lahko
sprejelo drugačno stališče glede pravnega stanja v času
moratorija za nadaljnje uresničevanje osamosvojitvenih
aktov, ki jih je sprejela Skupščina RS. Tudi sami smo proučevali možnosti za vložitev ustavne pritožbe glede veljavnosti
odločb v spornem obdobju, vendar smo po proučitvi vseh
dokumentov, ki se nanašajo na moratorij, ugotovili, da ti ne
dajejo dovolj podlage za trditev, da v tem času ustavni in drugi
predpisi Republike Slovenije niso veljali oziroma da so v tem
času veljali predpisi nekdanje SFRJ.

dodeljevanje stanovanj v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obravnavo tega vprašanja letos nadaljujemo.
4.9.2. Vojaška stanovanja
Največje število pobud s področja stanovanjskih razmerij je v
zvezi s problematiko t. i. vojaških stanovanj. Problemi izhajajo
iz leta 1991, ko so organi JLA pred odhodom iz Slovenije
dodeljevali večje število stanovanj, tako tistim, ki so bili po
takratnih predpisih upravičeni do stanovanj, kot tudi drugim.
Veliko prosilcev je takrat tudi zamenjalo stanovanja, ponavadi
manjša za večja. Z uveljavitvijo 9. člena ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je Republika Slovenije prevzela v
upravljanje vse premično in nepremično premoženje, ki so ga
dotlej upravljali zvezni organi ter poveljstva, enote in zavodi
JLA. Ustavni zakon je bil uveljavljen 25. junija 1991, organi
JLA pa so tudi po tem datumu razpolagali s stanovanji. Ministrstvo za obrambo je na podlagi sklepa vlade RS prevzelo v
upravljanje celoten stanovanjski sklad nekdanje JLA in po
pridobitvi ustreznih podatkov začelo postopke za izselitev iz
stanovanj, dodeljenih po 25. juniju 1991. Takšnih primerov je
bilo na podlagi razpoložljivih podatkov več kot tisoč. Sodišča
so odločala v skladu z določbo navedenega ustavnega
zakona in odločila, da po 25. juniju 1991 organi JLA niso bili
več upravičeni razpolagati s stanovanjskim skladom na
območju Republike Slovenije.

Na podlagi našega opozorila in še nekaterih drugih je predsednik vlade 29. marca 1995 predlagal začasno ustavitev
deložacij, ministrstvo za obrambo je njegov predlog upoštevalo in sodiščem predlagalo odložitev izvršilnih postopkov.
Kasneje je vlada RS ta predlog potrdila in sprejela sklep, da se
imenuje posebna vlada komisija, ki bo pregledala vse pravnomočne sodbe ter predlagala ministrstvu za obrambo bodisi
sklenitev najemne pogodbe bodisi nadaljevanje izvršbe.
Komisija naj bi oblikovala natančnejša merila za svoje delo, ki
jih bo predložila v potrditev vladi.
Naše pobudnike smo obvestili o sklepih vlade in o tem, da bo
o nadaljnjem bivanju v stanovanjih, ki so jih dobili po 25.
juniju 1991, odločala omenjena vladna komisija. Ob tem ugotavljamo, da je od sklepov vlade minilo že razmeroma veliko
časa in da komisija še ni sprejemala odločitve o nadaljnji
usodi stanovalcev v takšnih stanovanjih, kar pomeni nadaljevanje njihovega negotovega položaja, in odlaga končno rešitev tega problema, ki se tako vleče že šesto leto. Nujno je, da
vlada in komisija pospešita svoje delo, da bi bila čimprej
sprejeta dokončna rešitev za stanovalce, ki so svoja stanovanja dobili ali zamenjali v spornem obdobju leta 1991.

Ugotovili smo, da so prizadeti v zvezi z razlago določb ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS izkoristili vsa pravna sredstva do
Vrhovnega sodišča RS ter, da je ustavno sodišče že prejelo
nekaj ustavnih pritožb v tej zadevi, vendar o njih še ni odločilo.
Problematika se je zaostrila potem, ko so postale sodne
odločbe pravnomočne in izvršljive in je prišlo do prvih deložacij iz stanovanj, ki so imele velik odmev v javnosti. Menimo,
podobno kot Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki se je pred nami ukvarjal s temi primeri, da naj se
upravičenost izselitev obravnava za vsak primer posebej in
upošteva občutljivost tega problema.

V letu 1995 smo v dveh primerih posredovali, ko je sodišče
napovedalo deložacijo iz vojaškega stanovanja, pobudnika pa
sta zatrjevala, da sta se v stanovanje vselila na podlagi odločb
organov JLA. Po preverjanju dejanskega stanja smo se takoj
obrnili na predsednika komisije za vprašanja deložacij iz
vojaških stanovanj, na ministrstvo za obrambo in na javno
pravobranilstvo, ki v teh zadevah zastopa Republiko Slovenijo
prd sodišči. V obeh primerih so bile naše intervencije uspešne
in je bila napovedana deložacije preklicana do odločitve
vladne komisije.

Na ta problem smo posebej opozorili pristojne na ministrstvu
za obrambo tudi ob našem obisku februarja 1955. Opozorili
smo zlasti na upoštevanje sklepov političnega kolegija predsednika vlade, zlasti tistega dela, ki določa, da »pred realizacijo posameznih pravnomočnih sodb v izvršilnih postopkih
ministrstvo za obrambo za posamezne kritične socialne primere (kot npr. slabe razmere v družini, slabo zdravstveno
stanja posameznih družinskih članov, dolgoletno vlaganje
prošenj za dodelitev stanovanja ipd.) prouči možnosti, da se
izvršilni postopki za deložacije ne izvajajo in da se morebiti s
stanovalci sklenejo najemne pogodbe«. Na potrebo po uresničevanju citiranih sklepov smo posebej ustno opozorili pristojne na ministrstvu v dveh primerih napovedanih deložacij,
pri katerih so po našem mnenju obstajali razlogi za odložitev
deložacije, ki jih je sprejel politični kolegij. Deložacije, ki so
bile kljub temu opravljene, so imele velik odmev, na nas pa se
je obrnilo večje število pobudnikov, tako tistih, ki so bili
deložirani ali pred deložacijo, kot tudi tisti, ki jim je to grozilo
po pravnomočnosti postopkov na sodiščih. Zato smo predsednika vlade RS marca 1995 s posebnim pismom opozorili
na širše razsežnosti tega vprašanja. Ugotovili smo, zlasti na
podlagi konkretnih primerov, ki smo jih obravnavali, da je
ministrstvo za obrambo zelo restriktivno upoštevalo stališča
političnega kolegija predsednika vlade. S tem nastajajo tudi
veliki socialni problemi, ki jih mora država kot socialna prav
tako reševati z mehanizmi na socialnem področju. Predsedniku vlade smo predlagali, naj to problematiko ponovno prouči, in mu konkretno predlagali tudi, naj vlada predlaga ministrstvu za obrambo, da se deložacije ne izvajajo, dokler se
ponovno ne preverijo predlogi za izvršbo po merilih iz sklepov
političnega kolegija oziroma do odločitve Ustavnega sodišča
RS o tej problematiki.
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Drugi problem na področju vojaških stanovanj pa se nanaša
na odkup stanovanj v skladu z določili stanovanjskega
zakona. Privatizacija teh stanovanj je bila omogočena šele z
uredbo o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj,
prevzetih od organov in organizacije nekdanje SFRJ in JLA.
Privatizacija teh stanovanj se mora izvajati po določbah stanovanjskega zakona. Ministrstvo za obrambo vse do odločitve
vrhovnega sodišča z dne 17. novembra 1994 ni sklepalo
pogodb o prodaji stanovanj ožjim družinskim članov v primerih, ko nekdanji imetniki stanovanjske pravice niso bili slovenski državljani. Na ta problem smo posebej opozorili ministrstvo za obrambo, ki je obljubilo, da bo navedeno odločitev
vrhovega sodišča upoštevalo in da v teh primerih ne bo
nadaljevalo sodnih postopkov, temveč si bo prizadevalo za
čimprejšnjo sklenitev prodajnih pogodb. Ne glede na takšno
obljubo pa ugotavljamo, da se je v celotnem letu 1995 na naš
naslov obračalo veliko pobudnikov, ki jim kljub izpolnjevanju
zakonitih pogojev ni uspelo skleniti pogodb o prodaji stanovanj. V večini primerov so zadeve stale na ministrstvu za
obrambo, kjer ni prišlo do podpisa pogodb. V številnih primerih smo posebej posredovali na ministrstvo za posamezne
primere in večina je bila po tej intervenciji podpisana.
Ob tem lahko sprejmemo splošno ugotovitev, da je bilo uredovanje ministrstva zlasti v odnosu do strank zelo nekorektno
in pomanjkljivo. Zadev sicer ne moremo posploševati, ker so
se na naš naslov obračali le tisti, ki jim ni uspelo skleniti
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izpolnjevali stroga merila za socialne upravičence, sedat pa
morajo plačevati najemnino, ki je izenačena z najemninami
neprofitnih stanovanj. Pravilnik namreč določa, da se metodologija za izračun najemnin za socialna stanovanja uporablja tudi za neprofitna stanovanja. Pobudo najemnikov socialnih stanovanj smo sprejeli v obravnavo in po proučitvi določb
stanovanjskega zakona ugotovili, da zakon razlikuje socialna
od neprofitnih stanovanj in predvideva, da mora občina lastniku izplačati razliko do višine najemnine po metodologiji, če
za socialna stanovanja določi nižjo najemnino (drugi odtavek
63. člena SZ). Zakon tudi določa, da občina lahko odpove
najemno pogodbo, če najemnik izgubi status socialnega
upravičenca (55. člen SZ). Na tej podlagi smo ministra za
okolje in prostor zaprosili za odgovore na vprašanja o statusu
socialnih stanovanj in o načinih za subvencioniranje najemnin v socialnih stanovanjih. Minister nam je v odgovoru pojasnil razloge za povečanje najemnin neprofitnih stanovanj, ki pa
so v praksi izenačene z najemninami socialnih stanovanj.
Tako je v praksi razlika med obema kategorijama zbrisana.
Najemniki, ki ne zmorejo plačevati najemnine, naj bi se obrnili
na centre za socialno delo, ki pa zagotavljajo razliko do
pogodbene najemnine le ob odpovedi stanovanja (53. člen
SZ). Zakonske rešitve za subvencioniranje najemnin so torej
vezane že na odpoved stanovanja, hkrati pa ne obstaja
sistemsko subvencioniranje najemnin socialnih stanovanj. To
ugotavljamo tudi iz odgovora ministra za okolje in prostor, ki
je ocenil, da je »treba sistem subvencioniranja najemnin prilagoditi aktivnejši najemninski politiki države, zato je dalo ministrstvo tudi tozadevne pobude ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, v katerega pristojnosti je zakon o socialnem
varstvu, ki ureja socialne pomoči tudi na stanovanjskem
področju«. Naše prve ugotovitve kažejo, da zakonsko opredeljeno razlikovanje med neprofitnimi in socialnimi stanovanji v
praksi ni uresničeno, saj je najemnina za obe kategoriji v
praksi enaka. Ne vemo pa, ali je katera občina zagotovila
sredstva za subvencioniranje najemnin za socialna stanovanja.

prodajnih pogodb, vendar pa je nenavadno, da je velika
večina trdila, da ministrstvo na njihove dopise sploh ne odgovarja, in da ni mogoče priti v stik z odgovornimi na ministrstvu. Menimo, da je tako ravnanje neprimerno in da bi vsako
ministrstvo moralo uveljaviti prakso, da se na vsako pisno
vlogo odgovori v razumnem roku.
V zvezi z navedenimi problemi pri privatizaciji vojaških stanovanj tudi ugotavljamo, da se ministrstvo potem, ko je posameznik uveljavljal pravico do prodaje na sodišču, ni več čutilo
zavezano rešiti problem, temveč je menilo, da naj zadevo
razreši sodišče. Takšno stališče je neracionalno v primerih, ko
ima posameznik zakonito pravico do odkupa stanovanja, saj z
nadaljevanjem sodnega postopka nastajajo le še dodatni stroški za državne organe, upravičenci pa so s takšnim načinom
dela nezadovoljni. Nadaljnje vodenje sodnega postopka je
utemeljeno le v primerih, ko je dejansko ali pravno stanje
sporno.
4.9.3. Stanovanjsko gospodarstvo
Pobude na področju stanovanjskega gospodarstva, ki jih po
številu ni bilo veliko, odražajo predvsem probleme, ki so
nastali zaradi prehoda iz enega v drug sistem financiranja
stanovanjske gradnje. Z odpravo obveznega združenja sredstev za stanovanjsko gradnjo v letu 1990 so se radikalno
zaostrili pogoji za pridobivanje stanovanj tako glede zagotavljanja sredstev za pripravo zemljišč in komunalno opremljanje
kot za nakup stanovanj in kreditiranje individualnih gradenj.
Zaostrene pogoje so najbolj občutili tisti, ki si prvič rešujejo
stanovanjski problem, in upravičenci do socialnih stanovanj.
Več prosilcev se je obračalo na naš naslov zato, ker so bili
zavrnjeni na natečajih za ugodnejša posojila Stanovanjskega
sklada RS. Nekateri pobudniki so izražali svoje nestrinjanje s
posameznimi razpisnimi pogoji, ki jih je sklad sprejel s pravilnikom o porabi sredstev Stanovanjskega sklada RS. Pri tem
gre predvsem za pogoje, kaj se šteje za mlado družino, da
mora biti gradnja v okviru območja, ki ga je občina opredelila
za usmerjeno stanovanjsko gradnjo ter da ne morejo kandidirati tisti, ki so začeli graditi pred letom 1990, ali tisti, ki so
lahko odkupili stanovanje v skladu z določili stanovanjskega
zakona. Zakonska podlaga za pravilnik o porabi sredstev
stanovanjskega sklada je v drugem odstavku 91. člena stanovanjskega zakona (v nadaljevanju: SZ), ki načelno določa,
katere kategorije prosilcev imajo prednost pri porabi sredstev
stanovanjskega sklada. Te zakonske določbe pa je pravilnik le
natančnejše razdelal. Ker je bilo prosilcev veliko, sredstva pa
so bila omejena, je sklad za vsak razpis posebej določil tisto
kategorijo prosilcev, ki lahko kandidira pri posameznem razpisu. Pobudnikom smo pojasnili te okoliščine in možnosti za
pravno varstvo, hkrati pa smo jih opozorili, da je mogoče le
prek ustavnega sodišča izpodbijati določbo zakona ali pravilnika stanovajskega sklada. Tistim pobudnikom, ki so želeli
naše posredovanje za uvrstitev na prednostni seznam ali za
izjemno obravnavanje posamičnega primera, pa smo morali
pojasniti, da nimamo nobene zakonske podlage za to, da bi
posredovali pri reševanju posamičnih primerov zunaj meril, ki
jih določajo predpisi in vsakokratni razpis. Menimo namreč,
da je načelo zakonitosti močnejše od drugih načel, ki bi lahko
prišla v poštev v posamičnih primerih, saj dejansko ni mogoče
upoštevati vseh posebnosti posamičnega primera, zaradi
česar je z vidika posameznika rešitev resnično lahko krivična.
Nekateri ombudsmani v svetu sicer poznajd takšen način
posredovanja, ko lahko na podlagi načela pravičnosti predlagajo, izjemno reševanje posamičnega primera zunaj predpisanih meril. Takšno posredovanje pa mora biti le izjema in ne
sme ogroziti načel zakonitosti in enakopravnega obravnavanja posameznikov, ki imajo prednost.

V zadnjih letih je Slovenija po številu novih stanovanj pristala
na repu evropskih držav. Potrebe po neprofitnih in še posebej
po socialnih stanovanjih se močno povečujejo, kar že ustvarja
velik socialni problem, ki se bo v prihodnosti še zaostroval, saj
ni videti, da bi se lahko razmere v kratkem času izboljšale.
Država je sprejela le obveznosti za spodbujanje gradnje
neprofitnih stanovanj, občinam 'pa je v celoti prepustila zagotavljanje socialnih stanovanj. Razpoložljivi podatki kažejo, da
občine niso pripravljene sprejeti tega bremena in v svojih
proračunih niso zagotovile dovolj sredstev za te namene. Celo
več, občine naj bi tudi nenamensko porabljale sredstva, ki so
jih pridobile z lastninjenjem stanovanj, od katerih bi morale
petino nameniti za socialna stanovanja. Problem na tem
področju zaostrujejo tudi nekatere določbe stanovanjskega
zakona, ki so občinam naložile obveznost, da morajo zagotoviti stanovanja tistim najemnikom, ki so jim v preteklosti
dodelili pravico do uporabe stanovanj v zasebni lasti, prevzele
pa so tudi določeno obveznost do najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. Tako se že sicer skromna sredstva na
stanovanjskem področju vrtijo v krogu tistih, ki so že imeli
rešen stanovanjski problem, zelo malo sredstev pa je namenjenih za nove prosilce in za socialne upravičence.
Razmere na področju zagotavljanja socialnih stanovanj, ki se
odražajo tudi v pobudah, so tako pereče, da bi država morala
določiti mehanizme za reševanje socialnih stanovanjskih problemov na ravni celotne države. Določba pravilnika, ki ga je
izdal minister za varstvo okolja in urejanje prostora, da
morajo občine najmanj enkrat na leto objaviti razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem, je le mrtva črka na papirju,
če ne bodo zagotovljeni sistemski viri za ta namen. Nerealno
je pričakovanje, da bodo občine lahko same reševale socialne
stanovanjske probleme in da bo volilni interes organov občin
tako močan, da bo spodbudil občine, da bodo dale dovolj
sredstev za te namene.

Po uveljavitvi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih so se močno povečale najemnine za neprofitna in socialna stanovanja. Najemnikom novejših stanovanj se je najemnina povečala takoj, za najemnike
starejših stanovanj pa je pravilnik določil postopno zviševanje
zgornje meje. S takojšnjim povečanjem najemnin so bili prizadeti zlasti tisti, ki so kot socialni upravičenci dobili stanovanja
v zadnjem času. Socialna stanovanja so dobili zato, ker so

4.10. Ostale zadeve
Med ostale pobude razvrščamo tiste, ki jih ni mogoče uvrstiti
v katero od opredeljenih področij, pobude, ki so poslane
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varuhu v vednost ali pa pobudnik želi le nasvet, pomoč ali
mnenje, ter pobude, ki so nejasne, nerazumljive ali tako
nepopolne, da jih ni mogoče razvrstiti.

šale na probleme v postopkih za uveljavljanje pravic na podlagi omenjenih zakonov.
Prejeli smo tudi pobude, ki se nanašajo na popravo krivic. Gre
za pobude oseb, ki so bile zaprte (politični zaporniki), za
pobude svojcev po vojni ubitih oseb in za pobude oseb, ki
zahtevajo vojno odškodnino.

Pobude, ki so razvrščene med ostale zadeve, obravnava kabinet. Večina pobud, ki so razvrščene v to področje, je takih, da
pobudniki želijo pomoč ali nasvet, kako rešiti svoj problem.
Ugotavljamo, da so številne pobude, v katerih se posamezniki
obračajo na nas zgolj zaradi pravne pomoči, ker nimajo
denarja za plačilo odvetnikov.

Iz prejetih pobud ugotavljamo, da so bili nekateri pobudniki
obsojeni v sodnih ali upravnokazenskih postopkih, medtem
ko so bili nekateri zaprti brez postopka in brez odločbe.
Ugotavljamo, da pobudniki, ki so bili obsojeni, niso vedno
uporabili možnosti za obnovo kazenskega postopka ali za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Zato smo pobudnike
seznanjali s to možnostjo in na podlagi povratnih informacij
ugotavljamo, da so v postopkih večinoma uspeli. Ostaja pa še
vedno odprt problem tistih oseb, ki so bile zaprte brez sodnih
odločb. Problem bo treba urediti v zakonu o popravi krivic.

Velik del pobud, ki so razvrščene med ostale zadeve, so
pobude, ki so nam poslane v vednost. Omenili smo že, da če
gre po naši oceni za pomembno vprašanje, spremljamo razreševanje problema s strani pritojnega organa bodisi tako, da se
neposredno obrnemo na ta organ ali da predlagamo pobudniku, naj nas obvesti, če bo po prejemu odgovora organa
menil, da je potrebna obravnava njegovega problema pri
varuhu.
Na to področje uvrščamo tudi pobude, ki so nejasne, nerazumljive ali pa so tako pomanjkljive, da jih ni mogoče razvrstiti. V takšnih primerih zahtevamo od pobudnika, naj pobudo
dopolni z navedbo dejstev in okoliščin, ki so pomembni za
opis problema oziroma ga povabimo na pogovor. Nemalokrat
po opravljeni dopolnitvi ali po pogovoru ugotovimo, da gre za
zelo resen problem, ki pa ga pobudnik v prvem pismu ni
mogel jasno opisati. V nekaterih primerih pa se izkaže, da so v
ozadju osebne težave posameznika. V takšnih primerih se
obrnemo na pristojni center za socialno delo, da bi ugotovili,
ali je seznanjen s problemom pobudnika. Center za socialno
delo opozorimo, naj v okviru svojih pristojnosti pomaga posamezniku pri razrešitvi problema, in zahtevamo poročilo o
ugotovitvah in izvedenih ukrepih. Včasih pobudnikom svetujemo, naj se za pomoč sami neposredno obrnejo na pristojni
center za socialno delo. V primerih, ko so osebne težave
povezane z zdravstvenim stanjem pobudnika, svetujemo, naj
se obrne na utrezno zdravstveno ustanovo.

V okviru problematike poprave krivic smo prejeli tudi pobude
svojcev po vojnih ubitih oseb. V pobudah zahtevajo rehabilitacijo in spoštovanje temeljnih pravic pokojnin. Zahtevajo ureditev pravic glede mrliških listov, pravico do pokopa, pravico
do groba in spomina. Glede izdaje mrliških listov za osebe,
ubite po vojni, smo od ministrstva za notranje zadeve zahtevali, naj predlaga ustrezno dopolnitev zakona. Ministrstvo je
predlagalo dopolnitev zakona o matičnih knjigah, ki ga je
sprejel državni zbor.
Prejeli smo tudi pobude, v katerih pobudniki navajajo, da jim
je okupator med drugo svetovno vojno povzročil škodo in
zahtevajo vojno odškodnino. Gre za pobude vojnih ujetnikov,
ki so bili v nemškem ujetništvu, za pobude oseb, ki so bili
prisilno mobilizirane v nemško vojsko, za pobude oseb, na
katerih je okupator opravljal medicinske poskuse, in za
pobude oseb, ki jim je okupator v vojaških akcijah porušil
objekte, v katerih so živeli oziroma opravljali določeno gospodarsko dejavnost. V pobudah navajajo, da za pretrpljeno
škodo niso dobili nobene odškodnine.

Omenili smo že, da je veliko pobud s tega področja takih, da
želijo pobudniki nasvet ali pomoč. Če gre za pobudo, ki še ne
izpolnjuje pogojev za obravnavo pri varuhu, pobudniku svetujemo, katera pravna sredstva naj uporabi, preden se bo
ponovno obrnil na varuha. Veliko teh pobud pa je takšnih, ki
niti ne sodijo v pristojnost varuha. Pogosto pobudniki želijo,
da presojamo pravnomočne sodne odločitve. Niso redke
pobude, v katerih pobudniki želijo, da potrdimo njihovo mnenje glede neke odločitve, ki se jim zdi nepravilna ali krivična.
Na te pobude odgovorimo tako, da pobudnikom pojasnimo
pristojnost varuha, osvetlimo bistvo njihovega problema in jih
napotimo na ustrezno pot za rešitev, če obstaja.

Ugotavljamo, da ta vprašanja niso rešena. Menimo, da bi bilo
treba uresničiti sklepe, ki jih je državni zbor sprejel 9. februarja 1994. Gre za sklepe, po katerih je treba čimprej oblikovati
celovito oceno vojne škode in nasloviti ustrezen zahtevek
nasproti Nemčiji, Italiji in Madžarski za njeno poplačilo.
5. PREGLED NEKATERIH OBRAVNAVANIH
PRIMEROV IN MNENJ VARUHA
Za boljšo predstavo o vsebini dela varuha, raznolikosti problematike, s katero se srečujemo, in o možnostih učinkovitega
reševanja zadev navajamo nekatere primere končanih zadev.

Med pobude, v katerih posamezniki želijo nasvet, sodijo tudi
dokaj številne pobude, ki se nanašajo na dogodke med drugo
svetovno vojno in po njej. Največ tovrstnih pobud smo prejeli
v prvi polovici leta, ko so bili v državnem zboru v obravnavi
tako imenovani vojni zakoni, se pravi zakon o žrtvah vojnega
nasilja, zakon o vojnih Invalidih in zakon o vojnih invalidih in
zakon o vojnih veteranih.
Pri pobudah s področja zakona o žrtvah vojnega nasilja želijo
pobudniki uveljaviti status žrtve vojnega nasilja. V prejetih
pobudah so bile zajete skoraj vse kategorije, ki jih zakon
predvideva kot žrtve vojnega nasilja. Gre za pobudnike, ki so
jih nemške, italijanske ali madžarske okupacijske sile zaradi
političnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov poslale v
zapor (zaporniki), prisilno izselile (izgnanci) poslale v taborišče (taboriščniki), poslale na prisilno delo (delovni deportiranecj ali v internacijo (interniranec), ali pa so bile prisilno
mobilizirane v nemško vojsko. Pobude smo glede na pristojnost obravnavali tako, da smo pobudnikom pojasnili, v kateri
fazi sprejemanja so zakoni ter na kakšen način bodo lahko
uveljavili svoje pravice. Pri tem smo na podlagi prejetih pobud
preverjali, ali pobudniki izpolnjujejo predvidene pogoje za
uveljavitev pravic. Glede na odziv pobudnikov ugotavljamo,
da so bili z odgovori zadovoljni.

Vsi opisi zadev, mnenja in predlogi varuha ter njihove obrazložitve so podani v najkrajši obliki. Seveda pa zaradi zaupnosti postopka ne vsebujejo informacij, ki bi kakorkoli odkrivale
identiteto pobudnikov.
1.3-819/95 - sprejem podzakonskih predpisov
Prejeli smo pobudo d. o. o., k meni, da podzakonski predpis
na podlagi zakona o varstvu pred požarom ni v skladu z
ustavo RS in da se ne bi smel uporabljati. Pobudniku smo
odgovorili, da je za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnikov pristojno le Ustavno sodišče RS ter da bomo glede na to,
da niso izpolnjeni formalni pogoji za obravnavo pobude iz
zakona o varuhu (prizadetost posameznika, postopek pred
pristojnim sodiščem je v teku), zadevo obravnavali izključno z
vidika skladnosti podzakonskega predpisa ministra za
obrambo z določilom 154. člena ustave Republike Slovenije,
ki določa, da morajo biti predpisi, preden začnejo veljati,
objavljeni.
Na podlagi naše zahteve za pojasnilo nam je minister g. Jelko
Kacin pojasnil, da je šlo pri sporni odredbi za začasni, interni
akt ministrstva, na podlagi katerega bi pristojne organizacijske enote ministrstva le preverile interese posameznih sub-

Pričakujemo, da bomo tudi v prihodnje prejemali pobude s
tega področja. Zlasti pričakujemo pobude, ki se bodo nanaporočevalec, št. 28
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jektov za pridobitev pooblastil ter njihovo strokovnost, ter da
doslej na podlagi sporne odredbe ni bilo izdano nobeno
pooblastilo za usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom. Minister tudi meni, da s tem, ko odredba ni bila objavljena v Uradnem listu RS, ni bilo kršeno določilo 154. člena
ustave Republike Slovenije.

ravnati na način, ki upošteva potrebe oseb njegove starosti.
Še posebej mora biti otrok ločen od odraslih, razen če se
meni, da je to v nasprotju z njegovimi interesi.
Obe navedeni ratificirani in objavljeni mednarodni pogodbi
torej posebej poudarjata ravnanje, ki je v največji meri v
skladu s koristmi otroka. Tako zahteva pakt, da morajo biti
mladoletni obdolženci brez izjeme ločeni od odraslih. Po
določilu konvencije pa je otrok lahko v priporu skupaj z
odraslimi le, če je to zanj koristneje, kot pa če je priprt od njih
ločeno. Konvencijski odstop od pravila ločenega pripora z
odraslimi je torej določen v interesu otrokovih koristi. Prvi in
drugi odstavek 473. člena zakona o kazenskem postopku pa
pravila, da mora biti mladoletnik priprt ločeno od polnoletnih,
ne postavlja absolutna in v skladu s koristmi otroka. Če bi
mladoletnikova osamitev trajala predolgo, je lahko mladoletnik v priporu skupaj s polnoletnim, če je podana možnost, da
slednji na mladoletnika ne bo škodljivo vplival. Ta pogoj pa je
neživljenjski in neprimeren, saj zahteva vnaprejšnjo presojo
(ne)škodljivosti vpliva s strani polnoletnega pripornika.
Takšna ureditev po našem mnenju ne zadosti merilu, da so pri
vseh dejavnostih v zvezi z otroki njegove koristi glavno vodilo.

Sprejeli smo mnenje, da je odredba ministra za pridobitev
pooblastila na podlagi zakona o varstvu pred požarom predpis, ki se ne more uporabljati pred objavo v uradnem glasilu.
Ministra za obrambo smo seznanili s svojim mnenjem in ga
pozvali, naj čimprej sprejme predpise na podlagi 20., 40. in 41.
člena zakona o varstvu pred požarom.
Minister za obrambo nam je odgovoril, da je naše mnenje
upošteval ter izdelal in objavil vse podzakonske predpise, ki
morajo biti izdelani na podlagi 20., 40. in 41. člena zakona o
varstvu pred požarom.
1.3.-1421/95 - slepi In slabovidni
V pogovoru s predstavniki mariborskega društva slepih in
slabovidnih se je varuh človekovih pravic seznanil s problematiko, ki zadeva njihov položaj v spremenjenih socialnih in
gospodarskih razmerah. Ugotavljajo, da je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer položaj slepih in slabovidnih, ki so
se poklicno usposobili in zaposlili, čedalje slabši, posebej še,
ker ta kategorija nima priznanega statusa invalida. V zaostrenih gospodarskih razmerah pogosto izgubijo zaposlitev kot
tehnološki presežek. Poklic, za katerega so usposobljeni, pa
največkrat ne daje dobrih možnosti za novo zaposlitev.

Menimo, da sta prvi in drugi odstavek 473. člena zakona o
kazenskem postopku v nasprotju z navedenima mednarodnima aktoma. Zato smo na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo
za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 473. člena
ZKP, pa tudi drugega stavka drugega odstavka 16. člena
pravilnika o izvajanju pripora, ki vsebuje enako normo.
2.1-1133/95 — pravica do pravnega sredstva

Varuh človekovih pravic je na podlagi 7. člena zakona o
varuhu človekovih pravic poslal pristojnim organom predlog,
naj v okviru svojih pristojnosti poskrbijo za uveljavitev ukrepov, ki bodo zagotavljali socialno varnost tistih slepih in
slabovidnih, ki so ali bodo izgubili zaposlitev kot tehnološki
predsežek oziroma tistih, ki ne bodo dobili zaposlitve v
poklicu, za katerega so se usposobili.

Pobudnik je zatrjeval, da mu je kršena pravica do pravnega
sredstva, ker je okrožno sodišče zavrglo njegovo zahtevo za
varstvo zakonitosti zoper pravnomočen sklep o podaljšanju
pripora. V obrazložitvi navedenega sklepa je kot razlog za
takšno odločitev navedlo, da pobudnik ni obsojenec in zato ni
upravičen vložiti zahteve za varstvo zakonitosti (prvi odstavek
421. člena ZKP).

2.1.-68/94 - izobraževanje obsojenca

Na podlagi določil ZKP smo menili, da je to izredno pravno
sredstvo mogoče vložiti zoper vsako pravnomočno sodno
odločbo, torej tudi zoper sklep o podaljšanju pripora, saj v
zakonu za to kljub določilu pravega odstavka 421. člena ZKP
ne vidimo nikakršnih omejitev.

Pobudnik, obsojenec, nas je prosil za pomoč, da se mu
omogoči dokončanje srednje živilske šole. Pomočnik upravnika zavoda, v katerem je pobudnik prestajal zaporno kazen,
nam je zagotovil, da ima z njihove strani pri tem vso podporo.
Program njegovega šolanja so že odobrili, čakajo le še na
soglasje srednje živilske šole.

Takšno stališče je v podobnem primeru zavzel tudi senat
vrhovnega sodišča, ko je 24. julija 1995 odločal o zahtevi za
varstvo zakonitosti v zadevi pod opr. št. I Ips 105/95.

Vodstvo šole pa nam je v telefonskem pogovoru potrdilo, da
so prošnji pobudnika ugodili in mu tako omogočili šolanje in
s tem pridobitev poklica za samostojno delo in življenje.

Vrhovnemu sodišču RS smo predlagali, naj glede tega vprašanja sprejme načelno pravno mnenje, Državnemu tožilstvu RS
pa, da v interesu varstva zakonitosti ukrepa po svojih pooblastilih.

2.1-971/95 - mladoletni pripornik, priprt skupaj z odraslimi
osebami
Ob obisku varuha človekovih pravic v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Ljubljana dne 31. maja 1995 smo med priporniki
opazili mladoletnika, starega 15 let. Okrožno sodišče v Ljubljani nam je sporočilo, da je pripor zoper mladoletnika odredil
dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju otroka dne 14. 2.
1995.

Generalni državni tožilec RS nas je obvestil, da v primeru
pobudnika ne bodo vložili zahteve za varstvo zakonitosti.
Vrhovno sodišče RS pa je na svoji seji dne 14. decembra 1995
glede podobnega vprašanja sprejelo pravno mnenje. Zavzelo
je stališče, da je zahtevo za varstvo zakonitosti mogoče vložiti
(tudi) zoper pravnomočen sklep, s katerim je bil zavrnjen
zagovornikov predlog za odpravo pripora.

Pogovorili smo se z mladoletnikom in njegovimi starši. Ugotovili smo, da je mladoletnik v priporu z več polnoletnimi priporniki. Člen 473 zakona o kazenskem postopku določa, da mora
biti mladoletnik praviloma priprt ločeno od polnoletnih. Sodnik za mladoletnike pa sme odrediti, naj bo mladoletnik priprt
skupaj s polnoletniki, če bi mladoletnikova osamitev predolgo
trajala, podana pa je možnost, da je mladoletnik v priporu
skupaj s polnoletnim, ki nanj ne bo škodljivo vplival. Pravne
norme v zvezi s priporom mladoletnikov vsebujejo tudi mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Slovenijo. Mednarodni pakt o
državljanskih in političnih pravicah določa, da morajo biti
mladoletni obdolženci (brez izjeme) ločeni od odraslih. Konvencija ZN o otrokovih pravicah pa v 37. členu določa, da sme
biti otrok priprt le v skrajnem primeru in za najkrajši čas. Z
vsakim otrokom, ki mu je bila odvzeta prostost, je treba

2.2-109/94 - zapornik, bolnišnično zdravljenje
Pobudnik prestaja zaporno kazen. Zaradi svojega zdravstvenega stanja želi, da bi se pred iztekom kazni hospitalno
zdravil v centru za mentalno zdravje, ker bi mu omogočilo
normalno življenje po izteku kazni. Uprava zaporov je takšni
možnosti nasprotovala.
Pridobili smo strokovno psihiatrično mnenje, ki je potrjevalo
koristnost hospitalnega zdravljenja. Zato smo upravi zaporov
predlagali, naj temu obsojencu omogoči zdravljenje, kakršno
predlaga zdravnik. Naše priporočilo je bilo upoštevano obsojenec je bil sprejet na zdravljenje zunaj zapora.
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prispevke za zdravstveno zavarovanje s strani zavezancev.
Taka praksa je neustrezna, ker so s tem prikrajšani zavarovanci, za katere upnikovi delodajalci - samostojni zavezanci
ne plačujejo redno prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

2.2-1325/95 - zdravljenje odvisnosti od mamil
Pobudnik, ki je bil na prestajanju zaporne kazni, je na varuha
naslovil prošnjo, da se mu omogoči zdravljenje odvisnosti od
mamil. Zdravljenje odvisnosti od mamil mu je kot varnostni
ukrep izreklo sodišče.

Varuh človekovih pravic je na podlagi 7. člena zakona o
varuhu človekovih pravic poslal svoje mnenje ministrstvu za
zdravstvo glede uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na podlagi njegovega pisma smo posredovali pri upravi Zapor
Ljubljana. Od tam so nam sporočili, da se že dogovarjajo za
zdravljenje in da ima pobudnik opravljeno tudi predpripravo
za takšno zdravljenje.

3.4-232/95 - dostop do zdravstvene dokumentacije
Pobudnica je od enega od oddelkov univerzitetnega kliničnega centra zahtevala zdravstveno dokumentacijo o zdravljenju njene mladoletne hčerke. Dobila je odklonilno stališče z
navedbo, da bi to dokumentacijo posredovali le sodišču.

Čez nekaj dni pa nas je ministrstvo za zdravstvo obvestilo, da
je bil pobudnik napoten na Oddelek za detoksikacijo na
Centru za mentalno zdravljenje v Ljubljani, kjer mu bo v
osebnem pogovoru svetovan najprimernejši način zdravljenja
njegove odvisnosti.

Takšno stališče se nam ni zdelo sprejemljivo, zato smo pridobili mnenje ministrstva za zdravstvo. Tudi ministrstvo je
menilo, da v tem primeru ni nobenega razloga za onemogočanje pridobitve zdravstvene dokumentacije. Zato smo zadevnemu oddelku UKC naročili, naj ponovno prouči zadevo in
omogoči vpogled v dokumentacijo. Dobili smo odgovor, da ni
zadržkov za vpogled, da pa se pri prvotni zahtevi odvetnik, ki
je v imenu pobudnice zahteval vpogled v dokumentacijo, ni
izkazal s pooblastilom.

2.2-1550/95 — napotitev na presta]an|e zaporne kazni brez
vročitve sodbe
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik in navajal,
da je na prestajanju zaporne kazni, čeprav mu sodba sodišča
prve stopnje ni bila vročena in tako ni imel možnosti vložiti
pritožbe. Njegova opozorila sodišču, da sodba, na podlagi
katere je bil napoten na prestajanje kazni, zapora, ni pravnomočna, so bila zaman.

3.4-1866/95 — nadomestilo za bolniški stalei

Primer smo obravnavali prednostno. Po opravljenih poizvedbah se je pokazalo, da pobudniku sodba prve stopnje (nekdanjega Temeljnega sodišča v Celju, enote v Celju), s katero ga
je sodišče spoznalo za krivega in obsodilo na zaporno kazen,
ni bila vročena. Potem ko je bila vročitev večkrat neuspešno
poskušana, je sodišče sodbo v pobudnikovi kazenski zadevi
pritrdilo na sodno desko ter po osmih dneh štelo, da je bila
opravljena veljavna vročitev. S tem je bil kršen procesni zakon
(člen 123/3 ZKP/76 oz. člen 120/3 ZKP). Čeprav sodba, s katero
je bila pobudniku izrečena zaporna kazen, zaradi napačne
vročitve ni mogla postati pravnomočna, je sodišče 20. decembra 1994 ugotovilo, njeno pravnomočnost. Pobudnik je 2.
junija 1995 začel prestajati kazen v Zaporih Maribor.

Pobudnik je bil v bolniškem staležu, ko je podjetje, v katerem
je bil zaposlen, praktično prenehalo poslovati s tem, da se je
ustanovilo novo podjetje na isti lokaciji. Enajst delavcev, ki so
bili v bolniškem staležu, je ostalo v delovnem razmerju v
prejšnjem podjetju. Ker zanje nihče ni plačeval prispevkov za
zdravstveno zavarovanje, je vseh enajst delavcev ostalo brez
nadomestila od avgusta do decembra, ko se je pobudnik
obrnil k nam po pomoč.
Za pojasnilo smo zaprosili zavod za zdravstveno zavarovanje.
Pristojnemu centru za socialno delo pa smo predlagali, naj
pobudniku pomagajo v okviru njihovih pooblastil in pristojnosti.

Po ugotovljeni kršitvi procesnega zakona je predsednik
Okrožnega sodišča v Celju 16. novembra 1995 takoj predlagal
prekinitev prestajanja zaporne kazni in odredil, da se pobudniku vroči sodba sodišča prve stopnje.

Na centru za socialno delo so pobudniku odobrili denarno
pomoč v enkratnem denarnem znesku za december ter
denarni dodatek in subvencioniranje plačila stanarine od 1.
januarja 1996 do ureditve plačila nadomestila za bolniški
stalež.

S tem ko pobudniku ni bila vročena prvostopenjska sodna
odločba, je bila kršena njegova pravica do obrambe oziroma
do pritožbe. Kršena pa je bila tudi njegova pravica do prostosti in osebne svobode, saj je bil na prestajanju zaporne kazni
brez pravne podlage in nezakonito.

Z zavoda za zdravstveno zavarovanje so nam sporočili, da
staro podjetje od ustanovitve novega podjetja ni poravnavalo
prispevkov, niti ni pošiljalo zahtevkov za refundacijo. Zavod
nadomestil ni mogel izplačevati, ker 31. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da
boleznina ne sme biti višja od plače, ki bi jo delavec prejemal
na delovnem mestu.

3.3-1088/95 — uveljavljanje pravic Iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja
Varuh človekovih pravic je prejel pobudo, ki se nanaša na
navodilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede
uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V pobudi je navedena ugotovitev, da lahko pravice iz obveznega zavarovanja uveljavljajo le osebe, ki imajo plačane prispevske za zdravstveno zavarovanje s strani zavezanca.

Na zavodu so se po našem posredovanju dogovorili, da bodo
do ureditve zadeve, za čas od avgusta 1995, delavcem neposredno izplačevali nadomestilo za čas zadržanosti z dela v
višini zajamčene plače.

Za pojasnilo smo zaprosili zavod za zdravstveno zavarovanje
glede izvajanja omenjenega navodila. Posebej nas je zanimalo, ali bodo zaradi tega ukrepa delavci, zaposleni pri zasebnih delodajalcih, in po njih zavarovani družinski člani ostali
brez storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

3.5-121/94 - socialna pomoč

Zavod v odgovoru pojasnjuje, da ne bo potrdil zdravstvene
izkaznice zaposlenemu, če zavezanec za prispevek dolguje
več kot dvomesečno zapadlo obveznost ali prispevek za četrtletje.

Pobudnik je na varuha naslovil pobudo s prošnjo za pomoč v
hudi socialni stiski njegove tričlanske družine. Opisal je stisko, v kateri so se znašli, ker je žena ostala brez zaposlitve,
nove pa zaradi slabega zdravstvenega stanja ne more dobiti.
Na centru za socialno delo so zaprosili za dodelitev denarnega dodatka, vendar le-ta ni bil odobren, ker so dohodki
minimalno presegali cenzus za dodelitev denarnega dodatka.

Po mnenju varuha človekovih pravic zavod za zdravstveno
zavarovanje s svojimi navodili uveljavlja prakso, po kateri
lahko uveljavijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja le osebe, ki imajo lastnost zavarovane osebe in plačane

Glede na slabo zdravstveno stanje pobudnikove žene in na
minimalno preseganje cenzusa smo center za socialno delo
zaprosili, naj ponovno proučijo možnost dodelitve denarne
pomoči.
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zaposlovanje in zaprosila za finančno pomoč pri plačilu stroškov šolanja za poklic natakarja. Na zavodu so ji odgovorili,
da ne dajejo pomoči za študij ob delu in jo glede na njeno
socialno stanje napotili na center za socialno delo.

Po našem posredovanju so jim po 33. členu zakona o socialnem varstvu dodelili enkratni denarni dodatek za premostitev
trenutne materialne ogroženosti.
3.5-828/95 - državna štipendija

Pobudnico smo seznanili s programom izobraževanja zavoda
za zaposlovanje, ji svetovali, naj na gostinski šoli zaprosi za
predračun o predvidenih stroških prekvalifikacije in na podlagi tega na zavodu za zaposlovanje vloži prošnjo za plačilo
stroškov prekvalifikacije. Na zavodu so njeno prošnjo zavrnili.

Pobudnica je zaprosila varuha za pomoč pri ponovni pridobitvi državne štipendije za njeno hčerko. Izplačevanje štipendije
je bilo ob začetku šolskega leta ustavljeno, ker so dohodki na
družinskega člana presegali cenzus za 100 tolarjev. Mati je
marca ostala brez zaposlitve, zato je tedaj zaprosila za
ponovno pridobitev štipendije za hčerko. Konec aprila se je
obrnila na varuha. Po našem posredovanje je bila prošnja
takoj rešena in odobreno je bilo ponovno izplačevanje štipendije od 1. aprila naprej.

Po našem posredovanju pa je bila prošnja ugodno rešena. Na
zavodu so se opravičili, da je pri obravnavanju prošnje verjetno prišlo do nesporazuma.
3.5-1791/95 — ugrabitev hčerke

3.5-831/95 - deložacija in namestitev v dom za starejše
občane

Oče je odpeljal petletno hčer iz vrtca in je ni več pripeljal k
materi, pri kateri je deklica živela. Mati deklice je predvidevala, da je oče hčer odpeljal na Hrvaško, in o tem takoj
obvestila kriminalistično službo. Za posredovanje so zaprosili
Interpol, vendar so nastale težave, ker pobudnica, ki ni slovenska državljanka, ni imela odločbe o dodelitvi otroka, temveč samo zapisnik centra za socialno delo. Po našem posredovanju na centru za socialno delo so ji izdali začasno
odločbo o dodelitvi otroka. Povezali smo se z ministrstvom za
zunanje zadeve, kjer so se zavzeli za reševanje te ugrabitve.

Pobudnici, ki sta starejši osebi, sta bili dolžnici v izvršilnem
postopku zaradi izpraznitve stanovanja. V pogovoru z njima
smo razbrali, da povsem ne razumeta pravnega položaja, ki je
nastal s pravnomočno sodbo za izpraznitev stanovanja in
izvršilnim postopkom. Zadevo smo obravnavali ob upoštevanju ustavnega načela, da je Slovenija socialna država. V
sodelovanju s Centrom za socialno delo Ljubljana MostePolje smo dobili zagotovilo, da bosta dolžnicama dodeljeni
prvi dve prosti postelji v domu, s čimer bi se rešila njuna
stanovanjska stiska. V stik smo stopili tudi z upnico po pravnomočni sodni odločbi. Zaradi zagotovila socialnih služb, ki
so zadevo (tudi po našem posredovanju) reševale prednostno, ter zaradi dobre volje upnice ni prišlo do prisilne
izselitve pobudnic iz stanovanja. Deložacija je bila preložena
na nov datum.

4.1-2/95 - anonimna prijava
Varuh človekovih pravic je prejel anonimno prijavo o domnevnih nepravilnostih v eni izmed izpostav uprave za javne prihodke. Po našem posredovanju so bile dejansko ugotovljene
nekatere nepravilnosti pri delu izpostave.

V tem času ča sta se pobudnici preselili v Dom za starejše
občane Ljubljana Moste-Polje, s čimer je bil, tudi na njuno
zadovoljstvo, s pomočjo našega posredovanja rešen njun
socialni in stanovanjski problem.

Republiška uprava za javne prihodke je glede na ugotovitve
ustrezno ukrepala.
4.1-158/95 - nepravilnosti v podjetju

3.5-1206/95 - maltretiranje In prešolanje učenke 1. razreda
osnovne šole

Pobudnik se je obrnil na nas zaradi nepravilnosti v podjetju.
Zaposlen je za določen čas ter vsak mesec ali dva podaljšuje
pogodbo. Na vsakih pet mesecev mu za dva dni prekinejo
delovno razmerje. Tako delajo z večino delavcev. V praksi
seveda ni prekinitve, ker mora delo potekati neprekinjeno.
Vse pogodbe so napisane tako, da vsi koga zamenjujejo,
nikoli pa ne vedo, kdo je nadomeščen. Delavci niso dobili
regresa za leto 1994, plače so izjemno nizke, regres za prehrano znaša samo 4.000 tolarjev, povračilo stroškov za prevoz
na delo je 2.000 tolarjev ne glede na oddaljenost. V podjetju je
še vrsta drugih nepravilnosti. Delavci so se obrnili na inšpekcijo dela, ki pa ni bila uspešna.

Pobudnica je pisala, da je njena osemletna hči zaradi maltretiranja sošolcev dobila strah do šole in ni uspešno končala 1.
razreda. Pritoževala se je nad odločitvijo komisije za razvrščanje, ki je deklico napotila na šolo s prilagojenim programom.
Zaradi oddaljenosti šole bi deklica lahko prihajala domov le
ob koncu tedna. Mati deklice je prosila za pomnoč, da bi do
prešolanja ne prišlo.
V zvezi z obravnavo navedene zadeve smo pri osnovni šoli, ki
jo je obiskovala deklica, in pri pristojnem centru za socialno
delo zaprosili za potrebne informacije ter se dogovarjali o
mogočih rešitvah.

V skladu s pristojnostmi varuha smo preverili delovanje
inšpekcije dela. Pristojna enota Inšpektorata za delo RS nam
je sporočila, da so podjetju po ugotovitvi nepravilnosti izdali
ureditveno odločbo. Ocenjujejo, da gre za fiktivno sklepanje
pogodb za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, vsebinsko pa ni podlage za tako pogodbo. Tako podjetje omejuje
pravice delavcev in njihovo socialno varnost brez dejanske
podlage. Podjetje se izmika inšpekcijskemu nadzoru, zoper
odločbe pa se pravočasno pritoži. Zato inšpekcija težko ugotovi dejansko stanje in raje ukrepa zoper podjetje zaradi
oviranja. V zadnjih dveh letih je bilo podjetju izrečenih nekaj
ukrepov, med drugim tudi odločba o prepovedi opravljanja
dejavnosti. Pritožbi podjetja zoper to odločbo so ugodili, ker
bi z njeno izvršitvijo delavci podjetja ostali brez dela. Zoper
podjetja je bil podan tudi predlog sodniku za prekrške po 24.
členu zakona o inšpekciji dela.

Glede maltretiranja deklice so na šoli povedali, da so takoj po
dogodku, ki ga opisuje pobudnica, opravili poizvedbe, vendar
jim kljub posredovanju policije ni uspelo priti do dokazov, ki
bi tovrstne trditve potrdili.
Osnovna šola je deklico priglasila v postopek za razvrščanje
zaradi učnega neuspeha in motenj vedenja in osebnosti.
Komisija je deklico razvrstila na podlagi ugotovitev ob opravljenih pregledih in na podlagi ugotovitve, da deklica odrašča v
ogrožajočem - hiperprotektivnem družinskem okolju.
Po našem posredovanju so se na šoli odločili, da bodo deklici
ponudili možnost ponavljanja 1. razreda ter ji dodatno pomagali z vključitvijo v podaljšano bivanje in s pomočjo prostovoljke na domu. Delali bodo tudi z materjo in babico v smislu
pridobitve zaupanja do šole in osveščanja, da deklica potrebuje več svobode in druženja s sovrstniki.

4.1-195/95 - sklenitev delovnega razmerja

3.5-1215/95 - plačilo stroškov usposabljanja

Sedem pobudnikov se je obrnilo na varuha zaradi neurejenega statusa pri samostojnem obrtniku - niso imeli sklenjenih pogodb o zaposlitvi in niso bili prijavljeni za zdravstveno
in pokojninsko-invalidsko zavarovanje.

Pobudnica zaradi težav pri zaključnem izpitu ni uspešno
končala triletne kmetiiske šole. Prijavila se je na zavod za
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Po našem posredovanju pri inšpekciji za delo se je pokazala
izjemno obsežna problematika, od začasnosti obrtnega dovoljenja, začasnosti lokacijskega dovoljenja in gradbenega
dovoljenja, do črne gradnje. Pristojne inšpekcije so že od leta
1993 skušale urejati položaj, vendar pri tem niso bile dovolj
učinkovite. Končno je bilo z usklajenim delovanjem vseh
pristojnih organov doseženo, da je obratovalnica izpolnila
pogoje tako za legalizacijo črne gradnje kot za opravljanje
dejavnosti po zakonu o gospodarskih družbah in da so bila
delovna razmerja zaposlenih delavcev urejena v skladu s
predpisi.

plačilo v vojski za določeno kategorijo vojakov ni enotno
urejeno. Do določenega datuma so bili plačani na način
plačila dežurstva, od tega datuma naprej pa naj bi dobivali
plačilo v skladu z navodilom poveljstva za izmensko delo z
dodatki za posebne delovne razmere, ne pa tudi dejanskih ur,
ki so jih opravili po rednem delovnem času. Z novim načinom
plačila se niso strinjali, ker so menili, da ni pravičen in tudi ni
uveljavljen v vsej vojski, kajti v nekaterih enotah velja način
plačila nadurnega dela.
Po poizvedbah pri pristojnem organu smo dobili informacijo,
da se je dejansko ugotovilo, da se uporabljajo različni načini
vrednotenja navedenega dela. To naj bi se zgodilo zaradi
različnega stanja v enotah (zgodovina, popolnjenost, različne
potrebe po straži, potrebe po nadurah za druga dela glede na
zakonsko omejitev nadur itd.). Glede na to so pristojni v vojski
zamenjali način obračunavanja denarnega nadomestila in se
sporazumeli za plačilo razlike za čas, ko so opravljeno delo
obračunali kot nadomestilo v deljenem času. V zvezi z navedeno problematiko bo pripravljen tudi pravilnik o plačah in
drugih prejemkih delavcev, ki bo uskladil razlike.

4.1-677/95 - ocena zmožnosti za delo
Pobudnik se je obrnil na varuha v zvezi z oceno njegove
zmožnosti za delo prodajalca na bencinskem servisu. Navedel
je, da kot diabetik ne more dobiti zdravniškega spričevala s
pozitivno oceno delovne zmožnosti za navedeno delo, čeprav
je več meritornih zdravstvenih institucij podalo mnenje, da
njegova bolezen ni ovira za opravljanje tega poklica. Zavoljo
vseh zapletov se v primeru pregleda v centru za poklicne
bolezni in ocenjevanje delazmožnosti na inštitutu za medicino dela, prometa in športa boji neobjektivnosti.

4.3-1033/95 — razporeditev v državnem organu

Ministrstvu za zdravstvo smo posredovali mnenje, da je v
primeru pregleda v centru za poklicne bolezni in ocenjevanje
delazmožnosti treba odpraviti vsak dvom o nepristranosti, v
vsakem primeru pa ugotoviti in uveljaviti strokovno najbolj
kvalificirano oceno delovne zmožnosti pobudnika, po potrebi
tudi z nadzorstvenimi ukrepi na podlagi določb IX. poglavja
zakona o zdravstveni dejavnosti in s pritegnitvijo pristojne
zbornice.

Na varuha človekovih pravic je naslovil pobudo delavec državnega organa. Menil je, da so kršene njegove pravice iz
naslova napredovanja v državni službi.
Ugotovili smo, da je njegova pobuda upravičena in po našem
posredovanju je državni organ pripravil predlog za imenovanje omenjenega delavca v višjega upravnega delavca, kar je
bilo tudi že uresničeno.

4.2-41/95 — denarno nadomestilo med brezposelnostjo

4.4-390/94-lmenovanje ravnateljice

Pobudnica se je obrnila na varuha v zvezi z denarnim nadomestilom med brezposelnostjo. Zaposlena je bila osemindvajset let, zato se ji je zdelo krivično, da je prejemala najnižji
znesek nadomestila.

Pobudnica je v svoji pobudi navedla, da jo je svet srednje šole
imenoval za ravnateljico. V skladu z zakonom je prejela
soglasje vlade Republike Slovenije k imenovanju. Kasneje pa
je o isti zadevi prejela novo odločbo, s katero vlada ne daje
soglasja k njenemu imenovanju za ravnateljico in ki naj bi
nadomestila prejšnjo odločbo. Nova odločba ima drug datum,
sklicuje pa se na isto sejo vlade kot prva. Na poizvedbe je
komisija vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve
poslala odgovor, v katerem je na kratko opisala postopek in
pojasnila, da je do izdaje dveh nasprotujočih si odločb prišlo
zaradi administrativne napake. Ker je pobudnica izrazila voljo,
da se postopek ustavi, smo tako tudi storili in nismo do konca
raziskali vseh okoliščin v zvezi z napako.

Na naše posredovanje je bila po tem, ko so bila razčiščena
vprašanja, in po predložitvi novega potrdila delodajalca o
višini plače za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega
razmerja, izdana nova odločba o višini denarnega nadomestila.
4.2-62/95 — zaposlitev tujca
Pobudnica - Slovenka iz Bosne je zaradi vojne prišla v
Slovenijo s hčerkama, ki imata slovensko državljanstvo, in
možem, ki ima status begunca. Z možem sta dolgo zaman
iskala kakršnokoli zaposlitev, čeprav imata visoko oziroma
višjo izobrazbo. Pristojno enoto republiškega zavoda za zaposlovanje smo opozorili na izjemno težek položaj družine in
apelirali, naj se poiščejo vse možnosti, da se vsaj kdo zaposli.
Ob pomoči (tudi finančni) zavoda je pobudnica dobila
začasno zaposlitev in tudi obeti za naprej niso slabi.

5.1-259/95 - ureditev prebivanja
Pobudnik je že trinajst let zaposlen pri Slovenskih železnicah
in ima stalno delovno dovoljenje. Zaradi neustreznega stanovanja družina ni mogla biti stalno prijavljena in zato tudi leta
1991 niso mogli zaprositi za slovensko državljanstvo po 40.
členu zakona o državljanstvu. Postopek za sprejem v državljanstvo z naturalizacijo se vleče že skoraj tri leta. Žena je
zaradi tega izgubila zaposlitev. Sam nima nobenih osebnih
dokumentov in ima težave tudi na poti v službo, ker ga policija
večkrat legitimira. Bil je tudi že pri sodniku za prekrške.
Delovnega vizuma mu nočejo izdati, češ da mora k prošnji
priložiti veljaven srbski potni list z navedbo prebivališča v
Srbiji. Potnega lista kot srbski državljan albanske narodosti
ne more dobiti.

4.2-850/95 - kršitev pravice do zaposlitve
Pobudnik je prosil za pomoč v zvezi s kršitvijo njegovih pravic
pri zaposlitvi v javnem zdravstvenem zavodu. Navedel je, da je
v zavodu delal petnajst dni, plačilo pa je dobil po nakaznici.
Po poizvedbah v javnem zavodu smo dobili informacijo, da so
se pred nastopom dela s pobudnikom dogovorili, da bo
opravljal delo zdravnika splošne medicine volontersko.
Inšpekcija dela, ki je opravila ogled v zavodu, pa je ugotovila,
da zavod s pobudnikom ni sklenil pogodbe o zaposlitvi ravnal je v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih; zoper zavod in direktorja je predlagala uvedbo postopka
pri sodniku za prekrške.

Po našem posredovanju je upravna enota pobudniku izdala
enoletno dovoljenje za začasno prebivanje.
5.1-323/95 — izdaja delovne knjižice
Pobudniku je bila izdana negativna odločba glede sprejema v
državljanstvo po 40. členu zakona o državljanstvu. Vrhovno
sodišče je odločbo odpravilo. Zaprosil je za izdajo delovne
knjižice, kar pa je pristojni organ zavrnil. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je menilo, da bi pobudnik moral

4.3-788/95 — obračun plačila za dolžnosti na straži
Pobudniki so naslovili na varuha pobudo v zvezi z obračunom
plačila za dolžnosti na straži v njihovi enoti. Navedli so, da to
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zaprositi za izdajo delovnega dovoljenja po zakonu o zaposlovanju tujcev.

in dokazov predlagala obnovo upravnega postopka, vendar
po osmih mesecih na vlogo še ni prejela nobenega odgovora.

S takšnim mnenjem se ni bilo mogoče strinjati. Po našem
mnenju se je z odpravo odločbe zadeva vrnila v stanje pred
izdajo odločbe. To pa pomeni, da je pobudnik v pravicah in
dolžnostih izenačen z državljani Republike Slovenije, ker tako
določa 13. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije. Zato se mu lahko izda delovna knjižnica.

Po našem posredovanju je upravna enota pobudnici z dopisom odgovorila, da se predlogu za obnovo postopka ne
ugodi. Na našo ponovno intervencijo je bilo o predlogu odločeno s sklepom, kot določa zakon o splošnem upravnem
postopku. Obnova je bila dovoljena in v obnovljenem
postopku odpoved prebivanja skrajšana na tri leta.
5.3-122/95 — denacionalizacija

Takšno mnenje smo posredovali ministrstvu, ki ga je upoštevalo.

V denacionalizacijskem postopku pobudnica upravičenka ni
razpolagala s pomembno listino, pač pa jo je imela zavezanka
- družbena kmetijska orgapizacija. Uslužbenka, ki je vodila
postopek, je zaprosila zavezanko, naj listino predloži, kar pa
je ta odklonila.
Upravni organ smo opozorili, da je po drugem odstavku 167.
člena zakona o splošnem upravnem postopku nasprotna
stranka listino zavezana predložiti ali pokazati na obravnavi in
povedal svoje mnenje glede nadaljnjega postopka. Iz njegovega poteka je razvidno, da je bil problem razrešen.

5.1-323/95 - prijava za pokojninsko in invalidsko
zavarovani«
V zvezi s prijavo za zavrovanje delavca, ki nima slovenskega
državljanstva, je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteval tudi delovno dovoljenje, pridobljeno v
skladu z zakonom o zaposlovanju tujcev. Slo je za prosilca za
sprejem v slovensko državljanstvo po 40. členu zakona o
državljanstvu Republike Slovenije, kateremu je bila izdana
negativna odločba, ki pa jo je vrhovno sodišče v upravnem
sporu odpravilo. Z odpravo odločbe se je zadeva vrnila v
stanje pred njeno izdajo. To pa pomeni, da je prosilec na
podlagi 13. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v pravicah in dolžnostih izenačen z državljani Republike Slovenije. Glede na to smo menili, da ga ni mogoče
obravnavati po zakonu o zaposlovanju tujcev in da za zaposlitev ne potrebuje delovnega dovoljenja. Zavod je naše mnenje
upošteval.

5.5-896/95 — dohodnina
Pobudnica je vložila na republiško upravo za javne prihodke
pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine. Po odločbi bi
morala plačati visok znesek, o katerem je menila, da ga ni
zavezana v celoti poravnati, saj je do take odmere prišlo
zaradi napačnih podatkov, ki jih je posredoval delodajalec
upravi za javne prihodke. Plačevanje odmere po obrokih je
tudi že potekalo. Republiška uprava za javne prihodke, ki ima
veliko pritožb, zadeve ni obravnavala prednostno, tako da bi
pobudnica morala čakati na obravnavanje še dalj časa. Na
naše večkratno posredovanje pa so na RUJP zadevo vzeli v
prednostno obravnavo. Rešitev je bila ugodna za pobudnico.

5.1-653/95 - pridobitev državljanstva, naturalizacija
Pobudnik je prejel zagotovilo za sprejem v slovensko državljanstvo, če bo dokazal, da je odpuščen iz dosedanjega,
hrvaškega državljanstva. Pobudnik se je rodil v Sloveniji
(1972. leta) in tu tudi ves čas živel. Ko je želel dobiti odpust iz
hrvaškega državljanstva, konzulat ni hotel sprejeti vloge za
odpust, češ da sploh ni hrvaški državljan. Kot edino možnost
so mu svetovali, naj najprej zaprosi za hrvaško državljanstvo
in ko ga bo dobil, zahteva odpust iz tega državljanstva. Postopek se mu zdi nesmiseln, saj mora ob vložitvi prošnje podpisati izjavo, da je pripadnik hrvaškega naroda in da se šteje za
hrvaškega državljana.

5.6-38/94 — pritožba proti ravnanju carinikov
Pobudnik se je zoper ravnanje carinskih uslužbencev na mejnem prehodu Jelšane pritožil na Carinsko upravo RS. Ker ni
dobil odgovora, se je obrnil na varuha. Po našem posredovanju je prišlo do sestanka med pobudnikom in direktorjem
carinske uprave. Na tem pogovoru sta - po informacijah, ki
smo jih prejeli - dosegla sporazum o vseh spornih vprašanjih, ki so bila povod za pritožbo (pristop in obnašanje carinika ter postopek kontrole).

V zvezi s to zadevo smo ministrstvu za notranje zadeve posredovali naše mnenje, da je pogoj o odpustu iz državljanstva
izpolnjen tudi, če je mogoče iz vseh neposrednih in posrednih
dokazil ugotoviti, da prosilca za sprejem v slovensko državljanstvo, ki je po uradni evidenci državljan druge republike
nekdanje SFRJ, ta ne šteje za državljana.

5.7-197/94 - posestna meja
Pobudnika - mož in žena - sta zaprosila za pomoč v zvezi z
ureditvijo posestne meje. Iz vloge in prilog je razvidno, da je
pobudnik kupil od občine gradbeno parcelo v izmeri 747 m2.
Pri novi izmeri
pa je prišlo do nove situacije, zaradi katere je
izgubil 52m2 zemljišča, v zvezi s tem tudi ni bila plačana
odškodnina.

5.1-1093/95 — državljanstvo

Po poizvedbah pri pristojni geodetski upravi smo dobili informacijo, da je bil pobudnik v razgrnitvenem postopku pred
komisijo seznanjen z zmanjšanjem površine parcele in se je je
s tem tudi strinjal. Razlika je prešla v občinski cesti. Občina pa
nas je seznanila, da so imeli s pobudnikom več pogovorov, v
katerih so ugotovili, da odškodnina pobudniku ni bila izplačana. Glede na to, da se ta del zemljišča šteje za cesto in pot v
javni rabi, čeprav je v naravi travnik so se pobudnik in občina
dogovorili, da se opravi ponovna odmera oziroma mejni ugotovitveni postopek, za katerega bo stroške
pokrila občna. Da
pa bo pobudnik dobil nazaj 52 m2 zemljišča, bo potreben
sklep občinskega sveta o izvzemu tega dela zemljišča iz javne
rabe.

Pobudnice so v postopku za sprejem v državljanstvo dobile
zagotovilo, da bodo sprejete v državljanstvo Republike Slovenje, če bodo uredile še odpust iz dosedanjega državljanstva.
Nato so si pridobile potrdilo ministrstva za notranje zadeve
rojstne države, da bodo odpuščene iz dosedanjega državljanstva, če v enem letu podajo dokazilo, da so sprejete v slovensko državljanstvo. Menili smo, da je s tem izpolnjen pogoj iz 2.
točke prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, pri čemer se nismo dotikali možnosti kasnejše
razveljavitve odločb o sprejemu v državljanstvo, če v določenem roku ne bi bila predložena dokazila o dejanskem odpustu
iz dosedanjega državljanstva. Ministrstvo za notranje zadeve
je izdalo odločbe o sprejemu v slovensko državljanstvo.
5.2-350/94 - obnova postopka

5.7-1538/95 - prepoved prodaje časopisa

Možu pobudnice je bil za pet let izrečen ukrep prepovedi
prebivanja v Sloveniji. Pobudnica je na podlagi novih dejstev

Pobudnik je v vlogi zaprosil za pomoč v zvezi s prodajo
časopisov. Po številnih poizvedbah pri raznih organih smo
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6.3-455/95 - izločitev kazenskega postopka zoper
obdolženko

ugotovili, da mu je tržni inšpektor izdal odločbo o prepovedi
opravljanja trgovinske dejavnosti - trgovina na drobno prodaja časopisov in revij za določenem prodajnem mestu,
dokler pobudnik dejavnosti ne bo registriral pri pristojni izpostavi republiške uprave za javne prihodke. Pritožbo pobudnika zoper navedeno odločbo je ministrstvo za eknomske
odnose in razvoj zavrnilo, ker pritožnik ni uredil svojega
statusa do 31. decembra 1994 na podlagi zakona o gospodarskih družbah.

Pobudnica, ki je bila skupaj še z drugim obdolžencem v
kazenskem postopku pri Okrožnem sodišču v Kranju, se je
pritožila zaradi počasnega reševanja njene kazenske zadeve.
Pobudi je priložila izvedensko mnenje, ki je dokazovalo, da
kazenski postopek zelo neugodno vpliva na njeno duševno
zdravje. Ker je bil soobdolženec na begu in tako nedosegljiv,
sodišče ni razpisalo glavne obravnave.
Pri svojem posredovanju smo opozorili, da ima vsakdo pravico, da sodišče o obtožbah proti njemu odloči brez nepotrebnega odlašanja. Subjektivne okoliščine na strani pobudnice,
na katere smo opozorili, so le dodaten razlog za odločanje v
razumnem roku. Predlagali smo, da sodnica, ki obravnava to
kazensko zadevo, uporabi možnost, ki jo daje 33. člen zakona
o kazenskem postopku. Čeprav se v primeru sostorilcev praviloma izvede enoten postopek in se izda ena sodba, pa je
mogoče iz tehtnih razlogov in razlogov smotrnosti odločiti, da
se postopek zoper posamezne obdolžence izloči in dokonča
posebej.

V zvezi z navedeno problematiko smo pobudniku pomagali
predvsem v obliki poizvedb pri raznih organih in pravnih
nasvetov, skladno s pristojnostmi varuha. Zadevo smo zaključili, ko je pobudnik uspešno izpolnil predpisane zahteve za
ureditev statusa za trgovskega poslovodjo.
6.1-11/95 - vrnitev zaseženih predmetov
Kriminalisti UNZ Maribor so pobudniku pri hišni preiskavi 10.
marca 1993 zasegli več različnih predmetov. Člen 217 zakona
o kazenskem postopku (člen 209 ZKP/76) določa, da se zaseženi predmeti takoj vrnejo, če državni tožilec spozna, da ni
razloga za kazenski pregon, pa tudi ne kakšnega drugega
zakonskega razloga, da bi morali biti predmeti odvzeti.

Sodišče nam je sprva odgovorilo, da so urgence pobudnice
za prednostno obravnavanje utemeljene, vendar pa da zaradi
okoliščin sostorilstva in vsebinske povezanosti obeh obdolžencev ni mogoče izločiti postopka zoper pobudnico in o
obtožbi zoper njo odločiti ločeno.

Po našem posredovanju je bila večina zaseženih predmetov
pobudniku vrnjena 15. februarja 1995. Nerešeno je ostalo le
vračilo zaseženega kolesa z motorjem. Tu so delavci ministrstva za notranje zadeve sporočili, da so pobudnika večkrat
obvestili, naj pride iskat kolo na policijsko postajo, vendar
slednji tega ni storil. Opozorili smo, da dolžnost vrnitve zaseženega predmeta nalaga obveznost delavcem ministrstva za
notranje zadeve, da zaseženi predmet vrnejo, in da ne pomeni
zgolj pravice lastnika, da pride zaseženi predmet iskat. Gre za
prinosnino in ne za iskovino. Zaseženo kolo z motorjem je
bilo pobudniku vrnjeno 12. aprila 1995.

Na podlagi mnenja izvedenca, ki je kazalo na hudo duševno
stisko pobudnice, kar je bilo povezano s počasnim obravnavanjem njenega kazenskega postopka, smo ponovno posredovali. Poudarili smo, da pobudnica ne more in sme trpeti
posledic, če razpisana tiralica zoper drugega obdolženca ni
uspešna. Uporaba procesnega instituta izločitve postopka je v
tem primeru utemeljena v objektivnih (nedosegljivost soobdolženca) in subjektivnih (duševna stiska pobudnice) okoliščinah. Pisni odgovor sodišča v avgustu 1995 je bil sprva
ponovno negativen, kasneje pa nam je pobudnica sporočila,
da je sodišče vendarle ugodilo predlogu, izločilo njen postopek, 10. oktobra 1995 razpisalo glavno obravnavo in odločilo
o zadevi zoper pobudnico.

6.2-1513/95 - policijski postopek
Pobudnik se je na varuha obrnil zaradi prometne nesreče, v
kateri je bil udeležen.

6.3-897/95 - zahteva za obnovo postopka, gladovna stavka

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi našega posredovanja ugotovilo, da je bilo v ravnanju policistov v zvezi s
prometno nesrečo pobudnika ugotovljenih več strokovnih
napak. Ugotovljeno je bilo namreč, da dežurni policist PP
Logatec, na katero se je pobudnik obrnil, na ogled kraja
prometne nesreče s pobegom ni poslal policijske patrulje, niti
ni sam neposredno opravil ogleda vozila in poškodb na njem
ter jih fotografiral. Podobno malomarno in nestrokovno je
ravnal policist PP Vrhnika, na območju katere se je zgodila
prometna nesreča, ki razen, da je oddal depešo na PP Domžale, da z domnevnim povzročiteljem opravijo pogovor, ni
naredil ničesar. Nedosledno je ravnal tudi komandir PP Vrhnika, ki bi moral nadzirati poslovanje z nerešenimi zadevami
oziroma spisi in opozarjati na spoštovanje ustreznih rokov.

Pobudnik, ki je 12. maja začel gladovno stavko, je 16. maja
ponovno vložil zahtevo za obnovo kazenskega postopka.
Takšna zahteva je bila enkrat že pravnomočno zavrnjena,
pred tem pa tudi zahteva za izreden preskus pravnomočne
sodbe. Pobudnik je z obnovo postopka želel doseči ponovno
sojenje z upoštevanjem vseh dokazov, ki jih je predlagal v
svojo obrambo. V stikih z njim smo zaznali, da je v hudi
duševni stiski. Zato smo sodišču, ki je obravnavalo njegovo
zadevo priporočili prednostno in hitro obravnavo. Pri tem
smo poudarili, da ne zgolj formalno, temveč le skrbno vsebinsko obravnavanje vseh odločilnih okoliščin lahko privede do
pravične sodbe, kar je cilj ustavno zavarovane pravice do
poštenega sojenja. Zahtevo za obnovo kazenskega postopka
je sodišče zavrglo. Tudi pritožba ni bila uspešna. Vrhovno
sodišče pa je nato ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti.

Vendar je ministrstvo ugotovilo, da se je rok za vložitev
predloga za uvedbo postopka o prekršku zoper domnevnega
povzročitelja prometne nezgode iztekel, prav tako tudi rok za
vložitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka zoper
policiste. S strani UNZ Ljubljana pa je bila podana zahteva, da
PP Logatec in Vrhnika primer temeljito proučita in analizirata
na delovnih sestankih. Policista, ki sta ukrepa neustrezno in
malomarno, so opozorili in to njuno slabo delo upoštevali
(tudi) pri mesečnem nagrajevanju delovne uspešnosti. PP
Vrhnika je kasneje o prometni nesreči sestavila tudi uradni
zaznamek.

V vseh navedenih postopkih smo v stikih s pobudnikom in
njegovima zagovornikoma svetovali uporabo pravnih sredstev in pri pristojnih pravosodnih organih predlagali čim
hitrejše obravnavanje. Velja poudariti, da varuh zavrača gladovno stavko kot način uveljavljanja kakršnihkoli zahtev. Zato
smo pobudnika odvračali od nadaljevanja stavke, ki je ogrožala njegovo zdravje in bi lahko ogrozila tudi njegovo življenje.
6.4-112/95 - dolgotrajni pravdni postopek v sporu glede
ugotovitve skupnega premoženja (bivših) zakoncev

Glede na navedeno smo ministrstvu predlagali, da se pobudniku za storjene strokovne napake njihovih delavcev tudi
opraviči. Menimo namreč, da je glede na to, da se je iztekel
rok za uvedbo postopka o prekršku in rok za vložitev zahteve
za uvedbo disciplinskega postopka zoper policiste, zaradi
storjenih nepravilnosti pobudniku potrebno vsaj opravičilo.
poročevalec, št. 28

Pobudnik je na varuha človekovih pravic naslovil pobudo
zaradi dolgotrajnosti sodnega spora, ki ga je sodišče reševalo
že od leta 1988.
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tožba, vročiti strankama postopka, torej tudi dolžniku, v pisnem odpravku. Le tako je zagotovljena pravica do pritožbe.

I podlagi njegove pobude smo od predstojnika okrajnega
dišča zahtevali poročilo o časovnih okoliščinah obravnavak njegove zadeve, in to s stališča procesnih predpisov, ki
dišču nalagajo dolžnost koncentriranega in učinkovitega
Kavnavanja spornega predmeta.

Sodišče nas je obvestilo, da bo ravnalo skladno z našim
mnenjem, izdelalo pisni odpravek sklepa in ga vročilo strankama izvršilnega postopka.

Idišče smo opozorili na načelo procesne ekonomije, ki
hteva, da se postopek opravi brez zavlačevanja in s čim
knjšimi stroški, dolžnost sodišča pa je onemogočiti vsako
irabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku. Predsednik
hata mora v okviru materialnega in formalnega pravdnega
dstva poskrbeti, da se sporni predmet vsestransko pretita, pa vendar pri tem paziti, da se postopek ne zavlačuje.

6.4-1194/95 — nepravilno ravnan|e policista
Pobudnica se je pritožila zaradi ravnanja delavcev ministrstva
za notranje zadeve ob intervenciji zaradi parkiranja na njenem
dvorišču. Urad za pritožbe in notranjo zaščito ministstva je
pritožbo pobudnice ocenil kot utemeljeno. Ugotovljeno je
bilo, da je pomočnik komandirja pri intervenciji ravnal nepravilno. Zaradi »netaktnega« postopka se je ministrstvo pobudnici opravičilo in ji sporočilo, da* bodo zoper pomočnika
komandirja ustrezno disciplinsko ukrepali. Hkrati so pobudnico obvestili, da bodo zoper njo podali predlog za uvedbo
postopka o prekršku zaradi nedostojnega vedenja in žalitev
policistov.
Zaradi ugotovljene »netaktnosti« je ministrstvo ukrepalo tako,
da pomočnik komandirja v tekočem mesecu pri plači ni prejel
tistega dela, ki je namenjen delovni uspešnosti. Poleg tega so
njegovo ravnanje obravnavali na sestanku delavcev policijske
postaje in ga opozorili na nesprejemljivost takšnega ravnanja
pri postopkih z državljani.

idišče je v svojem poročilu ocenilo, da so razlogi za zamudo
\ strani pravdnih strank. Sodišče jen izvajalo le tiste dokaze,
sta jih predlagali obe stranki v postopku. Če je dopustilo
rajanje dokazov, ki jih je predlagal pobudnik, je moralo tudi
lige, saj je v dokaznem postopku treba preverjati nasprotuje si navedbe in trditve obeh strank. Pri tem se zaveda
očesnih predpisov o koncentriranem in učinkovitem obravivanju zadeve, vendar meni, da procesni predpisi strankam
nogočajo tudi takšno ravnanje, ki včasih meji že na zlorabo
»vic. Nedisciplina strank tako rekoč ni sankcionirana, zlasti
gre za »upravičene« izostanke strank in pooblaščencev, ko
dnik kljub temu, da obravnave ne prekliče, pogosto ne
ftre ničesar narediti. Tudi vlaganje obsežnih pripravljalnih
isov tik pred ali med obravnavo preprosto pomeni, da mora
dišče nasprotni stranki dati ustrezen rok za odgovor,
idišče zaključuje, da se je z zadevo pobudnika ukvarjalo
ko pogosto, kot je bilo to glede na obremenitve sodnikov in
Silne prednostne zadeve mogoče. Kdaj bo zadeva zakljua, pa ni moglo predvideti, ker je bila zadeva odstopljena v
'arno pristojno reševanje na okrožno sodišče zaradi vredisti spornega predmeta.
I podlagi časovnih okoliščin obravnavanja primera pobudka in takšnega odgovora sodišča smo sklenili, da sodišče
deve pobudnika ni obravnavalo in v sporu odločilo v ražurnim roku. To pa pomeni kršitev pravice do poštenega sojenja
zanika pravico do sodnega varstva.

Takšno odločitev smo ocenili vsaj kot nesorazmerno glede na
status obeh udeleženih oseb. Zato smo ministrstvu posredovali mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
V poročilu, ki ga je ministrstvo izdalo o pritožbi pobudnice, so
namreč naštete številne profesionalne napake pomočnika
komandirja ob intervenciji. Poročilo celo izrecno ugotavlja,
da so bile nepravilnosti ob policijski intervenciji »povod« za
izrečene žalitve s strani pobudnice. To pomeni, da je bilo
njeno ravnanje, zaradi katerega je bila predana sodniku za
prekrške, zgolj posledica nepravilnega ravnanja policistov ob
intervenciji. Takšna presoja dogodkov po našem mnenju terja
ustrezen odmev tudi pri ukrepih po dogodku. In prav tu
vidimo nedoslednost in nesorazmernost. Zoper policista pomočnika komandirja, ki je takrat nastopal kot pooblaščena
oseba MNZ in ki je z nepravilnim r$ynanjem ob intervenciji
državnega organa povzročil reakcijo državljanke, torej ni bil
predlagan oz. sprožen noben formalni postopek (o prekršku
ali disciplinski postopek). Zoper posameznico, ki je bila pravzaprav žrtev nepravilne policijske intervencije, pa je bil predlagan postopek pri sodniku za prekrške. In to kljub temu, da je
bila primarna dolžnost pripadnika državnega organa, da v
intervenciji postopa pravilno, zakonito in korektno. Poudayrili
smo, da je treba profesionalno ravnanje policista ob izvrševanju pooblastil, ki lahko posegajo v pravice posameznika,
'presojati strožje in po drugih merilih, kot pa velja to za
ravnanje fizične osebe - posameznika. Zal ukrepi ministrstva
po dogodku ne zadostijo tem merilom v celoti.

1-583/95 - počasnost obravnavanja civilne tožbe
i varuha je pobudnik naslovil pobudo zaradi počasnega
Iravnavanja tožbe, ki jo je na sodišču vložil 19. marca 1992.
Ivajal je, da sodišče na spisu še ni naredilo ničesar. Ni še
lo nobenega pripravljalnega naroka ali glavne obravnave.
I podlagi njegove pobude smo od predstojnika okrajnega
dišča zahtevali poročilo o časovnih okoliščinah obravnavaI primera pobudnika. Iz poročila je izhajalo, da je sodišče v
ta primeru naredilo edinole to, da je tožbo poslalo tožeči
tanki v odgovor. Poleg tega je sodnica dala tudi odredbo, da
zberejo drugi pravdni in izvršilni spisi, ki so v teku med
Svdnimi strankami. Ta dejanja naj bi kazala na to, da so bile
teku priprave na razpis glavne obravnave do katere pa ni
Išlo.

6.4-1523/95 - dolgotrajni sodni izvršilni postopek

fcdsednika sodišča smo opozorili na kršitev pravice do
•ločitve v razumnem roku ter predlagali sprejem ustreznih
irepov za zagotovitev rednega in učinkovitega sodnega odganja.

Pobudnik se je na varuha obrnil zaradi počasnega obravnavanja izvršilne zadeve zaradi izterjave denarnega zneska z rubežem, ocenitvijo in prodajo premičnih stvari dolžnika.

1-711/95 - izvršilni postopek, mnenje varuha

Sodišče nam je sporočilo, da je pri obravnavanju te zadeve
nastala zamuda. Predmetni rubež namreč ni bil opravljen, ker
sodišče od 1. januarja 1995 do 15. novembra 1995 ni imelo
sodnega izvršitelja. Nerešenih zadev, v katerih je treba opraviti izvršbo premičnih stvari, pa je bilo takrat na sodišču še
606, tako da je biio v tem primeru potrebnega še nekaj časa,
da je oz. bo zadeva pobudnika prišla na vrsto. Žal smo tako
morali tudi v tem primeru ugotoviti, da so veliki zastoji v
obravnavanju in odločanju pred sodišči.
9
Ker z danim poročilom nismo bili zadovoljni, smo na podlagi
čl. 25 ZVarCP predstojnici sodišča posredovali mnenje z
vidika varstva pravice do poštenega sojenja po 6. členu evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo-

>budnika, ki je dolžnik v izvršilnem postopku, je leta 1992
tiišče obvestilo, da je bila z internim sklepom sodišča
'ršba ustavljena, ker je bila celotna upnikova terjatev poplataa. V marcu 1995 pa je sodišče odredilo opravo izvršbe z
bežem premičnin in tako nadaljevalo izvršilni postopek.
>dišče pojasnjuje, da je na predlog upnika razveljavilo
•orni sklep o ustavitvi izvršbe in odredilo ponovni rubež za
'plačilo celotne terjatve, ker je bila pri izračunu terjatve
^rabljena napačna obrestna mera.
Svojem mnenju, ki smo ga posredovali sodišču, smo opozoda je treba vsak sklep, zoper katerega je dovoljena pri59
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boščin ter 23. členu ustave, ki sodišču nalaga odločanje brez
nepotrebnega odlašanja.

stanovanje in vanj naselila tretjo osebo. Za takšno ravnanje n
bilo pravne podlage, saj ni bilo pravnomočne sodbe oziromi
izvršilnega naslova.

Predstojnica sodišča je naše stališče obravnavala in sporočila, da se je zaradi kadrovskih težav na sodišču izjemno
povečalo število nerešenih zadev. Zagotovila nam je, da vse
sodnice pospešeno delajo na vseh zadevah, ki jih imajo v
delu, in poskušajo čim hitreje rešiti vsaj prednostne zadeve.

Na podlagi posredovanja varuha človekovih pravic je upravn
odbor Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin vrnil pobud
niku v uporabo stanovanje, na katerem je imel pred odhodorr
na prestajanje zaporne kazni stanovanjsko pravico. S pobud
nikom je sklenil najemno razmerje za nedoločen čas in zi
neprofitno najemnino. V postopku pa je odločanje o zahtev
pobudnika za odkup stanovanja po določilih o privatizacij
stanovanj po stanovanjskem zakonu. Pokrili pa so tudi stro
ške prebivanja pobudnika v času od konca prestajanja kazn
do vrnitve.

6.5-21/94 - dolgotrajnost delovnega spora
Pobudnik je na varuha naslovil pobudo zaradi počasnega
obravnavanja delovnega spora zaradi prenehanja delovnega
razmerja.
Navedel je, da njegov delovni spor traja že pet let. Decembra
1994 je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi in razveljavilo
odločbo sodišča prve stopnje v njegovi zadevi. Sodišče prve
stopnje pa nato v več kot šestih mesecih ni opravilo nobenega
procesnega dejanja v novem postopku.

9.1-735/95 - razpis za dodelitev socialnih stanovanj v občin
Na naš naslov se je obrnila pobudnica, ki je navedla, da j
pristojni organ občine v letu 1994 zavrgel njeno prijavo n
razpis za dodelitev socialnega stanovanja, ker ni izpolnili
pogoja iz razpisa, da morajo biti tako prosilec kot njegov
družinski člani državljani Republike Slovenije.

Na podlagi takšnih navedb njegove pobude smo od predsednika sodišča zahtevali poročilo o časovnih okoliščinah obravnavanja njegovega primera. Opozorili smo na zastoj, do katerega je prišlo pri delu na spisu. Sodišču smo posredovali še
svoje mnenje, da odločanje zunaj razumnega roka pomeni
kršitev pravice do poštenega sojenja in zanika pravico do
sodnega varstva ter da zlasti spori, ki so življenjskega pomena
za socialno varnost državljanov, terjajo posebno pozornost in
prednostno reševanje, še posebej pa to velja za pet let staro
zadevo, ki je bila že v pritožbeni odločitvi.

V zvezi z obravnavo navedene pobude smo občino in ministr
stvo za okolje in prostor zaprosili za dodatna pojasnila if
mnenje.
Po preučitvi zadeve in ob upoštevanju mnenja ministrstvi
smo ugotovili, da sporna določba v razpisu ni v skladu
zakonom in ustavo. S takšno določbo se državljani Republiki
Slovenije pri kandidiranju za dodelitev socialnih stanovan
postavljajo v neenakopraven položaj. Državljani Republiki
Slovenije v družinah, v katerih je kateri od družinskih članom
tujec, tako sploh ne morejo kandidirati za dodelitev social
nega stanovanja pod pogoji, ki veljajo za druge državljane.

Sodišče nam je nato sporočilo datum glavne obravnave, na
kateri je bila zadeva pobudnika zaključena.
Pobudnik je čez čas znova zaprosil za naše posredovanje, ker
več kot dva meseca od zaključka glavne obravnave ni prejel
pisno izdelane sodbe sodišča prve stopnje. Zaradi tega smo
ponovno posredovali pri predsedniku sodišča, ki nam je zagotovil da bo takoj ukrepal ter povabil pobudnika, naj se zglasi
pri njem na pogovor.

Županu smo navedeno mnenje posredovali s predlogom, na
ga upoštevajo pri naslednjih razpisih za dodelitev socialnih
stanovanj v občini.
0.4-210/95 - vloga pri skladu za sukcesijo

8.2-1292/95 - pridobitev telefonskega priključka

Pobudnik je uveljavljal terjatev do nekdanje SFRJ. Svoje
vlogo je v roku, ki je bil določen za prijavo terjatev Skladu Ri
za sukcesijo, naslovil na ministrstvo za finance in predsed
niku vlade. Kasneje, po izteku roka, se je obrnil tudi na sklad
ki pa je njegovo vlogo zavrnil.

Pobudnica se je obrnila na naš naslov v stiski, ker ji ni uspelo
skleniti telefonskega naročniškega razmerja s Telekomom.
Njen mož je invalid, več let paraliziran in potreben stalne
domače nege in večkrat tudi nujne zdravniške pomoči. Dosedanji odgovori na njene zahteve so bili formalni in brez
odgovora, kdaj lahko pričakuje tako želen telefon.

Vlogo, naslovljeno na ministrstvo za finance, ki je bila vloženi
pravočasno, bi po zakonu o splošnem upravnem postopki
ministrstvo moralo posredovati pristojnemu organu, tore
skladu. Ni sprejemljivo, da bi zaradi nepravilnega ravnanji
državnega organa nekdo izgubil svojo pravico. Zato sme
predlagali skladu, naj vlogo ponovno preskusi s stališča pra
vočasnosti.

Telekom Slovenije smo zapropsili za informacijo o reševanju
dosedanjih vlog pobudnice in jih prosili za natančnejši odgovor, kdaj lahko pričakuje telefonski priključek oziroma kaj naj
stori, da bi se vloga obravnavala kot prednostna glede na
zdravstvene razmere v družini.

Sklad je po ponovni vsebinski obravnavi vlogo upošteval ko
pravočasno.

Telekom Slovenije nam je v odgovoru sporočil, da je naš
dopis skrbno proučil in naložil tehnični službi, da pobudnici
čimprej omogoči nov telefonski priključek. Pobudnica je telefonski priključek že dobila in se nam je zahvalila za posredovanje.

0.4-294/95 — Izdelava lokacijske dokumentacije
Pobudnik je v postopku legalizacije črne gradnje po zakonu <
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in dru
gih posegov v prostor. Upravni organ mu je določil rok zi
dostavo lokacijske dokumentacije, sicer bo njegovo vlogo ko
nepopolno zavrgel. Pobudnik se boji, da pooblaščena organi
zacija lokacijske dokumentacije ne bo izdeala do tega roka.

9.1-251/95 - hrup v stanovanju
Pobudnica se je v pismu na naš naslov med drugim pritožila
zaradi hrupa, ki ga v večstanovanjski hiši povzroča zastarela
toplotna postaja.

Na našo poizvedbo smo od pooblaščene organizacije prejel
zagotovilo, da bo lokacijska dokumentacija vsekakor izdelani
v roku, ki ga je postavil upravni organ.

Po našem posredovanju je pristojni stanovanjski inšpektor
izdal odločbo, s katero je naložil lastnikom zgradbe, da
morajo izvesti rekonstrukcijo toplotne postaje v stanovanjski
hiši.

0.4-395/95 - telefonski priključek v nadomestnem
stanovanju

9.1-588/95 - izpraznitev stanovanja

Pobudnik se je moral zaradi gradnje mostu v Mariboru prese
liti v drugo, nadomestno stanovanje. V prejšnjem stanovanji
je imel telefonski priključek, ki je pobudniku pomenil edine

V času prestajanja zaporne kazni je pobudniku nekdanja
občina Ljubljana Moste-Polje proti njegovi volji izpraznila
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predvsem bistvene probleme na področju človekovih pravic
in pravne varnosti.

povezavo s hčerjo, ki je živela v oddaljenem kraju. Ob preselitvi mu je bil investitor zavezan zagotoviti telefonski priključek
v nadomestnem stanovanju. Po preseliti v nadomestno stanovanje telefonskega priključka dolgo ni dobil.

Ni sporno, da je naša država človekovim pravicam že ob svoji
vzpostavitvi posvetila posebno pozornost. Ta skrb se je pokazala tudi v ustavi Republike Slovenije, ki vsebuje podrobna
določila o človekovih pravicah in vključuje ratificirane mednarodne pravne akte v notranji pravni red. Najpomembnejši
mednarodni pravni akti pa se nanašajo prav na spoštovanje
človekovih pravic. Zavezanost spoštovanja človekovih pravic
je Slovenija izpričala tudi z ratifikacijo evropske konvencije o
človekovih pravicah.

Zadevo smo obravnavali ob upoštevanju pristojnosti varuha
človekovih pravic v primerih nekorektnega ravnanja nosilcev
javnih pooblastil. Upoštevali smo tudi, ga gre za starejšo
osebo, za katero je telefon bistvena kvaliteta bivanja.
Varuh je posredoval pri podjetju, ki je po pogodbi z mestno
občino Maribor izvajalo premoženjskopravna opravila v zvezi
z zadevno gradnjo in po intervenciji je pobudnik dobil telefonski priključek.

Vse to pa ne pomeni, da v praksi ne prihaja do težav. Spoštovanje človekovih pravic bo tudi v prihodnje treba postavljati v
ospredje tako pri snovanju novih predpisov kot pri vsakoevnih
odločitvah državnih organov. Obstaja namreč nevarnost, da
pragmatični interes države preglasi spoštovanje pravic posameznika in se tako država ponovno postavi nad človeka.

0.5-905/95 - prijava stalnega prebivališča
Pobudnica se je želela vključiti v zdravljenje alkoholizma,
vendar ni mogla urediti zdravstvenega zavarovanja, ker je bila
z odločbo v postopnem ugotavljanju stalnega bivališča izbrisana iz registra prebivalstva.

Ni mogoče trditi, da bi v naši državi prihajalo do načrtnega in
sistematičnega teptanja človekovih pravic. Vendar pa število
in vsebina vlog, ki jih prejemamo, razkrivata nepravilnosti in
probleme, ki jih posameznikom povzročajo državni in drugi
organi. Veliko vlog, ki spadajo v pristojnost varuha, se resda
nanaša na slabo poslovanje teh organov. Vendar imajo tudi
številni od teh primerov vse znake kršitve človekovih pravic,
zlasti pravice do odločanja v razumnem roku. Utemeljenih
pobud te vrste je veliko.

Za rešitev te zadeve je bila izjemoma, na podlagi podatkov
uprave zavetišča in drugih dokazov v postopku, sprejeta prijava stalnega prebivanja v zavetišču.
Ugotavljamo, da je vedno več državljanov, ki zaradi različnih
vzrokov ostanejo brez stalnega prebivališča. Pri tem gre tako
za klasične brezdomce kot tudi za ljudi, ki zaradi izselitve iz
dosedanjega stanovanja, opravljene na podlagi sodne
odločbe, ostanejo brez strehe ali vsaj brez možnosti, da bi si
uredili stalno bivališče. Ker pa je na stalno prebivališče vezanih veliko socialnovarstvenih pravic, so tudi zanje prikrajšani,
kar lahko v posameznih primerih povzroči povsem nerešljive
probleme. Zato smo pristojno ministrstvo zaprosili za mnenje,
kakšne so možnosti prijave stalnega prebivališča na naslovih
zavetišč in drugih podobnih ustanov, ki jih vodijo državne
socialnopravne organizacije. Takšen način reševanja tovrstnih problemov že poznajo v nekaterih državah, kjer se s
problemom brezdomcev srečujejo že dalj časa, na primer v
Franciji.

Za oceno stanja glede spoštovanja človekovih pravic in
pravne varnosti so med številonimi problemi, ki so podrobno
predstavljeni v poročilu, posebnega poudarka vredni naslednji: dolgotrajnost in neučinkovitost številnih postopkov pred
državnimi organi, nedodelanost zakonodaje, skromne in
nepregledne pritožbene možnosti zoper ravnanje organov,
socialna stiska znatnega števila prebivalcev in problemi, ki so
povezani z osamosvojitvijo Slovenije.
Ugotavljamo, da v minulem letu ni prišlo do učinkovitih ukrepov, ki bi znatno pripomogli k razrešitvi navedenih problemov.

0.7-1271/95 - plačilo računa za opravljeno izvedensko delo

Učinkovitost in korektnost dela državnih organov

Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica zaradi
plačila računa za opravljeno izvedensko delo po uradni dolžnosti. Pobudnica je bila s sklepom sodišča postavljena za
izvedenko z nalogo pregleda finančne in knjigovodske dokumentacije. Pobudnica je izvedensko delo po uradni dolžnosti
korektno opravila in 14. oktobra 1994 sodišču izstavila račun
za plačilo opravljenega dela. Sodišče računa pobudnice ni
plačalo, ker v finančnem načrtu ni imelo zagotovljenih sredstev za plačilo izvedencev. Tako je ostal račun neplačan.

Najresnejši problem, ki ga' srečujemo pri delu državnih organov, je dolgotrajnost postopkov, ki pri nekaterih sodiščih in
upravnih organih prekoračuje vse razumne roke. Kljub
našemu nenehnemu opozarjanju ni opaziti znakov izboljšanja. Posameznikov, ki so prizadeti zaradi takšnega poteka
postopkov, je zelo veliko.
Sodišča ne odločajo v razumnem roku, nerazumno dolgi pa
so tudi nekateri upravni postopki, pri katerih celo zakon
določa rok za odločitev. Dolgotrajnost nekaterih postopkov
pomeni praktično onemogočanje uveljavljanja varstva pravic
posameznika. Razen izjemno škodljivih posledic, ki jih ima
tako stanje za posameznika, se krepi nevarnost samovoljnega, nepravnega razreševanja sporov, kar ima lahko katastrofalne posledice za pravno varnost v državi.

Po pregledu pobude je bilo ugotovljeno, da bi pobudnica s
tožbo na plačilo računa vsekakor uspela. Ugotovili smo tudi,
da bi taka tožba pomenila samo dodatno obremenjevanje
proračuna sodišča. Zato smo posredovali pri ministrstvu za
pravosodje in opozorili na problem.
Po našem posredovanju je pobudnica sporočila, da je zadeva
s sporazumom obeh strani urejena.

V številnih upravnih postopkih je prekoračen rok za odločitev,
ki ga določa zakon. Tovrstno neupoštevanje zakonov ni sankcionirano.

6. UGOTOVITVE IN OCENE O STOPNJI
SPOŠTOVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC TER O
PRAVNI VARNOSTI DRŽAVLJANOV V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Pri delu upravnih organov pogosto ugotavljamo izogibanje
odločanju in neenako odločanje v različnih delih države.
Upravni nadzor, ki bi lahko odpravil takšne nepravilnosti, ni
zadovoljivo organiziran in v praksi ne deluje.
Na pravno varnost državljanov zelo slabo vpliva neizvrševanje
odločb državnih organov, zlasti odločb inšpekcijskih služb. S
tem se opogumljajo kršitelji predpisov, tisti, ki jih kršitve
prizadenejo, pa se počutijo nezaščitene in izgubljajo zaupanje v državo.

Skladno z zakonom o varuhu človekovih pravic mora letno
poročilo vsebovati tudi ugotovitve in ocene o stopnji spoštovanja človekovih pravic ter o pravni varnosti državljanov v
Republiki Sloveniji. Predhodna poglavja, zlasti pa pregled
ključnih problemov po posameznih področjih, vsebujejo
podroben prikaz kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti, ki smo jih zaznali pri našem delu v prvem letu obstoja
institucije varuha. Zato tukai povzemamo in poudarjamo

Posameznik pa je pogosto prizadet tudi zaradi zapletenosti in
nepreglednosti postopkov, ki bi jih bilo treba z novimi zako61
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nodajnimi rešitvami poenostaviti in narediti prijaznejše za
stranke v postopku.

poslujejo s strankami, v občinah, gospodarskih in drugih
javnih službah, od komunale in prometa do zdravstva in
zdravstvenega zavarovanja.

Prihaja tudi do nepravilnosti, samovolje in birokratske togosti
v ravnanju posameznih državnih uradnikov. Skrb zbujajoča
pa sta oblastniška miselnost in obnašanje, ki ju je še vedno
opaziti pri nekaterih državnih uradnikih. Posameznika, ki se
obrača nanje, obravnavajo podcenjujoče, s pozicije močnejšega in včasih tudi žaljivo. Do marsikoga še ni prodrlo spoznanje, da morajo biti državni organi v službi posameznika, ki
se nanje obrača zaradi storitev, ki mu jih zagotavlja zakon in
je do njih upravičen.

Pogrešamo tudi kodekse ravnanja posameznih organov in
služb, v katerih bi se zavezali za določeno raven storitev, na
katero posameznik lahko računa. Takšen kodeks bi bil lahko
osnova za presojanje o upravičenosti pritožbe posameznika.
Predlagamo oblikovanje kodeksov za področje državne
uprave, posameznih javnih služb, obveznih zavarovanj, monopolnih storitvenih dejavnosti, v okviru varstva potrošnikov pa
tudi na občutljivih področjih zasebne dejavnosti, kjer je posameznik pogosto žrtev nevestnega tržnega tekmovanja.
Socialni problemi

Zakonodaja, pravni red
Pravni red v državi se močno spreminja. Prilagaja se na novo
nastalim razmeram na družbenem in gospodarskem področju
in spremenjenim izhodiščem, ki jih je uvedla ustava iz leta
1991. Na nekaterih področjih še niso bili sprejeti ali novelirani
zakoni, ki so nujno potrebni za praktično uveljavljanje in
varovanje z ustavo in mednarodnimi pravnimi akti zagotovljenih človekovih pravic (na primer zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o izvrševanju pripora, zakon o mentalnem
zdravju). Prav tako pa predolgo traja priprava zakonov, ki naj
bi rešili nekatere na novo nastale probleme (zakon o vojaških
pokojninah, zakon o delovnih razmerjih).

Kljub številnim mehanizmom in znatnim sredstvom, ki jih
država zagotavlja kot pomoč tistim, ki brez lastne krivde
ostanejo brez sredstev za preživljanje, ugotavljamo, da je še
vedno veliko ljudi, ki živijo v resni socialni stiski.
Mehanizme socialne pomoči bo treba prilagajati dejanskim
problemom posameznikov na takšen način, da bo z njimi
mogoče zajeti tudi tiste socialne primere, ki se izmikajo doslej
uveljavljenim pravilom. Le tako bo lahko država vsem svojim
prebivalcem dejansko zagotovila človekovega dostojanstva
vredno življenje.

Ob številnih novih zakonih je treba posvetiti veliko več pozornosti spremljanju učinkov novih rešitev na pravice posameznika in sprejemati dopolnitve, ki naj odpravijo negativne
posledice ali uredijo tiste realne okoliščine, ki jih zakon ni
predvidel.

Osamosvojitvena problematika
Pet let po osamosvojitvi Slovenije se številni posamezniki še
vedno srečujejo s problemi, ki so bolj ali manj neposredno
povezani z njo. Gre predvsem za postopke pridobivanja slovenskega državljanstva, urejanje statusa tujcev, izplačevanje
vojaških pokojnin in ureditev razmerij, povezanih z vojaškimi
stanovanji. Menimo, da je skrajni čas, da država ta vprašanja
dokončno razreši. Negotovosti in stiske, s katerimi se soočajo
številni posamezniki, ki jim ne uspe rešiti katerega od navedenih, zanje eksistenčno pomembnih vprašanj, je treba čimprej
končati.

Pri sprejemanju novih predpisov velja posvetiti posebno
pozornost upoštevanju načela zaupanja v pravo, ki je bistveni
element pravne države. Zaradi intenzivnih sprememb v zadnjih letih in številnih spremljajočih problemov je to zaupanje
na zelo nizki ravni. Zato je pri nadaljnjih spremembah predpisov treba ravnati tako, da se bo položaj izboljšal.
Pritožbene možnosti

V številnih postopkih se še vedno upoštevajo dejstva, ki se
nanašajo na obdobje osamosvajanja in na katerih temeljijo za
posameznika negativne pravne posledice. Menimo, da po
petih letih ni dopustno upoštevati nobene navedbe o ravnanju
posameznika, če ne gre za sum storitve kaznivega dejanja. Ce
pa gre za kaznivo dejanje, je treba izvesti z zakonom določene
postopke.

Za ustrezno raven pravne varnosti so nujen pogoj učinkovite
pritožbene možnosti posameznika. Tu ne mislimo le na
pravna sredstva, vezana za konkreten akt, temveč predvsem
na možnost pritožbe zoper vsako ravnanje državnega ali drugega organa in javnih služb, ki posega v pravice in interese
posameznika. Ugotavljamo, da na nekaterih področjih takih
možnosti sploh ni. Drugod sicer obstajajo, vendar očitno ni
prave volje, da bi se o njih ustrezno seznanili uporabniki
oziroma stranke. Ponekod pa ugotavljamo tudi neustrezno
obravnavanje pritožb, ker ni določena ustrezna služba ali
odgovorni posameznik, ki bi se ukvarjal s tem področjem, ali
pa se nasploh podcenjevalno gleda na pritožbe uporabnikov.
Zato ti nimajo zaupanja v pritožbene možnosti tudi tam, kjer
te obstajajo.

Skrb za človekove pravice je trajna naloga vsake države, ki
želi biti demokratična in pravna. Pristajanje na kompromise
na račun pravic posameznika lahko pripelje do obsežnega
teptanja človekovih pravic. Zato od vseh državnih in drugih
organov pričakujemo skrbno upoštevanje opozoril in predlogov, navedenih v tem poročilu. Človekove pravice niso
nepotrebno razkošje ali pogrešljiv okrasek, temveč temelj in
bistveni sestavni del demokratične pravne države.

Učinkovite pritožbene možnosti, podkrepljene s svetovanjem
strankam, bo treba vzpostaviti ali razviti v državnih organih, ki
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