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ZADEVA: IZVAJANJE SKLEPA VLADE RS Z DNE 24.10.2002 - devetinpetdeseto
spremljanje realizacije plana po stanju na dan 30. 6. 2017

Ministrstvo za pravosodje v skladu s smernicami, začrtanimi v sklepih Vlade RS z dne 24. 10.
2002 in 23. 1. 2003, vse od septembra 2002 vsake tri mesece spremlja realizacijo načrtovanega
zaključka procesa denacionalizacije. V skladu s sprejetim načrtom bi morale upravne enote
zaključiti s postopki denacionalizacije do 31. 3. 2005, vendar deseto spremljanje realizacije tega
ni potrdilo. Tudi zbiranje podatkov na dan 30. 6. 2017, ki predstavlja že devetinpetdeseto
spremljanje realizacije terminskega načrta, tega ni potrdilo.
I. Spremljanje realizacije terminskega načrta po upravnih enotah:
a) po vseh vloženih denacionalizacijskih zadevah:
Po podatkih, ki so nam jih posredovale načelnice in načelniki upravnih enot, je bilo po stanju na
dan 30. 9. 2002 pri upravnih enotah vloženih 37.988 denacionalizacijskih zahtevkov, medtem ko
je bilo po podatkih 59. spremljanja zaključka procesa denacionalizacije na dan 30. 6. 2017 pri
upravnih enotah vloženih 38.470 denacionalizacijskih zahtevkov. V obdobju od prvega
spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije (dne 30. 9. 2002) do zadnjega
(30. 6. 2017) je bilo na UE zabeleženih 482 novih zadev. Gibanje vloženih zahtevkov za
denacionalizacijo od prvega spremljanja naprej je razvidno iz tabele 6 - rekapitulacija, ki je
priloga te obrazložitve. Iz podatkov omenjene tabele je mogoče razbrati, da se je število
vloženih zahtevkov pri upravnih enotah v zadnjem obdobju ustalilo. Pri štiridesetem spremljanju
(stanje na dan 30. 9. 2012) se je sicer povečalo za 47 zadev (iz 38.423 vloženih zahtev na
38.470 vloženih zahtev), vendar zgolj iz razloga natančnejšega evidentiranja vloženih in rešenih
zadev na UE Radovljica, ki je ponovno preštela vse svoje že arhivirane zadeve na področju
denacionalizacije ter pri tem ugotovila, da je imela dejansko vloženih 540 zahtevkov za
denacionalizacijo (od katerih je pravnomočno rešila že 531 zadev) in ne 493, kot je to sporočala
dotlej. Pri vseh nadaljnjih spremljanjih zaključka procesa denacionalizacije je število vloženih
zahtevkov ostalo nespremenjeno.

b) po pravnomočno zaključenih zadevah:
Pri prvem spremljanju realizacije zaključka procesa denacionalizacije na dan 30. 09. 2002, je
bilo pravnomočno zaključenih zadev 30.166, kar je ob primerjavi števila tedaj vloženih zahtev
predstavljalo 79,4 %. Če bi število dne 30. 9. 2002 pravnomočno zaključenih zadev primerjali s
številom dejansko vloženih zahtevkov (stanje na dan 30. 6. 2017 - 38.470), pa bi ugotovili, da je
bil delež tedaj pravnomočno zaključenih zadev dejansko "le" 78,4 %.

V 177 mesečnem obdobju oz. v 14 letih in devetih mesecih se je delež pravnomočno
zaključenih zadev povečal za 21,1 odstotkov (iz 78,6 % na 99,7%), številčno pa to
predstavlja 8.198 več pravnomočno zaključenih zadev. Glede na zadnje poročanje (31. 3.
2017), ko je bilo pravnomočno zaključenih 38.359 denacionalizacijskih zadev, je v tem
trimesečnem obdobju postalo pravnomočnih 5 zadev, tako da skupno število pravnomočno
zaključenih zadev sedaj znaša 38.364.
Na nacionalni ravni je delež pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah
99,7 odstoten glede na vse vložene zahteve. Vse upravne enote (58 upravnih enot), razen
UE Sežana (98 odstotkov), imajo pravnomočno zaključenih 99 in več odstotkov
denacionalizacijskih zadev.

c) glede na doseganje načrta:
Skladno s pripravljenim časovnim okvirom, ki ga je za zaključek procesa denacionalizacije
sprejela Vlada RS na seji dne 23. 1. 2003, so upravne enote načrtovale, da bodo na dan
31. 3. 2005 na prvi stopnji rešene vse denacionalizacijske zadeve (MOP - 0 zadev, MG - 0
zadev in MKGP - 0 zadev). Pri desetem četrtletnem spremljanju je bilo na dan 31.03.2005
dejansko nerešenih še 2.485 denacionalizacijskih zadev, pri enajstem spremljanju še 2.344
zadev, pri dvanajstem spremljanju še 2.171 zadev, pri trinajstem spremljanju še 1.911 zadev,
pri štirinajstem spremljanju še 1.817 zadev, pri petnajstem spremljanju še 1.587 zadev, pri
šestnajstem spremljanju še 1.397 zadev, pri sedemnajstem spremljanju še 1.211 zadev, pri
osemnajstem spremljanju še 1.105 zadev, pri devetnajstem spremljanju še 936 zadev, pri
dvajsetem spremljanju še 801 nerešena denacionalizacijska zadeva, pri enaindvajsetem
spremljanju še 685 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri dvaindvajsetem spremljanju še
599 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri triindvajsetem spremljanju še 562 nerešenih
zadev, pri štiriindvajsetem spremljanju še 493 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri
petindvajsetem spremljanju še 459 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri šestindvajsetem
spremljanju še 424 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri sedemindvajsetem spremljanju še
382 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri osemindvajsetem spremljanju še 359 nerešenih
zadev, pri devetindvajsetem spremljanju 324 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri
tridesetem spremljanju 296 nerešenih zadev, pri enaintridesetem spremljanju 272 nerešenih
zadev, pri dvaintridesetem spremljanju 245 nerešenih denacionalizacijskih zadev, pri
triintridesetem spremljanju 216 nerešenih zadev, pri štiriintridesetem spremljanju 214 nerešenih
zadev, pri petintridesetem spremljanju zaključka procesa denacionalizacije 219 nerešenih
zadev (povečanje za 5), pri šestintridesetem spremljanju 205 nerešenih zadev, pri
sedemintridesetem spremljanju (na dan 31. 12. 2011) 185 nerešenih zadev, pri
osemintridesetem spremljanju (na dan 31. 3. 2012) 184 zadev, pri devetintridesetem
spremljanju (na dan 30. 6. 2012) pa je bilo pri upravnih enotah nerešenih še 178 zadev. Pri
štiridesetem spremljanju (na dan 30. 9. 2012) je bilo pri upravnih enotah nerešenih 171 zadev,
pri enainštiridesetem spremljanju (stanje na dan 31. 12. 2012) 169 zadev, pri dvainštiridesetem
spremljanju (stanje na dan 31. 3. 2013) 155 zadev, pri triinštiridesetem spremljanju (stanje na
dan 30. 6. 2013) 136 zadev, pri štiriinštiridesetem spremljanju (stanje na dan 30. 9. 2013) se je
število nerešenih zadev povišalo na 139, pri petinštiridesetem spremljanju (stanje na dan 31.
12. 2013) se je število nerešenih zadev ponovno znižalo in sicer na 134. Pri šestinštiridesetem
spremljanju (stanje na dan 31. 3. 2014) so imele upravne enote nerešenih 129 zadev, pri
sedeminštiridesetem spremljanju (stanje na dan 30. 6. 2014) 125 nerešenih zadev,
oseminštiridesetem spremljanju (stanje na dan 30. 9. 2014) 118 nerešenih zadev, pri
devetinštiridesetem spremljanju (stanje na dan 31. 12. 2014) 101 nerešeno zadevo in pri
petdesetem spremljanju (stanje na dan 31. 3. 2015) 100 nerešenih zadev. Pri enainpetdesetem
spremljanju (stanje na dan 30. 6. 2015) so imele upravne enote še 97 nerešenih zadev, pri
dvainpetdesetem spremljanju (stanje na dan 30. 9. 2015) 98 nerešenih zadev, pri
triinpetdesetem spremljanju (stanje na dan 31. 12. 2015) 95 zadev, pri štiriinpetdesetem
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spremljanju (stanje na dan 31. 3. 2016) 88 nerešenih zadev, pri petinpetdesetem spremljanju
(stanje na dan 30. 6. 2016) pa 89 nerešenih zadev. Pri šestinpetdesetem spremljanju (stanje na
dan 30. 9. 2016) so imele upravne enote nerešenih 82 zadev, pri sedeminpetdesetem
spremljanju (stanje na dan 31. 12. 2016) 74 nerešenih zadev, pri oseminpetdesetem
spremljanju (stanje na dan 31. 3. 2017) 77 nerešenih zadev, pri zadnjem, devetinpetdesetem
spremljanju (stanje na dan 30. 6. 2017) pa 70 nerešenih zadev.

Po predlogih časovnega okvira po četrtletjih za dokončanje procesa denacionalizacije, ki
so jih pripravile upravne enote same, bi vseh 58 upravnih enot moralo v prvem četrtletju
2005 zaključiti s postopki denacionalizacije, vendar v nacionalnem okviru načrt ni bil
realiziran.

Med upravnimi enotami je prva zaključila s postopki Upravna enota Metlika, ki je že pri
sedmem spremljanju realizacije načrta sporočila, da so imeli na dan 30. 6. 2004 rešene vse
denacionalizacijske zadeve na prvi stopnji, da pa imajo nekaj zadev še v pritožbi na 2. stopnji
oz. v upravnem sporu. Pri 10. spremljanju (31. 3. 2005), ko bi se morali denacionalizacijski
postopki že zaključiti, je bilo mogoče ugotoviti, da razen UE Metlika nobena druga upravna
enota ni realizirala zastavljenega terminskega načrta dokončanja denacionalizacijskih
postopkov iz preteklih obdobij.
Pri 17. spremljanju (31. 12. 2006) sta tudi upravni pravni enoti Brežice in Dravograd
sporočili, da imata na prvi stopnji rešene vse denacionalizacijske zadeve, da pa imata nekaj
zadev še v pritožbi. Pri 19. spremljanju (30. 6. 2007) je UE IZOLA sporočila, da je prva
pravnomočno zaključila vseh 51 denacionalizacijskih postopkov. Pri 20. spremljanju
(30. 9. 2007) je bilo mogoče iz prejetih podatkov ugotoviti, da ima tudi UE Postojna na prvi
stopnji rešene vse denacionalizacijske zadeve (nekaj zadev še v pritožbi), prav tako je bilo
mogoče enako ugotoviti tudi pri 21. spremljanju (31. 12. 2007) za upravne enote Hrastnik,
Šentjur pri Celju in Trebnje, katere so na prvi stopnji imele rešene vse denacionalizacijske
zadeve, nekaj zadev so imele le še v pritožbi. Nadalje je bilo mogoče na podlagi posredovanih
podatkov ugotoviti, da imata še dve upravni enoti zaključene postopke na prvi stopnji pri 23.
spremljanju zaključka procesa denacionalizacije (30. 6. 2008), ko sta tudi upravni enoti
Črnomelj in Slovenj Gradec sporočili, da imata samo še nekaj zadev v pritožbi. Tudi pri 24.
spremljanju (30. 9. 2008) sta dve upravni enoti (Logatec ter Trbovlje) navedli, da imata že
zaključene postopke na prvi stopnji, pri 26. spremljanju (31. 3. 2009) pa je UE RADLJE ob
Dravi sporočila, da je (kot druga) pravnomočno zaključila vseh 286 denacionalizacijskih
postopkov, medtem ko je UE Zagorje ob Savi sporočila, da ima na prvi stopnji rešene vse
denacionalizacijske zadeve (z eno zadevo v pritožbi). V nadaljevanju sta pravnomočno zaključili
vse postopke še UE ORMOŽ in ŠENTJUR pri Celju (565 oz. 152 denacionalizacijskih
postopkov), kar je bilo ugotovljeno pri 27. spremljanju (30. 6. 2009). Pri 28. spremljanju
(30. 9. 2009) je iz prejetih podatkov izhajalo, da ima UE Idrija na prvi stopnji rešene vse
denacionalizacijske zadeve, ter da je UE METLIKA kot peta pravnomočno zaključila vseh
119 denacionalizacijskih postopkov. Pri 29. spremljanju (31. 12. 2009) sta UE Litija in
Vrhnika sporočili, da imata na prvi stopnji rešene vse denacionalizacijske zadeve. Pri 30.
spremljanju (31. 3. 2010) pa je podatke o zaključenih postopkih na prvi stopnji posredovala še
UE Slovenska Bistrica, medtem ko sta UE KRŠKO in LOGATEC posredovali podatke, iz
katerih je izhajalo, da sta kot šesta in sedma pravnomočno zaključili vseh 433 oz. 216
denacionalizacijskih postopkov. Pri 31. spremljanju (30. 6. 2010) so imele na prvi stopnji
rešene vse zadeve UE Dravograd, Hrastnik, Litija, Postojna, Trbovlje, Velenje in Vrhnika,
UE SEVNICA in ZAGORJE OB SAVI pa sta v tem obdobju kot osma in deveta
pravnomočno zaključili vseh 198 oz. 191 denacionalizacijskih postopkov. Pri 32.
spremljanju (30. 9. 2010) so imele rešene vse zadeve na prvi stopnji UE Hrastnik, Postojna,
Trbovlje, Velenje in Vrhnika, s postopki pa sta kot deseta in enajsta zaključili UE LITIJA in
RAVNE NA KOROŠKEM, kateri sta sporočili, da sta zaključili vseh 283 oz. 261
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denacionalizacijskih postopkov. Pri 33. spremljanju zaključka procesa denacionalizacije
(31. 12. 2010) je bilo na podlagi prejetih podatkov mogoče ugotoviti, da imajo UE Postojna,
Trbovlje, Velenje in Vrhnika že zaključene postopke na prvi stopnji, ter da je kot dvanajsta
pravnomočno zaključila z vsemi postopki (342) UE ČRNOMELJ. Pri 34. spremljanju
zaključka procesa denacionalizacije (31. 3. 2011) je bilo na podlagi prejetih podatkov mogoče
ugotoviti, da imajo UE Šmarje pri Jelšah, Trbovlje in Vrhnika že zaključene postopke na prvi
stopnji in da imajo nekaj zadev samo še v upravnem sporu, prav tako pa je bilo mogoče
ugotoviti, da v obdobju od zadnjega spremljanja (31. 12. 2010) do izdaje poročila nobena izmed
upravnih enot ni na novo pravnomočno zaključila vseh postopkov. Pri 35. spremljanju
zaključka procesa denacionalizacije (30. 6. 2011) je UE VRHNIKA (kot trinajsta) sporočila, da je
pravnomočno zaključila z vsemi postopki denacionalizacije (601 zadev), UE Idrija, Ribnica,
Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah in Trebnje pa so sporočile, da so že zaključile s postopki
denacionalizacije na prvi stopnji, da pa vsi postopki še niso pravnomočno zaključeni. Pri 36.
spremljanju (30. 9. 2011) sta se upravnim enotam, ki so že pravnomočno zaključile z vsemi
postopki denacionalizacije, pridružili še UE TRBOVLJE in UE TREBNJE, UE Idrija, Ribnica,
Slovenj Gradec in Šmarje pri Jelšah pa so sporočile, da na prvi stopnji nimajo več nerešenih
zadev, da pa je nekaj zadev še v pritožbi. Pri 37. spremljanju zaključka procesa
denacionalizacije (31. 12. 2011) se je upravnim enotam, ki imajo pravnomočno rešene vse
zadeve, pridružila še UE SLOVENJ GRADEC, UE Cerknica, Dravograd, Idrija, Lenart,
Pesnica, Ribnica in Šmarje pri Jelšah pa so sporočile, da na prvi stopnji nimajo več
nerešenih zadev, pač pa imajo nekaj zadev le še v pritožbi. Pri 38. spremljanju zaključka
procesa denacionalizacije (31. 3. 2012) ni nobena upravna enota sporočila, da je pravnomočno
zaključila z vsemi postopki denacionalizacije, tako da je število upravnih enot, ki so že zaključile
s postopki, glede na prejšnje spremljanje ostalo nespremenjeno (16 upravnih enot), je pa 9
upravnih enot (UE Cerknica, Dravograd, Idrija, Lenart, Murska Sobota, Pesnica, Postojna,
Ribnica in Šmarje pri Jelšah) sporočilo, da imajo na prvi stopnji zaključene vse zadeve, ter da
imajo nekaj zadev le še v pritožbi. Tudi pri 39. spremljanju zaključka procesa denacionalizacije
(30. 6. 2012) ni nobena upravna enota dodatno pravnomočno zaključila z vsemi postopki
denacionalizacije, kar pomeni, da je še vedno samo 16 upravnih enot takih, ki so s postopki že
zaključile. Od preostalih upravnih enot jih je 8 sporočilo (UE Brežice, Cerknica, Laško, Lenart,
Murska Sobota, Pesnica, Ribnica in Šmarje pri Jelšah) da na prvi stopnji nimajo več odprtih
postopkov, da pa je nekaj zadev še v pritožbi. Pri 40. spremljanju je UE LAŠKO kot
sedemnajsta sporočila, da ima pravnomočno zaključene vse postopke denacionalizacije (491
zadev), 7 upravnih enot (UE Brežice, Cerknica, Dravograd, Lenart, Murska Sobota, Pesnica in
Šmarje pri Jelšah) pa da ima zaključene postopke na prvi stopnji, z nekaj zadevami v pritožbi.
Pri 41. spremljanju (31. 12. 2012) ni nobena upravna enota sporočila, da je pravnomočno
zaključila z vsemi postopkih denacionalizacije, je pa 8 upravnih enot (UE Brežice, Cerknica,
Dravograd, Lenart, Murska Sobota, Pesnica, Ribnica in Šmarje pri Jelšah) posredovalo
podatke, da ima zaključene vse postopke na prvi stopnji, z nekaj zadevami v pritožbi. Pri 42.
spremljanju je UE POSTOJNA kot osemnajsta sporočila, da je pravnomočno zaključila z vsemi
postopki denacionalizacije (382 zadev), vse zadeve na prvi stopnji pa je imelo rešenih 8
upravnih enot (UE Brežice, Cerknica, Dravograd, Lenart, Murska Sobota, Pesnica, Ribnica
in Ruše). Pri 43. spremljanju ni nobena od upravnih enot dodatno zaključila z vsemi postopki
denacionalizacije, je pa UE Radlje ob Dravi, ki je sicer z vsemi postopki denacionalizacije
pravnomočno zaključila že 31. 3. 2009, sporočila, da ima zaradi vloženega izrednega pravnega
sredstva v delu spet eno zadevo, prav tako pa se je število pravnomočno zaključenih zadev iz
enakega razloga za 1 zmanjšalo še pri UE Žalec. Po pridobljenih podatkih je imelo 10 upravnih
enot (Brežice, Cerknica, Dravograd, Ilirska Bistrica, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota,
Pesnica, Ribnica in Ruše) rešene vse zadeve na prvi stopnji, z nekaj zadevami v pritožbi. Pri
44. spremljanju (30. 9. 2013) je UE DRAVOGRAD kot devetnajsta sporočila, da je
pravnomočno zaključila z vsemi postopki denacionalizacije (89 postopkov), UE Brežice,
Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota, Pesnica, Ribnica in
Ruše pa so že zaključile z vsemi postopki na prvi stopnji, vendar imajo nekaj zadev še v
pritožbi. Pri 45. spremljanju (31. 12. 2013) se upravnim enotam, ki že imajo pravnomočno
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zaključene vse postopke denacionalizacije, ni pridružila nobena nova upravna enota, prav tako
pa se je število upravnih enot, ki so že rešile vse zadeve na prvi stopnji, a imajo še nekaj zadev
v pritožbi, iz 10 zmanjšalo na 8 (UE Brežice, Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Lenart, Murska
Sobota, Ribnica in Ruše). Pri 46. spremljanju je ponovno 10 upravnih enot (UE Idrija, Ilirska
Bistrica, Koper, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota, Pesnica, Ribnica, Ruše in Slovenske
Konjice) sporočilo, da imajo zaključene vse postopke na prvi stopnji, z nekaj zadevami v
pritožbi, pravnomočno pa je vse postopke denacionalizacije imelo zaključene 18 upravnih enot.
Pri 47. spremljanju je UE ILIRSKA BISTRICA sporočila, da ima pravnomočno zaključene vse
postopke denacionalizacije (204 zadeve), UE Hrastnik, Koper, Lenart, Murska Sobota, Pesnica,
Ribnica, Ruše, Slovenske Konjice in Velenje pa so sporočile, da so rešile vse postopke na prvi
stopnji, ki pa še niso pravnomočni. Pri 48. spremljanju sta se upravnim enotam, ki so že
pravnomočno zaključile z vsemi postopki, pridružili še UE LENART in UE SLOVENSKE
KONJICE, medtem ko so UE Hrastnik, Murska Sobota, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ribnica,
Ruše, Šmarje pri Jelšah in Velenje sporočile, da na prvi stopnji nimajo več nerešenih zadev
(nekaj zadev imajo samo v pritožbi). Pri 49. spremljanju ni nobena upravna enota sporočila, da
je zaključila z vsemi postopki denacionalizacije, je pa 10 upravnih enot imelo rešene vse zadeve
na prvi stopnji (UE Brežice, Hrastnik, Ljutomer, Murska Sobota, Pesnica, Radlje ob Dravi,
Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Velenje). Pri 50. spremljanju sta tudi UE LJUTOMER in
UE MURSKA SOBOTA sporočili, da imata pravnomočno zaključene vse postopke
denacionalizacije, medtem ko so vse postopke na prvi stopnji imele rešene UE Brežice,
Hrastnik, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ribnica, Šmarje pri Jelšah in Velenje. Pri 51.
spremljanju sta se upravnim enotam, ki imajo pravnomočno zaključene vse postopke
denacionalizacije, pridružili še UE BREŽICE in UE IDRIJA, UE Ajdovščina, Hrastnik, Koper,
Radlje ob Dravi, Ribnica, Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Velenje pa so sporočile, da na prvi stopnji
nimajo več nerešenih zadev, da pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Pri 52. spremljanju ni
nobena upravna enota dodatno sporočila, da je pravnomočno zaključila z vsemi postopki
denacionalizacije, je pa 9 upravnih enot (UE Ajdovščina, Hrastnik, Koper, Lendava, Radlje
ob Dravi, Ribnica, Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Velenje) sporočilo, da je že zaključilo s
postopki na prvi stopnji. Pri 53. spremljanju je UE PESNICA sporočila, da je pravnomočno
zaključila z vsemi postopki denacionalizacije, medtem ko so UE Hrastnik, Koper, Lendava,
Radlje ob Dravi, Ruše, Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Velenje sporočile, da na prvi stopnji
nimajo več nerešenih zadev. Pri 54. spremljanju je še UE VELENJE sporočila, da je
pravnomočno rešila vse postopke denacionalizacije, vse postopke na prvi stopnji pa je imelo
zaključenih 7 upravnih enot (UE Gornja Radgona, Hrastnik, Koper, Lendava, Ruše, Šmarje
pri Jelšah in Tolmin). Pri 55. spremljanju nobena izmed upravnih enot ni dodatno sporočila,
da je pravnomočno zaključila z vsemi postopki denacionalizacije, zmanjšalo pa se je tudi število
upravnih enot, ki so zaključile s postopki na prvi stopnji (UE Gornja Radgona, Lendava,
Šmarje pri Jelšah in Tolmin), medtem ko se je pri 56. spremljanju upravnim enotam, ki so
pravnomočno zaključile z vsemi postopki denacionalizacije, pridružila še UE GORNJA
RADGONA, medtem ko so UE Grosuplje, Lendava, Ribnica, Šmarje pri Jelšah in Tolmin
imele rešene vse zadeve na prvi stopnji. Pri 57. spremljanju je pravnomočno zaključila z vsemi
postopki denacionalizacije še UE SLOVENSKA BISTRICA, kar osem upravnih enot pa je
sporočilo, da nimajo več odprtih postopkov na prvi stopnji (UE Lendava, Novo mesto, Radlje
ob Dravi, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Žalec). Pri 58. spremljanju ni nobena
upravna enota sporočila, da je pravnomočno zaključila z vsemi postopki, je pa osem upravnih
enot sporočilo, da ima zaključene vse postopke na prvi stopnji (UE Celje, Lendava, Novo
mesto, Radlje ob Dravi, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin). Pri 59. spremljanju
zaključka procesa denacionalizacije je 6 upravnih enot sporočilo, da je že zaključilo s postopki
na prvi stopnji, da pa imajo nekaj zadev še v pritožbi.
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d) glede na nerešene zadeve:
Na dan 30. 6. 2017 je bilo po podatkih načelnic in načelnikov na upravnih enotah nerešenih
še 70 denacionalizacijskih zadev. Ponovno je bilo največ nerešenih zadev na področju vračanja
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev in sicer 33 (47,14 %); na področju
vračanja stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč
je bilo nerešenih še 27 zadev (38,57 %); na področju vračanja zasebnih gospodarskih podjetij
pa je nerešenih še 10 zadev (14,28 %).
Cilj, ki je bil zastavljen s strani upravnih enot, da bodo na prvi stopnji zaključile
denacionalizacijske postopke najkasneje do konca marca 2005, ni bil dosežen. Te upravne
enote imajo DVANAJST let in tri mesece kasneje skupaj še vedno 70 nerešenih zadev.
Pri podrobnejši analizi zbranih podatkov ugotavljamo, da je pri 12 upravnih enotah (Ajdovščina,
Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Mozirje, Nova Gorica, Ptuj,
Radovljica in Žalec) ostalo skupno število nerešenih zadev glede na predhodno trimesečno
obdobje nespremenjeno, pri treh upravnih enotah (UE Novo mesto, Piran in Šmarje pri Jelšah)
pa se je število nerešenih zadev celo povečalo, in sicer pri vsaki upravni enoti za 1. Od upravnih
enot ima UE Mozirje že 90 mesecev (od 31. 12. 2009) nerešeno eno zadevo. Od ostalih
upravnih enot niso rešile nobene zadeve 21 mesecev (UE Kamnik), 18 mesecev (UE
Ajdovščina), 15 mesecev (UE Jesenice) oziroma 12 mesecev (UE Hrastnik). Vse ostale
upravne enote niso rešile nobene zadeve 9 mesecev ali manj.
Tudi pri preverjanju podatkov o pravnomočno zaključenih zadevah je bilo ugotovljeno, da je pri
kar 25 upravnih enotah, ki še niso zaključile s postopki na prvi stopnji, stanje glede na prejšnje
spremljanje ostalo nespremenjeno. Najdlje ni pravnomočno zaključila z nobenim postopkom
denacionalizacije UE Mozirje in sicer 72 mesecev (od 30. 6. 2011), sledijo ji UE Ajdovščina,
Radlje ob Dravi in Tolmin z 51 meseci (od 31. 3. 2013).
V tem četrtletju je zaznati napredek pri številu pravnomočno zaključenih zadev pri 3
upravnih enotah in sicer pri UE Maribor, Novo mesto in Sežana, ki so skupaj pravnomočno
zaključile s 5 denacionalizacijskimi postopki (UE Maribor in UE Novo mesto s po dvema, UE
Sežana pa z enim postopkom).
Največ nerešenih zadev ima UE LJUBLJANA in sicer 16 zadev (22,85 %). Sledijo ji UE
KRANJ s 6 (8,57 %), ter UE SEŽANA in UE ŠKOFJA LOKA s po 5 nerešenimi zadevami (7,14
% + 7,14 %). Vse ostale upravne enote imajo 4 ali manj nerešenih zadev.
Štiri upravne enote imajo skupaj 32 nerešenih zadev, kar v relativnem deležu predstavlja
45,71 % odstotkov vseh nerešenih zadev na nacionalni ravni.
Ostale upravne enote imajo 4 in manj nerešenih zadev. Eno nerešeno zadevo ima 10 UE, dve
nerešeni zadevi 3 UE, tri nerešene zadeve 2 UE, štiri nerešene zadeve 4 UE. Šest UE ima na
prvi stopnji rešene vse zadeve, devetindvajset UE pa ima že pravnomočno zaključene vse
postopke.

O vrnitvi odvzetega premoženja odločajo na prvi stopnji zraven upravnih enot tudi ministrstva in
sicer Ministrstvo za kulturo (prej Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.
V preteklosti je o vračanju premoženja, zavarovanega s predpisi o ohranjanju narave, na prvi
stopnji odločalo Ministrstvo za okolje in prostor, kasneje pa je pristojnost prešla na Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje. Po reorganizaciji ministrstev v drugi polovici leta 2014 je pristojnost za
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odločanje o vrnitvi premoženja, zavarovanega s predpisi o ohranjanju narave, ponovno prešla
na Ministrstvo za okolje in prostor.

II. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 1. stopnji:
1. Ministrstvo kulturo, ki dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so
zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, bi po načrtu že moralo zaključiti s
postopki vračanja premoženja v drugem četrtletju 2005 (30. 6. 2005). Po stanju na dan
30. 6. 2017 ima nerešenih še 17 zadev. V obdobju zadnjih dvanajstih mesecev se je število
nerešenih zadev na Ministrstvu za kulturo zmanjšalo za 10, število pravnomočno zaključenih
postopkov pa se je povečalo za 8.
Skladno s sklepom vlade z dne 2. 3. 2006 bi moralo Ministrstvo za kulturo o vseh
denacionalizacijskih postopkih odločiti najkasneje do 30. 9. 2006. Ugotavljamo, da sklep tudi 30.
6. 2017 še vedno ni realiziran, nerešenih je še 17 zadev.
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po zadnji reorganizaciji ministrstev v drugi polovici
leta 2014 spet pristojno za reševanje zahtevkov za vrnitev premoženja, ki je zavarovano po
predpisih o ohranjanju narave, ima po stanju na dan 30. 6. 2017 nerešene 4 zadeve.
3. Ministrstvo za finance, ki je pristojno, da dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji
premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po Zakonu o
denacionalizaciji, je že pravnomočno zaključilo z vsemi postopki denacionalizacije.
Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MOP, MK in MF) je bilo
skupaj vloženih 39.711 denacionalizacijskih zadev, pravnomočno zaključenih je 39.570
denacionalizacijskih zadev, kar predstavlja 99,64 odstotno realizacijo glede na vse vložene
zadeve (na nacionalni ravni). NEREŠENIH je ostalo še 141 zadev, od tega je na prvi stopnji
nerešenih 91 zadev, v pritožbi na drugi stopnji pa je 50 zadev.

III. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 2. stopnji (reševanje pritožb):
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah,
ki se nanašajo na vračanje kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, bi po
posredovani dinamiki reševanja pritožb že moralo zaključiti z reševanjem pritožb.
Po stanju na dan 30. 6. 2017 ima nerešenih še 8 zadev. V obdobju od 30. 6. 2016 do 30. 6.
2017 so rešili 46 zadev. V letu 2016 so rešili 44 zadev, v letu 2015 79 zadev, v letu 2014 104
zadeve, v letu 2013 42 zadev, v letu 2012 47 zadev, v letu 2011 72 zadev, v letu 2010 101
zadevo, v letu 2009 159 zadev, v letu 2008 288 zadev, v letu 2007 pa kar 536 zadev.
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na
vračanje stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč,
bi po posredovani dinamiki reševanja pritožb že moralo zaključiti z reševanjem pritožb. Po
stanju na dan 30. 6. 2017 ima nerešenih še 16 zadev. V obdobju od 30. 6. 2016 do 30. 6. 2017
so rešili 26 zadev. V letu 2016 so rešili 35 zadev, v letu 2015 39 zadev, v let 2014 48 zadev, v
letu 2013 55 zadev, v letu 2012 so rešili 79 zadev, v letu 2011 118 zadev, v letu 2010 so rešili
132 zadev, v letu 2009 142 zadev, v letu 2008 282 zadev, v letu 2007 pa kar 320 zadev.
3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki
se nanašajo na vračanje zasebnih gospodarskih podjetij bi po posredovani dinamiki reševanja
pritožb že moralo zaključiti z reševanjem pritožb.
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Po stanju na dan 30. 6. 2017 ima nerešene 4 zadeve. V obdobju od 30. 6. 2016 do 30. 6. 2017
so rešili 6 zadev. V celotnem letu 2016 so rešili 6 zadev, v letu 2015 14 zadev, v letu 2014 12
zadev, v letu 2013 14 zadev, v letu 2012 13 zadev, v letu 2011 10 zadev, v letu 2010 so rešili
18 zadev, v letu 2009 42 zadev, v letu 2008 50 zadev, v letu 2007 pa 73 zadev.
Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, imajo skupaj še 27 nerešenih zadev. V letu
2006 so imeli na dan 31.03.2006 nerešenih 744 zadev, 30.06.2006 470 zadev, 30.09.2006 240
zadev in 31.12.2006 189 zadev. V letu 2007 se je število nerešenih zadev na ministrstvih po
četrtletjih še zmanjševalo - na dan 31.03.2007 je bilo nerešenih še 164 zadev, 30.06.2007 le še
77 zadev, 30.09.2007 še 95 zadev in 31.12.2007 še 105 zadev. V prvem četrtletju leta 2008 je
bilo nerešenih še 95 zadev, v drugem četrtletju še 75 zadev, v tretjem četrtletju še 86 zadev, v
četrtem četrtletju - stanje na dan 31.12.2008, nerešenih še 100 zadev. V prvem četrtletju leta
2009 je bilo nerešenih še 77 zadev, v drugem četrtletju še 83 zadev, v tretjem četrtletju še 112
zadev, v četrtem četrtletju - stanje na dan 31.12.2009, nerešenih še 91 zadev. V prvem
četrtletju leta 2010 je bilo nerešenih 118 zadev,v drugem četrtletju se je število nerešenih zadev
povišalo na 143, v tretjem četrtletju je število padlo na 130 nerešenih zadev, v zadnjem
četrtletju pa se je zmanjšalo le za 1 zadevo in je znašalo 129 nerešenih zadev. V prvem
četrtletju 2011 se je število nerešenih zadev na ministrstvih spet nekoliko povečalo in sicer na
138 nerešenih zadev, v drugem, tretjem in četrtem četrtletju pa se je število zmanjšalo na 104,
99 oziroma 98 nerešenih zadev. Leta 2012 je bilo v prvem četrtletju nerešenih 90 zadev, v
drugem četrtletju 82 zadev, v tretjem četrtletju 95 zadev in ob koncu leta 90 zadev. V prvem
četrtletju 2013 so imela ministrstva nerešenih 107 zadev, ob polletju 117 zadev, po treh
četrtinah leta 2013 114 nerešenih zadev, v zaključku leta 2013 pa 97 nerešenih zadev. V prvem
četrtletju 2014 so imela vsa tri ministrstva skupaj nerešenih 89 zadev, ob polletju 71 zadev, po
treh četrtinah leta 60 nerešenih zadev, v zaključku leta pa 54 nerešenih zadev. V prvem
trimesečju leta 2015 so imela ministrstva skupaj nerešenih 45 zadev, ob polletju 2015 so imela
53 nerešenih zadev, po treh četrtinah leta 2015 so imela 27 nerešenih zadev in ob zaključku
leta 2015, so imela vsa tri ministrstva skupaj 33 nerešenih zadev. V prvem četrtletju 2016 so
imela vsa tri ministrstva skupaj 26 nerešenih zadev, ob polletju 2016 so imela 31 nerešenih
zadev, po treh četrtinah leta so imela 28 nerešenih zadev in konec leta 2016 32 nerešenih
zadev. Po stanju na dan 30. 6. 2017 so imela vsa tri ministrstva skupaj nerešenih 28 zadev.
Po posredovani dinamiki reševanja pritožb, bi morala vsa tri ministrstva že zaključiti z delom.
Ministrstva so v obdobju zadnjih treh mesecev rešila skupaj 21 denacionalizacijskih zadev,
in sicer MOP - 6 zadev, MKGP - 12 zadev in MGRT - 3 zadeve.
V letu 2004 so ministrstva vsako trimesečje rešila cca 300 pritožb, v letu 2005 je to število padlo
na cca 200 rešenih pritožb v vsakem četrtletju. V letu 2006 se je število rešenih pritožb precej
povečalo - ministrstva so v povprečju rešila preko 350 pritožb v enem trimesečju. V letu 2007
se je skupno število rešenih pritožb začelo zopet zmanjševati (cca 230 rešenih pritožb v enem
četrtletju) in to iz razloga, ker UE zaključujejo z denacionalizacijskimi postopki. Tudi v letu 2008
se je skupno število rešenih pritožb še zmanjšalo (cca 155 rešenih pritožb v enem četrtletju).
Trend zmanjševanja števila rešenih pritožb se je nadaljeval tudi v letih 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 in 2016 ter se nadaljuje tudi v letu 2017.

Pripravila: Mija Cankar, sekretarka
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