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Zemljiški dolg je pravi hit
Strah pred izgubo premoženja Povezava med zemljiškimi dolgovi in odškodninskimi tožbami
Med osumljenci ali obtoženci
kaznivih dejanj, nad katerimi
visi še grožnja z odvzemom
premoženja, je že nekaj časa
razširjeno »zavarovanje premoženja« s pomočjo zemljiškega
dolga. Gre za še eno v seriji
zlorab pomanjkljive zakonodaje.
Mitja Felc
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Zemljiški dolg je bil seveda uzakonjen
s povsem drugačnimi nameni, ne zato,
da bi se tako ščitili pretkani kriminalci in drugi, ki jim grozi, da bodo morali poplačati upnike. Glavni namen
zemljiškega dolga je namreč lažja pot
do hipoteke. Gre za zavarovanje dolga
z nepremičnino, a obstajajo pomembne razlike med zemljiškim dolgom in
hipoteko. Zemljiški dolg se v nasprotju
s hipoteko vpiše enostransko. Lastnik
nepremičnine sam pri notarju vpiše
dolg v zemljiško knjigo. Pri posojilodajalcu nato sklene pogodbo in mu v
zavarovanje izroči zemljiško pismo,
ki ga dobi ob vpisu dolga. Če dolžnik
ne vrne dolga, lahko posojilodajalec
z zemljiškim pismom sproži izvršbo
na dolžnikovi nepremičnini in je po-

Drago Šketa, vodja Okrožnega
državnega tožilstva v Mariboru

Pri nas se nekateri zakoni, glede
katerih so močni politični interesi, sprejemajo po hitrem in nujnem
postopku, v tem primeru, ko bi bil
hiter odziv države res nujen, pa se
kar čaka in čaka. Medtem pa vsak
dan nastajajo novi zemljiški dolgovi
z znaki kaznivih dejanj. Prav zato se
nekateri zdaj poigravajo celo z mislijo, da bi zemljiški dolg povsem črtali iz veljavne zakonodaje, a bi s tem
ukinili tudi vse njegove prednosti.
Predvsem pa bi še naprej ostal nerešen problem že vpisanih zemljiških
dolgov, saj zakon gotovo ne bi veljal
za nazaj.

plačan do vrednosti zemljiškega dolga
oziroma do vrednosti, za katero je nepremičnina prodana. Če poplača vse
obveznosti, se zemljiški dolg izbriše.
To je svetlejša plat zemljiškega
dolga, obstaja pa še temnejša. Posameznikom, ki so z zgrešenimi ali
namernimi poslovnimi potezami
oškodovali upnike ali državo, grozi,
da bodo morali škodo povrniti. Če
je njihov bančni račun izsušen, je na
vrsti rubež premičnine in nepremičnine. A se zatakne, če so te formalno
pisane na drugo osebo ali (fiktivno)
že obremenjene s kakšnim dolgom.

Trd oreh za preiskovalce
Slovenska zakonodaja sicer omogoča,
da se lastništvo prenese na sorodnike
ali prijatelje, a je to tvegano, če se zgodi prepozno. Organi pregona imajo
namreč zakonsko podlago, da v tem
primeru nepremično odvzamejo, če
pa je bila vpisana hipoteka, pa se lahko začne postopek izbrisne tožbe.
Nekoliko trši oreh za preiskovalce
je zemljiški dolg, saj je treba dokazovati, da je bil ustvarjen zaradi izogibanja poplačila upnikov. Torej, da je
šlo za namerno goljufijo. Eden od kazalnikov nečednih poslov je gotovo
pretirana vrednost nepremičnine,
zavarovana z zemljiškim dolgom. Ni
treba biti ravno strokovnjak, da kot
sumljivo označiš večmilijonsko posojilo, zavarovano z zemljiškim dolgom, za nepremičnino v vrednosti
nekaj deset tisočakov.
Lastnik nepremičnine, ki ustanovi zemljiški dolg, izpolni zakonske
znake kaznivega dejanja, ko ga ne
ustanovi, da bi zavaroval terjatev (recimo za pridobitev bančno posojila),
ampak z izključnim namenom, da
oškoduje upnike s slabšim vrstnim
redom. »V kazenskem postopku je
torej ustanovitelju zemljiškega dolga treba dokazati, da je zemljiški
dolg ustanovil z namenom, da bi se
izognil poplačilu svojih obveznosti

Dolg seznam kaznivih dejanj

Lastnik nepremičnine, ki ustanovi lažni zemljiški dolg, da bi izigraval
upnike s slabšim vrstnim redom, lahko izpolni zakonske znake kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, oškodovanja upnikov, goljufije,
prikrivanja, oškodovanja tujih pravic, povzročitve stečaja z goljufijo,
poslovne goljufije ali zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti. Gre za uradno pregonljiva kazniva dejanja, kar pomeni, da
lahko vsak naznani ustanovitev lažnega zemljiškega dolga, ki ga bodo
preiskovalci obravnavali po uradni dolžnosti.

Vse bolj razširjen manever

Vsak dan nastajajo novi zemljiški dolgovi z znaki kaznivih dejanj. Foto Jure Eržen

Kdo vse se boji za premoženje?
Večina nekdaj vplivnih gospodarstvenikov ali ljudi na visokih položajih, ki
so se znašli v lovkah kriminalistične preiskave ali pa jim grozijo zasebne
odškodninske tožbe, so svoje premoženje prepisali na svojce ali pa ustanovili zemljiški dolg. Med njimi najdemo Igorja Bavčarja, Boška Šrota, Hildo
Tovšak, Bineta Kordeža, Marka Jakliča, Roberta Časarja, Ivana Zidarja, Dušana
Černigoja, Zdenka Pavčka, Vinka Dolenca, Mihaela Karnerja, Dragana Tošića
in druge. Težko bi rekli, da so s takšnimi manevri pohiteli povsem naključno
in ne zaradi strahu, da bodo ostali praznih žepov.

do upnikov,« pojasnjuje vodja mariborskega okrožnega tožilstva Drago
Šketa, ki je kritičen do trenutne zakonodaje in je pristojnim službam
že januarja poslal predloge izboljšav,
se katerimi bi tovrstne manevre dolžnikov preprečili ali vsaj omejili.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je že 4. januarja predlagalo spremembo drugega odstavka 200. člena
stvarnopravni zakonik, in sicer da
bi se po novem glasil: »Izbris zemljiškega dolga se lahko opravi samo ob
predložitvi zemljiškega pisma ali na
podlagi pravnomočne sodne odločbe,
s katero je sodišče ugotovilo neveljav-

nost njegove vknjižbe.« Strinjajo se
tudi s spremembo drugih zakonov,
ki bi omogočala preglednost ustanavljanja zemljiškega dolga in prenašanja zemljiškega pisma oziroma, ki bi
omogočala hiter in učinkovit izbris
lažnega zemljiškega dolga iz zemljiške knjige. V Nemčiji denimo poznajo izbrisni zahtevek, s katerim lahko
upnik s slabšim vrstnim redom doseže izbris zemljiškega dolga iz zemljiške knjige (pisemski zemljiški dolg),
poznajo pa tudi knjižni zemljiški
dolg, ki se prenaša z vpisi v zemljiško
knjigo – imetnik zemljiškega pisma je
zato razviden navzven javnosti.

Tožilec Šketa pravi, da se pri ustanovitvi zemljiškega dolga v zemljiško
knjigo namreč vpiše le njegov ustanovitelj (lastnik obremenjene nepremičnine), upravičenec iz zemljiškega
dolga (imetnik zemljiškega pisma) iz
zemljiške knjige pa ni razviden. Zemljiško pismo je vrednostni papir, ki
se prenaša po odredbi, zaradi česar
njegovi prenosi niso razvidni navzven, ta je zapisan le na hrbtni strani
vrednostnega papirja. Ker stvarnopravni zakonik določa, da se zemljiški dolg iz zemljiške knjige lahko
izbriše le ob predložitvi zemljiškega
pisma, je pri vložitvi izbrisne tožbe
treba tožiti tudi imetnika zemljiškega pisma na njegovo predložitev.
»Ker ne vemo, kdo je imetnik zemljiškega pisma (zemljiško pismo
lahko njegov ustanovitelj zgolj shrani v sef in z njim sploh ne razpolaga),
ne vemo, kdo je pasivno legitimiran
za vložitev tožbe (ne vemo, koga moramo tožiti in od njega zahtevati, da
predloži zemljiško pismo). Ker brez
predložitve zemljiškega pisma izbris
frauduloznega zemljiškega dolga iz
zemljiške knjige ni mogoč, sodišče
zaradi nesklepčnosti tožbe tožbeni
zahtevek zavrne,« so le ene od težav
za varuhe pregona, pojasnjuje sogovornik.
V javnosti je zaokrožilo kar nekaj
znanih imen, ki so v sodnih postopkih ali pa jim to grozi, pa so v strahu pred izgubo premoženja bodisi
prepisali imetje na sorodnike ali pa
ustanovili lažni zemljiški dolg. Šketa pravi, da mu zdaj ni znan noben
pravnomočno končan postopek, v
katerem bi bil kdo zaradi storitve
kaznivega dejanja z ustanovitvijo lažnega zemljiškega dolga obsojen.

Reciklirani izdelki v vsakdanjiku
Reciklaža Iz ene tone kartonske embalaže lahko izdelajo 530 kilogramov higienskega papirja
Vsak dan imamo opraviti z
različnimi vrstami embalaže.
Velikokrat pa ne opazimo, da je
v našem vsakdanjiku čedalje več
tudi izdelkov iz reciklirane embalaže. Ker pa je kot recikliran
izdelek lahko v drugačni obliki,
niti ne pomislimo, da je nastal
iz reciklirane embalaže. Podobno je s kartonsko embalažo za
mleko in sokove ali vsem bolj
znano tetrapak embalažo.
Ta vrsta embalaže se smatra kot sestavljena embalaža, ker je sestavljena
iz različnih materialov, 75 odstotkov
iz kartona, 20 odstotkov iz plastike
in pet odstotkov iz aluminija. Kartonsko embalažo za mleko in sokove
po uporabi odvržemo v zabojnik za
embalažo in ne med papir. Preden
pa izpraznjen tetrapak odvržemo v
zabojnik za embalažo, ga razstavimo

in sploščimo ter zapremo s pokrovčkom. Na ta način zmanjšamo njegov
volumen, ki v zabojniku zavzame kar
20-krat manj prostora kot nezložen.
Tukaj pa se njegova pot še zdaleč ne
konča, ampak šele začne.
Za zbrano kartonsko embalažo
poskrbi Slopak, družba za ravnanje
z odpadno embalažo, in jo preda v
reciklažo. Kartonsko embalažo za
mleko in sokove lahko recikliramo
na različne načine, in sicer tako, da
sestavne komponente ločimo, ali pa
tega ne naredimo. V prvem primeru
obdelajo bale v razpuščevalniku z
vročo vodo, kjer se sloji med seboj ločijo in nastane gosta papirnata kaša,
iz katere izdelajo različne izdelke, od
lepenke, kartona, valovite lepenke,
embalaže za jajca, vrečk do toaletnega papirja in brisač, pisarniškega papirja in drugo. Obstaja pa tudi inovativni postopek izdelave higienskega
papirja iz tetrapak embalaže, pri katerem je ta uporabljena v celoti, brez

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

primarnih surovin ali starega papirja. Postopek je razvilo italijansko
podjetje in ga nenehno izboljšuje. Za
eno rolo toaletnega papirja se porabi
tri in pol tetrapak embalaže. Iz ene
tone kartonske embalaže za mleko in

sokove lahko izdelajo približno 530
kg higienskega papirja. Ostanek iz
plastike in aluminija pa gre v nadaljnjo predelavo ali v sežig. Reciklaža
tetrapaka pa lahko poteka tudi brez
ločevanja materialov. V tem postop-

ku embalažo zmeljejo in segrejejo, da
se prisotna plastika stopi, to maso pa
stisnejo v Tectan plošče. Iz teh plošč
lahko izdelajo pohištvo, strehe ali
celo manjše hiše. Tetrapak pa se lahko tudi kompostira, saj je večinoma
sestavljen iz papirja. Ko je razgradnja
končana, neorganski del s siti ločijo od čistega komposta in proces je
končan. Vendar to ne velja za kompostnik na domačem vrtu, ampak le
za industrijsko kompostiranje.
V EU je bilo leta 2011 skupaj recikliranih 37 odstotkov vse kartonske
embalaže za mleko in sokove. To
pomeni, da je vstopne surovine za
reciklažo še veliko, le zbrati bi jo bilo
treba. Tako prihranimo energijo in
drevesa, ki bi jih bilo treba posekati
za izdelavo papirnatih izdelkov. Za
eno tono higienskega papirja, izdelanega iz tetrapaka, prihranimo 13
smrek. Odpadek v procesu reciklaže tako postane surovina za nove in
nove proizvode. R.N.

