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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o ukrepih za pospeševanje proizvodnje 

hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe 

ter o samoupravni interesni 

organiziranosti na teh področjih (ESA-7) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 124. seji dne 
24. 4. 1986 določil besedilo: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O UKREPIH ZA POSPE- 
ŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE IN ZAGOTAVLJANJE 
OSNOVNE PRESKRBE TER O SAMOUPRAVNI INTE- 
RESNI ORGANIZIRANOSTI NA TEH PODROČJIH S TE- 
ZAMI 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena. 266., 267. in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POVZETEK 

Na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavlja- 
nja nemotene preskrbe je bil dosežen pomemben napredek. 
Zaradi razdrobljenosti in raznolikosti organiziranja na različ- 
nih ravneh prihaja do podvajanja ukrepov, razvojna politika 
na teh področjih ni vsklajena, sredstva za posamezne namene 
so preveč razdrobljena in zato niso vedno najbolje izkoriš- 
čena. Obsežna in raznolika pravna ureditev na ravni republike 
in občin ne zagotavlja preglednosti in preprečuje enotnejše 
skupno urejanje. Zaradi vsega tega so možnosti odločanja 
združevalcev sredstev premajhne, otežen pa je tudi njihov 
nadzor nad namensko uporabo sredstev. 

Vse to terja, da se na tem področju pripravi nova, celovita in 
kvalitetno učinkovitejša ureditev, ki bo upoštevala tudi dose- 
danje pozitivne izkušnje. 

Z namenom pospeševanja družbeno organizirane tržne 
proizvodnje hrane in zaščite življenjske ravni delovnih ljudi in 
občanov, bo zakon o ukrepih za pospeševanje hrane in zago- 
tavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni orga- 
niziranosti na teh področjih uredil zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, zagotavljanje sredstev ter ukrepe za izvajanje 
teh zadev. 

Zadeve posebnega družbenega pomena na področju 
pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne 
preskrbe so kmetijske melioracije ter z njimi neposredno 
povezane prostorsko ureditvene operacije, pospeševanje 
družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje 
nemotene osnovne preskrbe in blagovne rezerve. 

Zaradi izvajanja teh zadev bo zakon določil obveznost usta- 
novitve samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje 
proizvodnje hrane in osnovno preskrbo na ravni občin in 
republike ter temeljna načela njihove organizacije in medse- 
bojnih razmerij v njih in med njimi. 

V teh samoupravnih interesnih skupnostih bodo delavci, 
delovni ljudje in občani sprejemali planske akte in programe, 
zagotavljali sredstva za njihovo izvajanje, uvajali ukrepe v 
proizvodnji in porabi hrane, določali pogoje in merila za 
pridobivanje sredstev za izvajanje planov in programov ter 
opravljali druge naloge. 

V republiški skupnosti bodo delavci, delovni ljudje in 
občani sprejemali programe, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane v republiki, v občinskih skupnostih pa 
programe, s katerimi bodo urejali specifične razmere v občini. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo med seboj vsklaje- 
vale planske akte in programe ter ukrepe za njihovo uresniče- 
vanje. Za izvajanje programov samoupravnih interesnih skup- 
nosti bo zakon predpisal obveznost plačevanja prispevka iz 
dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela, 
delovnih skupnosti ter nosilcev gospodarske oziroma 
poklicne dejavnosti in prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev. 

Z zakonom bo predvidena tudi intervencija družbenopoli- 
tične skupnosti za primer če v samoupravni interesni skupno- 
sti ne bi bil sklenjen samoupravni sporazum o temeljih plana 
oziroma, če ga ne bi sklenili vsi udeleženci, če se ne odloči o 
vprašanju, od katerega je bistveno njeno delo, če njeni plan- 
ski akti oziroma programi niso vsklajeni z duržbenim planom 
družbenopolitične skupnosti in če pravočasno ne uvede s 
programom predvidenih ukrepov za zagotavljanje osnovne 
preskrbe. 

Izvajanje zakona ne bo terjalo dodatnih finančnih sredstev 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Obveznosti, ki 
bodo nastale za delavce, delovne ljudi in organizacije združe- 
nega dela pa ne predstavljajo novih obveznosti. 

Za izvajanje stroškovnih, administrativnih in drugih pomož- 
nih del po uveljavitvi zakona ne bo potrebno zagotavljati 
dodatnih finančnih sredstev. 

Ljubljana, dne 24. 4. 1986 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana: 
- v 1., 2. in 6. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR 

Slovenije, po kateri ureja Skupščina SR Slovenije v okviru 
pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi razmerja, ki so 
skupnega pomena za delovne ljudi in občane in sicer: izena- 
čevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na 
podlagi vzajemnosti in solidarnosti; ukrepi za uresničevanje z 

družbenim planom začrtane razvojne politike republike; repu- 
bliške blagovne rezerve; nadomestila organizacijam združe- 
nega dela, ki jim republiški ukrepi za izvajanje določene 
ekonomske politike trajneje in v večjem obsegu onemogočajo 
normalno reprodukcijo; blagovni promet in kmetijsko dejav- 
nost kot eno izmed gospodarskih dejavnosti, s tem pa tudi 
pospeševanje proizvodnje hrane; 

- v 3. točki prvega odstavka 324. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri lahko zakon določi temeljna načela organiziranja 
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samoupravnih interesnih skupnosti in medsebojnih razmerij 
delavcev na področjih, ki jih delovni ljudje in občani samo- 
stojno urejajo v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in v organizacijah združenega dela; 

- v 70. členu ustave SR Slovenije, po katerem se lahko v 
primerih, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve samo- 
upravne interesne skupnosti posebnega družbenega 
pomena, z zakonom oziroma z odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obvezna 
ustanovitev take skupnosti oziroma ustanovi ta skupnost, 
določijo načela za njeno organizacijo in medsebojna razmerja 
v njej ter predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej skup- 
nosti in določi obveznost sodelovanja oziroma združevanja 
samoupravnih interesnih skupnosti za skupno izvajanje neka- 
terih skupnih nalog; zakon lahko tudi določi, da se posa- 
mezne odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega 
pomena, sprejemajo v soglasju s skupščino družbenopoli- 
tične skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

1. Ocena stanja 

1.1. Obstoječa zakonska ureditev kmetijskih melioracij in 
z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih opera- 
cij, intervencij v proizvodnji hran, intervencij v porabi hrane in 
blagovnih rezerv je naslednja: 

- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/ 
81 in 1/86), 

- zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni 
list SRS, št. 1/79), 
- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78), 
- zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77), 
- zakon o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, 

št. 19/76 in 15/83), 
- zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za interven- 

cije v proizvodnji hrane v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 43/85), 
- zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za 

usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 14/86), 

- zakon o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne 
rezerve v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 43/85. 

Poleg navedenih zakonov urejajo obravnavana področja 
tudi številni družbeni dogovori, samoupravni sporazumi in 
odloki skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

1 2.Usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo zajema kmetijske melioracije in z njimi 
neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev zem- 
ljišč. Postopki in način izvajanja teh agrarnih operacij so 
urejeni z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Zagotavljanje sred- 
stev za te namene je bilo v srednjeročnem obdobju 1981-1985 
urejeno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča) in z 
zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposab- 
ljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela za obdobje 
1982-1985 na podlagi ocene, da je izvajanje družbenega 
plana SR Slovenije na tem področju ogroženo zaradi pre- 
majhnega priliva sredstev iz naslova odškodnin zaradi spre- 
membe namembnosti. Na tej podlagi je bil program usposab- 
ljanja zemljišč v obdobju 1981—1985 v celoti uresničen ozi- 
roma celo presežen. S tem je bil dan pomemben prispevek k 
povečanju kmetijske proizvodnje in k izboljšanju oskrbe s 
hrano. Vsa usposobljena zemljišča so usmerjena v intenzivno 
pridelovanje tržnih poljščin in krmnih rastlin. Delež proizvod- 
nje na teh površinah v skupni proizvodnji v Sloveniji je zelo 
pomemben (pšenica 13,7%, koruza 11,2%, sladkorna pesa 
35,70), dosežena pa je tudi sorazmerno visoka ekonomičnost 
pridelovanja. 

Upoštevajoč dolgoročni program razvoja agroindustrijske 
proizvodnje v Jugoslaviji na področju ohranjanja, zaščite in 
izboljševanja obdelovalne zemije kot dobrine splošnega 
pomena, je s planskimi akti v SR Sloveniji predvideno nadalj- 
nje urejanje zemljišč. To je nujno predvsem zaradi nadomeš- 
čanja izpada kmetijskih zemljišč zaradi urbanizacije, ohranja- 
nja in povečanja produktivnosti kmetijskih zemljišč, ustvarja- 

nja pogojev za povečanje produktivnosti dela in ekonomično- 
sti kmetijske proizvodnje, celovite usposobitve zemljišč, na 
katerih smo v prejšnjem srednjeročnem obdobju pričeli z 
urejanjem zlasti na območjih, ki so posebej pomembna za 
proizvodnjo hrane v Sloveniji (Pomurje, Pesniška in Polskav- 
ska dolina, Vipavska dolina, Slovensko Primorje. Posavje). 

Temelj uresničevanja programa usposabljanja zemljišč je 
glede na njegov dolgoročni značaj v kontinuiranem zagotav- 
ljanju sredstev v ustrezni kvaliteti. Zato je v zakonu o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/86) določeno, da so kmetijske meliora- 
cije in z njimi neposredno povezane prostorsko ureditvene 
operacije zadeve posebnega družbenega pomena in da se za 
izvajanje teh nalog zagotavljajo potrebna sredstva na podlagi 
srednjeročnega plana za obdobje 1986-1990. V istem zakonu 
je za prehodno obdobje določena tudi obveznost zagotavlja- 
nja sredstev za usposabljanje zemljišč. Program usposablja- 
nja zemljišč in stopnjo prispevka iz dohodka opredelijo zave- 
zanci v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990. Ta spora- 
zum so bili dolžni skleniti do 24. februarja 1986. Ker do takrat 
sporazum ni bil sklenjen, je Skupščina SR Slovenije za leto 
1986 sprejela zakon, na podlagi katerega se zagotavljajo 
potrebna sredstva za nemoteno izvajanje programa usposab- 
ljanja zemljišč v letu 1986. 

Sprejemanje in izvajanje programa usposabljanja zemljišč 
začasno poteka v okviru Zveze vodnih skupnosti Slovenije, 
kjer je oblikovan tudi poseben odbor za melioracije, ki je 
neposredno odgovoren za izvajanje programa. Tudi spreje- 
manje samoupravnega sporazuma, na podlagi katerega naj bi 
zagotovili sredstva za usposabljanje zemljišč, poteka v okviru 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije oziroma območnih vodnih 
skupnosti. Ta rešitev je bila sprejeta zato, ker na tem področju 
niso organizirane samoupravne interesne skupnosti, v katerih 
bi se lahko zavezanci sporazumevali o združevanju sredstev 
za urejanje kmetijskih zemljišč. 

1.3. Sredstva za intervencije v proizvodnji hrane so se v 
obdobju 1982-1985 zagotavljala s posebnim zakonom. S tem 
je bilo uveljavljeno načelo, da porabniki hrane prispevajo 
sredstva za povečanje proizvodnje hrane Z zakonom je bilo 
določeno, da se za izvedbo nalog skupnega pomena za SR 
Slovenijo plačuje poseben republiški prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev po stopnji 0,4% in da lahko skupščine 
občin z odloki predpišejo poseben občinski prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev. Ta sistem zagotavljanja sred- 
stev je podaljšan tudi za leto 1986 s tem, da je prispevna 
stopnja za republiški prispevek povišana na 0,5%. 

Sredstva intervencij v proizvodnji hrane so bila doslej 
usmerjena v povečanje živinorejske proizvodnje, poljedelske 
pridelave, spodbujanje pridelave v hribovitih območjih, 
pospeševanje zreje in ulova rib, sofinanciranje pospeševalne 
službe, kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti 
kreditov iz sredstev hranilno-kreditnih služb; v 1986. letu pa 
tudi za sofinanciranje delovanja sistema obrambe proti toči. 

Z intervencijami v proizvodnji hrane smo pomembno pri- 
spevali k temu, da je dosežena stalna rast družbeno organizi- 
rane tržne kmetijske proizvodnje, kar je odločilno prispevalo k 
zadovoljivi in stabilnejši oskrbi z najpomembnejšimi kmetij- 
skimi proizvodi; v poljedelstvu so povečani hektarski pridelki, 
izboljšana je setvena sestava in tržnost poljščin; začel se je 
proces postopnega oživljanja kmetijske proizvodnje v hribovi- 
tih predelih; velik napredek je dosežen pri krepitvi strokov- 
nega dela v kmetijskih organizicijah, še zlasti v zadružnih; 
znaten napredek je dosežen tudi pri krepitvi kmetijskega 
zadružništva. Zlasti v letih 1984 in 1985 so zaradi neskladja 
med cenami kmetijskih proizvodov in cenami vhodnih suro- 
vin, intervencijski ukrepi mnogokrat^učinkovaii predvsem kot 
kompenzacije. Doseženo nedvomno predstavlja kakovostno 
podlago nadaljnjega stabilnejšega razvoja kmetijstva in proiz- 
vodnje hrane, s tem pa stabilnejše in kvalitetnejše oskrbe s 
hrano, vendar le, če bomo s tem nadaljevali in zagotovili 
povezanost in medsebojno soodvisnost vseh ukrepov v proiz- 
vodnji in porabi hrane. 

1. 4.Intervencije v porabi hrane so bile doslej urejene v 
zakonu o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Sredstva 
se po zakonu zagotavljajo iz sredstev, ki jih samoupravno 
združujejo delavci v samoupravnih skladih za intervencije v 
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kmetijstvu in porabi hrane namensko iz skladov skupne 
porabe, iz sredstev rezerv in osebnih dohodkov, iz sredstev 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter iz drugih virov. 
Samoupravno združevanje sredstev za intervencije v porabi 
hrane pa se ni uveljavilo, zato so se intervencije v porabi 
hrane izvajale predvsem s sredstvi proračunov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in z drugimi namenskimi sredstvi. 

V prvih letih preteklega srednjeročnega obdobja so bile z 
medrepubliškim dogovorom uvedene kompenzacije v drob- 
noprodajnih cenah večine osnovnih živil, ki so bile po 1982. 
letu postopoma ukinjene. Uvedene so bile druge oblike pokri- 
vanja negativnih razlik med dejanskimi proizvodnimi stroški 
in drobnoprodajnimi cenami posameznih osnovnih živil. Da bi 
v takih pogojih pospeševali proizvodnjo in istočasno zmanjše- 
vali uvoz osnovnih živil, so se posebna namenska sredstva 
usmerjala za ohranjanje dosežene ravni proizvodnje in za 
zagotovitev dodatne proizvodnje za tržne blagovne rezerve. 
Taka oblika usmerjanja sredstev je vplivala na povečanje 
proizvodnje prehrambenih proizvodov, zmanjšanje uvoza in 
na zagotavljanje nemotene preskrbe delovnih ljudi in obča- 
nov z osnovnimi živili. Možnost interveniranja v pbrabi hrane 
je močno omejena, ker ni zagotovljen reden in stabilen vir 
sredstev in je predvsem uveljavljena praksa dodeljevanja 
namenskih sredstev iz različnih trenutno razpoložljivih, ven- 
dar ne zadostnih sredstev. 

1. 5. Zakon o republiških blagovnih rezervah ureja progra- 
miranje, oblikovanje, financiranje in uporabo republiških stal- 
nih blagovnih rezerv; programiranje ter osnove za oblikova- 
nje, financiranje in uporabo republiških tržnih blagovnih 
rezerv pa ureja družbeni dogovor. 

Programe stalnih blagovnih rezerv (republiških in občin- 
skih) sprejemajo izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti. V 
prvih dveh letih prejšnjega srednjeročnega obdobja so se za 
te namene usmerjala predvsem sredstva presežkov proračun- 
skih prihodkov občin. Programi republiških stalnih blagovnih 
rezerv za 1983. leto pa so bili financirani s sredstvi, zagotovlje- 
nimi na podlagi intervencijskega zakona. Uveden je bil 0,4%- 
ni davek od osebnih dohodkov delavcev. Programi občinskih 
stalnih blagovnih rezerv pa so bili financirani s sredstvi pre- 
sežkov proračuna posamezne občine. 

Od 1984. leta dalje se izvajajo programi republiških in 
občinskih blagovnih rezerv s sredstvi prispevkov iz osebnih 
dohodkov delavcev na podlagi zakona o zagotavljanju sred- 
stev za republiške blagovne rezerve in odlokov skupščin 
občin o zagotavljanju sredstev za občinske blagovne rezerve. 
Zakon in odloki se sprejemajo za vsako leto posebej. Na ta 
način je zagotovljeno izvajanje programov blagovnih rezerv 
kljub omejevanju rasti splošne porabe. 

Programiranje ter osnove za urejanje oblikovanja, financi- 
ranja in uporabo republiških tržnih blagovnih rezerv ureja 
družbeni dogovor, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, organizacije združenega dela - nosilke preskrbe v 
SR Sloveniji in banke. Z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
republiške blagovne rezerve se vsako leto zagotovi le manjši 
del sredstev za pokrivanje obresti od najetih kreditov za 
oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv blaga 
osnovne preskrbe. Pretežni del potrebnih sredstev predstav- 
ljajo kreditna sredstva, delno pa tudi sredstva, ustvarjena pri 
poslovanju s tržnimi blagovnimi rezervami in delno sredstva 
ugotovljenih pozitivnih razlik v cenah blaga ob spremembah 
cen za posamezne vrste blaga, ugotovljenih s popisom. 

Potem ko je bil v letih 1983 in 1984 z intervencijskim 
zakonom urejen sistem financiranja blagovnih rezerv v obči- 
nah in republiki, ugotavljamo velik napredek v oblikovanju 
republiških in občinskih blagovnih rezerv ter njihovem usmer- 
janju. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so blagovne rezerve 
pomembno prispevale k odpravljanju motenj na tržišču, ko 
smo pravočasno sproščali potrebne količine posameznih vrst 
blaga. Z neusklajeno ponudbo in povpraševanjem se bomo 
soočali tudi v prihodnje, zato je potrebno oblikovanje blagov- 
nih rezerv in upravljanje z njimi na vseh ravneh krepiti, saj 
bomo s tem krepili zaupanje delovnih ljudi in občanov v 
stabilnost preskrbovalnega sistema. 

Sedanji sistem oblikovanja in financiranja blagovnih rezerv 
je bil doslej v prvi vrsti usmerjen k zagotavljanju blagovnih 
skladov za preprečevanje motenj v preskrbi, ni pa omogočal 
razviti funkcije blagovnih rezerv pri urejanju stabilnejših 

cenovnih razmerij in je v premajhni meri deloval v smeri 
zagotavljanja dodatne proizvodnje posameznih proizvodov za 
blagovne rezerve. 

1.6. Sedanja organiziranost na področju intervencij v pro- 
izvodnji hrane ter v preskrbi je zelo raznolika. 

Tako so v občinah oblikovani: skladi za pospeševanje kme- 
tijstva (ustanovljena enodomna skupščina in organi); samou- 
pravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane 
(ustanovljena je skupščina samoupravnega sklada in organi 
skupščine); samoupravna interesna skupnost za razvoj in 
pospeševanje kmetijstva z enodomno skupščino. 

Na ravni mest in regij so naslednje organizacijske oblike: 
- sklad za intervencije mesta (Maribor); 
- samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi 

hrane občin mesta (Ljubljana); 
- samoupravna interesna skupnost za preskrbo mesta 

(Ljubljana); 
- samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proiz- 

vodnje hrane in preskrbe prebivalstva regije (Celje); 
- samoupravna interesna skupnost za preskrbo regije (Po- 

dravje). 
Na ravni republike je ustanovljen Samoupravni sklad za 

intervencije v kmetijstvu in porabi hrane; organizirana skupš- 
čina in organi. 

Iz navedenega je razvidno, da obstojajo organizacijske 
oblike z različnimi nazivi, z različnimi organi in z različnimi 
načini delovanja. Ne glede na to pa je v večini primerov 
uveljavljena praksa povezovanja področij intervencij v proiz- 
vodnji in porabi hrane. 

Iz celotnega pregleda stanja izhaja, da je bil dosežen 
pomemben napredek na področju pospeševanja proizvodnje 
hrane in zagotavljanja nemotene preskrbe, vendar pa zaradi 
razdrobljenosti in raznolikosti organiziranja na različnih rav- 
neh prihaja do podvajanja ukrepov, razvojna politika na teh 
področjih ni vsklajena, sredstva za posamezne namene so 
preveč razdrobljena in zato niso vedno najbolje izkoriščena. 
Obsežna in raznolika pravna ureditev na ravni republike in 
občin ne zagotavlja preglednosti in preprečuje enotnejše 
skupno urejanje. Zaradi vsega tega so možnosti odločanja 
združevalcev sredstev premajhne, otežen pa je tudi njihov 
nadzor nad namensko uporabo sredstev. 

Vse to terja, da se na tem področju pripravi nova, celovita in 
kvalitetno učinkovitejša ureditev, ki bo upoštevala tudi dose- 
danje pozitivne izkušnje, 

2. Razlogi za izdajo zakona 

2. 1. V skladu z dolgoročnim programom agroindustrijske 
proizvodnje v Jugoslaviji je v dolgoročnem planu SR Slove- 
nije za obdobje do leta 2000 opredeljen obsežen program 
urejanja zemljišč. Do leta 2000 naj bi osušili 70.000 ha zem- 
ljišč, namakali 25.000 ha, agromeliorirali 100.000 ha, komasa- 
cije naj bi izvedli na 120.000 ha zemljišč, odkupili pa okoli 
10.000 ha zemljišč. Ti ukrepi so temelj procesa intenzifikacije 
ter povečanje obsega in kvalitete kmetijske proizvodnje. Če ta 
program ne bi bil uresničen, bi bila ogrožena načrtovana 
proizvodnja hrane v SR Sloveniji. Načrtovanje in izvajanje 
programov urejanja zemljišč mora biti zasnovno dolgoročno. 
Interes uporabnikov oziroma lastnikov zemljišč za tovrstne 
posege je odvisen od tega ali so pogoji naložb in gospodarje- 
nja na teh zemljiščih določeni za daljše časovno obdobje v 
naprej. Zato je nujno sprejeti trajno rešitev zagotavljanja sred- 
stev za te namene. 

Trajno zagotavljanje sredstev terja tudi izvedba drugih 
nalog iz zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o preživnin- 
skem varstvu kmetov. Zagotoviti je potrebno sredstva za prila- 
goditev obsega zemljišč maksimumu, ki je določen z zako- 
nom za nekmete in za odkup kmetijskih zemljišč v zameno za 
preživninsko varstvo ostarelih kmetov. 

Ker gre pri dejavnosti usposabljanja zemljišč za uveljavitev 
skupnega interesa delovnih ljudi in občanov, da se poveča 
obseg usposobljenih kmetijskih zemljišč za proizvodnjo, z 
obveznostmi za izvedbo te dejavnosti ni mogoče obremeniti 
le uporabnikov, ki izkazujejo ta zemljišča med svojimi osnov- 
nimi sredstvi, in lastnikov zemljišč, temveč dohodek vseh 
temeljnih organizacij in nosilcev samostojnega osebnega 
dela v sorazmerju z velikostjo ustvarjenega dohodka. Zagoto- 
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itev potrebne hrane je namreč nenadomestljiv pogoj za živ- 
enje in delo delovnih ljudi in občanov. 
Usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo omogoča 

ele začetek dejavnosti, ki so povezane z donosnim izkorišča- 
nem zemljišča. Proizvodnja na usposobljenem zemljišču 
mogoča le povprečne donose, ki jih ni mogoče obremenje- 
ati z vračilom sredstev, porabljenih za usposabljanje zem- 
išč. Zato je tudi z dolgoročnim programom agroindustrijske 
roizvodnje predvideno, da se bodo za usposabljanje zemljišč 
agotovila pretežno sredstva, ki jih po usposobitvi zemljišč ne 
0 potrebno nadomestiti v denarni obliki. 
Zaradi teh razlogov je usposabljanje zemljišč za kmetijsko 

roizvodnjo zadeva posebnega družbenega pomena in je 
ujen pogoj za stabilno tržno proizvodnjo ter s tem nemoteno 
reskrbo in je zato v skupnem interesu vseh delovnih ljudi in 
bčanov v SR Sloveniji. Zato je potrebno z zakonom določiti, 
a program usposabljanja zemljišč sprejema in zagotavlja 
jegovo izvajanje samo samoupravna interesna skupnost na 
avni republike. 
2. 2. V družbenem planu SR Slovenije je proizvodnja hrane 

predeljena kot ena izmed ključnih planskih nalog, ki so 
omembne za skladen razvoj SR Slovenije in za koriščenje 
omačih proizvodnih ter delovnih potencialov. Razvoj naj bi 
imeljil na kvalitetnih dejavnikih kot so: intenzivnejša izraba 
roizvodnih dejavnikov, povečanje produktivnosti dela in 
konomičnosti kmetijske proizvodnje, oživitev kmetijstva v 
ribovitih predelih, krepitev strokovnega dela v kmetijski pro- 
:vodnji ipd. Tak razvoj pa terja poleg več kvalitetnih sredstev 
a naložbe v kmetijstvu tudi sredstva za izvajanje ukrepov za 
ospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih in 
a območjih s težjimi proizvodnimi pogoji, za pospeševanje 
ružbeno organizirane živinorejske proizvodnje na domači 
rmni osnovi, za pospeševanje intenzifikacije poljedelske pro- 
vodnje in zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske 
roizvodnje, za pospeševanje zreje in ulova rib, za delovanje 
metijske pospeševalne službe in pospešitev prenosa znanja 
proizvodnjo, za kritje tečajnih razlik in dela obresti pri 

reditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter za nado- 
lestilo dela obresti za kredite, dane iz sredstev hranilno- 
reditnih služb do leta 1980, za delno sofinanciranje delova- 
ja in vzdrževanja sistema obrambe pred točo na branjenih 
bmočjih v SR Sloveniji in za druge s planskimi akti določene 
amene. 
V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovnije in 

ružbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je dolo- 
sno, da bo del sredstev, potrebnih za hitrejši razvoj proizvod- 
je hrane, zagotovljen na podlagi družbeno-interventnih sred- 
ev. Zato naj bi zakon predvidel, da za te namene delavci v 
imeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
:ih ter delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom oprav- 
ijo dejavnost, plačujejo prispevek iz osebnega dohodka. 
Na podlagi opredelitve, da naj se razširi krog zavezancev za 

nanciranje delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred 
>čo je potrebno, da se del sredstev za te namene zagotavlja 
idi na podlagi tega zakona. 
2.3. Nemotena preskrba delovnih ljudi in občanov z osnov- 

imi živili in drugimi izdelki vsakdanje rabe je tudi v tekočem 
•ednjeročnem obdobju ena izmed temeljnih nalog. Med 
smeritvami za urejanje družbenoekonomskih odnosov na 
)m področju je tudi v dolgoročnem programu razvoja agroin- 
ustrijske proizvodnje poudarjeno: 
- da je treba tudi na tem področju pospešeno uveljavljati 
žne in ekonomske zakonitosti; 
- da je treba zagotoviti stabilno proizvodnjo in ustvarjati 

ogoje za ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem; 
- daje potrebno razvijati sistem rezerv kmetijskih pridelkov 

1 živil na vseh ravneh in s tem ustvarjati pogoje za premošča- 
je morebitnih motenj v preskrbi in tudi na ta način zagotav- 
ati stabilno preskrbo delovnih ljudi in občanov; 
- da je potrebno svobodno oblikovanje cen uveljavljati 
vstopoma glede na razmere na domačem trgu in pri tem 
zviti tudi instrumentarij zaščite življenjskega standarda dru- 
n z najnižjimi dohodki predvsem s socialnimi korektivi in ne 
zadrževanjem ravni cen osnovnih kmetijsko-prehrambenih 
oizvodov. 
Navedene temeljne usmeritve bo možno dosegati ob vzpo- 

lavljanju usklajenih ekonomskih razmerij v celotni reproduk- 
ijski verigi zagotavljanja osnovnih živil in drugih izdelkov 
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vsakdanje rabe. V sedanjih razmerah so v teh verigah eko- 
nomska razmerja nevsklajena, posamezni subjekti v teh veri- 
gah pa so v neenakem gospodarskem položaju. To povzroča 
motnje v preskrbi, zato je potrebno z novo zakonsko uredi- 
tvijo omogočiti ukrepanje za odpravo neskladij v teh razmer- 
jih. Zato naj bo možnost ukrepanja čim širša in čim bolj 
prožna, da bi se vsakokrat ukrepalo na čimbolj učinkovit 
način. 

2.4. Dosedanji način financiranja programov blagovnih 
rezerv z vsakoletnimi intervencijskimi zakoni ne predstavlja 
trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv kot 
to opredeljuje zvezni in republiški zakon o blagovnih rezer- 
vah. Prav tako pri dosedanjih rešitvah niso bile v zadostni 
meri uveljavljene možnosti podružbljanja upravljanja na tem 
področju. 

Zato je potrebno z novim zakonom deloma spremeniti 
način financiranja in upravljanja, vendar pa tudi v bodoče 
zadržati nekatere specifičnosti, ki so povezane s karakterjem 
blagovnih rezerv. Hkrati naj bi zakonska ureditev izvajanje 
programov blagovnih rezerv tesneje povezala s programi in 
ukrepi na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zago- 
tavljanja osnovne preskrbe. To še zlasti zato, ker je potreba 
interveniranja z blagovnimi rezervami najpogosteje odvisna 
od učinkovitosti ukrepov na področju tekoče preskrbe in 
seveda tudi od celotnih razmer v proizvodnji hrane. 

III. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI 
ZAKONSKA UREDITEV IN CILJI, KI NAJ JIH TA 
UREDITEV DOSEŽE 

Temeljni cilj, h kateremu naj prispeva nova zakonska uredi- 
tev, je pospešitev uveljavljanja samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in na tej podlagi uveljavljanje ekonomskih, 
zlasti tržnih zakonitosti na celotnem področju proizvodnje 
hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe. To naj bi prispevalo 
k vzpodbujanju večje proizvodnje hrane v SR Sloveniji in v 
SFR Jugoslaviji, k zmanjševanju odvisnosti od uvoza hrane in 
k razvoju in razširitvi dolgoročnega dohodkovnega povezova- 
nja na tem področju na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Programi in ukrepi naj bi bili usmerjeni v doseganje večje in 
kvalitetnejše proizvodnje hrane, vzpodbujanje družbeno 
organizirane tržne proizvodnje, povečanje produktivnosti 
dela in ekonomičnosti v proizvodnji hrane in blagovnem pro- 
metu, v zagotavljanje ustreznejše strukture proizvodnje hrane 
upoštevajoč naravne in druge proizvodne zmogljivosti in nji- 
hovo optimalno izkoriščenost ter s tem hitrejše uveljavljanje 
primerjalnih prednoti. 

Da bi prispevali k uresničevanju tega cilja naj zakonska 
ureditev omogoči oblikovanje dolgoročne razvojne politike 
pri opredeljevanju skupnih nalog. Ustreznejša organiziranost, 
oblikovana s tem namenom, naj tudi omogoči in pospeši že 
začeti proces podružbljanja in samoupravne preobrazbe ter 
prispeva k napredku interesne in upravljalske organiziranosti 
zaradi večjega vpliva delovnih ljudi in občanov, ki prispevajo 
sredstva za pospeševanje proizvodnje hrane in za svojo čim- 
boljšo osnovno preskrbo, pa tudi zaradi večje gospodarske 
učinkovitosti celotnega sistema in sredstev, vlaganih v te 
namene. 

1. Zakon naj bi omogočil pospešeno uresničevanje nekate- 
rih ključnih, za vse delovne ljudi in občane v republiki, 
pomembnih nalog, ki pomenijo ustvarjanje temeljnih pogojev 
za primarno proizvodnjo hrane, za pospeševanje družbeno 
organizirane tržne proizvodnje hrane, za nemoteno preskrbo 
in za ustvarjanje oziroma delovanje blagovnih rezerv. 

2. Izhajajoč iz ugotovitve, da predstavlja pridobivanje hrane 
in zagotavljanje nemotene preskrbe enega od nenadomestlji- 
vih pogojev za življenje in delo vseh delavcev, delovnih ljudi in 
občanov, naj bi zakon opredelil, da so usposabljanje zemljišč, 
pospeševanje družbeno organizirane kmetijske proizvodnje 
hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe in blagovne 
rezerve, zadeve posebnega družbenega pomena. 

3. Za organizirano opravljanje zadev posebnega družbe- 
nega pomena, za samoupravno usklajevanje interesov med 
izvajalci programov in delavci, ki zagotavljajo sredstva, naj bi 
o sredstvih odločali delavci, delovni ljudje in občani preko 
samoupravnih organizacij in skupnosti v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih za pospeševanje proizvodnje hrane in za 
osnovno preskrbo v občinah in na nivoju republike. 
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4. Z zakonom naj bo tudi določeno, da se sredstva za 
izvajanje zadev posebnega družbenega pomena zagotavljajo 
s prispevkom delavcev in delovnih ljudi po načelu vzajemno- 
sti in solidarnosti. 

5. Zakon naj bi uredil le temeljna vprašanja, ki so 
pomembna za uveljavljanje in razvijanje družbenoekonom- 
skih odnosov. Njihovo konkretizacijo naj bi zagotovili z vzpo- 
stavljanjem teh odnosov na podlagi samoupravnih splošnih 
aktov v samoupravnih interesnih skupnostih. S tem naj bi 
zagotovili, da bo celota odnosov na tem področju družbene 
reprodukcije postala del samoupravnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti delovnih ljudi in občanov. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Zakon bo uredil temeljna vprašanja, ki so skupnega 
pomena za delavce, delovne ljudi in občane pri pospeševanju 
družbene organizirane tržne proizvodnje hrane in zagotavlja- 
nju osnovne preskrbe. Zakon bo tudi uredil obveznost ustano- 
vitve samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje pro- 
izvodnje hrane in osnovno preskrbo. 

2. Zakon bo določil, da so posebnega družbenega pomena 
na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja 
osnovne preskrbe naslednje zadeve: 

- kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane 
prostorsko-ureditvene operacije; 

- pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje 
hrane; 

- zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe; 
- blagovne rezerve. 
3. Zakon naj bi predvidel obveznost ustanovitve samouprav- 

nih interesnih skupnosti zaradi opravljanja zadev posebnega 
družbenega pomena predvsem iz naslednjih razlogov: 

- ta področja so po svojem bistvu in namenu takšna, da jih 
je zaenkrat nemogoče uspešno obvladovati zgolj prek različ- 
nih oblik dohodkovnega in poslovnega povezovanja delovnih 
ljudi in občanov in je zato treba predvideti tudi interesno 
združevanje v samoupravno interesno skupnost; 

- gre za dejavnosti oziroma zadeve, kjer delovanje tržnih 
zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb ter 
za vrednotenje delovnih uspehov, trajno opravljanje teh 
dejavnosti pa je nujno za zadovoljevanje potreb in interesov 
delovnih ljudi in občanov; 

- preseči je treba obstoječo organizacijsko razdrobljenost 
in različne oblike razreševanja te problematike ter zagotoviti 
celovit in racionalen pristop; 

- da bi dosegli večjo ekonomičnost, rentabilnost in produk- 
tivnost na področju proizvodnje hrane in v končnem cilju tudi 
zadostne količine cenejše hrane, je treba zagotavljati tudi del 
kvalitetnih sredstev, ki naj bi jih v samoupravnih interesnih 
skupnostih prispevali vsi delovni ljudje in občani prek pri- 
spevkov iz osebnega dohodka in iz dohodka; 

- na tem področju je treba zagotoviti kvalitetna sredstva po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti za skupno dogovorjene 
programe. Kljub temu pa je treba do največje možne mere 
uveljavljati tržne zakonitosti socialistične blagovne proizvod- 
nje, do maksimuma izrabljati obstoječe možnosti in pogoje za 
kmetijsko-tržno proizvodnjo hrane, s sredstvi po načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti pa zagotavljati sredstva zlasti za infra- 
strukturno področje in z zakonom določene zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

Takšen pristop pomeni nadaljnje podružbljanje tega dela 
družbene reprodukcije in nadaljnjo krepitev odgovornosti 
samoupravnih interesno združenih subjektov za stanje na tem 
področju. 

4. V samoupravnih interesnih skupnostih delavci, delovni 
ljudje in občani sprejemajo planske akte in programe, zago- 
tavljajo sredstva za izvajanje planov in programov, uvajajo 
ukrepe v proizvodnji in porabi hrane, določajo pogoje in 
merila za pridobivanje sredstev za izvajanje planov in progra- 
mov in urejajo druga razmerja, pravice, obveznosti ter odgo- 
vornosi v skladu z zakonom, s planskimi akti družbenopolitič- 
nih skupnosti in s samoupravnimi splošnimi akti. 

5. Delavci, delovni ljudje in občani se po temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter v krajevnih skupnostih združujejo 
v občinske samoupravne interesne skupnosti. 

Zakon naj bi predvideval le obveznost ustanovitve občin- 

skih skupnosti, pri tem pa naj bi v celoti izhajal iz pravice 
delovnih ljudi in občanov v občini, da se upoštevajoč potrebe 
in interese na. tem področju samostojno in samoupravno 
odločijo ali bodo organizirali samoupravno interesno skup- 
nost za območje ene ali za območje več občin. 

Republiško samoupravno interesno skupnost ustanovijo 
občinske samoupravne interesne skupnosti s samoupravnim 
sporazumom. 

Zakon naj bi tudi določil obveznost samoupravnih interes- 
nih skupnosti, da medsebojno sodelujejo pri pripravi planov 
in programov in pri njihovem izvajanju. 

Glede na to, da se v teh samoupravnih interesnih skupno- 
stih ne bodo odvijali družbenoekonomski odnosi po načelih 
svobodne menjave dela, ni predvidena dvodomnost njene 
skupščine. Gre namreč za samoupravno interesno skupnost, 
ki pomeni kombinacijo samoupravne interesne skupnosti 
materialnih dejavnosti v smislu 66. člena ustave SR Slovenije, 
in samoupravne interesne skupnosti po 60. členu ustave SR 
Slovenije, v kateri se združujejo sredstva v skupne sklade in z 
drugimi oblikami zagotavljanja potreb uresničujejo drugi 
skupni interesi po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Upo- 
števaje ta temeljna izhodišča in pa dejstvo, da se bodo v 
okviru samoupravne interesne skupnosti zagotavljale ozi- 
roma uresničevale različne dejavnosti oziroma zadeve in izha- 
jajoč iz pestrosti interesov in potreb, ni mogoče le-teh jasno in 
nedvoumno deliti na potrebe in interese uporabnikov in izva- 
jalcev tudi zato, ker bodo v večini primerov ti interesi enaki. 

V enodomni skupščini naj bi bil tudi zagotovljen prevladu- 
joč vpliv združevalcev sredstev na njene odločitve. V skladu s 
tem bo treba v samoupravnih splošnih aktih samoupravnih 
interesnih skupnosti določiti ustrezno zastopanost vseh 
samoupravnih subjektov. 

Zakon naj bi torej vseboval le najnujnejše določbe oziroma 
načela za organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti. 
Vsa druga vprašanja bodo predmet urejanja v samoupravnih 
splošnih aktih teh skupnosti. 

Predlagatelj si bo prizadeval, da bodo Skupščini SR Slove- 
nije hkrati z. osnutkom predložene tudi delovne zasnove 
temeljnih samoupravnih splošnih aktov samoupravne inte- 
resne skupnosti, iz katerih bo jasneje in celoviteje razvidna 
tako podrobna samoupravna organiziranost kakor tudi vse- 
bina njihovega dela. Pri tem si bo prizadeval, da bodo vse 
pozitivne izkušnje, ki so se pokazale v dosedanjem delovanju 
samoupravnih skladov in samoupravnih interesnih skupnosti 
na tem področju, vgradile v te samoupravne splošne akte in 
da bodo na ta način zagotovljeni pogoji za to, da bodo te 
samoupravne interesne skupnosti lahko uspešno in raci- 
onalno opravljale dejavnosti, ki so se sedaj opravljale nepove- 
zano, necelovito in po različnih subjektih. 

6. Zakon naj bi izhajal iz dejstva, da bi dejstva, da bi 
področje usposabljanja zemljišč, pospeševanja družbeno 
organizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanja nemo- 
tene osnovne preskrbe ter blagovnih rezerv, urejali samou- 
pravno interesno organizirani delovni ljudje in občani v samo- 
upravni interesni skupnosti. 

Za vsako od teh področij naj bi delovni ljudje in občani v 
samoupravnih interesnih skupnostih oblikovali programe, 
zagotavljali sredstva zanje in sprejemali ukrepe za njihovo 
izvajanje. Pri tem sprejemajo v republiški skupnosti samo tiste 
programe, ki so skupnega pomena za vse delovne ljudi in 
občane v republiki in sicer za usposabljanje zemljišč v celoti, 
na ostalih treh področjih pa tiste, ki zagotavljajo glede na 
programe v občinskih skupnostih skupni interes delovnih 
ljudi in občanov v republiki. 

Ukrepi za izvajanje programov blagovnih rezerv naj bi se 
izvajali v skladu z veljavnimi predpisi. 

7. Zakon bo določal, da se na podlagi v samoupravni inte- 
resni skupnosti sprejetega programa določi obseg sredstev 
za njegovo izvajanje in sicer posebej za usposabljanje zem- 
ljišč, pospeševanje proizvodnje hrane, zagotavljanje osnovne 
preskrbe in za blagovne rezerve. 

Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega 
pomena naj se zagotavljajo po načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti. 

Za izvajanje programa usposabljanja zemljišč naj bi se 
sredstva združevala s prispevkom iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti ter nosilcev 
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samostojnega dela, ki se jim po predpisih o davkih občanov 
jgotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja gospodarske 
oziroma poklicne dejavnosti. Za ostale namene naj bi delavci 
n drugi delovni ljudje zagotavljali sredstva s prispevkom iz 
Jsebnega dohodka. 

Zakon bo tudi določil, da se za izvajanje programov samou- 
Dravnih interesnih skupnosti lahko uporabijo tudi sredstva, ki 
ih delavci namensko samoupravno združujejo iz skladov 
skupne porabe, iz sredstev rezerv in iz drugih virov; prav tako 
3a se za izvajanje teh programov lahko uporabijo tudi sred- 
stva iz drugih virov v skladu z zakonom. 

O potrebnih sredstvih in s tem o višini prispevkov bodo 
Ddločali delavci in drugi delovni ljudje s sprejemanjem samo- 
jpravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih inte- 
esnih skupnosti. 

8. Sredstva po tem zakonu se bodo namenila le tistim 
jporabnikom, ki jih bodo namensko uporabili in se zavezali, 
ia bodo zagotovili povečano oziroma bolj ekonomično proiz- 
vodnjo hrane oziroma izpolnili druge zahteve in pogoje, dolo- 
čene v programih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Sredstva se lahko namenijo predvsem za izvajanje pro- 
jrama kmetijskih melioracij in z njimi neposredno povezanih 
srostorsko-ureditvenih operacij (ureditev talnega vodnega 
ežima z izgradnjo osuševalnih in namakalnih sistemov, agro- 
melioracije, komasacije, odkup zemljišč v družbeno lastnino); 
:a izvajanje programa pospeševanja družbeno organizirane 
ržne proizvodnje hrane (pospeševanje kmetijske proizvodnje 
i hribovitih obmoćuh in na območjih s težjimi proizvodnimi 
)ogoji, pospeševala družbeno organizirane živinorejske pro- 
zvodnje na domači krmni osnovi, pospeševanje intenzifika- 
;ije poljedelske proizvodnje in zagotavljanje družbeno orga- 
lizirane poljedeljske proizvodnje, pospeševanje zreje in ulova 
ib, delovnje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev 
jrenosa znanja v proizvodnjo, kritje tečajnih razlik in dela 
)bresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter 
:a nadomestilo dela obresti za kredite, dane iz sredstev hra- 
lilno kreditnih služb do leta 1980, za delno sofinanciranje 
Jelovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred točo na bra- 
ljenih območjih v SR Sloveiji); za izvajanje programa zago- 
avljanja osnovne preskrbe (intervencije v preskrbi zaradi 
:aščite življenske ravni občanov, intervencije za zagotavljanje 
lemotene osnovne preskrbe); za izvajanje programov blagov- 
lih rezerv (zagotavljanje osnovne preskrbe občanov in orga- 
lizacij za primer vojne in naravnih nesreč, preprečevanje in 
jdpravljanje hujših motenj na trgu blaga osnovne preskrbe 
občanov). 

Programi samoupravnih interesnih skupnosti se bodo ures- 
ličevali tudi z ukrepi, med katerimi bodo tudi doslej uveljav- 
jene oblike intervencij v proizvodnji in porabi hrane (premije, 
egresi, nadomestila, ipd.). 

9. Zakon bo določil, da se ukrepi za izvajanje programov 
jvajajo bodisi že s programom, bodisi s posebnim drugim 
iktom samoupravne interesne skupnosti. Izjemoma naj bi 
ikrepe, vendar le za izvajanje programa zagotavljanja 
jsnovne preskrbe, uvedel tudi izvršni svet skupščine družbe- 
lopolitične skupnosti, če je uvedba teh ukreov nujna zaradi 
preprečitve ali odpravljanja hudih motenj na področju zago- 
avljanja osnovne preskrbe. Ti ukrepi so lahko samo začasni 
n sredstva zanje dajejo iz proračuna te družbenopolitične 
ikupnosti. 

V zakonu je predvidena tudi možnost, da izvršni svet druž- 
)enopolitične skupnosti najprej opozori samoupravno inte- 
esno skupnost, da uvede ukrepe na področju zagotavljanja 
jsnovne preskrbe v skladu s svojimi planskimi akti oziroma 
jrogrami; če pa samoupravna interesna skupnost kljub temu 
jkrepov ne uvede jih začasno, do odločitve te skupnosti ali 
ikupščine družbenopolitične skupnosti, uvede izvršni svet te 
;kupščine. V tem primeru naj bi se sredstva za izvajanje teh 
jkrepov, izplačana iz sredstev proračuna, poravnala iz sred- 
itev samoupravne interesne skupnosti, namenjenih za izvaja- 
lje programa zagotavljanja osnovne preskrbe. 

10. Ker gre za opravljanje zadev posebnega družbenega 
>omena na teh področjih, bo zakon opredelil tudi pristojnosti 
>rganov družbenopolitične skupnosti, in sicer: 
- izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti naj bi 

igotavljal skladnost samoupravnega sporazuma o temeljih 
)lana in programov samoupravne interesne skupnosti z druž- 
>enim planom družbenopolitične skupnosti; 

- če samoupravna interesna skupnost ne bi odločila o 
vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno delo, naj bi 
skupščina družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo 
začasno uredila to vprašanje; 

- če večina udeležencev samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti ne sklene 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana in je zaradi tega 
ogroženo uresničevanje zadev posebnega družbenega 
pomena po tem zakonu, lahko skupščina ustrezne družbeno- 
politične skupnosti začasno določi ustrezen program ter 
določi obveznost plačevanja prispevka za ta namen; 

- če samoupravnega sporazuma o temeljih plana ne sklene 
del udeležencev in je zaradi tega ogroženo uresničevanje 
sprejetih programov, lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti predpiše obveznost plačevanja prispevkov za izva- 
janje teh programov za tiste udeležence, ki samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana niso sklenili. 

Poleg tega že na podlagi druge zakonske ureditve lahko 
nastopi skupščina družbenopolitične skupnosti z začasnimi 
ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine, če bi v samoupravni interesni skupnosti nastale 
bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če bi bili huje 
prizadeti družbeni interesi ali če samoupravna interesna 
skupnost ne bi izpolnjevala z zakonom določenih obveznosti. 

11. Z novim zakonom bo v prehodnih določbah opredeljeno 
predvsem: 

- način prenehanja delovanja sedanjih samoupravnih skla- 
dov za pospeševanje kmetijstva oziroma za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane; 

- določbe, ki se nanašajo na zagotovitev kontinuitete v 
izvajanju programov vse dotlej dokler niso sprejeti planski 
akti oziroma programi novo ustanovljenih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti; 

- določbe o prehodu premoženja, kadrov in opreme v novo 
organizirane pravne subjekte; 

- določbe o roku za ustanovitev samoupravnih interesnih 
skupnosti in kdaj se šteje, da so ustanovljene oziroma roke za 
preoblikovanje obstoječih samoupravnih interesnih skupno- 
sti v skladu z zakonom; 

- določbe o prenehanju veljavnosti zakonov in drugih pred- 
pisov, ki urejajo posamezna od obravnavanih področij razen 
intervencijskih, ki bodo prenehali veljati z iztekom obdobja, 
za katero so sprejeti. Hkrati bo treba, glede na vsebino 
zakona, spremeniti oziroma dopolniti tudi zakone s posamez- 
nih področij. 

Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da se v letu 1986 
zaenkrat vsa sredstva, tako za usposabljanje kmetijskih zem- 
ljišč (prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela), kakor tudi intervencije v proizvodnji hrane (prispevek iz 
osebnega dohodka) in za republiške blagovne rezerve (pri- 
spevek iz osebnega dohodka) zagotavljajo z zakoni. Glede na 
to bosta ob nadaljnjem oblikovanju in sprejemanju zakona 
možni dve rešitvi: 

- če bodo do konca leta 1986 ustanovljene samoupravne 
interesne skupnosti, sprejeti vsi samoupravni splošni akti ter 
samoupravni sporazum o temeljih plana s programi te samou- 
pravne interesne skupnosti in jih bodo člani sprejeli (bodo 
torej uveljavljeni) potem ni nevarnosti za nedoseganje z druž- 
benim planom sprejetih usmeritev in nalog na tem področju. 
V tem primeru bi bilo zakonsko poseganje s predpisovanjem 
prispevka omejeno samo na zavezance, ki samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana niso sklenili; 

- če predpostavke iz prejšnje alinee ne bi bile izpolnjene, pa 
bo seveda nujno potrebno za dosego z družbenim planom 
sprejetih nalog in ciljev in v okviru možnosti ter pogojev iz 70. 
in 89. člena ustave SR Slovenije zakonsko obveznost zagotav- 
ljanja sredstev podaljšati oziroma jo na novo vpeljati, vendar 
najdlje do konca leta 1987 oziroma do sprejema samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana te samoupravne interesne 
skupnosti. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Izvajanje predvidenega novega zakona ne bo terjalo dodat- 
nih finančnih sredstev proračunov družbenopolitičnih skup- 
nosti. Obveznosti, ki bodo nastale za delavce in delovne ljudi 
oziroma organizacije združenega dela, ne predstavljajo novih 
obveznosti, ker so obstajale že doslej, njihov konkreten obseg 
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in stopnja prispevka pa bosta odvisna od sprejetih planskih 
aktov oziroma programov samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Za izvajanje strokovnih, administrativnih in drugih pomož- 
nih del po uveljavitvi zakona ne bo potrebno zagotavljati 
dodatnih finančnih sredstev. 

Predvidena je bistvena poenostavitev vseh administrativnih 
postopkov pri izvajanju opredelitev predlaganega zakona, ki 
je bila doslej precej zapletena z opredelitvami v številnih 
zakonih in predpisih. Že samo dejstvo, da bo celotna proble- 

matika urejena z enim zakonom, zagotavlja večjo preglednost 
in s tem tudi poenostavitev postopkov. 

Strokovno administrativna in druga podobna opravila naj bi 
se organizirala čimbolj smotrno z upoštevanjem specifičnosti 
posameznih programskih nalog, bodisi v okviru upravnih 
organov in upravnih organizacij, bodisi planskih in drugih 
strokovnih organizacijah; za ožje potrebe delovanja skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti pa bodisi v skupnih stro- 
kovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, bodisi v 
okviru že obstoječih strokovnih služb sedanjih skladov in 
skupnosti. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in 

zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni 

interesni organiziranosti na teh področjih 

1. teza 
Zaradi pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvod- 

nje hrane in zaščite življenjske ravni delovnih ljudi in občanov 
ureja ta zakon zadeve posebnega družbenega pomena na teh 
področjih, zagotavljanje sredstev za te namene ter ukrepe na 
teh področjih. 

Ta zakon določa tudi obveznost ustanovitve samoupravnih 
interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za 
osnovno preskrbo ter temeljna načela njihove organizacije in 
medsebojnih razmerij v teh samoupravnih interesnih skupno- 
stih in med njimi. 

2. teza 
Na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavlja- 

nja osnovne preskrbe so posebnega družbenega pomena 
naslednje zadeve: 

- kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane 
prostorsko-ureditvene operacije, 
- pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje 

hrane, 
- zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe, 
- blagovne rezerve. 

3. teza 
Za trajno in organizirano opravljanje zadev iz prejšnje teze 

se s tem zakonom določa obvezna ustanovitev samoupravnih 
interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za 
osnovno preskrbo (v nadaljnjem besedilu: samoupravne inte- 
resne skupnosti). 

4. teza 
V samoupravne interesne skupnosti se v skladu s tem 

zakonom združujejo delavci, delovni ljudje in občani po 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

5. teza 
V samoupravnih interesnih skupnostih delavci, delovni lju- 

dje in občani sprejemajo planske akte in programe, zagotav- 
ljajo sredstva za izvajanje planov in programov, uvajajo 
ukrepe v proizvodnji in porabi hrane, določajo pogoje in 
merila za pridobivanje sredstev za izvajanje planov in progra- 
mov in urejajo druga razmerja, pravice, obveznosti ter odgo- 
vornosti v skladu z zakonom, s planskimi akti držbenopolitič- 
nih skupnosti in s samoupravnimi splošnimi akti. 

6. teza 
Delavci, delovni ljudje in občani se po temeljnih in drugih 

organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter po krajevnih skupnostih v skladu s 
tem zakonom združujejo v občinske samoupravne interesne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinske skupnosti) in v 

samoupravno interesno skupnost SR Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: republiška skupnost). 

V skupščine občinskih skupnosti delegirajo delegate 
delavci, delovni ljudje in občani v organizacijah združenega 
dela, v drugih samoupravnih organizacijah in ^upnostih in v 
krajevnih skupnostih ter organizirani potrošni® v občinah. 

V skupščino republiške skupnosti delegirajo delegate 
občinske skupnosti. 

7. teza 
Samoupravne interesne skupnosti se ustanovijo s samou- 

pravnim sporazumom o ustanovitvi v skladu z zakonom. 

8. teza 
Občinska skupnost se ustanovi za območje ene ali več 

občin. 
V občinski skupnosti delavci, delovni ljudje in občani: 
- sprejemajo planske akte in programe pospeševanja druž- 

beno-organizirane tržne proizvodnje hrane, programe zago- 
tavljanja osnovne preskrbe in programe blagovnih rezerv; 
- upravljajo s sredstvi za izvajanje planov in programov; 
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizaci- 

jami združenega dela; 
- opravljajo druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 

predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti. 
9. teza 

Republiška skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi, ki ga sklenejo občinske skupnosti. 

10. teza 
V republiški skupnosti delavci, delovni ljudje in občani: 
- sprejemajo planske akte, program kmetijskih melioracij 

ter z njimi neposredno povezanih prostorsko-ureditvenih ope- 
racij in tiste programe pospeševanja družbeno organizirane 
tržne proizvodnje hrane, programe zagotavljanja osnovne 
preskrbe in programe blagovnih rezerv, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane v republiki; 

- upravljajo s sredstvi za izvajanje planov in programov; 
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizaci- 

jami združenega dela v SR Sloveniji in v drugih republikah ter 
avtonomnih pokrajinah; 

- opravljajo druge naloge, določene z zakonom, drugimi 
predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti. 

11.teza 
Samoupravne interesne skupnosti medsebojno sodelujejo 

pri pripravi planov in programov ter usklajujejo ukrepe in 
druge dejavnosti za uresničevanje planov in programov. 

12. teza 
Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega 
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pomena po tem zakonu zagotavljajo po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti s prispevkom za pospeševanje družbeno orga- 
nizirane tržne proizvodnje hrane, za zagotavljanje osnovne 
preskrbe in za blagovne rezerve; 

- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
delovnih skupnostih ter delavci, ki so v delovnem razmerju z 
delovnimi ljudmi oziroma drugimi zasebnimi delodajalci iz 
osebnega dohodka; 

- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov 
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske, 
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti od osnove, ki jo 
določi skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za plačevanje prispevkov za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje. 

Za financiranje zadev iz 1. alinee 2. teze tega zakona plaču- 
jejo prispevek iz dohodka: 

- temeljne organizacije združenega dela, delovne organiza- 
cije, v katerih niso organizirane temeljne organizacije združe- 
nega dela, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne 
organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne 
organizacije kooperantov, v katerih niso organizirane 
temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije 
združenga dela ter delovne skupnosti iz 95. člena zakona o 
združenem delu od osnove za obračun davka od dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Zavezanec za plačevanje prispevka je tudi temeljna organi- 
zacija združenega dela, ki ima sedež na območju druge repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu zakona o 
uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov 

[ in taks trajno opravlja dejavnost tudi na območju SR Slove- 
i nije, in sicer glede tistega dela dohodka, ki ga doseže z 

opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije; 
h; - delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 

dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 

i poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov 
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske, 

. gospodarske oziroma poklicne dejavnosti od osnove, od 
katere se odmerja davek iz dejavnosti. 

Za izvajanje programov samoupravnih interesnih skupnosti 
se lahko uporabijo tudi sredstva, ki jih delavci namensko 

i samoupravno združujejo iz skladov skupne porabe, iz sred- 
stev rezerv in iz drugi virov. 

Za izvajanje teh programov se lahko v skladu z zakonom 
uporabijo tudi sredstva iz drugih virov. 

13. teza 
Glede obračunavanja, plačevanja in izpolnjevanja drugih 

obveznosti pri plačevanju prispevka iz dohodka temeljnih 
organizacij se smiselno uporabljajo določbe zakona o davku 
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela. 

Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter 
vračanje prispevkov, prisilne izterjave, zastaranja in kaznova- 
nja se za prispevek, ki ga plačujejo delovni ljudje, uporabljajo 
določbe zakona o davkih občanov. 

14. teza 
Obseg sredstev za izvajanje nalog iz 2. teze tega zakona ter 

višina prispevka iz 12. teze tega zakona se določi v samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne 
skupnosti; pri tem se glede na programe samoupravne inte- 
resne skupnosti posebej izkažejo potrebna sredstva za pro- 
gram kmetijskih melioracij ter z njimi neposredno povezanih 
prostorsko-ureditvenih operacij, za program pospeševanja 
družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane, za program 
zagotavljanja osnovne preskrbe in za programe blagovnih 
rezerv. 

15. teza 
Odločanje o programih blagovnih rezerv, o sredstvih za 

njihovo izvajanje in izvajanje teh programov se opravlja v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje blagovnih rezerv. 

16. teza 
V postopku družbenega planiranja ugotavlja izvršni svet 

skupščine družbenopolitične skupnosti skladnost samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana in programov iz 14. teze 
z družbenim planom družbenopolitične skupnosti. 

Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugo- 
tovi, da samoupravni sporazum o temeljih plana oziroma 
program ni v skladu z družbenim planom družbenopolitične 
skupnosti, predlaga samoupravni interesni skupnosti, da ga 
uskladi, ter ji določi rok. 

Če samoupravna interesna skupnost v roku iz prejšnjega 
odstavka ne obvesti izvršnega sveta skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti o uskladitvi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana oziroma programa, izvršni svet skupščine druž- 
benopolitične skupnosti o tem obvesti skupščino družbeno- 
politične skupnosti. 

17. teza 
Če večina udeležencev samoupravnega sporazuma o teme- 

ljih planov samoupravne interesne skupnosti ne sklene samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana in je zaradi tega ogro- 
ženo uresničevanje zadev posebnega družbenega pomena po 
tem zakonu, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične 
skupnosti začasno določi program kmetijskih melioracij ter z 
njimi neposredno povezanih prostorsko-ureditvenih operacij, 
program pospeševanja družbeno organizirane tržne proiz- 
vodnje hrane, program zagotavljanja osnovne preskrbe in 
programe blagovnih rezerv ter določi obveznost plačevanja 
prispevka za te namene. 

Če samoupravnega sporazuma o temeljih plana ne sklene 
del udeležencev in je zaradi tega ogroženo uresničevanje 
sprejetih programov, lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti predpiše obveznost plačevanja prispevkov za izva- 
janje teh programov za tiste udeležence, ki samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana niso sklenili. 

18. teza 
Sredstva iz 12. teze tega zakona se namenijo predvsem za: 
1. izvajanje programa kmetijskih melioracij in z njimi nepo- 

sredno povezanih prostorsko-ureditvenih operacij; 
2. izvajanje programa pospeševanja družbeno organizirane 

tržne proizvodnje hrane in sicer za: 
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih 

in na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji; 
- pospeševanje družbeno organizirane živinorejske proiz- 

vodnje na domači krmni osnovi; 
- pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje in 

zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske proizvodnje; 
- pospeševanje zreje in ulova rib; 
- delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev 

prenosa znanja v proizvodnjo; 
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 

rodne banke za obnovo in razvoj ter za nadomestilo dela 
obresti za kredite, dane iz sredstev hranilno-kreditnih služb 
do leta 1980; 
- delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 

obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji; 
3. izvajanje programa zagotavljanja osnovne preskrbe, in 

sicer za: 
- intervencije v preskrbi zaradi zaščite življenjske ravni 

občanov; 
- intervencije za zagotavljanje nemotene osnovne pre- 

skrbe; 
4. izvajanje programov blagovnih rezerv, in sicer za: 
- zagotavljanje osnovne preskrbe občanov in organizacij za 

primer vojne in naravnih nesreč; 
- preprečevanje in odpravljanje hujših motenj na trgu blaga 

osnovne preskrbe občanov. 

19. teza 
Sredstva po tem zakonu se lahko dajo uporabnikom pod 

pogojem, da se le-ti zavežejo, da bodo povečali proizvodnjo 
hrane oziroma da bodo izpolnili druge pogoje, določene s 
programi samoupravnih interesnih skupnosti. 

Sredstva za izvajanje programa zagotavljanja osnovne pre- 
skrbe se po tem zakonu lahko dajejo zato, da se zagotovi 
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temu ustrezno nižjo raven maloprodajne cene in potrebne 
količine posameznih proizvodov osnovne preskrbe. 

20. teza 
Programi iz 14. teze tega zakona in ukrepi za njihovo 

izvajanje veljajo za določeno časovno obdobje in se lahko 
spremenijo oziroma ukinejo pred potekom določenega roka 
veljavnosti, če prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili uve- 
deni. 

21.teza 
Ukrepi za izvajanje programov iz prejšnje teze se uvajajo s 

programom ali drugim aktom samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Ukrepe za izvajanje programa zagotavljanja osnovne pre- 
skrbe lahko uvede tudi izvršni svet družbenopolitične skupno- 
sti v skladu s planskimi akti te skupnosti, če je uvedba teh 
ukrepov nujna zaradi preprečitve ali odpravljanja hudih 
motenj na področju zagotavljanja osnovne preskrbe. Ukrepi, 
ki jih uvede izvršni svet skupščine družbenopolitične skupno- 
sti lahko trajajo najdalj eno leto, sredstva zanje pa se zagoto- 
vijo v proračunu te družbenopolitične skupnosti. 

Če so ukrepi iz prejšnjega odstavka te teze predvideni v 
planskih aktih ali v programu samoupravne interesne skupno- 
sti, pa jih kljub predlogu izvršnega sveta skupščine družbeno- 
politične skupnosti samoupravna interesna skupnost ni 
uvedla, jih začasno, do odločitve te skupnosti ali skupščine 
družbenopolitične skupnosti lahko uvede izvršni svet te 

skupščine. V tem primeru se sredstva za izvajanje teh ukre- 
pov, izplačana iz sredstev proračuna, poravnajo iz sredstev 
samoupravne interesne skupnosti, namenjenih za izvajanje 
programa zagotavljanja osnovne preskrbe. 

22. teza 
Če samoupravna interesna skupnost ne odloči o vprašanju, 

ki se nanaša na zadeve posebnega družbenega pomena, 
določene s tem zakonom oziroma katerega rešitev je nujna za 
izvršitev skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvoj- 
nih ciljev plana in programa samoupravne interesne skupno- 
sti, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti s svojo 
odločitvijo začasno uredi tako vprašanje. 

23. teza 
Nadzor nad zakonitostjo uporabe sredstev za izvajanje pro- 

grama kmetijskih melioracij in z njimi neposredno povezanih 
prostorsko-ureditvenih operacij ter programa pospeševanja 
proizvodnje hrane opravljajo upravni organi, pristojni za kme- 
tijsko inšpekcijo, nadzor nad zakonitostjo uporabe sredstev 
za izvajanje programa zagotavljanja osnovne preskrbe in pro- 
gramov blagovnih rezerv pa upravni organi, pristojni za tržno 
inšpekcijo. 

★ ★ ★ 

Prehodne in končne določbe bodo vnešene v osnutek za- 
kona. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli (ESA-890) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 124. seji dne 
24. 4. 1986 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, 

- Franci PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Boštjan ŽGONC, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

- Milena MARKIČ, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

1. člen 
' V zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) se 48. člen 
dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Izjemoma lahko osnovna šola v soglasju z Zavodom SR 
Slovenije za šolstvo iz prostorskih in organizacijskih razlogov 
oblikuje posamezen oddelek z največ 35 učenci.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

2. člen 
Tretji odstavek 67. člena se črta. 

3. člen 
136. člen se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki 

se glasi: 
»Preden razpisna komisija določi predlog za imenovanje 

ravnatelja, pridobi obrazloženo mnenje Zavoda SR Slovenije 
za šolstvo o tem, ali so na razpis prijavljeni kandidati pri 
vzgojno-izobraževalnem delu dosegali delovne rezultate, iz 
katerih izhaja, da bodo lahko uspešno opravljali naloge peda- 
goškega vodje šole. 

4. člen 
137. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Za ravnatelja je lahko imenovan delavec iz prvega 

odstavka 89. člena zakona, ki izpolnjuje z zakonom določene 
pogoje, ima pedagoško izobrazbo, najmanj 5 let delovnih 
izkušenj ter dosega delovne rezultate, iz katerih izhaja, da bo 
lahko uspešno opravljal naloge pedagoškega vodje šole.« 

5. člen 
Prvi odstavek 150. člena se spremeni tako, da se številka 

»5.000« nadomesti s »40.000«, številka »20.000« pa s številko 
»150.000.« 

V drugem odstavku se številka »500« nadomesti s številko 
»4.000,« številka »2.000« pa s številko »15.000 « 

6. člen 
V prvem odstavku 151. člena se številka »3.000« nadomesti 

s številko »15.000«. 

7. člen 
« Določba 2. člena tega zakona se uporablja od 1. septembra 
dalje. 

Učenci, ki so že pred 1. septembrom 1986 obiskovali 8. 
razred, zaključijo šolo po prej veljavnih predpisih. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora združenega dela 
in zbora občin dne 26. marca 1986 sprejela osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, kot enako- 
praven zbor ga je sprejela na seji dne 31. 3. 1986 tudi Skupš- 
čina Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali odbori zborov Skupščine 
SRS, Zakonodajnopravna komisija ter Odbor za osnovno izo- 
braževanje Izobraževalne skupnosti Slovenije. O osnutku 
zakona so razpravljali v delegacijah, pripombe in dodatne 
pobude za spremembe so delegati posredovali na obeh zbo- 
rih Skupščine SRS in v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj je proučil pripombe in dodatne pobude za 
spremembe ter jih, v kolikor so bile vsebinsko in ustavno 
sprejemljive, upošteval pri pripravi predloga zakona. 

V 1. členu predlagana dopolnitev 48. člena zakona o 
osnovni šoli, ki daje možnost, da šola v izjemnih primerih 

oblikuje oddelek z največ 35 učenci, je bila v razpravi podprta. 
Večina razpravljalcev je sodila, da so posamezne izjemne 
situacije, ko je takšna odločitev šole umestna. Ob tem pa so 
zahtevali, da se bolj točno določi kriterije in se to izjemo 
omeji, da ne bi postala splošna praksa. Poleg tega. da je za 
tako izjemo pristojna šola, to je svet šole, ki sprejema letni 
delovni načrt, in da je za to potrebno soglasje Zavoda SRS za 
šolstvo, usklajeno s strokovnimi pedagoškimi argumenti, smo 
omejili takšno rešitev na organizacijske in prostorske razloge, 
kar pomeni, da tega ni mogoče narediti iz drugih razlogov. 

Zveza delavskih univerz je dala pobudo za spremembo 55. 
člena zakona o osnovni šoli in predlagala, da se dopolni 3. 
odstavek tega člena in se omogoči, da organizira izobraževa- 
nje odraslih tudi delovna enota za osnovno izobraževanje 
odraslih pri delavskih univerzah in izobraževalnih centrih. 
Pobudo je podprl tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
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nije. Takšna pobuda je bila dana že ob pripravi zakona o 
osnovni šoli leta 1980, vendar je ni bilo mogoče sprejeti, ker bi 
bila takšna rešitev v nasprotju z določili Ustave SRS in z 
določbami zakona o združenem delu. 

Po ponovnem proučevanju pravnih podlag ugotavljamo, da 
ni mogoče organizirati osnovne šole za odrasle kot enote 
delavske univerze. Po ustavi osnovno šolo ustanavlja občina, 
pogoji za to pa so opredeljeni v zakonu o združenem delu in v 
120. členu zakona o osnovni šoli. Zato mora biti tudi osnovna 
šola za odrasle organizirana kot delovna organizacija oziroma 
kot temeljna organizacija združenega dela i/ okviru delavske 
univerze, katere ustanovitelj je občina. 

V 2. členu predlagana sprememba 67. člena, po katerem bo 
odpravljena možnost, da učenci končajo osnovno šolo brez 
ocene iz tujega jezika, je bila v razpravi v celoti sprejeta 
Skupščina SRS pa je predlagatelja zadolžila, da mora poro- 
čati, kako bo zagotovljena ustrezna prilagoditev programa za 
odrasle in kako bo vprašanje tujega jezika urejeno v skrajša- 
nih programih srednjega usmerjenega izobraževanja za tiste 
udeležence, ki nimajo dokončane osnovne šole in si hkrati 
pridobivajo tudi osnovnošolsko izobrazbo. 

Predalgatelj ugotavlja, da sprememba 67. člena v ničemer 
ne spreminja določbe prvega in drugega odstavka 55. člena 
zakona, po kateri sprejme Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje obvezni predmetnik in učni načrt za osnovno 
izobraževanje odraslih ter navodila za prilagoditev organiza- 
cije vzgojno-izobraževalnega dela odraslih. 

Učenci, ki nimajo končane osnovne šole in se v skladu s 66. 
členom zakona o usmerjenem izobraževanju vključujejo u 
skrajšane programe ter si ob usposabljanju za delo pridobi- 
vajo tudi osnovnošolsko izobrazbo, se po končanem skrajša- 
nem programi lahko vključijo v srednje izobraževanje. Skraj- 
šani programi namreč v skladu z drugim odstavkom 67. člena 
zakona o usmerjenem izobraževanju predstavljajo enak (z 
zakonom določen) pogoj za vključitev v programe srednjega 
izobraževanja kot končana osnovna šola. Odraslim, ki si bodo 
na ta način pridobili osnovnošolsko izobrazbo skupaj s skraj- 
šanim programom, v katerem ni tujega jezika, torej ni zaprta 
možnost vpisa v nadaljnje izobraževanje. Vendar pa bodo za 
uspešno napredovanje v srednjem izobraževanju morali 
obvladati tudi tuj jezik. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije je bila dana tudi dele- 
gatska pobuda za spremembo tretjega odstavka 79. člena 
zakona, ki določa, da imajo učenci osnovne šole, ki jim ni 
mogoče Zagotoviti prevoza, pravico do brezplačne oskrbe v 
času šolanja. 

Po tej pobudi naj bi imeli učenci pravico do oskrbe v kraju 
šolanja, h kateri prispevajo starši oziroma skrbniki del oskrb- 
nih stroškov v skladu s samoupravnim sporazumom o uresni- 
čevanju socialno-varstvenih pravic. 

Predlagatelj pobude ni sprejel iz vsebinskih razlogov. V 
zadnjih 40 letih je bilo v SR Sloveniji ukinjeno preko 500 šol 
(po podatkih Zavoda SRS za statistiko) (v šol. letu 1953/54 
1363 šol, v šol. letu 1983/84 - 838 šol, število osnovnih šol se 
je zmanjšalo za 32.6%). Ukinjajo se predvsem podružnične 
osnovne šole v težko dostopnih, hribovitih predelih Slovenije. 
Medtem ko se je v začetku šolska mreža redčila zaradi demo- 
grafskih sprememb na podeželju in organizacijskih spre- 
memb v prid kvaliteti pedagoškega dela, navajajo v zadnjem 
desetletju v občinah za redčenje šolske mreže predvsem 
ekonomske razloge. To je zaskrbljujoč trend, saj zapiranje šol 
pomeni veliko osiromašenje, zlasti hribovitih in obmejnih 
krajev, kar je v nasprotju s širšimi nacionalnimi interesi in v 
nasprotju z ukrepi za ohranjanje in revitalizacijo obmejnih in 
manj razvitih območij. Zato je v zakon oosnovni šoli vgrajena 
vrsta mehanizmomv, ki varujejo obstoj podružničnih šol. 

Če bi za take učence morali oskrbnino za bivanje v domu v 
času obveznega šolanja plačevati starši, bi bile v tem primeru 
občine odvezane skrbi za učence, saj ne bi zagotavljale niti 
prevoza niti oskrbe. To pa bi pomenilo samo dodatno ukinja- 
nje podružničnih šol in s tem ponovno redčenje šolske mreže. 
Pravica do brezplačnega prevoza oziroma, če to ni mogoče, 
do brezplačne oskrbe v domu je del enotnega standarda, ki ga 
v smislu zmanjševanja razlik in zagotavljanja vsem učencem 
enakih možnosti za šolanje moramo ohranjati. 

Pobude za spremembo 118. člena, po katerem naj bi zakon 

določil, da se lahko določi en šolski okoliš za več šol. ni 
mogoče sprejeti, ker bi taka ureditev bistveo poslabšala 
pravno varnost učencev in staršev. Obiskovanje osnovne šole 
/e za učenca obvezno, zato je nujno, da je jasno in vnaprej 
opredeljeno, v kateri osnovni šoli je učenec dolžan izpolnje- 
vati svojo obveznost. Vse izjeme od tega načela so v zakonu 
izrecno določene (učenec se lahko vpiše v šolo izven svojega 
okoliša le iz utemeljenih razlogov in v soglasju s starši). Ob 
taki ureditvi, kot jo predlagajo delegati 44. okoliša Zbora 
združenega dela, starši ne bi mogli več z ničemer vplivati v 
katero šolo v nekem šolskem okolišu se bo vpisal otrok, 
mogoče bi ga bilo tudi zgolj z enostranskim aktom šole brez 
pristanka staršev prešolati na drugo šolo (npr. tudi samo 
zaradi racionalne izrabe prostorskih ali kadrovskih zmogljivo- 
sti sol), ne glede na to, ali bi tako prešolanje lahko bistveno 
vplivalo na pogoje šolanja in počutje učenca. 

Poleg tega pa menimo, da ni prave potrebe za tako spre- 
membo navedenega določila. Število otrok in njihovo stalno 
bivališče je v večini primerov znano vsaj 6 let pred vpisom v 
osnovno šolo, obseg preselitev ni tako velik, zlasti pa ni 
nenadzorovan (npr. tudi pri večjih novogradnjah Se praviloma 
več let vnaprej ve, katere družine in odkod se bodo vselile). 
Zato je ob normalnem delovanju ustreznih služb občine 
možno vsaj za srednjeročno obdobje po potrebi z ustreznimi 
dopolnitvami ustanovitvenih aktov osnovnih šol primarno in 
relativno stabilno usklajevati šolske okoliše s prostorskimi 
zmogljivostmi šol. Posamezne primere vpisov izven okoliša 
oz. prešolanja, ki so smotrni iz različnih razlogov (na željo 
staršev, zaradi morebitne prezasedenosti oddelkov, včasih 
tudi iz vzgojnih razlogov in pod.) pa je po našem mnenju 
mnogo primerneje izvajati v skladu s 76. in 87. členom zakona 
v soglasju s starši. 

Predlagatelj je ponovno proučil določbo 103. člena zakona 
o osnovni šoli v odnosu do določbe 201. člena zakona o 
usmerjenem izobraževanju, ki določata različne posledice za 
delavce, ki najkasneje v dveh Iptih po začetku dela v osnovni 
šoli oziroma izobraževalni organizaciji ne opravijo strokov- 
nega izpita. Določba 103. člena zakona o osnovni šoli je 
skladna s 174. členom zakona o delovnih razmerjih in 211. 
členom zakona o združenem delu. Obstajajo vsebinski razlogi 
za različen postopek. V osnovni šoli za delavce, ki ne opravijo 
strokovnega izpita, namreč ni ustreznih delovnih nalog razen 
vzgojnoizobraževalnega dela. Teh delavcev ni mogoče razpo- 
rediti na druga dela, zato jim delovno razmerje mora prene- 
hati po zakonu. V izobraževalnih organizacijah, ki delujejo po 
zakonu o usmerjenem izobraževanju, pa so večje možnosti 
fleksibilnega opravljanja delovnih nalog tudi zunaj neposred- 
nega vzgojnoizobraževalnega dela. 

Glede 3. člena osnutka zakona, ki se nanaša na 136. člen 
zakona o osnovni šoli in na razširjen postopek za imenovanje 
ravnatelja, je bilo v razpravi ugotovljeno, da je ustreznejša 
rešitev v osnovnem besedilu, to je. da razpisna komisija pri- 
dobi mnenje Zavoda SRS za šolstvo. Zato smo v predlogu 
opustili variantno rešitev. 

V razpravi, ki se je v zvezi s tem razvila o ravnatelju kot 
pedagoškem vodji, je bila izražena pobuda, da bi bila na šolah 
mogoča drugačna delitev strokovnih in poslovodnih del med 
delavci. Da bi ravnatelj lahko opravljal naloge pedagoškega 
vodje, bi moral nepedagoška dela, zlasti poslovodna dela, 
povezana z materialnim, finančnim, samoupravnim in uprav- 
nim delovanjem organizacij združenega dela, prevzeti drug 
delavec (pomočnik ravnatelja). Temu ustrezna bi bila tudi 
njegova strokovnost. Ocenjujemo, da je pobuda umestna in 
ustrezna ter da bi v marsičem izboljšala organizacijo dela na 
osnovnih šolah. Za njeno uresničevanje pa niso potrebne 
spremembe zakona, razporeditev dela med ravnateljem in 
pomočnikom je stvar notranje organizacije dela v šoli, norma- 
tivi izobraževalnih skupnosti za pomočnike ne določajo stro- 
kovnega profila, tako da je takšno delitev dela možno uresni- 
čiti v vseh tistih primerih, ko ima šola glede na število oddel- 
kov lahko pomočnika s polno delovno obveznostjo. 

V predlogu je dodan še prehodni člen, ki določa prehodno 
obdobje za uveljavljanje določbe 2. člena, po kateri učenci ne 
morejo končata osnovne šole brez ocene iz tujega jezika. 
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DOLOČBE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI, 
KI SE SPREMINJAJO 

48. člen 
Normative o številu učencev v oddelkih in skupinah dolo- 

čijo uporabniki in izvajalci v izobraževalni skupnosti ter pri 
tem upoštevajo, da število učencev v oddelku ne more biti 
večje od 32. v kombiniranem oddelku in v oddelku dvojezične 
šole pa ne večje od 24. Če je z učnim načrtom določeno, da se 
pri posameznem predmetu zaradi varnosti učencev oziroma 
narave vzgojno-izobraževalnega dela oddelek deli v učne 
skupine, število učencev v skupini ne sme biti večje od 20. 

V utemeljenih primerih sme osnovna šola z letnim delovnim 
načrtom oblikovati posamezne oddelke tudi tako, da štejejo 
največ 35 učencev, potem ko je pridobila soglasje pristojne 
organizacijske enote Zavoda SR Slovenije za šolstvo. 

Normative o številu učencev za izvajanje fakultativnih pred- 
metov in razširjenega programa in interesnih dejavnosti sprej- 
mejo uporabniki in izvajalci v občinski izobraževalni skup- 
nosti. 

67. člen 
Učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, 

kadar so ocenjeni s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov po 
predmetniku, ki se ocenjujejo. 

Učenci osmega razreda, ki so ob koncu pouka v šolskem 
letu negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov, lahko z 
izpitom popravijo negativne ocene. 

136. člen 
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja osnovne šole 

sestavlja enako število predstavnikov osnovne šole, sindikata 
in predstavnikov družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na 
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina 
občine, ki je ustanovitelj osnovne šole. 

Predno razpisna komisija določi predlog za imenovanje 

ravnatelja, pridobi mnenje pristojne organizacijske enote 
Zavoda SR Slovenije za šolstvo o tem, kakšne rezultate so pri 
vzgojno-izobraževalnem delu dosegali posamezni kandidati, 
ki so se prijavili na razpis. 

137. člen 
Za ravnatelja je lahko imenovan delavec iz prvega odstavka 

89. člena, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom, ima 
pedagoško izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj v 
vzgojno-izobraževalnem delu ter dosega rezultate, ki mu 
omogočajo uspešno opravljanje nalog pedagoškega vodje 
šole. 

150. člen 
Z denarno kaznijo od 40.000 do 150.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek osnovna šola: 
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela v obsegu, ki ga 

določa obvezni predmetnik in učni načrt (28., 29. člen); 
- če ne razpiše prostih in neustrezno zasedenih del in nalog 

(drugi odstavek 100. člena); 
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela po šolskem 

koledarju (50. člen); 
- če v nasprotju s tem zakonom odkloni vpis otroka iz 

svojega okoliša (prvi odstavek 76. člen); 
- če za nedoločen čas sprejme delavca iz 89. člena tega 

zakona, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom 
(95.-99. člen); 

- če ne vodi predpisane dokumentacije (148. člen). 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje odgovorna 

oseba z denarno kaznijo od 4.000 do 15.000 dinarjev. 

151. člen 
Z denarno kaznijo do 15.000 ali do 30 dni zapora se kaznu- 

jejo za prekršek starši: 
- če ne vpišejo v osnovno šolo otroka, ki bo do začetka 

šolskega leta dopolnil šest let in pol (prvi odstavek 73. člena); 
- če ne skrbijo za to, da njihovi otroci redno obiskujejo 

osnovno šolo in organizirano pripravo otrok na vstop v 
osnovno šolo (18. člen). 

poročevalec 
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PREDLOG ZAKONA 

o nepravdnem postopku (ESA-620) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. se/7 dne 24 
4. 1986 določi besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NEPRAVDNEM POSTOPKU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 

delu skupščinskih teles sodelovali: 
- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 

sekretarka za pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik republiške sekretarke za 

pravosodje in upravo, 
- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 

sekretariatu za pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo. 

Prvi del 

SPLOŠNE DOPLOČBE 

Temeljne dbločbe 

1. člen 
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih redno sodišče 

obravnava osebna stanja, družinska in premoženjska raz- 
merja ter druge zadeve, za katere je s tem ali z drugim 
zakonom določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku. 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v drugih zadevah, 
ki jih obravnava redno sodišče, za katere z zakonom ni 
izrecno določeno, da se obravnavajo v nepravdnem 
postopku, če jih glede na njihovo naravo ni mogoče obravna- 
vati v kakem drugem postopku. 

Splošne določbe tega zakona veljajo za vse nepravdne 
postopke, če s tem ali z drugim zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

2. člen 
Nepravdni postopek se začne na podlagi ali po uradni 

dolžnosti. 
Sodišče začne nepravdni postopek po uradni dolžnosti, če 

tako določa zakon. 

3. člen 
V nepravdnem postopku se udeleženci lahko poravnajo, 

razen če ne morejo razpolagati s svojimi pravicami oziroma 
če narava obravnavanega'razmerja poravnavo izključuje. 

4. člen 
Sodišče mora dati udeležencem v postopku možnost, da se 

izjavijo o navedbah drugih udeležencev, da sodelujejo pri 
izvajanju dokazov in da razpravljajo o rezultatih celotnega 
postopka. 

Samo če zakon tako določa, sme sodišče odločiti, ne da bi 
dalo udeležencu možnost, da se izjavi. 

5. člen 
Sodišče si mora ves čas postopka prizadevati, da se pravice 

in pravni interesi udeležencev čimprej ugotovijo in zavarujejo. 
Sodišče mora po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zava- 

rujejo pravice in pravni interesi mladoletnikov in oseb, ki 
zaradi duševne bolezni ali drugih okoliščin niso sposobne, da 
bi same skrbele za svoje pravice in interese. 

6. člen 
V postopkih, ki se lahko začnejo po uradni dolžnosti, ali če 

gre za varstvo pravic oseb iz drugega odstavka 5. člena, 
sodišče ugotavlja tudi dejstva, ki jih udeleženci niso navedli. 

7. člen 
Sodišče opravi narok, če je to predpisano z zakonom, ali če 

oceni, da je to za postopek potrebno. 
Naroki so javni, če zakon ne določa drugače. 

Predhodno vprašanje 

8. člen 
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve 

vprašanja, ali obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o 
njem še ni odločilo sodišče ali kakšen drug pristojen organ 
(predhodno vprašanje), lahko sodišče samo reši to vprašanje, 
če ni z zakonom drugače določeno. 

Odločitev sodišča o predhodnem vprašanju ima pravni uči- 
nek samo v nepravdni zadevi, v kateri je bilo vprašanje rešeno. 

9. člen 
če sodišče pri reševanju predhodnega vprašanja ugotovi, 

da so med udeleženci sporna dejstva, od katerih je odvisna 
rešitev predhodnega vprašanja, prekine postopek in jih 
napoti, da v določenem roku sprožijo postopek za rešitev tega 
vprašanja. 

Sodišče napoti na pravdo oziroma upravni postopek pravi- 
loma tistega udeleženca, katerega pravico šteje za manj ver- 
jetno, lahko pa tudi drugega udeleženca glede na njegov 
interes za ureditev pravnega razmerja. 

10. člen 
Če udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo ali 

upravni postopek, v določenem roku sproži pravdo oziroma 
upravni postopek, se nepravdni postopek nadaljuje, ko se 
pravnomočno konča postopek pred sodiščem ali drugim pri- 
stojnim organom. 

Če udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo oziroma 
upravni postopek, ne sproži pravde oziroma upravnega 
postopka v določenem roku, sodišče odloči ne glede na 
zahtevke, glede katerih je napotilo udeleženca na pravdo 
oziroma upravni postopek. 

Če je nepravdno sodišče odločilo po drugem odstavku tega 
člena, kakor tudi če je odločilo, moralo pa bi napotiti udele- 
ženca na pravdo oziroma upravni postopek, pravnomočnost 
odločbe nepravdnega sodišča ni ovira, da se o zadevnem 
zahtevku ne bi mogla sprožiti pravda ali upravni postopek. 

Pristojnost 

11. člen 
V nepravdnem postopku odloča na prvi stopnji temeljno 

sodišče, če zakon ne določa drugače. 

12. člen 
Za odločanje o nepravdnih zadevah je krajevno pristojno 
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sodišče, na katerega območju ima oseba, proti kateri je vlo- 
žen predlog, stalno prebivališče oziroma sedež. 

Kadar se postopek začne po uradni dolžnosti, je krajevno 
pristojno sodišče, na katerega območju ima stalno prebiva- 
lišče oseba, glede katere se postopek vodi. 

Če sodeluje v postopku samo en udeleženec, je krajevno 
pristojno sodišče, kjer ima ta udeleženec stalno prebivališče 
oziroma sedež. 

Če udeleženec iz prvega do tretjega odstavka tega člena 
nima stalnega prebivališča v SFRJ, se določi krajevno pristoj- 
nost po njegovem začasnem prebivališču. 

če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna 
sodišča SR Slovenije, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče 
je krajevno pristojno, določi krajevno pristojno Vrhovno 
sodišče SR Slovenije. 

13. člen 
Za odločanje o pravici na nepremičnini je v nepravdnem 

postopku krajevno pristojno sodišče, na katerega območju 
leži nepremičnina. Če pa leži nepremičnina na območju več 
sodišč, je krajevno pristojno vsako od teh sodišč. 

14. člen 
Udeleženci ne morejo s sporazumom spreminjati krajevne 

pristojnosti. 

15. člen 
Če je bil predlog vložen pred več krajevno pristojnimi 

sodišči, je pristojno tisto sodišče, pred katerim je bil predlog 
najprej vložen; če se je postopek začel po uradni dolžnosti, pa 
je pristojno tisto sodišče, ki je prvo začelo postopek. 

16. člen 
Sodišče lahko po uradni dolžnosti ali na predlog udele- 

ženca izreče, da ni krajevno pristojno, najkasneje do izdaje 
odločbe na prvi stopnji. 

Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se 
opira krajevna pristojnost, lahko sodišče, ki vodi postopek, s 
sklepom odstopi zadevo pristojnemu sodišču, če je očitno, da 
se bo pred tem sodiščem postopek lažje izvedel, ali če je to v 
interesu oseb iz drugega odstavka 5. člena. 

17.člen 
Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba postopek opraviti po 

pravilih pravdnega postopka, ustavi s sklepom nepravdni 
postopek, če še ni bila izdana odločba o glavni stvari. Po 
pravnomočnosti tega sklepa se postopek nadaljuje po pravilih 
pravdnega postopka pred pristojnim sodiščem. 

Če je bilo v nepravdnem postopku odločeno o stvari, ki bi se 
morala reševati po pravilih pravdnega postopka, je tako 
odločbo mogoče izpodbijat s pravnimi sredstvi iz tega razloga 
samo, če je nepravdno sodišče zagrešilo katero od bistvenih 
kršitev določb pravdnega postopka. 

V tem primeru se odločba nepravdnega sodišča lahko 
izpodbija s pravnimi sredstvi po določbah zakona o pravdnem 
postopku. 

Sestava sodišča 

18. člen 
Na prvi stopnji vodi postopek in izdaja odločbe sodnik 

posameznik. 
Če ni z zakonom določeno drugače, lahko posamezna 

dejanja izven naroka opravi strokovni sodelavec. 

Udeleženci 

19. člen 

Udeleženec v nepravdnem postopku je predlagatelj 
postopka, oseba proti kateri je predlog vložen (nasprotni 
udeleženec), oseba glede katere se vodi postopek oziroma 
oseba na katero se sodna odločba neposredno nanaša, ter 

oseba katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo 
prizadet. 

Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje pra- 
vico, da se udeležujejo postopka. 

20. člen 
Kdor misli, da utegne biti s sodno odločbo prizadet njegov 

pravni interes, lahko ves čas postopka na naroku ali s 
pismeno vlogo prijavi udeležbo. 

O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok, v 
katerem se lahko izjavijo o udeležbi. 

Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne 
udeležbo, če ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila 
udeležbo, ni podan. 

Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni 
posebne pritožbe. 

Predlog 
21. člen 

Predlog mora vsebovati opis razmerja oziroma stanja, o 
katerem naj sodišče odloči, dajstva, ki so pomembna za 
odločitev, dokaze za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora 
imeti vsaka vloga. 

22. člen 
Če vloži predlog neupravičena oseba, sodišče predlog za- 

vrže. 
Kadar so podani pogoji za začetek postopka po uradni 

dolžnosti, predlog za uvedbo postopka pa je vložila neupravi- 
čena oseba, začne sodišče postopek po uradni dolžnosti, 
predlog pa zavrže. 

23. člen 
Predlagatelj lahko umakne predlog do izdaje odločbe 

sodišča prve stopnje. 
Če je že izdana odločba sodišča prve stopnje, sme predla- 

gatelj umakniti predlog do njene pravnomočnosti, če s tem 
niso kršene pravice drugih udeležencev, ki izvirajo iz te 
odločbe, ali če se z umikom strinjajo vse osebe, katerim so z 
odločbo sodišča prve stopnje priznane določene pravice. V 
takem primeru sodišče svojo odločbo razveljavi. 

Če predlagatelj, ki je bil v redu vabljen, ne pride na prvi 
narok, pa ne pošlje svojega pooblaščenca ali izostanka ne 
opraviči, se šteje, da je predlog umaknil. 

24. člen 
Vsak udeleženec lahko v petnajstih dneh od dneva, ko je bil 

obveščen o umiku, predlaga nadaljevanje potopka. 
V postopku, ki se lahko začne tudi po uradni dolžnosti, 

sodišče kljub umiku postopek nadaljuje, če so za to podani 
razlogi. 

25. člen 
V primerih iz 23. člena je mogoče predlog ponovno vložiti. 

Narok 
26. člen 

Sodišče vabi na narok udeležence ter druge osebe, ki lahko 
dajo potrebne podatke. 

Sodišče lahko opravi narok, čeprav nanj ne pridejo udele- 
ženci, ki so bili v redu povabljeni. 

V nepravdnem postopku sodišče izvaja dokaze brez dokaz- 
nega sklepa. » 

27. člen 
V nepravdnem postopku ni mirovanja postopka. 

Zapisnik 
28. člen 

O dejanjih, ki jih sodišče opravi na naroku ali izven naroka, 
sodišče sestavi zapisnik. 

O manj pomembnih izjavah in obvestilih napravi sodišče 
uradni zaznamek v spisu. 
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Zapisnik podišejo udeleženci, ki so bili prisotni pri dejanju, 
sodnik oziroma strokovni sodelavec in zapisnikar. 

Uradni zaznamek podpiše oseba, ki ga je sestavila. 

Odločba 
29. člen 

Sodišče izdaja odločbe v obliki sklepov 
Sklepi, zoper katere je dopustna posebna pritožba, sklepi, s 

katerimi se postopek konča, in sklepi sodišča druge stopnje, 
morajo biti obrazloženi. 

Pravna sredstva 
30. člen 

Udeleženci lahko vlagajo pravna sredstva tudi, če niso 
. sodelovali v postopku na prvi stopnji. Kdor misli, da je s sodno 
odločbo prizadet njegov pravni interes, lahko vloži pravno 
sredstvo tudi, če ni sodeloval v postopku na prvi stopnji. V 
tem primeru presodi sodišče prve stopnje, ali je podan njegov 
pravni interes za vložitev pravnega sredstva. 

Udeleženec jz prvega odstavka tega člena mora vložiti 
pravno sredstvo v roku, ki velja za udeleženca, kateremu je 
bila odločba, ki se izpodbija, najkasneje vročena. 

Sodišče upošteva pravno sredstvo udeleženca iz prvega 
odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po poteku roka iz 
drugega odstavka tega člena, če ga je prejelo preden je 
odločilo o pravočasno vloženem pravnem sredstvu drugega 
udeleženca. 

31. člen 
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, se smejo udeleženci 

pritožiti, če z zakonom ni drugače določeno. 
Ce zakon izrecno določa, da ni posebne pritožbe, se sme 

sklep izpodbijati samo v pritožbi zoper sklep, s katerim se 
postopek konča. 

Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve pre- 
pisa sklepa. 

Sodišče vroči izvod popolne in dovoljene pritožbe zoper 
sklep, s katerim je bil postopek končan, drugim udeležencem, 
ki nanjo lahko odgovorijo v osmih dneh. 

32. člen 
Pritožba zadrži izvršitev sklepa, če zakon ne določa dru- 

gače ali, če sodišče ne odloči drugače. 
Sodišče odloči, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, če 

obstoji nevarnost, da bi zaradi odložitve izvršitve nastala 
znatna škoda, ali če je to potrebno zaradi varstva oseb iz 
drugega odstavka 5. člena. 

V primeru iz pejšnjega odstavka lahko sodišče zahteva 
varščino, če bi zaradi izvršitve nastala nevarnost za varstvo 
pravic oseb iz drugega odstavka 5. člena, ali če je to potrebno 
za varstvo družbenih interesov. 

33. člen 
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 
Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pravočasne pritožbe 

spremeni prejšnji sklep ali ga razveljavi, če s tem niso priza- 
dete pravice drugih oseb, ki se opirajo na ta sklep ali če se te 
osebe strinjajo s spremembo ali z razveljavitvijo. 

Sodišče druge stopnje lahko iz tehtnih razlogov upošteva 
tudi pritožbo, vloženo po poteku roka, določenega v tretjem 
odstavku 31. člena, če s tem niso prizadete pravice drugih 
oseb, ki se opirajo na sklep ali -če se te osebe strinjajo s 
spremembo ali razveljavitvijo. 

34. člen 
Revizija ni dovoljena, razen če zakon določa drugače. 

Stroški postopka 
35. člen 

Vsak udeleženec trpi svoje stroške razen če zakon določa 
drugače. 
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Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem 
razmerju jih udeleženci trpijo. 

Če je nepravdni postopek izveden izključno v interesu neka- 
terih udeležencev, trpijo stroške ti udeleženci. 

Pravico do povračila stroškov postopka ima udeleženec le, 
kadar zakon določa, da trpi stroške eden od udeležencev ali 
nekateri od udeležencev. 

Udeleženec mora ne glede na izid postopka povrniti dru- 
gemu udeležencu stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi ali 
po naključju, ki se je njemu primerilo. 

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec udeleženca mora povr- 
niti drugemu udeležencu stroške, ki jih je povzročil po svoji 
krivdi. 

36. člen 
Kadar sodišče ne more odločiti ne da bi izvedlo dokaz z 

izvedencem ali cenilcem in predlagatelj v roku ne založi 
odrejenega predujma za stroške izvedbe tega dokaza, se 
šteje, da je predlog umaknil. 

Sodišče mora v sklepu o odreditvi predujma opozoriti pred- 
lagatelja na to posledico in mu dati ustrezen rok za izpolnitev. 

Uporaba zakona o pravdnem postopku 

37. člen 
V nepravdnem postopku se smiselno uporabljajo določbe 

zakona o pravdnem postopku, če s tem ali drugim zakonom ni 
drugače določeno. 

Drugi del 

POSEBNI POSTOPKI 

I. razdelek 
Postopki za ureditev osebnih stanj in 
družinskih razmerij 

i. poglavje 

SKUPNE DOLOČBE 

38. člen 
Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij so 

nujni. 
V teh postopkih sodišče odloči po obravnavi na naroku. 
V postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij 

je javnost izključena. 

39. člen 
Sodišče dovoli, da udeleženec, ki ni poslovno sposoben, 

zaradi uveljavitve svojih pravic ali interesov, sam opravi posa- 
mezna procesna dejanja, če oceni, da je sposoben razumeti 
pomen in pravne posledice takih dejanj. 

40. člen 
V postopkih iz razmerij med starši in otroki je krajevno 

pristojno tudi sodišče, ki je krajevno pristojno za otroka. 

41. člen 
Če se s sklepom sodišča spreminja osebni status ali družin- 

sko razmerje, nastopijo pravne posledice sklepa z njegovo 
pravnomočnostjo. 

Sodišče lahko odloči, da nastopijo pravne posledice sklepa 
že pred pravnomočnostjo, če je to potrebno zaradi varstva 
oseb iz drugega odstavka 5. člena. 

42. člen 
Proti sklepu, s katerim je postopek pravnomočno končan, 

obnova postopka ni mogoča, razen če zakon določa drugače. 
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43. člen 51. člen 
Določbe tega poglavja veljajo tudi za postopke iz osebnih in 

družinskih razmerij, ki niso posebej urejeni v tem razdelku, če 
zakon določa, da se obravnavajo v nepravdnem postopku. 

2. poglavje 

POSTOPEK ZA ODVZEM IN VRNITEV 
POSLOVNE SPOSOBNOSTI 

44. člen 
V postopku za odvzem poslovne sposobnosti sodišče 

odloča o delnem ali popolnem odvzemu poslovne sposobno- 
sti osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, 
odvisnosti od alkohola ali mamil, ali iz drugega vzroka, ki 
vpliva na psihofizično stanje, niso sposobne same skrbeti 
zase, za svoje pravice in koristi. 

45. člen 
Postopek za odvzem poslovne sposobnosti se začne na 

predlog pristojnega organa občinske skupnosti socialnega 
skrbstva, javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki je z osebo, ki 
naj se ji odvzame poslovna sposobnost, živela v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, njenega sorodnika v ravni črti 
in v stranski črti do drugega kolena. 

Predlog za uvedbo postopka lahko vloži tudi oseba, o kateri 
se bo vodil postopek, če je sposobna razumeti pomen in 
pravne posledice svojega predloga. 

Sodišče začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za 
okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega 
je potrebno določeni osebi odvzeti poslovno sposobnost. 

46. člen 
Udeleženca v tem postopku sta poleg predlagatelja in 

osebe, o kateri se vodi postopek, tudi skrbnik osebe, kateri 
naj se odvzame poslovna sposobnost, in pristojni organ 
občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

47. člen 
Osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, sodišče 

zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje škodilo njenemu 
zdravju ali da glede na njeno zdravstveno stanje zaslišanje ni 
mogoče. 

48. člen 
Če je uveden postopek zaradi duševne bolezni, duševne 

zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil, ali iz drugega 
vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, sodišče odredi, da 
osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, pregleda 
izvedenec medicinske stroke. 

Sodišče lahko opusti pregled po prvem odstavku tega 
člena, če je oseba, ki bi jo bilo potrebno pregledati, v psihia- 
trični zdravstveni organizaciji po odločbi sodišča in če iz 
poročila te organizacije o zdravljenju izhaja potreba, da se ji 
odvzame poslovna sposobnost ali če sodišče že razpolaga z 
ustreznim mnenjem izvedenca medicinske stroke, ki pa ne 
sme biti starejše kot šest mesecev. 

49. člen 
Sodišče lahko odredi, da se oseba, ki naj se ji odvzame 

poslovna sposobnost, začasno, vendar najdalj za sedem dni, 
zadrži v psihiatrični zdravstveni organizaciji, če je po mnenju 
zdravnikov to nujno potrebno za ugotovitev njenega zdrav- 
stvenega stanja. 

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba v treh dneh od vročitve sklepa. 

Sodišče druge stopnje odloči o pritožbi v roku treh dni. 

50. člen 
Če so izpolnjeni pogoji za odvzem poslovne sposobnosti, 

sodišče glede na stopnjo ugotovljene sposobnosti odvzame 
osebi poslovno sposobnost delno ali popolno. 

Kadar sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za delni 
odvzem poslovne sposobnosti, lahko s sklepom odloži odloči- 
tev o delnem odvzemu poslovne sposobnosti zaradi odvisno- 
sti od alkohola ali mamil, če se oseba, ki bi ji bilo potrebno 
poslovno sposobnost odvzeti, podvrže zdravljenju v ustrezni 
zdravstveni organizaciji. 

Sodišče lahko odloži odločitev najdalj za eno leto. 
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe. 
Sodišče izda sklep o odvzemu poslovne sposobnosti pred 

potekom roka iz drugega odstavka tega člena, če oseba, ki naj 
se ji odvzame poslovna sposobnost, zdravljenje samovoljno 
opusti. 

52. čien 
Zoper sklep o delnem ali popolnem odvzemu poslovne 

sposobnosti sta dovoljeni revizija in obnova postopka. 

53. člen 
Pravnomočen sklep o delnem ali popolnem odvzemu 

poslovne sposobnosti pošlje sodišče pristojnemu organu 
občinske skupnosti socialnega skrbstva in pristojnemu mati- 
čarju. 

54. člen 
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odvzeta 

poslovna sposobnost, sodišče odloči o delni ali popolni vrni- 
tvi poslovne sposobnosti. 

V postopku za vrnitev poslovne sposobnosti se smiselno 
uporabljajo določbe postopka o odvzemu poslovne sposob- 
nosti, razen določbe 52. člena. 

55. člen 
Če sodišče zavrne predlog za vrnitev poslovne sposobnosti, 

lahko odloči, da se pred potekom določenega roka, ki ne sme 
biti daljši kot eno leto, ne more predlagati vrnitev poslovne 
sposobnosti, če iz rezultata celotnega postopka z veliko ver- 
jetnostjo izhaja, da v določenem roku ni mogoče pričakovati 
ozdravitve ali znatnega izboljšanja psihofizičnega stanja 
osebe, ki ji je bila poslovna sposobnost odvzeta. 

Predlog za vrnitev poslovne sposobnosti, ki je vložen pred 
potekom roka, določenega na podlagi prvega odstavka tega 
člena, sodišče zavrže. 

56.člen 
Če ima oseba, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, 

nepremičnine, odredi sodišče, ki vodi postopek, da se uvedba 
postopka in odločba o odvzemu poslovne sposobnosti ozi- 
roma o vrnitvi poslovne sposobnosti zaznamuje v zemljiški 
knjigi. 

3. poglavje 

POSTOPEK ZA PODALJŠANJE IN PRENEHANJE 
PODALJŠANE RODITELJSKE PRAVICE 

57. člen 
V postopku za podaljšanje roditeljske pravice odloča 

sodišče o podaljšanju roditeljske pravice čez otrokovo polno- 
letnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni 
sposoben, da sam skrbi, za svoje koristi in pravice. 

58. člen 
Postopek za podaljšanje roditeljske pravice se začne na 

predlog enega od staršev ali pristojnega organa občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

59. člen 
Udeleženci v tem postopku so starši, otrok in pristojni 

organ občinske skupnosti socialnega skrbstva. 
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Če je oseba že polnoletna in predlog staršev za podaljšanje 
roditeljske pravice ni bil pravočasno vložen, sme sodišče 
priznati roditeljsko pravico in jo podaljšati čez otrokovo pol- 
noletnost. 

60. člen 
podaljšanje in prenehanje podaljšane rodi- 
uporabljajo določbe od 47. do 56. člena tega 

ZA PRIDOBITEV POPOLNE 
SPOSOBNOSTI MLADOLETNE 

POSTALA RODITELJ 
61. člen 

Postopek za prodobitev popolne poslovne sposobnosti se 
začne na predlog mladoletne osebe, ki je postala roditelj, ali z 
njenim soglasjem na predlog pristojnega organa občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

62. člen 
Udeleženci v tem postopku so poleg predlagatelja in osebe, 

o kateri se vodi postopek, tudi starši oziroma skrbnik mlado- 
letnika in pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva. 

63. člen 
Zoper sklep, s katerim pridobi mladoletna oseba popolno 

poslovno sposobnost, se lahko pritožijo starši oziroma skrb- 
nik ter pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva; zoper sklep, s katerim sodišče zavrne predlog za prido- 
bitev poslovne sposobnosti, se lahko pritožita mladoletnik in 
pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

Pravnomočni sklep, s katerim pridobi mladoletna oseba 
popolno poslovno sposobnost, pošlje sodišče pristojnemu 
matičarju. 

5. poglavje 

POSTOPEK ZA ODVZEM IN VRNITEV 
RODITELJSKE PRAVICE 

64. člen 
Postopek za odvzem roditeljske pravice se začne na pred- 

log enega od staršev, če ima roditeljsko pravico, pristojnega 
organa občinske skupnosti socialnega skrbstva, otroka sta- 
rega nad 15 let, ki je sposoben razumeti pomen predloga in 
njegove posledice, ali javnega tožilca. 

Sodišče uvede postopek po uradni dolžnosti, kadar na 
katerikoli način izve, da obstojajo razlogi za odvzem roditelj- 
ske pravice določeni osebi. 

65. člen 
Udeleženci v tem postopku so poleg predlagatelja in osebe, 

o kateri se vodi postopek, tudi drugi od staršev, če ima 
roditeljsko pravico in pristojni organ občinske skupnosti soci- 
alnega skrbstva. 

66. člen 
Pravnomočen sklep o odvzfemu roditeljske pravice pošlje 

sodišče pristojnemu matičarju zaradi vpisa v rojstno matično 
knjigo, če ima otrok nepremičnine, pa odredi, da se odvzem 
roditeljske pravice zaznamuje v zemljiški knjigi. 

67. člen 
Stroške postopka trpi oseba, ki ji je odvzeta roditeljska 

pravica. 
Če je predlog za odvzem roditeljske pravice zavrnjen, trpi 

stroške predlagatelj. 

68. člen 
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila roditeljska pra- 

vica odvzeta, sodišče odloči o vrnitvi roditeljske pravice. V 
postopku za vrnitev roditeljske pravice se smiselno uporab- 
ljajo določbe postopka o odvzemu roditeljske pravice. 

6. poglavje 

POSTOPEK ZA OMEJITEV PRAVIC STARŠEV 
GLEDE UPRAVLJANJA OTROKOVIM 
PREMOŽENJEM 

69. člen 
V postopku o predlogu, da naj imajo starši zaradi zavarova- 

nja otrokovih premoženjskih koristi glede upravljanja otroko- 
vega premoženja položaj skrbnika, se smiselno uporabljajo 
določbe postopka o odvzemu in vrnitvi roditeljske pravice. 

II. razdelek 

7. poglavje 

POSTOPEK O PRIDRŽANJU OSEB V 
PSIHIATRIČNIH ZDRAVSTVENIH 
ORGANIZACIJAH 

70. člen 
V postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih 

organizacijah ali v drugih organizacijah ali oddelkih organiza- 
cij, ki so namenjeni psihiatričnim bolnikom, (v nadaljnjem 
besedilu zdravstvenih organizacijah) odloča sodišče v pridr- 
žanju osebe v zdravstveni organizaciji v zaprtem oddelku, če 
je zaradi narave duševne bolezni ali duševnega stanja osebe 
nujno potrebno, da se ji omeji svoboda gibanja ali preprečijo 
stiki z zunanjim svetom, ker ogroža svoje življenje ali življenje 
drugih ljudi, ali povzroča hudo škodo sebi ali drugim. 

71. člen 
Če pridrži zdravstvena organizacija osebo na zdravljenju na 

zaprtem oddelku brez njene privolitve ali brez odločbe 
sodišča, je dolžna pooblaščena oseba te organizacije brez 
odlašanja, najpozneje pa v oseminštiridesetih urah, o tem 
obvestiti temeljno sodišče, na območju katerega je. 

Obvestilo o pridržanju mora obsegati podatke o pridržani 
osebi, o njenem zdravstvenem stanju in o tem, kdo jo je 
pripeljal v zdravstveno organizacijo. 

Šteje se, da je oseba brez privolitve pridržana v zdravstveni 
organizaciji, če iz njenega vedenja, strokovnih spoznanj o 
njenem duševnem stanju in drugih okoliščin izhaja, da zmore 
izraziti svojo voljo in se dejansko ne želi zdraviti v zdravstveni 
organizaciji, ali če iz strokovnih spoznanj o duševnem stanju 
pridržane osebe izhaja, da ne zmore izraziti svoje volje, ali če 
gre za pridržanje mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta 
poslovna sposobnost. 

72. člen 
V postopku o pridržanju je javnost izključena. 
Sodišče opozori tiste, ki sodelujejo v postopku, da so dolžni 

varovati kot tajnost vse, kar izvedo v postopku in na posledice 
kršitve tajnosti. 

73. člen 
V postopku o pridržanju oseb v zdravstvenih organizacijah 

je krajevno pristojno sodišče, na katerega območju je zdrav- 
stvena organizacija. 

Postopek začne sodišče po uradni dolžnosti takoj, ko 
prejme obvestilo o pridržanju ali ko na kakšen drug način izve 
za pridržanje določene osebe v zdravstveni organizaciji brez 
njene privolitve. 

O uvedbi postopka sodišče obvesti pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, psihiatrično zdravstveno orga- 

V postopku za 
teljske pravice se 
zakona. 

4. poglavje 

POSTOPEK 
POSLOVNE 
OSEBE, KI JE 
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nizacijo ter zakonca oziroma najbližjega sorodnika pridržane 
osebe. 

74. člen 
V postopku o pridržanju sodišče brez odlašanja, najpozneje 

pa v treh dneh po prejemu obvestila o pridržanju, obišče 
pridržano osebo v zdravstveni organizaciji in jo zasliši, razen 
če bi zaslišanje škodilo njenemu zdravljenju, ali če glede na 
njeno zdravstveno stanje to ni možno. 

75. člen 
V postopku v pridržanju zasliši zdravnike, ki pridržano 

osebo zdravijo, kakor tudi druge osebe, ki lahko dajo podatke 
o duševnem stanju pridržane osebe. 

Sodišče odredi, da pridržano osebo pregleda zdravnik spe- 
cialist psihiater iz druge zdravstvene organizacije. 

76. člen 
Sodišče na podlagi izvedenih dokazov odloči, ali se pridr- 

žana oseba še nadalje pridrži v zdravstveni organizaciji, ali se 
odpusti. 

Kadar odloči sodišče, da se oseba pridrži v zdravstveni 
organizaciji, določi čas pridržanja, ki ne sme biti daljši kot eno 
leto. Odločbo iz prvega odstavka tega člena izda sodišče brez 
odlašanja, najpozneje pa v tridesetih dneh po prejemu obve- 
stila iz prvega odstavka 71. člena. 

Zdravstvena organizacija lahko tudi pred potekom roka, 
določenega v sklepu o pridržanju, premesti pridržano osebo 
iz zaprtega oddelka na odprti oddelek ali jo odpusti iz zdrav- 
stvene organizacije, če ugotovi, da so prenehali vzroki za 
pridržanje. V tem primeru zdravstvena organizacija do poteka 
roka, določenega v sklepu o pridržanju, ni dolžna obveščati 
sodišča o vrnitvi pridržane osebe v zaprti oddelek. 

77. člen 
Sklep o pridržanju vroči sodišče pridržani osebi, njenemu 

zastopniku oziroma skrbniku, pristojnemu organu občinske 
skupnosti socialnega skrbstva in zdravstveni organizaciji. 

Zoper sklep o pridržanju se lahko pritoži pridržana oseba, 
njen zakoniti zastopnik ali skrbnik, pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, zakonec oziroma oseba, s 
katero je pridržana oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, sorodnik v ravni črti in v stranski črti do drugega 
kolena ter zdravstvena organizacija. 

Pritožbo je treba vložiti v treh dneh. 
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 
O pritožbi odloči sodišče druge stopnje v treh dneh. 
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

78. člen 
Stroški postopka gredo v breme sodišča. 

79. člen 
Če zdravstvena organizacija ugotovi, da je potrebno nada- 

ljevati zdravljenje pridržane osebe po poteku roka, določe- 
nega v sklepu o pridržanju, mora najmanj petnajst dni ozi- 
roma trideset dni pred potekom roka, če je bil čas pridržanja 
daljši kot tri mesece, predlagati sodišču, da pridržanje po- 
daljša. 

Sodišče mora o tem odločiti do poteka roka za pridržanje. 
Če sodišče do poteka roka ne odloči, mora zdravstvena orga- 
nizacija pridržano osebo odpustiti iz zaprtega oddelka. 

80. člen 
Na predlog pridržane osebe, njenega zakonitega zastop- 

nika, skrbnika, pristojnega organa občinske skupnosti social- 
nega skrbstva, zakonca oziroma osebe, s katero je pridržana 
oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, sorod- 
nika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena ali po 
uradni dolžnosti, sodišče odloči, da se pridržana oseba odpu- 
sti iz zaprtega oddelka zdravstvene organizacije pred pote- 
kom roka, določenega v sklepu o pridržanju, če ugotovi, da so 
prenehali vzroki za pridržanje. 

81. člen 
V postopku za podaljšanje in prenehanje pridržanja se 

primerno uporabljajo določbe postopka o pridržanju. 

8. Poglavje 

POSTOPEK O RAZGLASITVI POGREŠANCEV ZA 
MRTVE IN O DOKAZOVANJU SMRTI 

a) Razglasitev pogrešancev za mrtve 

82. člen 
Sodišče razglasi za mrtvega: 
1. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega 

poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo 70 let; 
2. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega 

poročila, pa je verjetno, da ni več živ; 
3. pogrešanca, ki je izginil pri potopu ladje, prometni ozi- 

roma letalski nesreči, požaru, povodnji, potresu ali v kakšni 
drugi smrtni nevarnosti, pa o njem v šestih mesecih po prene- 
hanju nevarnosti ni nobenega poročila; 

4. pogrešanca, ki je izginil med vojno zaradi vojnih dogod- 
kov, pa o njem ni nobenega poročila, eno leto po prenehanju 
bojevanja. 

Roka iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se štejeta 
od dneva, ko je bil po zadnjih poročilih pogrešanec brez 
dvoma še živ; če pa se ta dan ne da natančno dognati, se 
štejeta roka od konca tistega meseca oziioma leta, v katerem 
je bil pogrešanec po zadnjih poročilih še živ. 

83. člen 
Postopek se začne na predlog. 
Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes in javni 

tožilec. 
84. člen 

Predlog za razglasitev za mrtvega se lahko vloži in se 
postopek začne, še preden potečejo roki iz prvega odstavka 
82. člena in sicer v primerih iz 1. in 2. točke šest mesecev pred 
koncem roka, v primerih iz 3. in 4. točke pa takoj po preneha- 
nju nevarnosti oziroma bojevanja, vendar se odločba o razgla- 
sitvi za mrtvega ne more izdati, dokler ne potečejo roki, ki Bo 
predpisani v prvem odstavku 82. člena. 

85. člen 
Po prejemu predloga sodišče opravi poizvedbe s tem, da si 

priskrbi potrebne podatke in poročila, ter zasliši priče. 
Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek 

postopka, obvesti o postopku pristojni organ občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva, da pogrešancu postavi skrbnika in 
izda oklic, v katerem navede bistvene okoliščine zadeve, 
pokliče pogrešanca, da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o 
njegovem življenju,,da to sporočijo sodišču v treh mesecih po 
objavi oklica v Uradnem listu SRS z opozorilom, da bo po 
poteku roka pogrešanca razglasilo za mrtvega. 

Oklic objavi sodišče v Uradnem listu SRS, razglasi na sodni 
deski in v kraju, kjer je imel pogrešanec svoje zadnje stalno 
oziroma začasno prebivališče. Sodišče lahko odredi, da se 
oklic objavi tudi v drugih glasilih. 

86. člen 
Če se v roku, določnem v oklicu, pogrešanec ne javi, 

sodišče na naroku zasliši predlagatelja, skrbnika, izvede 
dokaze in odloči o predlogu. 

87. člen 
V odločbi, s kateri je pogrešani razglašen za mrtvega, 

sodišče določi dan, po možnosti pa tudi uro, ki veljata za čas 
pogrešančeve smrti. 

Za dan smrti velja tisti dan, ko je na podlagi poizvedb 
pogrešanec najverjetneje umrl oziroma tisti dan, ki ga pogre- 
šanec najverjetneje ni preživel. Če se ta dan ne da dognati, 
velja, da je pogrešanec umrl prvi dan po poteku rokov iz 82. 
člena. 
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88. člen 
Sodišče pošlje pravnomočen sklep o razglasitvi za mrtvega 

pristojnemu matičarju zaradi vpisa v matično knjigo umrlih. 

89. člen 
Če se tisti, ki je razglašen za mrtvega, zglasi pri sodišču, 

sodišče preizkusi, ali je on tisti, ki je pogrešan, nato pa brez 
nadaljnjega postopka razveljavi svojo odločbo. 

90. člen 
Če obstojajo okoliščine, ki kažejo na to, da je tisti, ki je bil 

razglašen za mrtvega, še živ, ali da je umrl kakšen drug dan, 
kot velja po sklepu sodišča za dan njegove smrti, javni tožilec 
predlaga, da se odločba o razglasitvi za mrtvega razveljavi 
oziroma spremeni. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko vloži tudi vsak, 
ki ima pravni interes za spremembo oziroma razveljavitev 
odločbe. O uvedbi postopka za razveljavitev ali spremembo 
odločbe o razglasitvi za mrtvega se obvesti sodišče, ki vodi 
zapuščinski postopek po pogrešancu. Sodišče prekine zapuš- 
činski postopek, če še teče, če pa je že pravnomočno končan 
in so izvršeni vpisi v zemljiški knjigi, odredi, da se v zemljiški 
knjigi zaznamuje začetek postopka za razveljavitev oziroma 
spremembo odločbe o razglasitvi za mrtvega. 

91. člen 
Če sodišče ugotovi, da je pogrešanec še živ ali da je umrl 

kakšen drug dan, kot velja po sklepu za dan njegove smrti, 
razveljavi oziroma spremeni svoj sklep. 

Če sodišče ugotovi, da ni pogojev za razveljavitev ali spre- 
membo sklepa, zavrne predlog. Pravnomočen sklep pošlje 
zapuščinskemu sodišču, da nadaljuje postopek oziroma 
izbriše zaznambo v zemljiški knjigi. 

92. člen 
Pravnomočno odločbo o razveljavitvi ali spremembi 

odločbe o razglasitvi za mrtvega pošlje sodišče matičarju in 
zapuščinskemu sodišču, odločbo o razveljavitvi pa tudi pri- 
stojnemu organu občinske skupščine socialnega skrbstva. 

Na podlagi odločbe, s katero je bila razveljavljena odločba o 
razglasitvi za mrtvega, razveljavi pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva odločbo o postavitvi skrbnika, 
če po zakonu ni drugih ovir. 

b) Dokazovanje smrti 

93. člen 
Če se smrt kakšne osebe ne da dokazati z listinami, ki so 

potrebne po zakonu o matičnih knjigah, sodišče izvede posto- 
pek in izda odločbo, s katero se ugotovi smrt take osebe. V 
tem postopku se primerno uporabljajo tudi določbe 85. do 92. 
člena. 

94. člen 
Postopek se začne na predlog. 
Predlog lahko vloži vsak, ki ima pravni interes in javni 

tožilec. 

95. člen 
Predlog se lahko vloži takoj po smrti tistega, čigar smrt se 

dokazuje. Oklicni rok ne sme biti krajši kot petnajst dni in ne 
daljši od trideset dni. 

96. člen 
V odločbi, s katero se potrdi smrt kakšne osebe, določi 

sodišče dan, za katerega je dokazano, da je dan njene smrti. 
Če se ta dan ne da zanesljivo ugotoviti, velja za dan smrti tisti 
dan, za katerega je ugotovljeno, da ga ta osebe ni preživela. 

III. Razdelek 

9. poglavje 

POSTOPEK ZA DOLOČITEV ODŠKODNINE 

97. člen 
V tem postopku sodišče odloči o odškodnini, če je z zako- 

nom določeno, da se odškodnina določi v nepravdnem po- 
stopku. 

98. člen 
Postopek se začne na predlog upravičenca do odškodnine 

ali po uradni dolžnosti, na podlagi obvestila upravnega 
organa, da med udeleženci ni bil dosežen sporazum o višini 
odškodnine. 

99. člen 
Postopek za določitev odškodnine je nujen. 
V postopku za določitev odškodnine opravi sodišče narok. 

100. člen 
O uvedbi postopka sodišče takoj obvesti pristojenega jav- 

nega pravobranilca. Ta ima položaj udeleženca v postopku, 
razen če zastopa enega od udeležencev. 

101. člen 
Kadar zakon določa, da lahko prejšnji lastnik predlaga 

določitev akontacije na odškodnino, določi sodišče akonta- 
cijo z začasno odredbo. 

Zoper odločbo o začasni odredbi in posebne pritožbe. 

102. člen 
Poravnava o odškodnini, ki je bila sklenjena brez sodelova- 

nja javnega pravobranilca, postane veljavna samo, če javni 
pravobranilec v petnajstih dneh, odkar je bil obveščen o 
poravnavi, ne izjavi, da se z njo ne strinja. 

103. člen 
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija, 

če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe pre- 
sega vrednost, ki jo zakon o pravdnem postopku predpisuje 
kot pogoj za dovoljenost revizije. 

104. člen 
Stroške postopka trpi udeleženec, ki mu je naloženo plačilo 

odškodnine. 

10. Poglavje 

POSTOPEK ZA CENITEV IN PRODAJO STVARI 

105. člen 
Postopek za cenitev in prodajo stvari se uvede na predlog, 

kadar tako določa zakon. 

106. člen 
Za cenitev in prodajo premičnih in nepremičnih stvari je 

pristojno sodišče, na čigar območju so stvari. Če se cenitev in 
prodaja predlaga za več premičnih in nepremičnih stvari, ki so 
na pbrtiočju več sodišč, je krajevno pristojno katerokoli od teh 
sodišč. 

107. člen 
Če predlagatelj zahteva, se dovoli prodaja tudi brez cenitve. 

V tem primeru navede vrednost predlagatelj. 
Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo, če gre za stvari 

v družbeni lasti. 
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108. člen 
V tem postopku sodišče opravi samo en prodajni narok. 

109. člen 
V odredbi o prodaji nepremičnine in v sklepu, s katerim 

sodišče domakne nepremičnino kupcu, je potrebno posebej 
navesti, da je postopek začet po predlogu in zato ostanejo n 
zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena. 

110. člen 
Če zakon ne določa drugače, se v tem postopku smiselno 

uporabljajo določbe zakona o izvršilnem postopku o izvršbi 
na premične stvari oziroma o izvršbi na nepremične, ki se 
nanašajo na cenitev in prodajo. 

11. poglavje 

POSTOPEK V STANOVANJSKIH ZADEVAH 

111. člen 
V postopku opravi sodišče narok. 
Zoper odločbo sodišča druge stopnje, s katero je bilo odlo- 

čeno o stanovanjski pravici ali o pravici uporabe stanovanja, 
je dovolj ena revizija. 

12. poglavje 

.POSTOPEK ZA UREDITEV RAZMERIJ MED SO- 
LASTNIKI 

112. člen 
V postopku za ureditev razmerij med solastniki odloča 

sodišče, če ni bilo med solastniki doseženo soglasje o poslu v 
zvezi z rednim upravljanjem, ki je nujen za redno vzdrževanje 
stvari v solastnini, oziroma o načinu upravljanja in uporabe 
stvari v solastnini. 

Postopek se začne na predlog solastnika. 

113. člen 
V postopku opravi narok. 

114. člen 
Do izdaje odločbe lahko sodišče na predlog udeleženca 

izda začasno odredbo o ureditvi razmerij, če to zahtevajo 
okoliščine primera, zlasti zato, da bi se preprečila znatna 
premoženjska škoda, samovolja ali očitna krivica za posa- 
mezne solastnike oziroma uporabnike. 

V sklepu, s katerim sodišče izda začasno odredbo, določi, 
koliko časa naj odredba traja, vendar najdalj do pravnomoč- 
nosti sklepa o ureditvi razmerij. 

115. člen 
V sklepu, s katerim sodišče odloči o poslu, ki je nujen za 

redno vzdrževanje stvari, oziroma o načinu upravljanja in 
uporabe stvari v solastnini, odloči tudi, v kakšnem sorazmerju 
nosijo solastniki stroške vzdrževanja, upravljanja in uporabe. 

116. člen 
Skupne stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju z 

velikostjo svojih deležev na stvari. 

117. člen 
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi v 

postopku za ureditev razmerij o rednem vzdrževanju stvari 
oziroma o načinu upravljanja in uporabe stvari v skupni last- 
nini, ter razmerij med oziroma z etažnimi lastniki. 

13. poglavje 
POSTOPEK ZA DELITEV STVARI IN SKUPNEGA 
PREMOŽENJA 

118. člen 
V postopku za delitev stvari ali skupnega premoženja 

sodišče odloči, če med solastniki ali skupnimi lastniki ni 
sporazuma o delitvi. 

Sodišče odloči o delitvi, če med udeleženci ni spora o 
predmetu delitve in o velikosti njihovih deležev. 

Če obstoji med udeleženci spor o predmetu delitve oziroma 
o velikosti njihovih deležev, jih sodišče napoti na pravdo po 
določbah 9. in 10. člena. 

a) Postopek za delitev stvari v solastnini 

119. člen 
Predlog za delitev mora vsebovati opis stvari, ki naj se deli, 

podatke o solastnikih in velikosti njihovih deležev ter imetni- 
kih stvarnih pravic na stvari. 

Če je predmet delitve nepremičnina, je potrebno v predlogu 
za delitev navesti zemljiškoknjižne podatke ali predložiti 
listine, s katerimi se dokazuje lastninska pravica na nepremič- 
nini, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi. 

120. člen 
V postopku za delitev stvari opravi sodišče narok. 

121. člen 
V primeru, če gre za delitev stvari, katere en del je družbena 

lastnina, je poravnava veljavna, če javni pravobranilec v pet- 
najstih dneh, odkar je bil obveščen o poravnavi ne izjavi, da se 
z njo ne strinja. 

122. člen 

Sodišče si mora prizadevati, da se praviloma opravi fizična 
delitev stvari in da solastniki dobijo tisti del stvari, za katerega 
izkažejo upravičen interes. 

Če stvari fizično ni mogoče razdeliti tako, da prejme vsak 
solastnik stvari v vrednosti svojega solastninskega deleža, 
odloči sodišče, da mora tisti solastnik, ki je prejel večjo 
vrednost, izplačati solastniku oziroma solastnikom, ki so pre- 
jeli manjšo vrednost, razliko v vrednosti v roku, ki ne sme biti 
daljši kot tri mesece, razen če se udeleženci drugače dogovo- 
rijo. 

Če izkaže kateri od solastnikov, glede na velikost svojega 
deleža ali druge okoliščine, upravičeno večji interes za stvar 
oziroma stvari, sodišče odloči, da dobi to stvar oziroma stvari, 
ta solastnik. V tem primeru sodišče odloči, da mora solastnik, 
ki prevzame stvar oziroma stvari, izplačati ostalim solastni- 
kom vrednost njihovih deležev roku, ki ne sme biti daljši kot ti 
mesece, razen če se udeleženci drugače dogovorijo. 

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora 
prevzemnik stvari plačati tudi obresti po obrestni meri, ki jo 
določa zakon o obligacijskih razmerjih za zamudne obresti. 
Obresti tečejo od dneva izdaje sodne odločbe do plačila. 

123. člen 
Če fizična delitev stvari ni mogoča ali je mogoča le ob 

znatnih spremembah same stvari ali ob znatnem zmanjšanju 
njene vrednosti, odloči sodišče, da se delitev opravi s prodajo 
stvari in z razdelitvijo izkupička. 

Sodišče opravi prodajo stvari v postopku za delitev stvari in 
sicer po določbah 10. poglavja tega zakona, če to predlagajo 
vsi solastniki, .najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočno- 
sti sklepa iz prvega odstavka tega člena. Po preteku tega roka 
lahko predlaga vsak udeleženec na podlagi sklepa iz prvega 
odstavka tega člena nadaljevanje postopka s prodajo stvari 
po določbah zakona o izvršilnem postopku o razdelitvi stvari 
(20. poglavje), vsi solastniki sporazumno pa lahko predlagajo, 
da sodišče opravi postopek za cenitev in prodajo po določbah 
10. poglavja tega zakona. 

124. člen 
V sklepu o delitvi stvari sodišče odloči, da morajo udele- 

ženci, ki imajo stvar oziroma dele stvari v svoji posesti, te 
izročiti udeležencem, ki jim pripadajo po delitvi stvari. 

Če je predmet delitve nepremičnina, imajo ostali solastniki 
na njej zastavno pravico do višine vrednosti svojih deležev, 
kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi, dokler jim ni izpla- 
čana vrednost, določena v drugem in tretjem odstavku 122. 
člena. 
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125. člen 
V postopku za delitev stvari odloči sodišče po uradni dolž- 

nosti tudi v ustanovitvi stvarne služnosti, če posamezni udele- 
ženec dela stvari, ki so mu bile dodeljene, sploh ne more ali 
delno ne more uporabljati brez uporabe drugega dela razde- 
ljene stvari. 

Večjo oziroma manjšo vrednost zemljišča zaradi ustanov- 
ljene služnosti upošteva sodišče pri delitvi stvari. 

126. člen> 
Skupne stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju z 

velikostjo svojih solastninskih deležev. 

127. člen 
Določbe tega poglavja o fizični delitvi stvari se smiselno 

uporabljajo tudi za ureditev načina uporabe zemljišča v druž- 
beni lastnini, na katerem stoji stavba v zasebni lasti več 
solastnikov, kot tudi za ureditev načina uporabe nacionalizi- 
ranega ali razlaščenega zemljišča, ki še ni bilo odvzeto bivšim 
solastnikom. 

b) Postopek za delitev skupnega premoženja 

128. člen 
O tem odloči sodišče glede na potrebe udeležencev in 

glede na njihove upravičene interese na posameznih stvareh, 
kot izhajajo iz zakona ali iz namena posameznih stvari. 

129. člen 
Če spadajo v skupno premoženje nepremičnine, je krajevno 

pristojno sodišče, na območju katerega ležijo nepremičnine. 
Če ležijo nepremičnine na območju več sodišč, je krajevno 
pristojno vsako od teh sodišč. 

Kadar se zahteva delitev skupnega premoženja zakoncev, ki 
ne obsega samo nepremičnin, je krajevno pristojno tudi 
sodišče, na območju katerega imata zakonca skupno prebiva- 
lišče, oziroma kjer sta imela zadnje skupno prebivališče. 

130. člen 
V postopku za delitev skupnega premoženja se smiselno 

uporabljajo določbe postopka za delitev stvari v solastnini. 

14. Poglavje 

POSTOPEK ZA UREDITEV MEJ 

131. člen 
V postopku za ureditev mej sodišče uredi mejo med zem- 

ljišči v lasti občanov ali civilnopravnih oseb, med tem zem- 
ljišči in zemljišči v družbeni lastnini ali med zemljišči v druž- 
beni lastnini, če je-ta sporna, razen če zakon izključuje sodno 
ureditev meje. 

132. člen 
Postopek za ureditev mej se začne na predlog, ki mora 

vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, med kate- 
rimi je meja sporna, ime in priimek ter prebivališče lastnikov 
oziroma uporabnikov zemljišč, med katerimi je meja sporna, 
in razloge, zaradi katerih se predlaga ureditev meje v sodnem 
postopku. 

O uvedbi postopka za ureditev meje med zemljišči v druž- 
beni lastnini in zemljišči, na katerih je lastninska pravica, 
obvesti sodišče javnega pravobranilca. Ta ima položaj udele- 
ženca v postopku, razen če zastopa enega od udeležencev. 

133. člen 
V primeru, da gre za ureditev meje med zemljiščem v 

družbeni lastnini in zemljiščem, na katerem je lastninska 
pravica, postane poravnava, ki je bila sklenjena brez sodelo- 
vanja javnega pravobranilca veljavna, če javni pravobranilec v 
roku petnajst dni, odkar je bil obveščen o poravnavi, ne 
izjavi,da se z njo ne strinja. 

134.člen 
V postopku za ureditev meje sodišče opravi narok na kraju 

samem, na katerega povabi poleg udeležencev izvedenca 
geodetske stroke in po potrebi tudi priče. 

135. člen 
Na naroku na kraju samem se napravi skica, iz katere mora 

biti razviden sporni prostor ter meja, ki jo je sodišče določilo 
na kraju samem, oziroma o kateri je bila sklenjena poravnava. 
Skica je sestavni del zapisnika o naroku. 

136. člen 
Sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice. 
Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost, 

do katere lahko odloča v pravdnem postopku sodnik posa- 
meznik, sodišče lahko uredi mejo na podlagi močnejše pra- 
vice le, če predlagatelj in oseba, proti kateri je vložen predlog, 
s tem soglašata. 

Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje 
v smislu prejšnjega odstavka, sodišče uredi mejo po zadnji 
mirni posesti. 

Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi 
mejo tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni. 

Kadar gre za ureditev mej med zemljišči v družbeni lastnini 
in zemljišči, na katerih je lastninska pravica, sodišče ne more 
urediti meje na podlagi tretjega odstavka tega člena. 

137. člen 
Če vrednost spornega prostora presega vrednost po dru- 

gem odstavku 136. člena, predlagatelj in oseba, proti kateri je 
predlog vložen pa ne soglašata, da se uredi meja na podlagi 
močnejše pravice, lahko vsak izmed njiju uveljavlja svojo 
močnejšo pravico v pravdnem postopku, v roku treh mesecev 
od pravnomočnosti sklepa sodišča prve stopnje, oziroma od 
vročitve sklepa sodišča druge stopnje, s katerim je postal 
sklep sodišča prve stopnje pravnomočen. 

138. člen 
Na podlagi izvedenega postopka sodišče uredi mejo v 

skladu z določbo 136. člena in jo označi s trajnimi mejnimi 
znamenji. 

V sklepu sodišče natančno opiše določeno mejo in navede 
ugotovljeno vrednost spornega prostora. Skica zamejničenja 
z izmeritvenimi podatki, je sestavni del sklepa. 

Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče pravnomočen 
sklep oziroma poravnavo o ureditvi meje, skupno s priloženo 
skico zamejničenja in z izmeritvenimi podatki, pristojnemu 
občinskemu geodetskemu organu zaradi izvedbe v zemlji- 
škem katastru. 

139. člen 
Skupne stroške postopka trpijo udeleženci praviloma v 

sorazmerju z dolžino svojih meja. Sodišče pa lahko odloči o 
stroških postopka tudi drugače, če to narekujejo nesoraz- 
merni stroški pri določanju posameznih delov meje, krivda 
posameznega udeleženca za nastanek spora o meji ali drugi 
tehtni razlogi. 

15. Poglavje 

POSTOPEK ZA DOVOLITEV NUJNE POTI 

140. člen 
Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno 

obdelavo ali uporabo potrebne potne zveze z javnim potnim 
omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi 
stroški. 

141. člen 
Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog 

lastnika zemljišča, imetnika pravice uporabe na zemljišču ali 
pravice razpolaganja oziroma upravljanja takega zemljišča v 
družbeni lastnini, ki pot potrebuje. 
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Predlog mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zem- 
ljišču, ki pot potrebuje in o zemljišču oziroma zemljiščih/po 
katerih poteka oziroma bi lahko potekala pot, vrsto dejanske 
rabe zemljišč, priimek in ime ter prebivališče lastnikov, imet- 
nikov pravice uporabe ali pravice razpolaganja oziroma 
upravljanja teh zemljišč, in predlog načina uporabe nujne 
potl 142. člen 

V postopku za dovolitev nujne poti sodišče opravi narok. Če 
se predlog za dovolitev nujne poti nanaša na zemljišče v 
družbeni lastnini, povabi na narok tudi pristojnega javnega 
pravobranilca, ki ima položaj udeleženca. 

Na naroku na kraju samem sodišče napravi skico, iz katere 
mora biti razviden potek nujne poti. 

143. člen 
Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali 

znatno ne ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po kate- 
rem naj bi nujna pot potekala. 

Pri odločanju o vrsti, obsegy in poteku nujne poti sodišče 
upošteva potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni. 

Če ob upoštevanju zemljišč, po katerih bi nujna pot lahko 
potekala v okviru predloga ni mogoče določiti poti v skladu z 
določbami prvega in drugega odstavka tega člena, sodišče 
predlog zavrne. 

144. člen 
Za dovoljeno nujno pot je upravičenec do nujne poti dolžan 

plačati zavezancu ustrezno denarno nadomestilo. 
145. člen 

Po izvedenem postopku sodišče s sklepom določi nujno 
pot. 

Sklep o določitvi nujne poti mora obsegati natančen potek 
nujne poti, način uporabe nujne poti ter višino denarnega 
nadomestila. Skica o poteku nujne poti je sestavni del sklepa. 

Ko sodišče odloči o plačilu denarnega nadomestila iz 144. 
člena tega zakona, določi rok za plačilo. Ta rok ne sme biti 
daljši kot trideset dni, razen če se udeleženci drugače dogo- 
vorijo. Hkrati odloči tudi o plačilu obresti po obrestni meri, ki 
jo določa zakon o obligacijskih razmerjih za zamudne obresti. 
Obresti tečejo od dneva izdaje sodne odločbe do plačila. 

146. člen 
Stroške postopka trpi predlagatelj. » 

147. člen 
V postopku za spremembo obstoječe nujne poti se pri- 

merno uporabljajo določbe tega poglavja. 

148. člen 
če zaradi spremenjenih okoliščin nujna pot ni več 

potrebna, se lahko predlaga odprava te poti. 
V postopku za odpravo nujne poti se primerno uporabljajo 

določbe tega poglavja. 
149. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za izgradnjo in 
postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter prik- 
ljučkov na te objekte in naprave za objekte, za katere je 
izdano predpisano dovoljenje ter za razširitev obstoječih služ- 
nosti, če med udeleženci ni sporazuma. 

IV. Razdelek 

POSTOPKI Z LISTINAMI IN SODNIMI 
DEPOZITI 

16. Poglavje 

POSTOPEK ZA SESTAVO IN OVERITEV LISTIN 
150. člen 

Sodišče sestavi ali overi listino, kadar zakon določa, da se 
listina sestavi ali overi pred sodnikom. 

151. člen 
Za sestavo ali overitev listine je krajevno pristojno vsako 

stvarno pristojno sodišče. 

152. člen 
Sodišče mora udeležence poučiti o pomenu in pravnih 

posledicah sestavljene ali overjene listine. 
Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti, da listina, ki jo 

sestavi ali overi, ni v nasprotju z ustavnimi načeli družbene 
ureditve, s prisilnimi predpisi in z moralo socialistične samou- 
pravne družbe. 

Če sodišče ugotovi nasprotje iz drugega odstavka tega 
člena ali pomanjkanje poslovne sposobnosti, ki se zahteva za 
sklenitev pravnega posla, na to opozori predlagatelja. V pri- 
meru, da predlagatelj vztraja pri sestavi oziroma pri določeni 
vsebini listine, sodišče predlog zavrne. Pismeni sklep o zavr- 
nitvi predloga izda sodišče na zahtevo predlagatelja. 

153. člen 
O sestavi ali o overitvi listine sodišče sestavi zapisnik, ki 

mora vsebovati priimek in ime predlagatelja, način ugotovitve 
njegove istovetnosti, vrsto sestavljene oziroma overjene 
listine in ugotovitve o pogojih iz 152. člena tega zakona. 
Zapisniku se priloži en izvod listine 

17. poglavje 

POSTOPEK ZA HRAMBO LISTIN 

154. člen 
Sodišče sprejme v hrambo listine zaradi zavarovanja pre- 

moženjskih in drugih pravic imetnika listine ali če je to z 
zakonom določeno. 

Postopek se začne na predlog imetnika listine. 

155. člen 
Za hrambo listin je krajevno pristojno vsako stvarno pri- 

stojno sodišče. 
156. člen 

O hrambi listine sodišče sestavi zapisnik, v katerem navede, 
kako je ugotovljena istovetnost predlagatelja in katera listina 
je dana v hrambo. 

Listina se je da v poseben ovitek in zapečati. 

157. člen 
Predagatelju izda sodišče potrdilo o prejemu listine. 

158. člen 
Na zahtevo predlagatelja sodišče vrne listino, ki je bila dana 

v hrambo, potem ko ugotovi identiteto predlagatelja. 
Listina se vrne tudi pooblaščencu predlagatelja, če ima za 

to overjeno pooblastilo. 
O vrnitvi listine sodišče sestavi zapisnik. 
Če se listina vrne pooblaščencu, se pooblastilo priloži 

zapisniku in obdrži pri sodišču. 

18. poglavje 

POSTOPEK ZA RAZVELJAVITEV LISTIN 
(AMORTIZACIJA LISTIN) 

159. člen 
V tem postopku se razveljavljajo listine, s katerimi se nepo- 

sredno ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo premoženjske 
pravice, kadar tako določa zakon. 

Določbe tega postopka se uporabljajo, če v posebnem 
predpisu postopek ni drugače urejen. 

160. člen 
Postopek se začne na predlog osebe, ki je upravičena, da 

na podlagi listine uveljavi pravico ali ima drugače izkazan 
pravni interes za razveljavitev listine. 
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161. člen 
Predlagatelj mora v predlogu navesti podatke o vsebini 

listine, kdo je izdajatelj, dejstva, iz katerih je razvidno, da je 
upravičen predlagati razveljavitev, in da je listina verjetno 
izgubljena ali kakorkoli uničena. 

Predlogu se priloži prepis listine, če obstoji, in se navedejo 
drugi podatki, na podlagi katerih se lahko listina razpozna 

162. člen 
Za postopek za razveljavitev listine, ki jo izda organ družbe- 

nopolitične skupnosti, organizacija združenega dela, druga 
samoupravna organizacija ali skupnost, je pristojno sodišče, 
na območju katerega ima izdajatelj sedež. 

Za postopek za razveljavitev listine, v kateri je naveden kraj 
izpolnitve, je pristojno sodišče, na območju katerega se 
nahaja mesto izpolnitve. 

Za postopek za razveljavitev listine, za katerega pristojnosti 
ni mogoče določiti po prvem in drugem odstavku tega člena, 
je pristojno sodišče, na območju katerega ima predlagatelj 
prebivališče oziroma sedež. 

163. člen 
Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek 

postopka, zahteva od izdajatelja listine, da v določenem roku 
izjavi, ali je bila izdana listina, ki naj se razveljavi, in ali obstoje 
ovire za izvedbo postopka. 

164. člen 
Po prejemu izjave sodišče izda oklic, v katerem navede: 
- ime predlagatelja in njegovega zastopnika, 
- označbo vrste in opis listine, ki naj se razveljavi, 
- rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice 

upravičenci iz listine (priglasitveni rok) in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za r&zveljavitev, 

- poziv, naj se listina v določenem roku predloži sodišču, 
- opozorilo, da se bo listina razveljavila, če v določenem 

roku ne bo predložena sodišču. 
Oklic se vroči vsem udeležencem, nabije na sodno oglasno 

desko in objavi v Uradnem listu SRS ali v Uradnem listu SFRJ, 
če udeleženec nima prebivališča oziroma sedeža v SR Slove- 
niji. Priglasitveni rok teče od dneva objave oklica v Uradnem 
listu in znaša šestdeset dni. 

165. člen 
Sodišče ustavi postopek za razveljavitev, če predlagatelj v 

danem roku ne založi potrebnega zneska za objavo oglasa ali 
če tretja oseba predloži listino ali dokaže, da jo ima. 

Sodišče preizkusi prijave tretjih oseb tudi, če prispejo na 
sodišče po izteku priglasitvenega roka, vendar pred izdajo 
sodne odločbe. Sodišče mora o vsaki prijavi tretje osebe 
obvestiti predlagatelja. 

166. člen 
O razveljavitvi listine sodišče odloči s sklepom, v katerem 

mora biti naveden tudi dan, od katerega se šteje, da je listina 
razveljavljena. 

Razveljavitev listine velja od dneva objave oglasa v Urad- 
nem listu SRS oziroma Uradnem listu SFRJ. 

19. Poglavje 

SODNI DEPOZIT 

168. člen 
V sodni depozit sodišče sprejme denar, dragocene kovine 

in izdelke_ iz teh kovin in vrednostne papirje, ki se lahko 
vnovčijo, če je tako določeno s posebnim predpisom. 

Sodišče mora sprejeti v depozit tudi druge predmete, če je z 
zakonom določeno, da lahko dolžnik položi predmet svoje 
obveznosti pri sodišču. 

Postopek se začne na predlog. 

169. člen 
Predmeti in denar iz prvega odstavka 168. člena se sprej- 

mejo v depozit pri vsakem stvarno pristojnem sodišču. 
Predmeti iz drugega odstavka 168. člena se sprejmejo v 

depozit pri vsakem stvarno pristojnem sodišču v kraju izpolni- 
tve, razen če ekonomičnost ali narava posla zahtevata, da se 
stvar položi v kraju, kjer stvar je. 

170. člen 
Predlagatelj mora v predlogu opisati predmet depozita, 

navesti, v čigavo korist se depozit polaga in razloge, zaradi 
katerih se polaga. 

171. člen 
Pred izdajo sklepa o depozitu sodišče naloži predlagatelju, 

da v določenem roku položi predujem za kritje stroškov, ki 
nastanejo v zvezi z depozitom. 

172. člen 
Sodišče zavrne predlog za depozit, če ugotovi, da niso 

izpolnjeni pogoji za sprejem predmetov v depozit ali če pred- 
lagatelj v določenem roku ne položi predujma za kritje stro- 
škov depozita. 

173. člen 
V sklepu, s katerim sodišče ugodi predlogu, določi način 

hrambe stvari, ki jo sprejme v depozit, rok hrambe in opozori 
udeležence glede zastaranja pravice do dviga depozita. 

174. člen 
Kadar je depozit položen v korist določene osebe, sodišče 

povabi to osebo, da se izjavi o depozitu. 
če pozvana oseba izjavi, da sprejme deponirani predmet, 

sodišče s sklepom odloči, da se ji predmet izroči. 
175. člen 

Predmet iz depozita se izroči upravičencu na podlagi 
sklepa sodišča, pri katerem je predmet deponiran. 

V sklepu morajo biti navedeni podatki o osebi, ki se ji 
deponirani predmet izroči, o predmetu depozita, načinu izro- 
čitve, rok, v katerem je potrebno predmet prevzeti, in opozo- 
rilo glede zastaranja pravice do dviga depozita. 

V sklepu se navedejo tudi stroški, ki so nastali v zvezi z 
depozitom in kdo jih je dolžan trpeti. 

176. člen 
Če odpadejo razlogi za položitev depozita, lahko predlaga- 

telj zahteva vrnitev v roku iz 177. člena. O predlogu odloči 
sodišče s sklepom. 

177. člen 
Če upravičenec depozita v roku petih let od pravnomočno- 

sti sklepa o depozitu, deponiranega predmeta ne prevzame, 
sodišče izda sklep, v katerem ugotovi, da je pravica do dviga 
deponiranega predmeta zastarala in da pripade predmet, ki je 
bil dan v depozit, družbenopolitični skupnosti, ki sodišče 
financira. 

Tretji del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

178. člen 
Določbe tega zakona bodo uporabljale za razmerja, glede 

katerih v postopku na prvi stopnji še ni bil izdan sklep. 
Ce bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljen sklep sodišča 

prve stopnje, se postopeK nadaljuje po tem zakonu. 

179. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazova- 

nju smrti (Uradni list SRS, št. 43/73), 
- drugi stavek v tretjem odstavku 117. člena zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS št 15/ 
76). 

180. člen 
Ta zakon začne veljati 1. oktobra 1986. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Zbori Skupščine SR Slovenije so obravnavali osnutek 

zakona o nepravdnem postopku in ga sprejeli na sejah dne 
26. 11. 1985. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije so 
naložili, da pripravi predlog zakona in pri pripravi upošteva 
pripombe, predloge in mnenja skupščinskih delovnih teles, 
ter pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. 

II. 
Pri pripravi predloga je predlagatelj izhajal iz opredelitev, 

stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije, delovnih teles 
skupščine, predvsem Zakonodajnopravne komisije, Komisije 
za pravosodje in Odbora za družbenopolitični sistem Zbora 
združenega dela. Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je 
predlagatelj proučil vse predloge iz razprave ter mnenja in 
predloge pravosodnih organov, Pravne fakultete ter republi- 
ških upravnih organov. Za čimbolj strokovno pripravo zakona 
je bila v okviru Republiškega sekretariata za pravosodje in 
upravo imenovana delovna skupina, v kateri so sodelovali 
predstavniki najvišjih pravosodnih organov v SR Sloveniji, 
predstavniki višjih in temeljnih sodišč ter Pravne fakultete. Pri 
reševanju posameznih vprašanj v določenih postopkih (pridr- 
žanje v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, urejanje mej) 
so sodelovali tudi predstavniki zainteresiranih institucij. Na tej 
podlagi so bile v največji možni meri upoštevane pripombe, 
predlogi in stališča, izhajajoč iz načela učinkovitejšega ures- 
ničevanja varstva določenih osebnih in premoženjskih pravic 
delovnih ljudi in občanov v skladu s splošnimi interesi, varstva 
družbene lastnine in načela hitrosti postopka, kot zahteve za 
kvalitetno sodno varstvo. Pri iskanju najustreznejših rešitev je 
predlagatelj upošteval tudi dosedanjo sodno prakso. Posa- 
mezne določbe zakona so na podlagi tega vsebinsko in redak- 
cijsko dopolnjene. 

Pri oblikovanju predloga zakona je v vsebinskem pogledu 
predlagatelj upošteval naslednje predloge in pripombe iz 
skupščinske razprave: 

1. V skladu s pripombo Zakonodajnopravne komisije, da je 
potrebno uskladiti 13. in 129. člen osnutka zakona glede 
krajevne pristojnosti sodišča, če odloča sodišče o pravici na 
nepremičnini, nepremičnina pa leži na območju več sodišč, je 
v 13. člen predloga vključena določba, da je v takih primerih 
pristojno vsako od teh sodišč. 

2. Glede na mnenje Zakonodajno pravne komisije, da je 
določba drugega odstavka 21. člena osnutka, ki je določala, 
da sodišče ni vezano na predlog predlagatelja, nejasna, je 
predlagatelj drugi odstavek 21. člena osnutka črtal. Vsebina 
21. člena se po mnenju predlagatelja s tem ne spremeni, ker je 
črtana določba samo dodatno pojasnjevala nevezanost 
sodišča na morebitni postavljeni zahtevek predlagatelja, kar 
izhaja iz same ureditve nepravdnega postopka. 

3. Sprejeta je bila pobuda Zakonodajnopravne komisije, da 
sodišče lahko v postopku za odvzem poslovne sposobnosti 
(drugi odstavek 47. člena osnutka, 48. člena predloga) opusti 
pregled tudi v primeru, če sodišče že razpolaga z ustreznim 
mnenjem izvedenca medicinske stroke. Da bi se stanje osebe, 
ki naj bi ji sodišče odvzelo poslovno sposobnost, ne ugotav- 
ljalo po časovno preveč odmaknjenih izvidih, pa je določeno, 
da obstoječe mnenje ne sme biti starejše kot 6 mesecev. 

4. V skladu z opozorilom Komisije za pravosodje na pri- 
pombe, da je obveščanje občinskih skupnosti socialnega 
skrbstva o uvedbi postopka o pridržanju v nasprotju s taj- 
nostjo zdravstvenih podatkov, je predlagatelj skupaj s pristoj- 
nim organom proučil navedeno problematiko. Ugotovljeno je 
bilo, da je zaradi varstva pravic občana, ki je pdridržan v 
psihiatrični zdravstveni organizaciji in predvsem zaradi 
pomoči njemu ter njegovi družini, potrebno tako obveščanje. 
Da pa bi v celoti zagotovili tajnost v teh postopkih, je predla- 
gatelj v drugem odstavku 72. člena predloga dodatno oprede- 
lil, kako mora ravnati sodišče v primerih, če je javnost izklju- 
čena. 

5. Skupina delegatov za Zbor združenega dela Maribor- 
-Tezno, je predlagala, da se dopolni drugi odstavek 73. člena 

poročevalec 

osnutka z določbo, da mora sodišče o uvedbi postopka o 
pridržanju osebe v zdravstvenih organizacijah obvestiti tudi 
svojce in postajo milice, kjer ta oseba prebiva. Predlagatelj je 
pobudo deloma sprejel in določil, da mora sodišče obvestiti 
zakonca pridržane osebe, ne pa tudi postajo milice, saj taka 
rešitev ni potrebna in tudi ne bi bila v skladu s sistemsko 
opredeljenimi funkcijami te službe. 

6. Zaradi narave posega in njegovih posledic je predlagatelj 
na predlog Komisije za pravosodje v postopku o pridržanju 
oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah uredil tudi 
možnost vložitve izrednega pravnega sredstva - revizije (šesti 
odstavek 77. člena predloga). 

7. V skladu z večinsko opredelitvijo v razpravi je bilo v 
tretjem odstavku 76. člena predloga sprejeto besedilo, ki je 
bilo v osnutku zakona predlagano kot varianta. 

8. Na pripombo Komisije za pravosodje je predlagatelj 
ponovno proučil ustreznost naslova 10. poglavja. Postopek za 
cenitev in prodajo se sicer začne na predlog predlagatelja, 
vendar le v primeru, če tak postopek predvideva zakona. Ker 
ne gre za postopek na podlagi popolnoma proste presoje 
predlagatelja, ampak le za predlagateljevo dispozicijo, ki je 
oprta na zakon, je bila v naslovu 10. poglavja in 105. člena 
predloga črtana beseda »prostovoljno.« 

9. Upoštevana je bila pripomba Zakonodajnopravne komi- 
sije, da je potrebno jasneje opredeliti značaj sklepa o prodaji 
nepremičnine v 109. členu. Predlagatelj je v skladu z določ- 
bami zakona o izvršilnem postopku o izvršbi na premične 
stvari in o izvršbi na nepremičnine določil, da se z odredbo 
odredi prodaja, s sklepom pa se domakne nepremičnina 
kupcu, kar pomeni, da postane kupec lastnik nepremičnine 
na podlagi tega sklepa. Pravice tretjih oseb oziroma bremena 
pa ne ugasnejo. 

10. V skladu s pripombo Zakonodajnopravne komisije je 
predlagatelj v 110. členu predloga opredelil, da se v postopku 
za cenitev in prodajo uporabljajo določbe zakona o izvršilnem 
postopku o izvršbi na premične stvari in o izvršbi na nepre- 
mičnine, ki se nanašajo na cenitev in prodajo. Ocenil pa je, da 
ni ustrezno navajati členov, ker so predvidene bistvene spre- 
membe zakona o izvršilnem postopku, in bi navajanje njego- 
vih členov v tem zakonu, lahko v kratkem času zahtevalo 
spremembo zakona o nepravdnem postopku. 

11. Na sejah zborov in v delovnih telesih Skupščine SRS je 
bilo ob obravnavi osnutka zakona zavzeto stališče, da se v 12. 
poglavju, ki je imelo v osnutku naslov »Postopek za ureditev 
razmerij med solastniki o rednem vzdrževanju stvari v solast- 
nini«, uredijo vsa razmerja med solastniki tudi glede upravlja- 
nja in uporabe stvari v solastnini, kar je bilo predlagano v 
variantnem besedilu. Glede na tako stališče je predlagatelj 
ocenil, da je ustreznejši naslov poglavja »Ureditev razmerij 
med solastniki« ter v predlog zakona vnesel določbe besedila, 
ki je bilo v osnutku zakona predlagano kot varianta. 

12. V drugem odstavku 119. člena je bilo v osnutku zakona 
navedeno, da mora predlog za delitev stvari vsebovati, če je 
predmet delitve nepremičnina, tudi zemljiškoknjižne podatke 
o nepremičnini. V varianti je bilo predlagano, da mora predla- 
gatelj poleg zemljiškoknjižnih podatkov predložiti tudi zemlji- 
škoknjižni izpisek oziroma druge listine, s katerimi se doka- 
zuje lastninska pravica na nepremičnini. Odbor za družbeno- 
politični sistem Zbora združenega dela Skupščine SRS in 
Komisija za pravosodje sta menila, da je potrebno predlagane 
rešitve ponovno proučiti. Predlagatelj je navedeno problema- 
tiko ponovno proučil in ugotovil, da se strokovni organi zav- 
zemajo za to, da mora predlagatelj ob vložitvi predloga pred- 
ložiti tudi izpisek iz zemljiške knjige. To svoje stališče uteme- 
ljujejo z ekonomičnostjo in hitrostjo postopka. Kljub takemu 
stališču pa je predlagatelj ocenil, da je zlasti zato, ker je 
zemljiška knjiga javna knjiga, ki se vodi na vseh enotah 
temeljnih sodišč, ustreznejše, da predlagatelj v predlogu 
navede le zemljiškoknjižne podatke. Le v primerih, ko nepre- 
mičnina ni vpisana v zemljiški knjigi (stanovanja in poslovni 
prostori kot posamezni deli stavb), je nujno, da predlagatelj 
predloži sodišču listino, s katero se dokazuje lastninska pra- 
vica na nepremičnini. 
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13. Komisija za pravosodje je menila, da v 123. členu 
osnutka ni upoštevano vprašanje obresti. Predlagatelj je pri- 
pombo v celoti sprejel in jo vključil v spremenjeno in vsebin- 
sko dopolnjeno besedilo 122. člena predloga. Vsak solastnik, 
ki bo prevzel več kot znaša njegov delež ali če bo v celoti 
prevzel stvar, ki je v solastnini, bo moral ostalim solastnikom 
ali solastniku izplačati vrednost njihovih deležev z obrestmi 
po obrestni meri za zamudne obresti, ki je opredeljena v 
drugem odstavku 277. člena zakona o obligacijskih razmerjih. 
V predlogu je tudi določeno, da tečejo obresti od dneva izdaje 
sodne odločbe. 

14. Komisija za pravosodje je menila, da izraz- odškodnina « 
v drugem odstavku 125. člena osnutka ni ustrezen ter, da je 
potrebno presoditi ali ni ustreznejši izraz »nadomestilo za 
uporabo«. Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih 
govori v 3. odstavku 53. člena o ustreznem nadomestilu, ki ga 
mora plačati lastnik gospodujoče stvari lastniku služne stvari 
na njegovo zahtevo. Glede na citirano določbo in poenotenje 
izrazov bi bilo potrebno izraz »odškodnina« v tem členu 
nadomestiti z izrazom »ustrezno nadomestilo«. Ob obravna- 
vanju te pripombe pa je predlagatelj ocenil, da je ustreznejša 
in pravilnejša rešitev, da se večja oziroma manjša vrednost 
zemljišča zaradi ustanovljene šluž nos t i upošteva pri delitvi 
stvari, pri čemer pa bo moralo sodišče seveda izhajati iz 
načela, da pri delitvi stvari vsak solastnik prejme stvari v 
vrednosti svojega solastninskega deleža. 

15 V osnutku zakona je predlagatelj v drugem odstavku 
131. člena določil, da sodišče ne more urediti meje, če gre za 
sporno mejo med zemljiščem v družbeni lastnini, ki je v 
splošni rabi in zemljiščem v lasti občanov ali civilnopravnih 
oseb. Komisija za pravosodje je opozorila, da je potrebno 
predlagano rešitev ponovno proučiti in pri tem upoštevati 
stališče Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ki je bilo glede tega 
vprašanja zavzeto ob odločanju o zahtevah za varstvo zakoni- 
tosti. Po ponovni proučitvi navedenega vprašanja je predlaga- 
telj črtal določbo drugega odstavka 131. člena osnutka 
zakona iz naslednjih razlogov: Razmejitev med upravno in 
sodno pristojnostjo v postopku za urejanje mej, je določena v 
zakonu o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74). 
Zakon primarno določa upravno pristojnost, t. j. pristojnost 
občinskega geodetskega organa, ki izvede mejni ugotovitveni 
postopek, če se med lastniki oziroma uporabniki doseže 
soglasje glede posestne meje parcele. Če takega soglasja ni, 
se meja ureja v sodnem postopku (11., 14. in 15. člen citira- 
nega zakona). Kriterij za določitev upravne pristojnosti je torej 
soglasje mejašev glede posestne meje parcele, ne pa vrsta 
parcele, način njene uporabe, lastninsko stanje itd Noben 
predpis ne določa izjeme od navedenih določb o pristojnosti 
za primer, ko se meja določa med zemljiščem v splošni rabi in 
drugim zemljiščem. Če bi obveljala ureditev, predlagana v 
drugem odstavku 131. člena, bi torej pomenilo, da ne bi bilo 
zagotovljeno niti sodno niti upravno varstvo, če med mejaši 
ne bi prišlo do sporazuma glede poteka posestne meje par- 
cele. 

16. Skupina delegatov za zbor združenega dela občine 
Kranj je predlagala, da se v 136. členu osnutka določijo tudi 
kriteriji za urejanje mej med zemljišči v družbeni lastnini in 
zemljišči, na katerih je lastninska pravica. V teh primerih meje 
ne bi smeli določati na podlagi zadnje mirne posesti, če pa je 
ni mogoče urediti na podlagi močnejše pravice, pa bi jo lahko 
določili po pravični oceni. Pripomba se je v bistvu nanašala na 
delovno besedilo osnutka, kjer je predlagatelj za urejanje med 
zemljišči v družbeni lastnini predvidel ureditev meje po podat- 
kih zemljiškega katastra. Taka ureditev je bila deležna kritike, 
ker podatki zemljiškega katastra niso vedno zanesljivi, saj 
obnova zemljiškega katastra še ni zajela celotnega območja 
republike. Predlagatelj je že v osnutku glede urejanja mej med 
zemljišči v družbeni lastnini in zemljišči, na katerih je lastnin- 
ska pravica, kot kriterij izključil zadnjo mirno posest in pra- 
vično oceno. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj 
ponovno proučil besedilo petega odstavka 136. člena zakona 
in na podlagi strokovnih pripomb ocenil, da v teh sporih meje 
ni mogoče urejati na podlagi zadnje mirne posesti. Kot kriterij 
za ureditev meje pa sta ostala močnejša pravica in pravična 
ocena. Pri tem pa bodo morala sodišča upoštevati predpise, 
ki urejajo pravni režim družbene lastnine, zlasti pa še dobrin v 
splošni rabi. 

17. Zakonodajnopravna komisija je menila, da ureditev dru- 

gega odstavka 139. člena osnutka, ki določa, da nosijo stro- 
ške postopka za ureditev meje udeleženci v sorazmerju z 
dolžino svojih meja, ni ustrezna zlasti tedaj, če sodeluje v 
postopku udeleženec, ki je v sporu le zaradi mejne točke. V 
teh primerih bi moralo imeti sodišče možnost odločiti dru- 
gače. Tudi skupina delegatov za Zbor združenega dela občine 
Cerknica je menila, da bi morala biti dana sodiščem večja 
možnost pri odločanju o stroških. Po ponovni proučitvi uredi- 
tve o stroških postopka v tem poglavju, je predlagatelj 
določbe o stroških oblikoval v posebnem členu (139. člen 
zakonskega predloga). Kot splošno pravilo je določil, da 
skupne stroške, t. j. stroške izvedencev, prič, stroške za ogled, 
nosijo udeleženci praviloma v sorazmerju z dolžino svojih 
meja. Od tega načela pa sodišče lahko odstopi, če to nareku- 
jejo nesorazmerni stroški pri določanju posameznih delov 
meje, ali če je do spora prišlo po krivdi posameznega udele- 
ženca in pa tudi iz drugih tehtnih razlogov. 

18. V razpravi se je večina opredelila za rešitev, ki je bila 
predlagana v osnovnem besedilu 140. člena osnutka zakona. 
Po tej določbi dovoli sodišče nujno pot le tedaj, če nepremič- 
nina nima potne zveze z javno potjo, vzpostavitev takšne 
potne zveze po tej nepemičnini pa ni mogoča oziroma bi bila 
povezana z nesorazmernimi stroški. V varianti pa je bilo 
predlagano, da sodišče dovoli nujno pot tudi, če ima nepre- 
mičnina že tako pot, vendar pa je njena uporaba povezana z 
nesorazmernimi stroški. Večina sodišč se je ob obravnavi 
osnutka opredelila za osnovno besedilo 140. člena. Komisija 
za pravosodje in Odbor za družbenopolitični sistem Zbora 
združenega dela Skupščine SRS sta menila, da je potrebno 
ponovno proučiti rešitev, predlagano v varianti. Predlagatelj 
je na podlagi stališč v razpravi, ob upoštevanju izkušenj 
sodne prakse in načela, da je potrebno služnosti omejevati, 
ocenil, da ni primerno rešitve, predlagane v varianti, vključiti v 
besedilo predloga zakona. 

III. 
Po ponovni strokovni proučitvi celotnega besedila predloga 

zakona je predlagatelj ob sodelovanju organov in institucij, v 
katerih delovno področje sodi (a zakon, poleg redakcijskih 
popravkov, izvedel tudi nekatere vsebinske spremembe posa- 
meznih določb osnutka, na katere v obravnavi sicer niso bile 
podane pripombe. Namen teh sprememb je, da bi bila zago- 
tovljena čimboljša notranja usklajenost zakona in njegova 
učinkovita uporaba. Te spremembe so zlasti: 

1. Dopolnitev besedili prvega odstavka 2. člena z določbo, 
da se nepravdni postopek začne na dva načina in sicer na 
predlog ali po uradni dolžnosti, kar izhaja sicer že iz samega 
besedila tega člena, vendar predstavlja dopolnitev večjo jas- 
nost te določbe. 

2. V osnutku je bilo v 3. členu opredeljeno, da se udeleženci 
lahko poravnajo, razen če zakon poravnavo izključuje ali če 
narava obravnavanega razmerja poravnavo izključujeta. 
Osnutek v nobenem primeru poravnave izrecno ni izključil. 
Zato je bilo primerneje izhajati iz dejstva, da imajo udeleženci 
pravico skleniti poravnavo, razen če ne morejo razpolagati s 
svojimi pravicami ali če narava obravnavanega razmerja 
poravnavo izključuje. V prvem delu je torej poudarjeno načelo 
dispozitivnosti udeležencev, v drugem djelu pa je postavljeno 
oficialno načelo, ki se uveljavi, če hoče udeleženec razpola- 
gati s pravicami, s katerimi ne more razpolagati, ali pa narava 
samega razmerja poravnavo izključuje. 

3. Besedilo 21. člena je redakcijsko izpopolnjeno. Predlog 
ne more vsebovati razmerja ali stanja temveč le opis razmerja 
ali stanja kot to izhaja tudi že iz 119. člena predloga, kjer je 
določeno, da mora predlog za delitev stvari vsebovati opis 
stvari. 

4. Osnutek zakona je dopustil obravnavanje le pravočasno 
vloženih pravnih sredstev, le izjemoma pa bi lahko sodišče 
druge stopnje obravnavalo tudi prepozno vloženo pravno 
sredstvo, če ga je prejelo, preden je odločilo o pravočasno 
vloženem pravnem sredstvu drugega udeleženca. V razpravi v 
strokovnih organih je bilo ob pripravi predloga zakona zav- 
zeto stališče, da je treba v besedilo zakona vključiti tudi 
možnost vsebinskega odločanja o prepozno vloženi pritožbi. 
Odraz te pobude je dopolnitev 33. člena (tretji odstavek). V 
predlogu so opredeljeni poc/oji, pod katerimi sodišče lahko 
obravnava tako pritožbo. 

5. Z določbo novega četrtega odstavka 35. člena je dosled- 
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neje uveljavljeno načelo, da vsak udeleženec trpi svoje stro- 
ške, torej tudi stroške zastopanja, razen v primerih, če je 
opredeljeno pri posameznih posebnih postopkih, da stroške 
postopka v celoti trpi eden ali le nekateri od udeležencev. V 
teh primerih ima drugi udeleženec pravico do povračila vseh 
stroškov (sodnih taks, stroškov zastopanja, stroškov za izve- 
dence, priče itd.). Tako ureditev predvideva predlog v 
postopku za odvzem in vrnitev roditeljske pravice (67. člen), v 
postopku za določitev odškodnine (104. člen) in v postopku 
za določitev nujne poti (146. člen). 

6. Skladno s pripombo Zakonodajnopravne komisije je z 
novo določbo 43. člena predloga zakona opredeljena upo- 
raba skupnih določb I. razdelka drugega dela zakona tudi za 
postopke iz osebnih in družinskih razmerij, ki v tem razdelku 
niso posebej urejeni, v primeru, če bi zakon za obravnavanje 

i takih razmerij določal nepravdni postopek. Ta določba bi 
prišla v poštev n.pr. glede postopka za ugotavljanje obstoja 
izvenzakonske skupnosti, če bi matični predpis določil, da se 
obstoj le-te ugotavlja v nepravdnem postopku. 

7. Glede na dopolnjeni 35. člen (četrti odstavek) predloga 
je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti črtan 53. člen 
osnutka, ki je urejal vprašanje stroškov v tem postopku. Po 
oceni predlagatelja ureditev, predvidena v 35. členu, celovi- 
teje in prožneje rešuje vprašanje plačila stroškov v tem 
postopku, kot je bilo urejeno v 53. členu osnutka. 

8. V osnutku zakona je bilo v 70. členu opredeljeno, da 
sodišče odloča o pridržanju osebe v zdravstveni organizaciji v 
zaprtem oddelku, če je nujno, da se tej osebi, zaradi narave 
duševne bolezni ali duševnega stanja, omeji svoboda gibanja 
ali preprečijo stiki z zunanjem svetom, ker resno ogroža svoje 
življenje ali življenje drugih ljudi. V strokovnih krogih je bilo 
ocenjeno, da je ta formulacija preozka in ne zajema vseh 
bolnikov, ki se zdravijo v zaprtih oddelkih, zato je predlagatelj 
besedilo določbe razširil tako, da zajema vse primere, ko je 
zaradi zdravljenja prizadetih oseb nujna omejitev njihove pro- 
stosti. 

9. Ureditev pridržalnega postopka izhaja iz koncepta, da je 
določeno osebo mogoče pridržati zaradi zdravljenja nače- 
loma le, če sodišče po določbah 70. do 80. člena predloga 
ugotovi, da je takšno pridržanje, torej omejitev svobode, 
nujno potrebno. Že iz besedila osnutka je izhajalo, da uvedba 
tega postopka ni potrebna, če oseba sama privoli v zdravlje- 
nje v zaprtem oddelku zdravstvene organizacije (izvzete so 
osebe, ki zaradi svojega duševnega stanja ne morejo izraziti 
svoje volje ter mladoletne osebe in osebe, ki jim je odvzeta 
poslovna sposobnost). Da bi bilo to pravilo v zakonu jasneje 
izraženo, je predlagatelj v 71. in 73. čl. besede »proti svoji 
volji« nadomestil z besedami »brez svoje privolitve«. 

10. V drugem odstavku 12. člena predloga je za postopke, 
ki se začnejo po uradni dolžnosti, določena krajevna pristoj- 
nost sodišča po stalnem prebivališču osebe ali sedežu. Iz 
razlogov smotrnosti je v postopku o pridržanju oseb v zdrav- 
stvenih organizacijah določena krajevna pristojnost sodišča 
po sedežu zdravstvene organizacije (prvi odstavek 73. člena 
predloga), kjer se pridržana oseba zdravi. 

11. Predlagatelj je v 74. členu predloga skrajšal čas, v 
katerem mora sodišče obiskati pridržano osebo, z osem na tri 
dni, da bi se čimbolj skrajšal postopek in zaščitile pravice in 
koristi pridržane osebe. 

12. Zaradi večje prožnosti v izbiri režima zdravljenja, je v 
76. členu predloga dodan tretji odstavek, v katerem je oprede- 
ljeno, da zdravstvena organizacija lahko pred potekom časa, 
določenega v sklepu o pridržanju, pridržano osebo premesti v 
odprti oddelek ali jo odpusti iz zdravstvene organizacije, če 
ugotovi da so prenehali vzroki za pridržanje v zaprtem 
oddelku. Če bi se taka oseba vrnila na zdravljenje v zaprti 
oddelek do poteka časa, določenega v sklepu sodišča, zdrav- 
stvena organizacija o tem ni dolžna obvestiti sodišče. Če pa bi 
moral ostati bolnik v zaprtem oddelku dlje kot je določeno v 
sklepu sodišča, mora zdravstvena organizacija v skladu z 79. 
členom predloga predlagati podaljšanje pridržanja. 

13. Besedilo 80. člena predloga je izpopolnjeno z mož- 
nostjo, da lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti odloči, da se 
pridržano osebo odpusti iz zaprtega oddelka, če ugotovi, da 
so prenehali vzroki za pridržanje 

14. Po zakonu o javnem pravobranilstvu (Ur. list SRS, št. 
19/76 in 31/84) zastopa javni pravobranilec družbenopolitične 
skupnosti in njene organe glede njihovih premoženjskih pra- 

vic in koristi, ter izvršuje druge z zakonom določene pravice 
in dolžnosti. Glede na to sta določbi tretjega odstavka 83. 
člena in tretjega odstavka 94. člena osnutka po mnenju pred- 
lagatelja nepotrebni in ju zato predlog zakona ne vsebuje. 

15. Dopolnjen je drugi odstavek 85. člena predloga z 
določbo da sodišče obvesti pristojni organ občinske skupno- 
sti socialnega skrbstva zaradi postavitve skrbnika, če pred- 
hodno ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka 
za razglasitev za mrtvega. Skrbnik bo postavljen, še preden 
bo sodišče objavilo poziv pogrešancu v uradnem listu, da se 
javi, predvsem zaradi varstva njegovih pravic in koristi. Tako 
določbo je vseboval tudi 4. člen zakona o razglasitvi pogre- 
šancev za mrtve in o dokazovanju smrti (Ur. list SRS, št. 43/73). 

16. V 89. členu osnutka je bilo črtano besedilo »ter ravna v 
skladu z 88. členom«, ker je v prvem odstavku 92. člena 
predloga opredeljeno, kako ravna sodišče v primeru razvelja- 
vitve ali spremembe odločbe o razglasitvi pogrešanca za 
mrtvega. 

17. Zaradi uskladitve z zakonom o javnem pravobranilstvu 
je bilo delno spremenjeno besedilo .100. in 132. člena pred- 
loga zakona. Ker je javni pravobranilec zakoniti zastopnik 
družbenopolitične skupnosti glede njenih premoženjskih pra- 
vic in koristi, je bilo potrebno v navedenih členih besedilo 
dopolniti s tem, da ima javni pravobranilec položaj udele- 
ženca v postopku, razen če v tem postopku že zastopa enega 
od udeležencev. 

18. Redakcijsko sta bila usklajena 102. in 133. člen. ki se 
nanašata na veljavnost poravnave, če javni pravobranilec ni 
sodeloval pri sklepanju poravnave. Gre za poravnave, skle- 
njene z odložnim pogojem, kar pomeni, da postane porav- 
nava veljavna, če javni pravobranilec v petnajstih dneh po 
prejemu obvestila o poravnavi ne izjavi, da se z njo ne strinja. 

19. V 116. in 126. členu predloga gre za redakcijo besedila 
in sicer zaradi jasnosti določb. Le skupne stroške postopka 
trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo svojih deležev na 
stvari. Taka je bila že doslej večinska sodna praksa, dopolni- 
tev pa je tudi skladnejša s splošno ureditvijo vprašanja stro- 
škov v 35. členu predloga. 

20. V 122. členu predloga so enako kot v osnutku zakona 
opredeljene različne situacije, ki lahko nastanejo pri fizični 
delitvi stvari. Precizneje so razdelane določbe o rokih za 
izplačilo, če en solastnik prevzame stvari večje vrednosti, kot 
je vrednost njegovega solastninskega deleža ali če v celoti 
prevzame stvari v solastnini ter določbe o obrestih. 

21. Temeljno načelo, da je delitev stvari s prodajo (civilna 
delitev) dopustna samo, če fizična delitev ob pogojih zakona 
ni mogoča, je dosledneje opredeljeno z dopolnitvijo zakon- 
skega besedila, ki jo vsebuje novi 123. člen predloga. Ta 
določa, da mora sodišče o civilni delitvi odločiti s posebnim 
sklepom, zoper katerega je možna pritožba, volji udeležencev 
(solastnikov) pa je ob določenih pogojih dopuščena izbira 
postopkovnih pravil, po katerih naj bo opravljena prodaja. Ne 
glede na vrsto pravil o prodaji (določbe nepravdnega ali 
določbe izvršilnega postopka), za katerega se bodo odločili 
udeleženci, pa predlagatelj meni, da je smotrno civilno delitev 
v celoti izpeljati v nepravdnem postopku ne pa v izvršilnem 
postopku, ker je to sklad neje s splošno funkcijo nepravdnega 
postopka. 

22. Predlagatelj je spremenil besedilo prvega odstavka 131. 
člena osnutka, kar je bilo v razpravi v pravosodnih organih 
ocenjeno, da gre v mejnih sporih vedno za spor o meji med 
dvema zemljiščema in da je zato ustreznejša opredelitev, ki 
izhaja iz besede zemljišče. Predlagatelj je dopustil možnost, 
da se z drugim zakonom izključi sodno urejanje mej zlasti, če 
bi se v praksi pokazalo, da bi bilo urejanje mej z zemljišči v 
splošni rabi ustreznejše v drugem postopku (npr. upravnem). 

23. Na pripombo sodišč je bil dopolnjen 138. člen predloga. 
Izrecno je navedeno, da je skica zamejničenja z izmeritvenimi 
podatki sestavni del sklepa o ureditvi meje. Zaradi boljše 
sistematike je v 138. člen (tretji odstavek) predloga vključeno 
besedilo prvega odstavka 139. člena osnutka, kjer je dolo- 
čeno, kako mora ravnati sodišče s pravnomočnim sklepom 
oziroma poravnavo o ureditvi meje. 

24. Zaradi boljše sistematike je v 142. člen predloga vklju- 
čeno besedilo drugega odstavka 143. člena osnutka. 

25. V tretjem odstavku 143. člena predloga so dodatno 
opredeljeni kriteriji, ki jih mora sodišče upoštevati pri dovoli- 
tvi nujne poti. Predlagano nujno pot določi sodišče le, če je to 
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najoptimalnejša rešitev tega vprašanja. Z dopolnitvijo bese- 
dila je op rasi jena nesmotrna odvisnost sodišča od predlaga- 
teljeve izbire zemljišč, po katerih naj bi potekala nujna pot. 

26. Črtano je bilo besedilo 145. člena osnutka, ker je predla- 
gatelj ocenil, da instituta odkupa trase nujne poti ni mogoče 
sistemsko dosledno urediti, zlasti z vidika dopustnosti pro- 
meta z nepremičninami in ker meni, da je v primeru interesa 
lastnika služečega zemljišča vprašanje odkupa poti vedno 
možno doseči tudi izven nepravdnega postopka. 

27. Ker je postopek za dovolitev nujne poti izveden izk- 
ljučno v interesu predlagatelja, je bila z opredelitvijo, da trpi 
stroške postopka v celoti predlagatelj, odpravljena pomanjk- 
ljivost iz osnutka, ki takšne določbe ni vseboval (146. člen 
predloga). 

28. Besedilo 149. člena predloga je bilo dopolnjeno s 
prakso sodišč, da se v nepravdnem postopku rešuje tudi 
vprašanje razširitve obstoječih služnosti. Po zakonu o temelj- 
nih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 
20/80) je mogoče ustanoviti stvarno služnost samo s pravnim 
poslom ali z odločbo državnega organa ali pridobiti s pripose- 
stvovanjem. Ta določba velja tudi za razširitev obstoječih 
služnosti. Ker po oceni predlagatelja potreba po razširitvi 
obstoječe služnosti vsebinsko predstavlja potrebo po ureditvi 
nujno potrebnega dostopa, torej nujne poti, je potrebno to 
vprašanje rešiti v tem postopku. 

29. Predlagatelj je po ponovni proučitvi končne določbe 
osnutka ugotovil, da bi bilo primerneje, če je dan uveljavitve 
zakona opredeljen z datumom. S tem so odpravljene možno- 
sti morebitnih problemov pri razlagi dneva uveljavitve zakona. 
Predlagatelj ocenjuje, da bo s spremenjeno določbo 180. 
člena predloga zagotovljena približno enako dolga doba od 
sprejema do uveljavitve zakona kot je bila predlagana v 180. 
členu osnutka. 

IV. 
Predlogi in pripombe k osnutku zakona, ki jih predlagatelj 

ni upošteval v predlogu zakona: 
1. Predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati predloga Zako- 

nodajnopravne komisije, da naj zakon o nepravdnem 
postopku uredi tudi postopek za ugotavljanje obstoja izvenza- 
konske skupnosti, če obstoj take skupnosti ni ugotovljen po 
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali v zapuš- 
činskem postopku. Zakon o nepravdnem postopku ureja pro- 
cesna vprašanja. Predlog zakona ima zadosti procesnih 
določb, na podlagi katerh je mogoče voditi postopek za 
ugotavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti, zlasti še glede 
na določilo novega 43. člena predloga. Vprašanja, v katerih 
primerih je obstoj izvenzakonske skupnosti dovoljeno pose- 
bej ugotavljati in v kakšnem postopku, pa mora po oceni 
predlagatelja urejati materialni zakon, kadar na posameznih 
področjih ureja izvenzakonsko skupnost oziroma jo y pravnih 
posledicah izenačuje z zakonsko zvezo. Po oceni predlagate- 
lja namreč ob sprejemanju zakona o nepravdnem postopku ni 
mogoče v celoti predvideti, na katerih področjih bo v prihod- 
nje izvenzakonska skupnost v svojih pravnih posledicah ize- 
načena z zakonsko zvezo. Glede na raznovrstne možnosti je 
nemogoče že sedaj oceniti za vse takšne primere primernost 
ugotavljanja izvenzakonske skupnosti v nepravdnem 
postopku. Tudi iz tega razloga je po oceni predlagatelja 
potrebno, da se na vsakem področju posebej v matičnem 
zakonu določi, v katerem postopku naj se ugotavlja obstoj 
izvenzakonske skupnosti, zlasti še, ker lahko samo matični 
zakon takšen obvezen postopek ugotavljanja predpiše kot 
procesno predpostavko ali pogoj za nastop določene pravne 
posledice. 

2. Predlagatelj ni sledil pripombi Zakonodajnopravne komi- 
sije, da določba 12. člena osnutka, ki določa splošno krajevno 
pristojnost sodišča za odločanje v nepravdnih zadevah, ni 
usklajena z določbami o krajevni pristojnosti v posebnih 
postopkih, ki predvidevajo določene izjeme. V tretjem 
odstavku 1. člena predloga je namreč določeno, da splošne 
določbe, kamor sodi tudi 12. člen, veljajo za vse nepravdne 
postopke, če s tem ali drugim zakonom ni drugače določeno, 
zato dopolnjevanje 12. člena po mnenju predlagatelja ni po- 
trebno. 

3. V skladu s pripombo Zakonodajnopravne komisije je 
predlagatelj ponovno proučil določbo prvega odstavka 24. 
člena osnutka in ocenil, da je zaradi ekonomičnosti in hitrosti 

postopka smotrno, da ima drug udeleženec možnost nadalje- 
vati postopek, če je predlagatelj predlog umaknil. 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Kranj je 
predlagala skrajšanje roka za nadaljevanje postopka s 15 na 8 
dni. Ocenjeno je bilo, da je rok 15 dni ustreznejši, saj mora 
imeti udeleženec možnost proučiti zadevo in se posvetovati 
tudi s pooblaščencem, ali bo nadaljeval postopek ali ne, in da 
ni tehtnih procesnih ali drugih razlogov za skrajšanje tega 
roka (prvi odstavek 24. člena). 

4. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Kranj 
je predlagala, da predlagatelj dopolni 35. člen osnutka z 
določbo, da sodišče lahko zavrne predlog, če predlagatelj v 
določenem roku ne založi predujma za stroške postopka. 
Predlagatelj ugotavlja, da je bila taka rešitev smiselno upošte- 
vana že v 36. členu osnutka zakona. 

5. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Kranj 
je predlagala, da javni tožilec ne bi bil predlagatelj v postopku 
za odvzem poslovne sposobnosti in, da tega postopka 
sodišče ne bi izvedlo po uradni dolžnosti, če bi izvedelo za 
okoliščine, ki kažejo na to, da je potrebno neki osebi odvzeti 
poslovno sposobnost (44. člen osnutka). V takih primerih naj 
bi javni tožilec ali sodišče obvestilo pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, ki naj bi nato predlagal 
uvedbo postopka. Meni tudi, da ni primerno, da je lahko 
predlagatelj v tem postopku oseba, ki naj bi ji sodišče odvzelo 
poslovno sposobnost, ker bodo ti primeri redki. Zaradi celo- 
vite zaščite pravic oseb in javnega interesa, je predlagatelj že 
v fazi osnutka ocenil, da je ustrezna rešitev, da lahko tudi javni 
tožilec predlaga uvedbo postopka za odvzem poslovne spo- 
sobnosti oz. da sodišče začne tak postopek po uradni dolžno- 
sti, če izve za okoliščine, ki narekujejo tak postopek. Ob 
pripravi besedila predloga zakona je bila taka opredelitev 
predlagatelja v strokovnih organih v celoti podprta. Iz teh 
razlogov predlagatelj meni, da črtanje zadevnih zakonskih 
določb ne bi bilo smotrno. Čeprav bodo redki primeri, da bo 
nekdo sam predlagal, da se mu odvzame poslovna sposob- 
nost, je bilo po mnenju predlagatelja potrebno tako možnost 
dopustiti v zakonu, saj bi bila sicer prizadeti osebi odvzeta 
možnost, da sama poskrbi za varstvo svojih pravic in koristi. 

6. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Kraj 
je predlagala, da sodišče ne bi vročalo pravnomočnega 
sklepa o odvzemu poslovne sposobnosti občinski skupnosti 
socialnega skrbstva, če je ta skupnost predlagatelj postopka. 
Po proučitvi pripombe je predlagatelj ocenil, da je predlagana 
določba potrebna zato, da se čimprej v celoti zaščitijo pravice 
in koristi osebe, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost s 
tem, da se ji postavi stalni skrbnik, saj s pravnomočnostjo 
sklepa o odvzemu poslovne sposobnosti praviloma nastopijo 
pravne posledice le-tega. 

7. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Kranj 
je predlagala, da se drugi odstavek 54. člena osnutka dopolni 
z določbo, da lahko predlaga vrnitev poslovne sposobnosti 
tudi oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost. Taka 
možnost je izhajala že iz besedila drugega odstavka 54. člena 
osnutka, v katerem je bilo določeno, da se v postopku za 
vrnitev poslovne sposobnosti smiselno uporabljajo določbe 
postopka o odvzemu poslovne sposobnosti, razen določbe 
52. člena (dovoljenost revizije in obnove). V tretjem odstavku 
45. člena osnutka je bilo namreč določeno, da lahko predlaga 
odvzem poslovne sposobnosti tudi oseba, kateri naj bi 
sodišče odvzelo to sposobnost. Enako besedilo je povzel tudi 
predlog. 

8. Prav tako predlagatelj meni, da ni mogoče sprejeti pri- 
pombe iste skupine delegatov, da se 3., 4. in 5. poglavje 
osnutka prenese v zakon o zakonski zvezi in družinskih raz- 
merjih, ker je bila ob sprejemu predloga za izdajo zakona v 
Skupščini SR Slovenije sprejeta usmeritev, da se ti postopki 
uredijo v tem zakonu. 

9. Predlagatelj je proučil pripombo Zakonodajnopravne 
komisije glede ustreznosti določb tretjega odstavka 118. 
člena. Po mnenju komisije bi moralo sodišče v primeru, da 
nasprotni udeleženec zatrjuje drugačen solastninski delež kot 
izhaja iz podatkov zemljiške knjige, le-tega napotiti, da s 
tožbo uveljavlja svoj zahtevek. Če pa bi že predlagatelj zatrje- 
val drugačen delež kot izhaja iz podatkov zemljiške knjige, bi 
moralo sodišče predlog zavreči zaradi nesklepčnosti. Predla- 
gatelj je ponovno proučil določbo tretjega odstavka 118. 
člena in glede na dosedanje izkušnje sodne prakse ocenil, da 
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je predlagana rešitev ustrezna, ker omogoča, da se udele- 
ženci kljub temu, da zemljiškoknjižno stanje ni identično z 
njihovimi trditvami glede solastninskega deleža ali glede 
obsega skupnega premoženja in deleža na njem, poravnajo in 
sodišče nato izvede delitev. Če pa med njimi ne pride do 
sporazuma, jih sodišča napoti, da v pravdi uveljavljajo svoje 
pravice, nato pa bo dejanska razdelitev (fizična ali civilna) 
opravljena v nepravdnem postopku. 

10. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine 
Cerknica je menila, da je v osnutku predlagana ureditev 131. 
člena primernejša od dosedanje prakse, ker ne dopušča 
dvoma, kdo lahko predlaga ureditev meje, zlasti zato, ker so v 
citiranem določilu osnutka našteti upravičenci. Dosedanja 
praksa pa je poleg lastnikov oziroma imetnikov pravice upo- 
rabe, razpolaganja oziroma upravljanja tudi posestnikom 
dajala možnost, da so predlagali ureditev meje. Ker je sklep 
zavezoval le udeležence postopka, je lastnik lahko kasneje, če 
se s tako mejo ni strinjal, ponovno predlagal ureditev meje na 
sodišču. Nadalje so predlagali, da bi sodišče izvedlo postopek 
za ureditev meje šele tedaj, če udeleženci mejnega spora ne 
bi mogli rešiti s sodelovanjem občinskega geodetskega 
organa in poravnalnega sveta, podobno, kot je urejeno v 
pravdnem in kazenskem postopku. Glede na to, da se je v 
razpravi večina sodišč opredelila za besedilo, ki je sedaj 
predlagano v 131. členu iz razlogov, navedenih v 22. točki III. 
dela obrazložitve in da v razpravi ni bilo pomislekov glede 
vprašanja aktivne legitimacije za vložitev predloga za ureditev 
meje, predlagatelj meni, da predlagana ureditev v praksi ne 
bo povzročala problemov. 

Urejanje mej pri pristojnem upravnem organu je urejeno z 
zakonom o zemljiškem katastru (11. - 17. člen), če je med 
udeleženci doseženo soglasje glede poteka posestne meje 
parcele. Takšno soglasje pa lahko udeleženca dosežeta tudi s 
posredovanjem poravnalnega sveta po določbah zakona o 
samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/ 
82), zato posebna ureditev v tem zakonu ni potrebna. 

11. Delegati za Zbor združenega dela občine Maribor- 
-Tezno so predlagali dopolnitev 134. člena z določbo, da 
mora biti pri ogledu navzoč tudi predstavnik milice. Tako 
pobudo so dali že pri obravnavi predloga za izdajo zakona, 
vendar pri pripravi osnutka zakona ni bila sprejeta, ker je 
predlagatelj ocenil, da ne bi bila v skladu s splošnimi načeli 
sodnih postopkov. Predlagatelj meni, da tega stališča ne 
more spremeniti. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da 
ima sodnik že s smiselno uporabo določb zakona o pravdnem 
postopku možnost zagotoviti varnost udeležencem in sebi z 
ukrepi za vzdrževanje reda, v skrajnem primeru pa zahtevati 
intervencijo milice po zakonu o notranjih zadevah (Uradni list 
SRS, št. 28/80). 

12. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine 
Kranj je predlagala dopolnitev 134. člena in sicer tako, da 
sodišče opravi tudi narok na kraju samem. Predlagatelj oce- 
njuje, da predlagano besedilo, ki je enako kot v osnutku, ne 
izključuje možnosti, da sodišče opravi narok tako v stavbi 
sodišča kot tudi na kraju samem. 

13. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine 
Cerknica je menila, da ni ustrezna rešitev, da sodišče že na 
kraju samem označi mejo s trajnimi znamenji, ker sklep še ni 
pravnomočen. Ustreznejše bi bilo, da sodišče postavi začasna 
mejna znamenja, šele po pravnomočnosti sklepa pa trajna 
znamenja. Predlagatelj pobude glede na mnenje strokovnih 
organov (sodišč in Republiške geodetske uprave) ni sprejel. 
Sodišče namreč na naroku na kraju samem določi mejo in jo 
označi z znamenji. Od trenutka postavitve teh znamenj uži- 
vajo mejaši posestno zaščito. V primeru, da bi eden ali drug 
mejaš ali kdo tretji odstranil trajno mejno znamenje, pomeni, 
da je storil kaznivo dejanje. Razen naštetih razlogov pa je 
razlog za postavitev trajnih znamenj tudi dejstvo, da bi bilo 
potrebno za zamenjavo začasnih znamenj s trajnimi zagoto- 
viti dodatna sredstva in ponovno angažiranje sodišča na 
terenu, saj bi šlo dejansko za izvršitev sodne odločbe. 

14. Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine 
Maribor-Tezno je predlagala, da se dopolni 140. člen osnutka 
s tem, da sodišče le začasno dovoli nujno pot. Glede na to, da 
sodišče dovoli nujno pot le tedaj, če predlagatelj nima potne 
zveze z javnim potnim omrežjem, ali pa bi bila taka zveza 
povezana z nesorazmernimi stroški, je smotrno, da mu 
sodišče dovoli nujno pot za stalno, saj bi bilo v nasprotnem 
primeru treba postopek ob nespremenjenih okoliščinah po 
poteku času ponavljati. Kolikor pa se spremenijo okoliščine, 
ki so bile odločilne za dovolitev nujne poti, ima udeleženec - 
lastnik zemljišča, po kateri poteka nuja pot, vselej možnost 
predlagati spremembo (147. člen) ali ukinitev nujne poti (148. 
člen) predloga. 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih 
finančnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, saj se obseg 
dela ne bo povečal. Predlog zakona upošteva uveljavljeno 
sodno prakso, pozitivne dosežke sodobne pravne teorije in 
zahtevo po večji racionalizaciji postopkov. Predlagatelj tudi 
ocenjuje, da bo število nepravdnih postopkov, ki bodo tekli po 
uradni dolžnosti po določbah tega zakona, minimalno razšir- 
jeno in da se tudi v tem pogledu stroški sodišč v zvezi z 
izvajanjem nepravdnega postopka ne bodo bistveno spreme- 
nili. 

Predlagani zakon ne bo zahteval povečanja administrativ- 
nih del in nalog. 
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PREDLOG ZAKONA 

o stečaju nad obratovalnicami 

samostojnih obrtnikov (ESA-237) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 124. seli dne 
24. 4. 1986 določil besedilo: 
K,~ ?,REDLOGA ZAKONA O STEČAJU NAD OBRATOVAL- NICAMI SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. S tem zakonom nadomeščamo besedilo pred- 
loga zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih 
obrtnikov, ki smo vam ga poslali z dopisom št 428-06/ 
83-5 z dne 26. 4. 1984. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 

1. člen 
Ta zakon določa pogoje za uvedbo stečaja in ureja stečajni 

postopek nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov. 

2. člen 

Stečajni postopek nad obratovalnico samostojnega obrt- 
nika (v nadaljnjem besedilu: dolžnik) se opravi: 

- če dolžnik ne plača davkov, prispevkov in drugih družbe- 
nih obveznosti, prisilna izterjava pa ni uspela, ali 

če upniki svojih terjatev v zvezi z registrirano dejavnostjo 
dolžnika niso mogli prisilno izterjati na osnovi izvršilne listine. 

3. člen 
Glede opredelitve pojmov samostojni obrtnik in obratoval- 

nica veljajo določbe obrtnega zakona. 

4. člen 
V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe 

zakona o pravdnem postopku, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

II. STEČAJNI POSTOPEK 

1. Splošne določbe 
5. člen 

Stečajni postopek opravi temeljno sodišče, na čigar 
območju je sedež dolžnika. 

Temeljno sodišče, ki vodi stečajni postopek, je pristojno za 
reševanje vseh sporov iz pristojnosti rednih sodišč, ki nasta- 
nejo v zvezi s stečajnim postopkom. 

6. člen 
Sodišče mora zagotoviti hiter potek stečajnega postopka. 

7. člen 
V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejš- 

nje stanje zaradi zamude roka ali izostanka z naroka, ni 
mogoče predlagati obnove postopka in tudi ne vložiti revizije. 

8. člen 
Odločbe v stečajnem postopku se izdajajo v obliki sklepa ali 

odredbe. 
S sklepom odloča stečajni senat, z odredbo pa stečajni 

sodnik. 
Zoper sklep je mogoča pritožba, zoper odredbo pa ugovor, 

če ta zakon ne določa drugače. 
Rok za pritožo je 8 dni, rok za ugovor pa 3 dni, če ta zakon 

ne določa drugače. 

2. Organi v stečajnem postopku 

9. člen 
Organi v stečajnem postopku so stečajni senat, stečajni 

sodnik, upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj. 

10. člen 
Stečajni senat: 
- odloča o uvedbi stečajnega postopka, 
- potrjuje sklenjeno prisilno poravnavo, 
- odloča o ugovorih zoper odločbe stečajnega sodnika, 
- odloča, kateri začeti posli morajo biti končani v stečaj- 

nem postopku, 
- potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in 

določa nagrado za delo stečajnega upravitelja, 
- odloča o postavitvi in razrešitvi upravitelja prisilne porav- 

nave in stečajnega upravitelja, 
- potrjuje glavni razdelitveni osnutek in izda sklep o glavni 

razdelitvi stečajne mase, 
- odloči o zaključitvi stečajnega postopka, 
- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. 
Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti ali pa na predlog 

oziroma ugovor spremeni odločitev stečajnega sodnika, upra- 
vitelja prisilne poravnave ali stečajnega upravitelja, če ugo- 
tovi, da so nezakonite ali nesmotrne. 

11. člen 
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden 

predsednik senata. 
Stečajni sodnik ne more biti član stečajnega senata. 

12. člen 
Stečajni sodnik je pristojen za odločanje v vseh zadevah v 

zvezi z izvedbo stečajnega postopka, za katere po tem zakonu 
ni pristojen stečajni senat. 

13. člen 
Stečajni sodnik nadzoruje poslovanje upravitelja prisilne 

poravnave in stečajnega upravitelja. 
Stečajni sodnik z odredbo daje upravitelju prisilne porav- 

nave in stečajnemu upravitelju navodila. Navodila so obvezna. 
V primeru, ko ne gre za nujno stvar, z izvršitvijo odredbe pa bi 
upnikom ali dolžniku nastala nepopravljiva škoda, smeta 
upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj njeno izvrši- 
tev odložiti, dokler stečajni senat ne odloči o njunem ugo- 
voru. 

14. člen 
Upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja 

določi stečajni senat. 
Upravitelj prisilne poravnave je lahko postavljen tudi za 

stečajnega upravitelja. 
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Upniki in dolžnik imajo pravico ugovarjati proti sklepu o 
postavitvi upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravi- 
telja na stečajni senat v roku 8 dni od prejema sklepa, če jim ta 
ni vročen pa od objave v Uradnem listu SFRJ. Zoper odločbo v 
zvezi z ugovorom ni pritožbe. 

15. člen 
Za upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja 

ni mogoče imenovati nekoga: 
- ki je bil s pravnočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje ali 

gospodarski prestopek, ki pomeni po zakonu oviro, da bi bil 
imenovan za poslovodni organ in sicer za toliko časa, dokler 
traja ta ovira, 

- ki mu je bil s pravnomočno sodbo izrečen varnostni 
ukrep oziroma varstveni ukrep prepovedi opravljanja dolo- 
čene dejavnosti glede samostojnega razpolaganja in ravnanja 
z družbenimi sredstvi, dokler traja ta ukrep, 

- za kogar obstojijo razlogi, ki veljajo za izločitev sodnika. 

16. člen 
Upravitelj prisilne poravnave v postopku za sklenitev pri- 

silne poravnave zlasti: 
- zbere obvestila o stanju sredstev in poslovanju dolžnika, 
- prouči seznam upnikov in seznam dolžnikov, 
- prouči verodostojnost prijavljenih terjatev, 
- prereka terjatve, če na podlagi sporočila upnikov ali iz 

kakšnega drugega razloga dvomi v njihovo utemeljenost. 
Dolžnik in upniki lahko zoper ukrepe upravitelja prisilne 

poravnave vložijo ugovor pri stečajnem senatu. 

17. člen 
Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa. 

18. člen 
Stečajni upravitelj zlasti: 
1) tekoče uredi knjigovodsko evidenco dolžnika; 
2) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom predračun stro- 

škov stečajnega postopka in ga predloži v potrditev stečaj- 
nemu senatu; 

3) sestavi komisijo za inventuro; 
4) sestavi začetno stečajno bilanco; 
5) skrbi kot dober gospodar, da se končajo začeti, pa še ne 

dokončani posli dolžnika, kot tudi posli, ki so potrebni, da se 
prepreči škoda na sredstvih dolžnika; 

6) skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev; 
7) vnovči sredstva, ki spadajo v stečajno maso dolžnika; 
8) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom glavni razdeli- 

tveni osnutek in sklepno stečajno bilanco. 
Dolžnik in upniki lahko zoper ukrepe stečajnega upravitelja 

vložijo ugovor pri stečajnem senatu. 

19. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj sta nepo- 

sredno odgovorna vsakemu udeležencu v stečajnem 
postopku za škodo, ki mu je bila prizadejana namenoma ali iz 
hude malomarnosti. Za škodo, nastalo zaradi dejanja upravi- 
telja prisilne poravnave ali stečajnega upravitelja, ki ga je 
odobril stečajni senat ali stečajni sodnik, ali zaradi tega, ker je 
upravitelj prisilne poravnave ali stečajni upravitelj ravnal po 
navodilu stečajnega sodnika, upravitelj prisilne poravnave in 
stečajni upravitelj nista odgovorna, razen če sta na goljufiv 
način izposlovala odobritev oziroma navodilo. 

20. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj dajeta 

pismena poročila o poteku stečajnega postopka in o stanju 
stečajne mase, in sicer najmanj enkrat vsake tri mesece ali 
kadar zahteva to stečajni sodnik. 

21. člen 
Stečajni senat sme na predlog stečajnega sodnika ali dru- 

gih prizadetih oseb ali pa po uradni dolžnosti razrešiti upravi- 
telja prisilne poravnave oziroma stečajnega upravitelja, če ne 
izpolnjuje uspešno svoje dolžnosti ali če so za to drugi opravi- 
čeni razlogi. 

Sklep o razrešitvi upravitelja prisilne poravnave oziroma 
stečajnega upravitelja se objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Zoper sklep o razrešitvi imajo upravitelj prisilne poravnave, 
stečajni upravitelj, upniki in dolžnik pravico do ugovora na 
stečajni senat v roku 8 dni od prejema sklepa; če jim ta ni bil 
vročen, pa od objave v Uradnem listu SFRJ. 

Zoper odločbo v zvezi z ugovorom ni pritožbe. 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj se smeta 

razrešiti tudi na lastno zahtevo. 

22. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj imata 

pravico do nagrade za delo in do povračila nujnih stroškov. 
Nagrada za delo se določi praviloma naprej v pavšalnem 

znesku; pri tem se upoštevata obseg opravil in zahtevnost 
dela. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača upravitelju 
prisilne poravnave oziroma stečajnemu upravitelju kot 
nagrada za delo akontacija, vendar največ 30% celotne 
nagrade za delo do zaključitve stečajnega postopka. 

Brez dovoljenja stečajnega sodnika ni mogoče izplačati 
upravitelju prisilne poravnave in stečajnemu upravitelju iz 
stečajne mase nagrade za delo oziroma povračilo nujnih 
stroškov. 

3. Predlog za uvedbo stečajnega postopka in 
prisilna poravnava 

23. člen 
Uvedbo stečajnega postopka lahko predlagajo upniki iz 

driige alinee 2. člena tega zakona, uprava za družbene pri- 
hodke občine, v kateri ima dolžnik svojo obratovalnico in 
dolžnik sam. 

24. člen 
Predlagatelj sme predlog za uvedbo stečajnega postopka 

umakniti, dokler oklic o uvedbi stečajnega postopka ni nabit 
na oglasno desko sodišča. V tem primeru predlagatelj plača 
stroške v zvezi z uvedbo stečajnega postopka. 

Predlagatelj, ki je umaknil predlog za uvedbo stečajnega 
postopka, ne sme vložiti novega predloga na isti podlagi, 
dokler ne poteče šest mesecev od umika. 

25. člen 
Če predlaga uvedbo stečajnega postopka upnik, mora 

predložiti dokaz o svoji denari terjatvi in dokaz, da je s prisilno 
izvršbo ni mogel izterjati od dolžnika ali od drugih, ki so 
odgovorni za dolžnikove obveznosti. 

Če predlaga uvedbo stečajnega postopka uprava za druž- 
bene prihodke, mora predložiti dokaz o neplačanih dolžniko- 
vih družbenih obveznostih in o tem, da prisilna izterjava ni 
uspela. 

26. člen 
Predlagatelj stečajnega postopka mora dati predujem za 

kritje stroškov postopka. Predujem določi stečajni senat. 
Če predlagatelj ne plača predujma, stečajni senat predlog 

zavrže. 
Plačani predujem se šteje med stroške stečajnega po- 

stopka. 
Če je predlagatelj uprava za družbene prihodke, začasno 

krije stroške stečajnega postopka sodišče iz svojih sredstev. 
27. člen 

Ko prejme stečajni senat predlog za uvedbo stečajnega 
postopka, nemudoma razpiše narok, na katerega povabi dolž- 
nika, predlagatelja ter predstavnika uprave za družbene pri- 
hodke. 

Na tem naroku se dolžnik, če ni sam predlagatelj, izjavi o 
predlogu. 

Na naroku iz prvega odstavka tega člena se preizkusi mož- 
nost za sklenitev prisilne poravnave. 

28. člen 
Po prejemu predloga za uvedbo stečajnega postopka lahko 

stečajni senat še pred izdajo sklepa o uvedbi stečajnega 
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postopka omeji pravice dolžnika, da opravlja pravna opravila 
v zvezi s poslovanjem obratovalnice in kot začasno zavarova- 
nje odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen 
plačil zajamčenih osebnih dohodkov; razpolaganje z dolžni- 
kovimi sredstvi veže na svoje soglasje, v zemljiški knjigi pa pri 
dolžnikovih nepremičninah odredi zaznambo predloga za 
uvedbo stečajnega postopka. 

29. člen 
Dolžnik mora na zahtevo organa stečajnega postopka pred- 

ložiti vse podatke o stanju svojega premoženja svoje 
poslovne knjige in druge listine, v katerih so podatki o njego- 
vem poslovanju in mu dati potrebna pojasnila. 

30. člen 
Stečajni senat lahko določi izvedenca, ki naj s stečjnim 

sodnikom in po njegovih navodilih ugotovi finančno stanje 
dolžnika. 

31. člen 
Če se na naroku iz 27. člena tega zakona izkaže, da je 

podana možnost za sklenitev prisilne poravnave, določi ste- 
čajni senat dolžniku rok za vložitev predloga za prisilno po- 
ravnavo. 

32. člen 
Če dolžnik ne predlaga prisilne poravnave v roku, ki ga 

določi stečajni senat, postopa stečajni senat po 36. členu teaa 
zakona. a 

33. člen 
Dolžnik v predlogu za prisilno poravnavo ponudi način in 

rok za izplačilo terjatev; če predlaga izplačilo v zmanjšanem 
znesku, navede odstotek, v katerem ponuja upnikom izplačilo 
njihovih terjatev. 

Predlogu za prisilno poravnavo mora dolžnik priložiti prikaz 
svojega ekonomskega in finančnega stanja z dokazili, seznam 
upnikov in dolžnikov z navedbo višine njihovih terjatev in 
dolgov ter obrazložitev, v kateri izkazuje, kako bo izpolnil 
obveznosti na podlagi prisilne poravnave. 

K predlogu za prisilno poravnavo se lahko priloži tudi izjava 
o danem poroštvu za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. 

34. člen 
Glede postopka in pogojev za sklenitev prisilne poravnave 

in njenih pravnih posledic se smiselno uporabljajo določbe 
101. do 130. člena, razen tretjega odstavka 111. člena zakona 
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni 
list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/85, 39/85 in 9/ 
86), kolikor s tem zakonom ni določeno drugače. 

Svoje terjatve lahko prijavijo v postopku za sklenitev pri- 
silne poravnave tudi upniki, katerih terjatve niso v zvezi z 
registrirano dejavnostjo dolžnika. 

Določbe o posledicah sklenjene prisilne poravnave ne 
veljajo na tiste terjatve, ki ne izhajajo iz registrirane dejavnosti 
dolžnika. 

35. člen 
Stečajni senat sklene, da se stečajni postopek ne uvede če 

ugotovi, da dolžnikova sredstva, ki bi prišla v stečajno maso, 
ne zadoščajo niti za stroške stečajnega postopka ali da so 
neznatne vrednosti. 

Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu 
SFRJ. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po 
njegovi objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka tega člena se 
obratovalnica dolžnika izbriše iz registra obratovalnic. 

Dolžnikova sredstva se uporabijo za poravnavo stroškov v 
zvezi s predlogom za uvedbo stečajnega postopka. 

4. Uvedba stečajnega postopka in pravne 
posledice 

36. člen 
če stečajni senat spozna, da niso izpolnjeni pogoji za 

uvedbo stečajnega postopka, zavrne predlog. 

če stečajni senat spozna, da so podani pogoji za uvedbo 
stečajnega postopka, izda sklep, s katerim uvede stečajni 
postopek nad obratovalnico obrtnika. 

37. člen 
Sodišče vroči sklep o uvedbi stečajnega postopka dolžniku, 

predlagatelju, upravi za družbene prihodke in pristojnemu 
upravnemu organu, ki vodi register obratovalnic. 

38. člen 
Ko postane sklep iz drugega odstavka 36. člena tega 

zakona pravnomočen, odredi stečajni senat, da se v registru 
obratovalnic in v zemljiški knjigi, kjer so vpisane pravice na 
dolžnikovih nepremičninah, zaznamuje uvedba stečajnega 
postopka. 

39. člen 
o uvedbi stečajnega postopka se obvestijo upniki z oklicem. 

Oklic se objavi u Uradnem listu SFRJ in nabije na oglasno 
desko sodišča. Oklic mora biti nabit na oglasno desko 
sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep o uvedbi stečajnega 
postopka. 

40. člen 
Oklic o uvedbi stečajnega postopka obsega: 

- ime sodišča, ki je izdalo sklep o uvedbi stečaineaa po- 
stopka, 

- podatke o dolžniku in njegovi obratovalnici, 
- ime stečajnega sodnika, 
- izrek o uvedbi stečajnega postopka, 
- ime stečajnega upravitelja, 
- poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih prijavijo svoje 

terjatve stečajnemu senatu v 30 dneh od objave oklica v 
Uradnem listu SFRJ, 

- kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 
- poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol- 

gove, 
- dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

41. člen 
Pravne posledice uvedbe stečajnega postopka nastanejo z 

dnem, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

42. člen 
Glede pravnih posledic uvedbe stečajnega postopka nad 

obratovalnico samostojnega obrtnika se smiselno uporabljajo 
določbe 141., 142., 146., 147., 149., 151. do 160.. 166. do 169., 
172. in 173. člena zakona o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela (Uradni list SFRJ, št 41/80, 25/81, 66/81, 28/ 
83, 20/84, 7/85, 39/85 in 9/86), kolikor s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

43. člen 
Z dnem, ko se uvede stečajni postopek, izgubi dolžnik 

pravico uporabe in razpolaganja s premoženjem, ki gre v 
stečajno maso. 

44. člen 
Z dnem, ko je uveden stečajni postopek, se oblikuje ste- 

čajna masa. 
V stečajno maso gre vse premoženje dolžnika, razen: 
- obleka, obutev, perilo, posteljnina in drugi predmeti za 

osebno rabo, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni 
stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne 
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva glede na raz- 
mere okolja, v katerem živijo; 
- hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega 

gospodinjstva za šest mesecev; 
- redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in prizna- 

nja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni 
dolžnikovi spisi ter družinske fotografije; 

- invalidski pripomočki, nujni za opravljanje dolžnikovih 
življenjskih funkcij; 

- prejemki, ki so izvzeti od izvršbe po 92. členu zakona o 
izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78 in 6/82). 
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45. člen 52. člen 

Ko nastopi dolžnost, opravi stečajni upravitelj popis premo- 
ženja stečajnega dolžnika v njegovi navzočnosti. 

Če stečajni dolžnik ni dosegljiv, če ne more ali če noče 
sodelovati pri popisu premoženja, morata biti pri popisu nav- 
zoča dva polnoletna občana kot priči, povabi pa se tudi 
dolžnikov zastopnik, če ga ima. 

46. člen 
Stečajni upravitelj tekoče uredi knjigovodsko evidenco in 

sestavi začetno stečajno bilanco na podlagi popisa po stanju 
na dan uvedbe stečajnega postopka. 

47. člen 
Od dneva uvedbe stečajnega postopka ni mogoče dovoliti 

zoper dolžnika prisilne izvršbe v zavarovanje in ne v poplačilo 
terjatev, glede katerih obstaja izvršilna listina. 

Izvršbe iz prejšnjega odstavka, ki so v teku, se prekinejo. 
Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na izloči- 

tvene in ločitvene upnike, ki so pridobili pravico do poseb- 
nega poplačila 60 dni pred uvedbo stečajnega postopka, ter 
za plačevanje zakonite preživnine in odškodnine za izgub- 
ljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 

Vknjižbe v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po 
uvedbi stečajnega postopka, če se določi njihov vrstni red 
pred dnevom uvedbe stečajnega postopka. 

Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne listine, 
ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka in ne za 
obveznost plačila takse za opravila dolžnika med tem po- 
stopkom. 

48. člen 
Denarne in nedenarne terjatve do dolžnika, ki izvirajo iz 

njegove registrirane dejavnosti in katerih predmet so občasne 
dajatve, se spremenijo v enkratne denarne terjatve. 

49. člen 
Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati pravna 

dejanja, ki jih je dolžnik opravil v zadnjem letu pred dnem 
uvedbe stečajnega postopka. 

S pravnimi dejanji po prejšnjem odstavku so mišljene tudi 
opustitve. 

Upniki in stečajni upravitelj lahko izpodbijajo pravna deja- 
nja, ki imajo za posledico neenakomerno poplačilo upnikov 
(oškodovanje upnikov), oziroma s katerimi prihajajo posa- 
mezni upniki v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti 
upnikom), če je druga stranka, proti kateri so bila ta dejanja 
storjena, vedela ali morala vedeti za dolžnikovo neugodno 
ekonomsko-finančno stanje: pravna dejanja, s katerimi dolž- 
nik brezplačno ali za neznatno plačilo odsvoji svoje stvari, ki 
bi šle v stečajno maso in pravna dejanja, s katerimi dolžnik 
brezplačno ali za neznatno plačilo opravi dajatve ali storitve. 

50. člen 
Domneva se, da je upnik vedel ali je moral vedeti za 

neugodno ekonomskofinančno stanje dolžnika, če je izterjal 
svojo terjatev, ki še ni zapadla v plačilo ali je to storil v 
nenavadni obliki ali na nenavaden način ali ča je bilo izpodbi- 
jano pravno dejanje storjeno tik pred uvedbo stečajnega 
postopka. 

51. člen 
Domneva se, da je upnik vedel ali moral vedeti za neugoden 

ekonomsko-finančni položaj dolžnika tudi, če je bilo oprav- 
ljeno pravno dejanje v zadnjem letu pred uvedbo stečaja proti 
zakoncu, bodisi pred sklenitvijo zakonske zveze ali med nje- 
nim trajanjem, proti osebi, s katero je živel dolžnik v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski 
zvezi glede pravnih posledic izenačena z zakonsko zvezo, 
proti drugim bližnjim sorodnikom ali pa v korist navedenih 
oseb. 

Drugi bližnji sorodniki po tem zakonu so: sorodniki v krv- 
nem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski 
vrsti pa do četrtega kolena in sorodniki v svaštvu do drugega 
kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne. 

Ni mogoče izpodbijati: 
- pravnih dejanj, ki jih je opravil dolžnik v času od predloga 

za uvedbo stečajnega postopka do uvedbe stečajnega 
postopka z odobritvijo stečajnega upravitelja, 
- pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih je dolžnik 

opravil po sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih dejanj, ki 
so lahko v škodo upnikom, 

-izplačil na menice in čeke, če je morala druga stranka 
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa nasproti 
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem. 

53. člen 
Izpodbijati je mogoče tudi pravna dejanja, za katera že 

obstaja izvršilna listina ali ki so bila opravljena v postopku za 
prisilno izvršbo. 

Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, 
preneha učinek izvršilne listine nasproti upnikom. 

54. člen 
Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih 

mesecih od dneva uvedbe stečajnega postopka, najpozneje 
pa do glavnega razdelitvenega naroka. 

Upniki smejo izpodbijati pravna dejanja dolžnika tudi z 
uveljavljanjem ugovora v pravdi. 

55. člen 
Tožba iz prejšnjega člena se vloži zoper osebe, proti kate- 

rim je bilo izpodbijano dejanje storjeno. 
Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje pravnih 

deianj samo z dovoljenjem stečajnega sodnika. 
Ce je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je 

izpodbijano pravno dejanje brez pravnega učinka proti ste- 
čajni masi, nasprotna stranka pa mora vrniti v stečajno maso 
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila z izpodbijanim 
dejanjem. 

5. Prijava terjatev 
56. člen 

Upniki prijavljajo terjatve pismeno in morajo v prijavi na- 
vesti : 

1) firmo oziroma ime in sedež upnika, 
2) pravni naslov in znesek terjatve, 
3) številko žiro računa upnika. 
Izločitveni in ločitveni upniki navedejo v prijavi predmet, na 

katerega se nanaša njihov zahtevek in znesek, do katerega 
njihove terjatve ne bodo krite z izločitveno in ločitveno pra- 
vico. 

Svoje terjatve lahko prijavijo v stečajnem postopku tudi 
upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registrirano dejavnostjo 
dolžnika. 

Plačilo terjatev, ki v stečajnem postopku niso bile prijav- 
ljene, oziroma ki so bile prijavljene, vendar ne v celoti popla- 
čane, lahko upniki, katerih terjatve ne izhajajo iz registrirane 
dejavnosti dolžnika, zahtevajo tudi po zaključku stečaja. 

57. člen 
Terjatve do dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve, 

se spremenijo v enkratne denarne terjatve. 
Določba prejšnjega odstavka velja glede denarne rente 

zaradi porušenega zdravja ali zmanjšanja oziroma izgube 
delovne zmožnosti ali zaradi smrti tistega, ki je preživnino 
dajal, le tedaj, če upnik to zahteva. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za terjatve iz 
naslova zakonite preživnine. 

58. člen 
Prijavljene terjatve upnikov preizkuša stečajni senat na 

naroku za preizkus terjatve. 
Na naroku za preizkus terjatev se preizkusijo terjatve, pri- 

javljene v roku, ki je bil določen za njihovo prijavo. Terjatve, 
prijavljene po poteku omenjenega roka pa do zaključitve 
naroka za preizkus terjatve, se smejo preizkušati, če se more 
stečajni upravitelj izjaviti o njih. 
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Naroka za preizkus terjatev se udeležijo stečajni sodnik, 
stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, 
ki lahko dajo podatke o obstoju in višini prijavljenih terjatev. 

Narok za preizkus terjatev se lahko opravi tudi, če na njem 
niso navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, 

59. člen 
Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi dolo- 

čeno izjaviti, ali jo priznava ali pa prereka. 
Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve. 
Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna ste- 

čajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so 
navzoči na naroku za preizkus terjatev. 

60. člen 
Prijave terjatev, ki jih dobi sodišče, ki opravlja stečajni 

postopek, po sklenitvi glavnega razdelitvenega naroka, ste- 
čajni senat zavrže. 

Terjatve, prijavljene po poteku roka, določenega za njihovo 
prijavo, ki niso mogle biti preizkušene po drugem odstavku 
58. člena tega zakona, se preizkusijo na poznejšem naroku za 
preizkus terjatev, ki ga določi stečajni senat. 

Upniki s terjatvami iz drugega odstavka tega člena ne 
morejo na poznejšem naroku za preizkus terjatev prerekati 
terjatev, ki so bile priznane na prejšnjem naroku. 

Ce kdo prereka terjatve, prijavljene po drugem odstavku 
tega člena, se te ne upoštevajo pri glavni razdelitvi, razen če 
so pravnomočno ugotovljene. 

61. člen 
Stečajni senat napoti s sklepom upnika, katerega terjatev je 

prerekana, da začne v osmih dneh od dneva vročitve odločbe 
postopek pred sodiščem za ugotovitev prerekane terjatve. 

Ce prereka terjatev stečajni upravitelj, vloži upnik v roku iz 
prvega odstavka tega člena tožbo za ugotovitev prerekane 
terjatve zoper stečajnega dolžnika. 

Ce je prerekana terjatev upnika, ki je zanjo že priglasil 
izvršilni naslov, napoti stečajni senat upnika oziroma dolžnika 
glede na to, kdo od njiju jo prereka, naj začne pravdo v smislu 
prvega odstavka tega člena, oziroma upravni ali drug posto- 
pek. Ce upnik oziroma dolžnik v določenem roku ne ravna v 
smislu naloga sodišča, se šteje, da terjatev ni prerekana. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za terjatve, ki nimajo 
materialnopravnega značaja in se ugotavljajo v upravnem ali 
kakšnem drugem postopku. Če take terjatve kdo prereka, jih 
ugotovi s pravnomočno odločbo pristojni organ. 

Upnik, ki je začel postopek po prvem, tretjem ali četrtem 
odstavku tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če 
tega ne stori, trpi škodo, nastalo z opustitvijo. 

Odločbe o prerekanih terjatvah imajo učinek do vseh dolž- 
nikovih upnikov. 

62. člen 
Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega 

člena veljajo za stroške stečajne mase, če prereka terjatev 
stečajni upravitelj. 

Stečajni senat lahko določi, da plača stroške iz prvega 
odstavka tega člena stečajni upravitelj, če ta iz objesti prereka 
terjatev ali če je tako vodil postopek 

6. Vnovčenje in razdelitev stečajne mase 

63. člen 
Dolžnikove stvari, ki so v stečajni masi, se prodajo pravi- 

loma na javni dražbi. 
Stečajni senat sme določiti tudi drug način prodaje (z 

zbiranjem ponudb ali z neposredno pogodbo), če ni v zakonu 
drugače določeno. 

64. člen 
Pred dnem javne prodaje se po izvedencih oceni dejanska 

vrednost naprav ter posameznih stvari, ki sestavljajo naprave 
in so take narave, da jih je mogoče prodati posamično. 

Izklicno ceno določi stečajni senat na podlagi mnenja ste- 
čajnega sodnika, potem ko je priskrbel mnenje stečajnega 
upravitelja. 

Izklicna cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vred- 
nosti. 

če stvari ni mogoče prodati niti po izklicni ceni, sme ste- 
čajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni. 

65. člen 
Stečajno maso za razdelitev med upnike (v nadaljnjem 

besedilu: razdelitvena masa) sestavljajo poleg denarnih sred- 
stev dolžnika na dan uvedbe stečajnega postopka tudi 
denarna sredstva, dosežena s prodajo stvari, kot tudi terjatve, 
izterjane v stečajnem postopku. 

66. člen 
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz razdeli- 

tvene mase znesek, ki je potreben za stroške stečajnega 
postopka. 

67. člen 
Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči iz 

razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za 
uveljavitev svoje terjatve začeli poseben postopek in obvestili 
o tem stečajni senat. 

Ce upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev svoje 
prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med druge 
upnike. 

68. člen 
Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase. 
Osebni dohodki delavcev dolžnika v višini zajamčenih oseb- 

nih dohodkov do dneva, ko je bil uveden stečajni postopek, 
odškodnina za poškodbo pri delu, ki jo je delavec pretrpel pri 
dolžniku pred dnem, ko je bil uveden stečajni postopek, 
zakonita preživnina in odškodnina za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, se poravnajo iz razdelitvene 
mase pred drugimi terjatvami. 

69. člen 
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, jo 

stečajni senat upošteva pri razdelitvi, ko položi upnik zavaro- 
vanje, da bo vrnil, kar je prejel, če se izpolni razvezni pogoj. 

Ce je upniku priznana terjatev z odložilnim pogojem in 
nastopi odložilni pogoj do glavnega razdelitvenega naroka, se 
mu izplača sorazmerni del njegove terjatve. 

70. člen 
Razdelitev se opravi, ko je znaten del razdelitvene mase 

vnovčen. 

71. člen 
Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upra- 

vitelja in pripomb stečajnega sodnika glavni razdelitveni os- 
nutek. 

Glavni razdelitveni osnutek obsega seznam terjatev, v kate- 
rem morajo biti navedena imena upnikov in zneski terjatev, 
višina denarnih sredstev, namenjenih za razdelitev, kakor tudi 
kvota m znesek za izplačilo terjatev, ki se poplačajo iz razdeli- 
tvene mase. 

72. člen 
Stečajni senat pošlje glavni razdelitveni osnutek z vabilom 

na narok za obravnavanje osnutka stečajnemu sodniku, ste- 
čajnemu upravitelju, upnikom, katerih terjatve so ugotovljene 
in upnikom, katerih terjatve so bile prerekane in ki so pravo- 
časno začeli poseben postopek. 

Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi o 
glavni razdelitvi. 

73. člen 
Na naroku za obravnavanje glavnega razdelitvenega 

osnutka lahko upniki navajajo svoje ugovore zoper osnutek. 
O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razde- 

litvi. 
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74. člen 
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi 

izplača stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od 
njene pravnomočnosti. 

75. člen 
Poznejša delitev se opravlja, kot pritekajo sredstva dolž- 

nika. 
O poznejši delitvi odloča stečajni sodnik. 

76. člen 
Če po razdelitvi stečajne mase upnikom ostane še kaj 

sredstev, se ta vrnejo dolžniku. 

7. Zaključitev stečajnega postopka 

77. člen 
Ko dcbi od stečajnega upravitelja poročilo, da so vsa raz- 

merja iz stečajnega postopka končana, predlaga stečajni sod- 
nik stečajnemu senatu zaključitev stečajnega postopka 

Sklep o zaključitvi stečajnega postopka objavi stečajni 
senat v Uradnem listu SFRJ. 

78. člen 
Ko postane sklep o zaključitvi stečajnega postopka pravno- 

močen, odredi stečajni senat izbris dolžnika iz registra obra- 
tovalnic. 

Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka ugasnejo terjatve 
upnikov iz 2. člena tega zakona. 

79. člen 
Po zaključitvi stečajnega postopka predloži stečajni upravi- 

telj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovanju 
z mnenjem stečajnega sodnika. 

Ko pregleda poročilo, da stečajni senat stečajnemu upravi- 
telju razrešnico; če ugotovi v njegovem poslovanju kakšne 
nepravilnosti, proti njemu ustrezno ukrepa. 

80. člen 
Če stečajni senat ugotovi, da bi nadaljnji stečajni postopek 

povzročil nesorazmerne stroške, ustavi nadaljnje vnovčevanje 
razdelitvene mase in postopek zaključi. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko stečajni senat 
odloči, naj se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali posa- 
mezne terjatve prenesejo na posamezne upnike, pri čemer 
upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev. 

III. KAZENSKI DOLOČBI 

81. člen 

Stečajni upravitelj se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 10.000,00 din do 50.000,00 din, če 

1) v roku, ki ga določi stečajni sodnik, tekoče ne uradi 
knjigovodske evidence dolžnika, ne sestavi komisije za inven- 
turo ali ne sestavi začetne stečajne bilance (1., 3. in 4. točka 
18. člena); „0 

2) ne skrbi za uveljavljanje dolžnikov terjatev (6. točka 18. 
člena); . . , .. 

3) ne vnovči sredstev, ki spadajo v stečajno maso (7. točka 
18. člena); 

4) ne sestavi glavnega razdelitvenega osnutka in sklepne 
stečajne bilance (8. točka 18. člena). 

82. člen 
Stečajni dolžnik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 

od 10.000 din do 50.000 din, če na zahtevo stečajnega sodnika 
ne predloži vseh podatkov o stanju svojega premoženja, svo- 
jih poslovnih knjig in drugih listin, v katerih so podatki o 
njegovem poslovanju in mu ne da potrebnih pojasnil (29. 
člen). 

IV. KONČNA DOLOČBA 

83. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na 23. seji, dne 2. novembra 1983, sprejela osnutek 
zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov. 
Pri tem sta zbora zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, da pri pripravi zakonskega predloga upošteva stališča, 
predloge in pripombe delovnih teles skupščine iz zborov, 
pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov 
na seji zborov. 

Zbora sta sklenila, naj izvršni svet predloži zakonski pred- 
log Skupščini SR Slovenije potem, ko bo razrešeno vprašanje, 
ali je sprejeta pobuda za spremembo zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev glede izenačitve 
obveznosti organizacij združenega dela pri plačilih proizvo- 
dov in storitev samostojnih obrtnikov in po obravnavi proble- 
matike drobnega gospodarstva v Skupščini SR Slovenije. 

Gradivo »Stanje in usmeritve razvoja drobnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji« sta obravnavala Zbor združenega dela in 
Zbor občin na 28. seji, dne 2. februarja 1984, sta pa tedaj 
sklepanje o gradivu odložila in o njem sklepala dne 7/5-1984. 
Ugotovitve, stališča in sklepi o stanju in usmeritvah razvoja 
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ne vsebujejo ničesar, 
kar bi pomenilo oviro za sprejem tega zakona. 

Pobuda za izenačevanje pravnega režima zavarovanja terja- 
tev samostojnih obrtnikov do organizacij združenega dela z 
režimom, ki velja med organizacijami združenega dela, ni bila 
sprejeta pri spremembah in dopolnitvah zakona o zavarova- 
nju plačil med uporabniki družbenih sredstev v letu 1984. Zato 
je Izvršni svet po sprejetju sprememb in dopolnitev omenie- 

• 
nega zveznega zakona štel, da s tem torej ni izpolnjen pogoj 
za predložitev zakonskega predloga v smislu sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije. Glede na navedeno je bilo ocenjeno, 
da je zakonski predlog preuranjen in je zato Skupščina SR 
Slovenije na predlog Izvršnega sveta obravnavanje zakona o 
stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov odložila z 
dnevnega reda sej Zbora združenega dela in Zbora občin, dne 
20/6-1984. 

V začetku letošnjega leta pa je stekel postopek za ponovne 
spremembe in dopolnitve zakona o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev. Ob tej priliki je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal, da delegati iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ uveljavljajo v amandmajski 
obliki predlog, da morajo uporabniki družbenih sredstev na 
način in pod pogoji, ki jih predpisuje zvezni zakon, zavarovati 
plačilo obveznosti tudi do upnikov-občanov in civilnih prav- 
nih oseb, za katere se plačilo zavaruje po tem zakonu. Če 
predlog iz SR Slovenije ne bo sprejet, to po mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ne bi smelo biti ovira za spre- 
jem zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrt- 
nikov. Sprejem republiškega zakona je namreč nujen, da 
zapolni pravno praznino glede stečajnega postopka nad obra- 
tovalnicami samostojnih obrtnikov, saj to področje zaenkrat 
ni urejeno z zakonom. V interesu pravne varnosti obrtnikov 
samih je, da bodo zadeve v zvezi s stečajem zakonsko ure- 
jene. To velja tako v primeru, ko bo obrtnik v stečajnem 
postopku nastopal kot upnik, kakor tudi, ko bo udeležen kot 
dolžnik. V tem smislu pomeni predlagani zakon doprinos k 
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pravnemu urejanju razmer na področju drobnega gospodar- 
stva, ne more pa ta zakon po sebi v ničemer vplivati na 
ekonomski položaj obrtnikov. Do uvedbe stečajnega 
postopka lahko pride zaradi ekonomskih razlogov, zakon pa 
določa le pravila postopka in pri tem varuje upravičene inte- 
rese družbe, upnikov in dolžnika samega. 

Od delovnih teles skupščine sta pripombe podala Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in Zako- 
nodajno-pravna komisija. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin je podprl pripombo Zveze obrtnih združenj Slovenije, 
da bi bilo treba še pred sprejemom zakona o stečaju nad 
obratovalnicami samostojnih obrtnikov spremeniti zakon o 
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, tako 
da bodo določbe tega zakona veljale tudi za organizacije 
združenega dela, ki so dolžne plačati obrtniku opravljene 
storitve ali dobavljene proizvode. Ker sta smiselno enako 
stališče zavzela tudi oba zbora, velja pojasnilo k sklepu zbo- 
rov tudi za to pripombo. 

Več pripomb k besedilu zakona je sprejela Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je večino pripomb upošteval in je besedilo 
posameznih določb ustrezno popravil. Gre za naslednje pri- 
pombe: 

10. člen: 
Drugi odstavek je dopolnjen tako, da stečajni senat lahko 

spremeni odločitve stečajnega sodnika, stečajnega upravite- 
lja in upravitelja prisilne poravnave tudi na ugovor in ne samo 
po uradni dolžnosti oziroma na predlog, kot je bilo določeno v 
osnutku. 

17. člen-zdaj 18. člen: 
je dopolnjen z drugim odstavkom, ki določa, da dolžnik in 

upniki lahko zoper ukrepe stečajnega upravitelja vložilo uao- 
vor pri stečajnem senatu. 

23. člen - zdaj 24. člen 
je popravljen tako, da predlagate 'j, ki je umaknil predlog za 

uvedbo stečajnega postopka, plača stroške v zvezi z uvedbo 
stečajnega postopka, in ne kot je bilo določeno v osnutku, 
stroške stečajnega postopka. Če namreč pride do umika še 
pred uvedbo postopka, ni mogoče govoriti o stroških 
postopka. Določeni stroški v zvezi s predlogom za uvedbo 
postopka in v zvezi z umikom pa vendarle lahko nastanejo in 
te mora nositi predlagatelj, ki je svoj predlog umaknil. 

32. člen - zdaj 28. člen 
je popravljen tako, da lahko stečajni senat še pred izdajo 

sklepa o uvedbi stečajnega postopka odredi v zemljiški knjigi 
zaznambo predloga za uvedbo stečajnega postopka. V 
osnutku je bilo napačno določeno, da stečajni senat odredi 
zaznambo uvedbe postopka, kar pred izdajo sklepa o uvedbi 
postopka ni mogoče. 

43. člen - zdaj 39. člen: 
Dodana je določba o objavi oklica uvedbe stečajnega 

postopka, ki je bila v osnutku pomotoma izpuščena. 

45. člen-zdaj 42. člen: 
Popravljena je navedba določb zakona o sanaciji in prene- 

hanju organizacij združenega dela, ki se smiselno uporabljajo 
v postopku po tem zakonu, tako da sta izpuščena 164. in 165. 
člen zveznega zakona. Vsebina teh določb je namreč v pred- 
logu zakona zajeta v 54., 54. in 55. členu 

46. in 67. člen - zdaj 47. in 68. člen: 
Ti dve določbi sta popravljeni tako, da velja izjemen režim 

pri izvršbah in izplačilih iz razdelitvene mase za odškodnine 
za izgubljeno preživnino in ne za izgubljeno preživnino, kot je 
bilo določeno v osnutku. Gre za popravek pri opredelitvi 
pravnega pojma, ki ne spreminja vsebine zakonske določbe. 

81. člen - zdaj 82. člen: 
Izpuščena je določba g zaporu kot zagroženi kazni za 

prekršek po tem členu. Četrti odstavek 5. člena zakona o 
prekrških namreč določa, da se sme za prekrške posamezni- 
kov, ki jih storijo v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno- 
sti, predpisati samo denarna kazen. Po mnenju Republiškega 
sekretariata za pravosodje in upravo veže ta določba kazni na 
subjekt odgovornosti. V obravnavanem primeru pa gre poleg 
tega za opustitev obveznosti v zvezi z opravljanjem poklica pa 
gre poleg tega za opustitev obveznosti v zvezi z opravljanjem 
poklica in je zato v tem primeru mogoče predpisati samo 
denarno kazen. 

Predlagatelj je sprejel pravno mnenje Republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in upravo in sledeč pripombi Zakono- 
dajno-pravne komisije, ki je naročila proučitev te določbe, 
popravil 82. člen tako, da je za prekršek ()o tem členu zagro- 
žena samo denarna kazen. 

Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije glede sistematike in je razvrstil posamezne določbe 
tako, kot je predlagala Zakonodajno-pravna komisija. Pred- 
logu te komisije ni sledil samo glede 35. člena, ki naj bi se 
razdelil v dva člena. Namesto tega je ta člen (zdaj 36. člen) 
popravil tako, da je zamenjal vrstni red odstavkov, člen pa 
razmestil na prvo mesto v novem oddelku »4. Uvedba stečaj- 
nega postopka in pravne posledice«. 

Predlagatelj meni, da je s tem smiselno zadostil pripombi 
Zakonodajnopravne komisije, obdržal pa je kljub temu obe 
določbi 36. člena v enem členu, ker sta med seboj vsebinsko 
povezani. 

Glede poimenovanja in razmestitve oddelkov je predlagatelj 
v celoti upošteval pripombe Zakonodajno-pravne komisije. 

Od pripomb k posameznim členom predlagatelj ni upošte- 
val edinole pripombe Zakonodajno-pravne komisije k 3. točki 
17. in 1. točki 80. člena v zvezi z 41. členom (zdaj 3. točka 18. 
člena in 1. točka 81. člena v zvezi s 45. členom). Pripomba vidi 
neskladnost 3. točke 18. člena in 1. točke 81. člena s 45. 
členom zato, ker po prvonavedenih določbah stečajni upravi- 
telj postavi komisijo za inventuro, po 45. členu pa sam opravi 
popis premoženja stečajnega dolžnika. 

Po mnenju predlagatelja ne gre za neusklajenost. Inventura 
namreč ni isto kot popis. Inventura zajema tudi vrednost 
premoženja in obsega tudi terjatve in dolgove ter predstavlja 
del začetne stečajne bilance, medtem ko se popis nanaša 
zgolj na zatečeno stanje dolžnikovega premoženja brez 
navedbe vrednosti in pomeni le prvi korak k zavarovanju 
obstoječega stanja, da se le to ne bi spremenilo na škodo 
kateregakoli od udeležencev v postopku. Inventuro mora po 
knjigovodskih predpisih opraviti komisija; popis v smislu 45. 
člena pa lahko sestavi stečajni upravitelj sam, toda v navzoč- 
nosti dolžnika oziroma v primeru njegove nedosegljivosti ali 
odklonitve sodelovanja, v navzočnosti dveh prič, s čemer naj 
bi bila zagotovljena korektnost popisa. 

Pripombe skupin delegatov pred zasedanjem zborov in 
delegatov na seji zborov so terjale, naj se sprejem zakona 
odloži do rešitve vprašanja izenačitve režima pri zavarovanju 
plačil med obrtniki in organizacijami združenega dela. Glede 
teh pripomb se predlagatelj sklicuje na obrazložitev, ki se 
nanaša na ustrezen sklep zborov. 

Pri ponovnem proučevanju besedila zakonskega predloga 
se je izkazalo, da bi bilo treba določbo 78. člena predloga 
zakona dopolniti z drugim odstavkom, ki bi določal, da na 
podlagi sklepa o zaključitvi stečajnega postopka ugasnejo 
terjatve upnikov iz 2. člena predloga zakona. Ena od bistvenih 
posledic stečaja je, da terjatve upnikov nasproti stečajnemu 
dolžniku ugasnejo, čeprav niso bile v celoti poplačane ozi- 
roma čeprav sploh niso bile plačane. Kadar se stečaj opravi 
nad dolžnikom, ki je pravna oseba, je ta posledica sama po 
sebi umevna, saj s stečajem preneha obstajati dolžnik kot 
pravi subjekt in neplačanih terjatev ni mogoče več proti niko- 
mur uveljavljati. Pri stečaju nad obratovalnico samostojnega 
obrtnika, ki ni pravna oseba, pa bi brez ustrezne zakonske 
določbe lahko prišlo do dvomov o tem. Obrtnik kot fizična 
oseba obstaja tudi po stečaju in bi bilo torej mogoče proti 
njemu nadaljevati izterjavo, podobno kot to velja za preživ- 
nino, odškodnino in druge neposlovne terjatve (56. člen 
zakonskega predloga). Tako pomembnega vprašanja pa ni 
mogoče prepustiti razlagi zakona. Predlagana določba utrjuje 
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pravno varnost dolžnika v stečajnem postopku in je skladna z 
načeli in rešitvami zakonskega predloga. 

Predlagatelj je popravil tudi nekatere določbe, ne da bi jih 
pri tem vsebinsko spreminjal. Dopolnil je 21. člen z določbo, 
da mora biti sklep o razrešitvi stečajnega upravitelja oziroma 
upravitelja prisilne poravnave objavljen v Uradnem listu SFRJ. 

Ta dopolnitev je potreba glede na določbo o roku za ugovor, 
ki začne teči od objave v uradnem listu, je pa tudi v skladu s 
prakso sodišč. 

Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva, ker 
bodo stečajni postopek vodila redna sodišča v okviru svojih 
delovnih nalog; obseg dela sodišč se s tem ne bo povečal. 
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