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Predlog za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona za 

izvedbo Ustave Republike Slovenije   

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije 
dajejo na podlagi 10. člena ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije in v smislu 1. odstavka 168. člena 
Ustave Republike Slovenije 

PREDLOG 

za začetek postopka za spremembo ustavnega 
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije 

i. 
, . - » f••f 

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. I. 
RS št. 33-1411/91 z dne 28. decembra 1991) je v prvem 
odstavku 1. člena določil, da je treba določbe predpisov, ki 
niso v skladu z ustavo Republike Slovenije, z njo uskladiti 
najkasneje do 31. 12. 1993. 

V prvem letu po sprejemu ustave se je ta uporabljala nepo- 
sredno v vseh določbah, ki to omogočajo in pri sprejemanju 
novih zakonov. S posameznimi novimi zakoni je bila hkrati 
odpravljena še podaljšana veljavnost tudi posameznih predpi- 
sov bivše SFRJ. Obseg nove državne zakonodaje je bil v tem 
letu relativno majhen zaradi zapletenega trodomnega odloča- 
nja, zamenjave vlade in volitev v Državni zbor ob koncu leta 
1992. Državni zbor je v prvih šestih mesecih mandata sprejel 
prek 100 zakonov, od katerih je bila večina v postopku že 
v prejšnji republiški skupščini. Vsi ti zakoni so sprejeti kot 
nova državna zakonodaja v skladu z novo ustavo. Kljub tako 
intenzivnemu zakonodajnemu delu ni mogoče pričakovati, da 
bi bilo v jesenskem zasedanju Državnega zbora mogoče spre- 
jeti oziroma z ustavo Republike Slovenije uskladiti vso zako- 
nodajo. To velja tako za celotno nadomestitev zakonodaje 
bivše SFRJ z lastnimi predpisi države Slovenje, vključno z rati- 
fikacijami številnih mednarodnih sporazumov in pogodb, kot 
za veljavno zakonodajo Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 
pred ustavo. Vpogled v ta vprašanja je razviden iz analitičnega 
gradiva, ki ga je pripravila Služba za zakonodajo Vlade Repu- 
blike Slovenije v sodelovanju s Sekretariatom za zakonodajo 
in pravne zadeve Državnega zbora. 

Iz tega gradiva je razvidno, da zahtevnega dela usklajevanja 
z ustavo glede na realno zmogljivost Državnega zbora v letoš- 
njem jesenskem zasednju ne bo mogoče opraviti. Prav tako je 
potrebno upoštevati, da bi usklajevanje zakonodaje v časovni 
stiski lahko vplivalo na kvaliteto sprejetih predpisov. Ker je 
treba dati prednost kvaliteti in trajnosti zakonodaje in s tem 
ustavnega in pravnega sistema v celoti je smotrno, da se 
navedeni rok v ustavnem zakonu podaljša. 

Če roka za usklajevanje predpisov z ustavo ob takem stanju 
ne bi podaljšali, bi s tem hkrati molče pustili v veljavi in 
uporabi neustavne predpise oziroma njihove posamezne neu- 
stavne določbe, kar bi ob veljavni novi ustavi povzročalo 
pravno zmedo in pravno nestabilnost ter številne nejasnosti in 
spore pri njihovi uporabi v praksi. 

O tem vprašanje je bilo že doseženo načelno soglasje v kole- 
giju predsednika Državnega zbora. 

Državni zbor naj na septembrski seji sprejme 

PREDLOG 

1. da se začne postopek za spremembo 1. odst. 1. člena 
ustavnega zakona za Izvedbo ustave Republike Slovenije. 

2. da se rok za uskladitev določb predpisov z ustavo Repu- 
blike Slovenije spremeni oziroma podal|ia do 31/12-1994. 

3. da naloži Sekretariatu za zakonoda|o in pravne zadeve 
državnega zbora, da za oktobrsko sejo Državnega zbora 
pripravi besedilo predloga za spremembo ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije. 

Ime in priimek poslanca državnega zbora 
Jože PUČNIK, I. r. 
Ivo HVALICA, I. r. 
Vika POTOČNK, I. r. 
Jaša ZLOBEC, I. r. 
Ignac POLAJNAR, I. r. 
Izidor REJC, I. r. 
Miran POTRČ, I. r. 
Lev KREFT, I. r. 
Janez KOCIJANČIČ, I. r. 
Jožef ŠKOLČ, I. r. 
France BUČAR, I. r. 
Dimitrij RUPEL, I. r. 
Danica SIMŠIČ, I. r. 
Igor OMERZA, I. r. 
Janko PREDAN, I. r. 
Leo ŠEŠERKO, I. r. 
Peter TANCIG, I. r. 
Jadranka ŠTURM KOCJAN, I. r. 
Roberto BATTELLI, I. r. 
Herman RIGELNIK, I. r. 
Sašo LAP, I. r. 
Irena OMAN, I. r. 
Andrej LENARČIČ, I. r. 
Ivo VERZOLAK, I. r. 
Polonca DOBRAJC, I. r. 
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Osnutek zakona o VISOKEM ŠOLSTVU - EPA 116- DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je ria 36. seji dne 15. julija 1993 
določila besedilo: 

OSNUTKA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena 266., 267. člena poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije in 1. člena začasnega poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala. 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

POVZETEK 

Državni zbor Republik« Slovenije je 26. 3. 1993 spre|el 
Predlog za Izdajo zakona o visokem šolstvu In Vladi 
Republike Slovenije naročil pripravo osnutka zakona. 

V osnutku zakona «o v skladu z načeli, cilji In poglavit- 
nimi rešitvami Iz predloga za Izdajo urejana statusna 
vprašanja visokošolskih zavodov in pogoji za opravlja- 
nje visokošolske dejavnosti, opredeljena je javna služba 
v visokem šolstvu in način njenega financiranja ter polo- 
žaj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, viso- 
košolskih sodelavcev in študentov. 

Osnutek zakona postavl|a pravne okvire za vzpostavitev 
takega sistema visokega šolstva, v ka-terem se sreču- 
jejo In prepletajo univerzitetno in visoko strokovno izo- 
braževanje, pedagoško, znanstveno-razlskovalno, 
umetniško in strokovno delo in v katerem so razmajane 
državne pristojnosti od akademske avtonomi|e. Posebna 
vloga v tem sistemu je namenjena univerzam kot vrhun- 
skim izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim in kul- 

turnim institucijam, ki z lntegracl|o vseh visokošolskih 
dejavnosti zagotavljajo akademske standarde, odličnost 
in najviš|e dosežke. V skladu z načelom avtonomije so 
merila za izvolitev In izbiro univerzitetnih in drugih viso- 
košolskih učltel|ev prepuščena akademski presoji. Štu- 
dentom osnutek zakona zagotavlja več izbire, bolj 
mobilne in uspešnejše študijske poti ter odpira visoko- 
šolskim zavodom možnost za uvedbo t. I. kreditnega 
sltema študija. 

Za uveljavitev načela konkurenčnosti osnutek zakona 
poleg javnih visokošolskih zavodov omogoča ustanav- 
ljanje privatnih visokošolskih zavodov. Za obravnavanje 
globalnih vprašanj visokega šolstva je predvidena usta- 
novitev Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, za 
spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti dela 
pa komisijo za kvaliteto visokega šolstva. 

Financiranje visokošolskih dejavnosti iz javnih sredstev 
je povezano s sprejemom nacionalnega programa viso- 
kega šolstva. 

OSNUTEK ZAKONA o visokem šolstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, 
pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje 
javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financi- 
ranja. 

S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in 
inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za 
uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni 
v okviru univerz (v nadaljnjem besedilu: drugi zavodi - čla- 
nice univerz), in študentskih domov. 

2. člen 
(vrste visokošolskih zavodov) 

Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akade- 
mije in visoke strokovne šole. 

3. člen 
(univerze) 

Univerza razvija znanost in umetnost ter organizira in prek 
fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izo- 
braževalnem procesu posreduje spoznanja z več znanstvenih 
oziroma umetniških področij ali disciplin. 

Univerza lahko neposredno organizira izvajajanje znanstve- 
no-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov. 

4. člen 
(fakultete In umetniške akademije) 

Fakulteta opravlja pretežno znanstveno-raziskovalno in izo- 
braževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma 
med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za njihov 
razvoj. 

Umetniška akademija opravlja pretežno umetniško in izobra- 
ževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma 
med seboj povezanih umetniških disciplin in skrbi za njihov 
razvoj. 

5. člen 
(visoke strokovne šole) 

Visoka strokovna šola opravlja izobraževalno dejavnost 
s področja ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih 
strok in skrbi za njihov razvoj. 

Visoka strokovna šola lahko opravlja tudi raziskovalno ozi- 
roma umetniško delo, če je tako določeno z ustanovitvenim 
aktom. 

6. člen 
(avtonomija visokošolskih zavodov) 

Visokošolski zavodi delujejo po načelih avtonomije, ki jim 
zagotavljajo predvsem: 
- svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredo- 
vanja znanja, 
- samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja 
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s statutom v skladu z zakonom, 
- sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih učite- 
ljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 
- volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 
cev in visokošolskih sodelavcev, 
- izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in viso- 
košolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest, 
- izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih 
programov, določanje študijskega režima ter določanje oblik 
in obdobij preverjanja znanj študentov, 
- podeljevanje strokovnih, akademskih in znanstvenih naslo- 
vov v skladu z zakonom ter podeljevanje častnega doktorata 
in naziva zaslužni profesor, 
- volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s statuti in 
drugimi akti, 
- odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami, 
- upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za kate- 
rega je bilo pridobljeno. 

7. člen 
(izobraževani« pod enakimi pogoji) 

Državljani Republike Slovenije imajo pravico, da se izobražu- 
jejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod ena- 
kimi pogoji. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko na visoko- 
šolskih zavodih v Republiki Sloveniji izobražujejo pod ena- 
kimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so 
potomci oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni 
vrsti. 

Tuji državljani in osebe brez državljanstva se, pod pogojem, 
da se uporablja načelo vzajemnosti, lahko izobražujejo na 
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi 
pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

Podrobnejše pogoje za izobraževanje oseb iz drugega in 
četrtega odstavka tega člena določi minister, pristojen za 
visoko šolstvo. 

8. člen 
(učni jezik) 

Učni jezik je slovenski. 

Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali nji- 
hove dele v tujem jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom. 

Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko pod 
pogoji, določenimi s statutom, v tujem jeziku izvajajo deli 
študijskih programov. 

II. STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, 
DRUGIH ZAVODOV - ČLANIC UNIVERZ IN ŠTUDENTSKIH 
DOMOV 

9. člen 
(ustanovitev zavoda) 

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članico univerze in 
študentski dom lahko ustanovijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe. 

Za opravljanje javne službe v visokem šolstvu Republika Slo- 
venija ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge 
javne zavode - članice univerze in študentske domove. 

Članice univerze imajo pravice in obveznosti, določene s tem 
zakonom, aktom o ustanovitvi univerze in statutom univerze. 

Članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa viso- 
kega šolstva, za katerega sredstva zagotavlja Republika Slo- 
venija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih 
določa akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun 
univerze. 

"A 
V drugih primerih članice univerze nastopajo v pravnem pro- 
metu v svojem imenu in za svoj račun v skladu z aktom 
o ustanovitvi in statutom univerze. 

11. člen 
(samostojni visokošolski zavodi) 

Fakultete in umetniške akademije, ki niso javni visokošolski 
zavodi, in visoke strokovne šole se lahko ustanovijo kot samo- 
stojni visokošolski zavodi in so pravne osebe. 

12. člen 
(pridružene članice univerze) 

V univerzo se lahko vključijo kot pridružene članice samo- 
stojni visokošolski in drugi zavodi. 

Pogoji za vključitev ter pravice in obveznosti pridruženih 
članic se uredijo s statutom univerze. 

13. člen 
(premoženje) 

Visokošolski zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja 
za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi 
in statutom. 

Visokošolski javni zavod lahko razpolaga z nepremičnino, ki 
je bila pridobljena iz javnih sredstev v soglasju z ustanovite- 
ljem. 

Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje premoženja, 
lahko visokošolski javni zavod uporablja le za opravljanje 
dejavnosti. 

14. člen 
(pogoji za ustanovitev zavoda) 

Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so: 
- opredeljena študijska področja in znanstveno-razisko- 
valne oziroma umetniške discipline, za katere se visokošolski 
zavod ustanavlja, 
- zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo pro- 
grama, 
- zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in viso- 
košolski sodelavci, potrebni za izvedbo programa. 

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj prido- 
biti strokovno mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slo- 
venije o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka. 

Določbi prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljata 
tudi za ustanovitev drugih zavodov - članic univerz. 

15. člen 
(sprejem ustanovitvenega akta javnega visokošolskega za- 

voda) 

Akt o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda in drugega 
zavoda - članice univerze sprejme Državni zbor Republike 
Slovenije. 

10. člen 
(pravna subjektlvlteta univerze In članic) 

Univerza je pravna oseba. V okviru univerze se ustanovijo 
fakultete in umetniške akademije, lahko pa tudi visoke stro- 
kovne šole in drugi zavodi - članice univerze (v nadaljnjem 
besedilu: članice univerze). 

16. člen 
(ugotavljanje pogo|ev za začetek dela in opravljanje dejav- 

nosti) 

Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se 
vpiše v evidenco in izpolni pogoje glede tehnične opremljeno- 
sti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje. 
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Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. 

Visokošolski zavod se vpiše v evidenco, 6e ima ustrezne 
prostore in opremo ter visokošolske učitelje, znanstvene 
delavce in visokošolske sodelavce, potrebne za izvedbo pro- 
grama, in ima sprejet študijski program v skladu z 32. členom 
tega zakona. 

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, določi postopek in 
roke za ugotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti ter za 
vpis in izbris iz evidence. 

17. člen 
(pogoji za Izvajani« programov brez Javna veljavnosti) 

Visokošolski zavod, ki ne izvaja študijskih programov z javno 
veljavnostjo, lahko začne z delom, ko v skladu s svojim statu- 
tom sprejme študijski program in izpolni pogoje glede teh- 
nične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane 
pogoje. 

18. člen 
(zaščita Imen visokošolskih zavodov) 

Pod imenom univerza, fakulteta, umetniška akademija in 
visoka strokovna šola smejo v pravnem prometu poslovati le 
visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni v skladu s tem zako- 
nom in izpolnjujejo pogoje za opravljanje visokošolske dejav- 
nosti iz 16. oziroma 17. člena tega zakona. 

19. člen 
(statut) 

Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, imajo statut, s kate-, 
rim urejajo svojo organizacijo in delovanje. 

20.člen 
(organi) 

Organi univerze so: senat, upravni odbor, študentski svet in 
rektor. 

Organa članice univerze sta: senat in dekan, lahko pa tudi 
študentski svet. 

Organ drugega zavoda, članice univerze je direktor, lahko pa 
tudi strokovni svet. 

Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, so: 
senat, upravni odbor, študentski svet in dekan. 

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članica univerze 
ima lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim aktom 
ali statutom. 

21. član 
(senat) 

Senat je strokovni organ visokošolskega zavoda. 

Senat sestavljajo predstavniki visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev, lahko pa tudi visokošolskih sodelavcev, 
tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene in umetni- 
ške discipline oziroma strokovna področja visokošolskega 
zavoda. 

Po svoji funkciji je član senata rektor univerze oziroma dekan 
članice. 

Strokovni svet je strokovni organ drugega zavoda - članice 
univerze. Sestava je določena s statutom univerze v skladu 
z ustanovitvenim aktom. 

22. člen 
(upravni odbor) 

Upravni odbor je organ upravljanja visokošolskega zavoda. 
Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki delav- 

cev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, in predstavnik dru- 
gih delavcev. 

23. člen 
(rektor) 

Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze. Rek- 
tor predstavlja in zastopa univerzo in opravlja naslednje na- 
loge. 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma 
umetniško in drugo delo na univerzi, 
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrše- 
vanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi pred- 
pisi ter splošnimi akti univerze, 
- na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih visokošol- 
skih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelav- 
cev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstveno-razisko- 
valnih in umetniških programov iz nacionalnega programa 
visokega šolstva, 
- najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in 
ustanovitelju o delu univerze, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi 
ter splošnimi akti univerze. 

Rektorja izvoli senat univerze. 

24. člen 
(dekan oziroma direktor) 

Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in 
odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni 
vodja članice univerze in opravlja naslednje naloge: 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetni- 
ško in drugo delo, 
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela, 
- najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in 
rektorju, 
- odloča o delovnih razmerjih, razen v primerih iz tretje alinee 
prvega odstavka prejšnjega člena, 
- druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter 
splošnimi akti univerze. 

Dekana oziroma direktorja članice univerze imenuje rektor na 
predlog senata oziroma strokovnega sveta članice univerze. 

Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, je poslo- 
vodni organ in strokovni vodja zavoda. 

25. člen 
(ločitev funkci|) 

Glede na naravo dejavnosti in obseg dela visokošolskega 
oziroma drugega zavoda se s statutom lahko določi, da sta 
funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna funkcija 
ločeni. V tem primeru statut določi pristojnosti strokovnega 
vodje in pristojnosti poslovodnega organa. 

26. člen 
(študentski svet) 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. 

študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje 
o statutu visokošolskega zavoda in o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na pravice in obveznosti študentov. 

Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko štu- 
dentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po 
postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in 
odloči o posamezni zadevi. 

27. člen 
(tajništvo visokošolskega zavoda) 

Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-teh- 
ničnih nalog ima visokošolski zavod tajništvo, ki ga vodi 
tajnik. 
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28. člen 
(ureditev organov) 

Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje 
mandata in način odločanja organov visokošolskih zavodov 
in drugih zavodov, članic univerz se podrobneje uredijo s sta- 
tutom v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom. 

29. člen 
(rektorska konferenca) 

Univerze za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega 
pomena oblikujejo rektorsko konferenco. 

30.člen 
(pečat) 

Javni visokošolski zavodi in drugi zavodi v njihovi sestavi 
imajo pečat okrogle oblike, ki vsebuje ime in sedež visokošol- 
skega zavoda in grb Republike Slovenije. Tak pečat uporab- 
ljajo tudi visokošolski zavodi pri opravljanju javne službe na 
podlagi koncesije. 

31. člen 
(študentski domovi) 

Študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze ali kot 
samostojen zavod. 

Organ študentskega doma, članice univerze je direktor, 
organa samostojnega študentskega doma pa sta direktor in 
upravni odbor. 

Akt o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot javni 
zavod v okviru univerze, sprejme Državni zbor Republike 
Slovenije, če se ustanovi kot samostojni javni zavod pa Vlada 
Republike Slovenije. 

Študenti sodelujejo pri upravljanju študentskega doma 
v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom. 

III. IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN 
UMETNIŠKO DELO 

32. člen 
(Javno veljavna visokošolska izobrazba) 

Javno veljavna visokošolska izobrazba se pridobi po študij- 
skih programih, ki jih sprejme senat visokošolskega zavoda (v 
nadaljnjem besedilu: študijski program z javno veljavnostjo). 

Senat visokošolskega zavoda, ki je članica univerze, si mora 
pred sprejemom programa prido- biti soglasje senata uni- 
verze, senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa 
soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

Kdor opravi vse obveznosti po programu za pridobitev izo- 
brazbe, sprejetem po postopku iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, dobi diplomo, ki je javna listina. 

Kdor opravi vse obveznosti po programu za izpopolnjevanje, 
sprejetem po postopku iz prvega odstavka tega člena, dobi 
potrdilo, ki je javna listina. 

V tujini pridobljena listina o pridobitvi oziroma izpopolnjeva- 
nju izobrazbe se nostrificira v skladu z zakonom. 

33. člen 
(študijski programi) 

Študij na visokošolskih zavodih poteka po študijskih progra- 
mih za pridobitev izobrazbe in programih za izpopolnjevanje. 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe so: 
a) dodiplomski: 
- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
- programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
b) podiplomski: 
- programi za pridobitev specializacije, 

- programi za pridobitev magisterija, 
- doktorat znanosti. 

Študijski programi za izpopolnjevanje so programi za nadgra- 
jevanje, poglabljanje ali razširjanje posameznih znanj iz pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe. 

Študijski programi se izvajajo kot redni študij, kadar narava 
študijskega programa to dopušča, pa tudi kot izredni študij 
(37. člen). 

34. člen 
(Izvajalci študijskih programov) 

Študijske programe iz prejšnjega člena organizirajo oziroma 
izvajajo univerze, fakultete in umetniške akademije. 

Visoke strokovne šole organizirajo in izvajajo študijske pro- 
grame za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in programe 
za izpopolnjevanje, lahko pa tudi programe za pridobitev 
specia- lizacije. 

35. člen 
(sestavine študi|skih programov) 

Sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe so: 
- splošni podatki o programu, 
- predmetnik, 
- pogoji za vpis, 
- pogoji za napredovanje po programu, 
- načini in oblike izvajanja študija, 
- pogoji za dokončanje študija, 
- strokovni, akademski oziroma znanstveni naslov, oblikovan 
v skladu s posebnim zakonom, zakonom. 

Študijski programi se javno objavijo. 

36. člen 
(trajanje študija) 

študij na javnih visokošolskih zavodih traja: 

- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe od 
tri do štiri leta, 
- po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe od štiri 
do šest let, 
- po programu za pridobitev specializacije eno do dve leti, če 
s posebnimi predpisi ni določeno drugače, 
- po programu za pridobitev magisterija dve leti, 
- za doktorat znanosti do štiri leta po odobritvi teme. 

Študent magistrskega študija lahko pod pogoji, določenimi 
s statutom, študij zaključi z doktorskim delom. 

37. člen 
(študijsko leto In obseg predavanj) 

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra. 

Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in naj- 
več 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30 tednov 
letno. 

Če narava študija to omogoča, se ne glede na določbe iz 
prvega in drugega odstavka tega člena s študijskim progra- 
mom lahko prilagodita organizacija in časovna razporeditev 
predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni 
študij). Prilagoditev se opravi na način in po postopku, dolo- 
čenem s statutom. 

38. člen 
(pogoji za vpis) 

V visokošolski študij se lahko vključi, kdor je opravil maturo. 

S študijskim programom se lahko določijo predmeti izbirnega 
dela mature. 
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Poleg mature se lahko s študijskim programom kot pogoj za 
vključitev določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofi- 
zične sposobnosti. 

V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe se lahko vključi tudi, kdor je opravil zaključni izpit po 
ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, določenem 
s študijskim programom. 

Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom 
določi, da se v študij vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz 
prvega odstavka tega člena, izkazuje pa izjemno umetniško 
nadarjenost. 

Pogoji za vključitev v podiplomski študij se določijo s progra- 
mom v skladu s statutom. 

39. člen 
(prehodi) 

Študent lahko prehaja iz enega študijskega programa v dru- 
gega pod pogoji, ki jih določi senat univerze oziroma samo- 
stojnega visokošolskega zavoda v skladu z zakonom in merili, 
ki jih določi Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

40. člen 
(razpis) 

Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo 
javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na pod- 
lagi javnega razpisa. 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je skupen in 
se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študij- 
skega leta. 

Razpis za vpis v študijske programe za pridobitev magisterija 
oziroma specializacije objavijo visokošolski zavodi najmanj tri 
mesece pred začetkom njihovega izvajanja. 

Razpis za vpis obsega: 
- ime visokošolskega zavoda in njegov naslov, 
- naziv študijskega programa, 
- trajanje študija, 
- pogoje za vpis, 
- predvideno število prostih vpisnih mest, 
- postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa. 

O vsebini razpisa si mora visokošolski zavod pred objavo 
pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Postopke in roke iz zadnje alinee četrtega odstavka tega 
člena ter način objave razpisa določi minister, pristojen za 
visoko šolstvo. 

41. člen 
(omejitev vpisa) 

Visokošolski zavod lahko omeji vpis v dodiplomske študijske 
programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če število prijav 
za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma 
njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske idr.). 

Pri izbiri kandidatov se upošteva splošni uspeh, dosežen na 
maturi oziroma zaključnem izpitu, ter splošni učni uspeh, 
dosežen v 3. in 4. letniku srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri 
posameznih, s študijskim programom določenih predmetih 
mature oziroma zaključnega izpita ter pri posameznih pred- 
metih iz 3. in 4. letnika srednje šole. 

Visokošolski zavod si mora k omejitvi vpisa pridobiti soglasje 
Vlade Republike Slovenije, ki se javno objavi. 

42. član 
(znanstveno—raziskovalno In umetniško dalo) 

Visokošolski zavodi organizirajo in izvajajo znanstveno-razi- 
skovalno oziroma umetniško delo ter skrbijo za razvoj strok. 

Visokošolski zavodi, ki opravljajo javno službo, izvajajo znan- 
stveno-raziskovalno in umetniško delo v skladu s progra- 
mom, ki ga sprejme in objavi senat visokošolskega zavoda po 
postopku, določenem za sprejem in objavo študijskih progra- 
mov. 

Visokošolski zavodi izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativ- 
no-raziskovalne ter razvojne in druge projekte v skladu 
z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, ter opravljajo 
svetovalne in druge storitve. 

IV. NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 

43. člen 
(nacionalni program) 

Javna služba v visokem šolstvu se določi z nacionalnim pro- 
gramom visokega šolstva. 

44. član 
(vaeblna nacionalnega programa) 

Nacionalni program visokega šolstva: 

- opredeli cilje visokega šolstva, 
- določi študijska, znanstveno-raziskovalna in umetniška 
področja, pomembna za razvoj Republike Slovenije, 
- opredeli dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo 
v visokem šolstvu, 
- določi standarde za opravljanje visokošolske dejavnosti, 
- določi okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo naci- 
onalnega programa. 

45. član 
(priprava nacionalnega programa) 

Nacionalni program visokega šolstva sprejme Državni zbor. 

Predlog nacionalnega programa oblikuje Vlada Republike 
Slovenije na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih pripravi Svet 
za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

Sredstva, potrebna za uresničitev nacionalnega programa 
visokega šolstva, se določijo v proračunu Republike Slove- 
nije. 

46. člen 
(Izvajanje nacionalnega programa) 

Nacionalni program visokega šolstva izvajajo javni visokošol- 
ski zavodi, drugi zavodi - članice univerz in študentski do- 
movi. 

Nacionalni program visokega šolstva izvajajo tudi visokošol- 
ski zavodi, drugi zavodi - članice univerz in študentski 
domovi na podlagi koncesije. 

Pri izvajanju nacionalnega programa lahko z visokošolskimi 
zavodi sodelujejo tudi raziskovalne organizacije. 

O razmestitvi študijskih programov, s katerimi se uresničuje 
nacionalni program visokega šolstva, odloči Vlada Republike 
Slovenije. 

47. člen 
(podelitev koncesije) 

Koncesija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu se 
dodeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi jav- 
nega razpisa. 

V javnem razpisu se navedejo zlasti: predmet koncesije, 
pogoji za opravljanje javne službe, čas, za katerega se dode- 
ljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, ter rok, 
v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri. 

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo 
s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki. 
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S pogodbo se uredijo zlasti: 
- obseg izvajanja javne službe, 
- začetek izvajanja javne službe, 
- rok za odpoved koncesije, ki ne sme biti krajši od roka, 
potrebnega za dokončanje Studija, podaljšanega za dve leti, 
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja kon- 
cedent, 
- upravljanje in razpolaganje s premoženjem, pridobljenim iz 
javnih sredstev. 

V. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

48. člen 
(ustanovitev Sveta) 

Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za visoko Šolstvo 
Republike Slovenije. 

49. člen 
(naloge Sveta) 

Svet za visoko Šolstvo Republike Slovenije svetuje Vladi pri 
pripravi in spreminjanju visokoSolske zakonodaje, sodeluje 
pri načrtovanju razvoja visokoSolskega izobraževanja, vzpod- 
buja in razvija sodelovanje med visokoSolskimi zavodi ter 
opravlja naslednje naloge: 

1. v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravi strokovna 
izhodišča za oblikovanje nacionalnega programa visokega 
šolstva, 
2. določi merila za ocenjevanje študijskih programov z vidika 
njihove mednarodne primerljivosti in trajanja študija, 
3. daje soglasje k študijskim, znanstveno-raziskovalnim in 
umetniškim programom visokošolskih zavodov v skladu z 32. 
oziroma z drugim odstavkom 42. člena tega zakona, 
4. določa merila za prehode med študijskimi programi, 
5. določa merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in 
učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela, 
6. daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visoko- 
šolskih zavodov in uvedbo novih programov, 
7. daje mnenje o izpolnjevanju pogojev raziskovalnih organi- 
zacij za sodelovanje pri izvajanju nacionalnega programa, 
8. daje mnenje k merilom za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev in znanstvenih delavcev, 
9. sodeluje pri pripravi skupnih meril za sistemizacijo delov- 
nih mest visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in so- 
delavcev, 
10. daje mnenje k normativom za financiranje nacionalnega 
programa, 
11. opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki 
se nanašajo na znansteno- raziskovalno dejavnost visokošol- 
skih zavodov, sodeluje s Svetom za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije. 

50. člen 
(sestava Sveta) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije sestavljajo vrhun- 
ski strokovnjaki s področja visokega šolstva, znanosti in teh- 

1 nologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti, tako da so 
v njem zastopana znanstvena, umetniška in strokovna po- 
dročja. 

Predsednika in enajst članov imenuje Vlada Republike Slove- 
nije, po svojem položaju pa so člani Sveta za visoko šolstvo 
Republike Slovenije rektorji univerz in predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 

Predsednik in člani Sveta za visoko šolstvo Republike Slove- 
nije so imenovani za štiri leta. 

Svet za visoko Šolstvo Republike Slovenije uredi način svo- 
jega dela s poslovnikom. 

51. člen 
(ekspertne komisije) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije lahko oblikuje za 
posamezna področja svojega delovanja komisije In neodvisne 
ekspertne skupine. 

VI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN 
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

52. člen 
(učltel|l) 

Visokošolski učitelji so docent, izredni profesor, redni profe- 
sor in profesor univerze. 

Visokošolski učitelji na visokih strokovnih šolah oziroma pro- 
gramih so tudi predavatelji in višji predavatelji. 

Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega 
in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo razvoju 
znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so 
izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, 
umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja. 

53. člen 
(znanstveni delavci) 

Znanstveni delavci so znanstveni sodelavec, višji znanstveni 
sodelavec in znanstveni svetnik. 

Znanstveni delavci izvajajo znanstveno-raziskovalni pro- 
gram. 

54. člen 
(visokošolski sodelavci) 

Visokošolski sodelavci so: asistent, lektor, strokovni svetnik, 
višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj 
veščin. 

Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževal- 
nega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela. 

55. člen 
(pogo|i za Izvolitev) 

V naziv visokošolskega učitelja je lahko izvoljen, kdor ima 
doktorat znanosti in preverjene pedagoške sposobnosti. 

V naziv znanstvenega delavca je lahko izvoljen, kdor ima 
doktorat znanosti. 

V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je lahko 
izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo, priznana 
umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti. 

V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima oprav- 
ljen magisterij ali specializacijo po visoki izobrazbi in prever- 
jene pedagoške sposobnosti. 

V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima visoko izo- 
brazbo in preverjene pedagoške sposobnosti. 

V naziv visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima 
visoko izobrazbo.Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci morajo poleg pogojev iz prvega do 
šestega odstavka tega člena izpolnjevati tudi pogoje, dolo- 
čene v skladu z merili za izvolitev v naziv. 

Merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev določi senat visokošol- 
skega zavoda v skladu z zakonom. Za visokošolske zavode, ki 
so članice univerze, merila določi senat univerze. 

Merila iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodno primer- 
ljiva in se javno objavijo. 
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56. član 
(postopek za izvolitev) 

Docente, izredne profesorje, znanstvene sodelavce in višje 
znanstvene sodelavce voli za pet let senat fakultete, umetni- 
ške akademije oziroma visoke strokovne šole. 

Profesorje univerze, redne profesorje in znanstvene svetnike 
voli senat univerze za neomejeno dobo. 

Visokošolske sodelavce voli senat fakultete, umetniške aka- 
demije oziroma visoke strokovne šole za dobo, določeno 
8 statutom. 

Pred prvo izvolitvijo v naziv ali pred izvolitvijo v višji naziv si 
mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata uni- 
verze. Senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa 
si mora za izvolitev v naziv pridobiti soglasje Sveta za visoko 
šolstvo Republike Slovenije. 

57. člen 
(podrobne|ši postopek za Izvolitev) 

Postopek za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se v skladu 
z zakonom in merili za izvolitev podrobneje uredi v statutu 
visokošolskega zavoda. 

Če je za izvolitev v naziv potrebna predhodna nostrifikacija 
v tujini pridobljene diplome, se postopka za nostrifikacijo in 
izvolitev vodita hkrati. 

58. člen 
(odvzem naziva) 

Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 
sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških obvezno- 
sti ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, senat, pristojen 
za izvolitev, prične postopek za odvzem naziva. 

V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe postopka za izvolitev v naziv. Visokošolskemu učite- 
lju, znanstvenem delavcu ali sodelavcu je treba omogočiti, da 
pojasni svoje stališče. 

59. člen 
(sodno varstvo pravic) 

Zoper odločbo, izdano v postopku za izvolitev v naziv oziroma 
v postopku za odvzem naziva, se lahko sproži upravni spor. 

60. člen 
(delovna mesta) 

Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo in zasedejo 
v rokih in na način, kot to določa statut visokošolskega 
zavoda. 

61. člen 
(zasebni visokošolski učitel|l) 

Visokošolski zavod lahko izvajanje posameznih delov pred- 
meta oziroma predmetnega področja prepusti zasebnemu 
visokošolskemu učitelju. 

Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv visoko- 
šolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih 
učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. 

Minister, pristojen za visoko šolstvo, predpiše postopek vpisa 
in izbrisa iz razvida. 

62. člen 
(gostu|oči visokošolski učitelji) 

Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k sodelo- 
vanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma pred- 

metnega področja priznane učitelje, znanstvenike, strokov- 
njake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za 
izvolitev v naziv, vendar največ do ene tretjine obsega pred- 
meta. 

63. člen 
(pedagoška obveznost) 

Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega štu- 
dijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja 
kot javna služba, znaša: 
1. po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe: 
- za visokošolskega učitelja do šest ur tedensko, 
- za asistenta do deset ur tedensko, 

2. po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: 
- za visokošolskega učitelja do osem ur tedensko, 
- za predavatelja in višjega predavatelja do devet ur te- 
densko, 
- za asistenta do dvanajst ur tedensko. 

Neposredna pedagoška obveznost za lektorje in druge viso- 
košolske sodelavce se določi z normativi. 

64. člen 
(sobotno leto) 

Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico 
do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne 
dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev. 

Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka 
pedagoška obveznost prerazporedi, vendar se ne sme pove- 
čati za več kot eno tretjino. 

VII. ŠTUDENTI 4 

65. člen 
(študenti) 

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi 
razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskom ali podi- 
plomskem študijskem programu. 

Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico. 

66. člen 
(pravice In dolžnosti študentov) 

Študenti imajo pravico, da se vpišejo in izobražujejo pod 
enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom dolo- 
čenimi pogoji. Pri tem : 

- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, 
- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo 
študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti 
v prejšnji smeri ali študijskem programu, 
- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzpo- 
redno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individual- 
nih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošol- 
skih zavodov, 
- lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot 
je predvideno s študijskim programom, 
- lahko najmanj trikrat opravljajo izpit iz istega predmeta. 

S statutom visokošolskega zavoda se podrobneje uredijo 
postopki in pravila, zlasti o: 
- študijskem koledarju, 
- vpisnih postopkih, - izpitnem režimu, 
- napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje, 
- dokončanju izobraževanja, 
- prehodih med študijskimi programi, 
- ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju, 
- nadaljevanju študija po prekinitvi, 
- vzporednem, interdisciplinarnem in individualnem študiju, 
- priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih, oprav- 
ljenih na različnih visokošolskih zavodih. 
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S statutom se določijo tudi: 

- vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi 
evidenc iz 81. člena tega zakona, 
- postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov, 
- organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje, 
- disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov 
v disciplinskem postopku in 
- druga pravila, povezana s pravicami in obveznostmi štu- 
dentov. 

67. člen 
(soupravljanje študentov) 

Študenti imajo pravico preko svojih predstavnikov sodelovati 
pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov v skladu s tem 
zakonom in statutom. 

68. člen 
(organiziranost študentov) 

Študenti univerze oziroma samostojnega visokošolskega 
zavoda sestavljajo skupnost študentov. Pravice in obveznosti 
v skupnosti, delovanje in medsebojno povezovanje določijo 
s pravili. 

Skupnosti študentov univerz in samostojnih visokošolskih 
zavodov oblikujejo zvezo skupnosti študentov. 

69. člen 
(druge pravice in ugodnosti študentov) 

Študenti imajo pravico do zdravstvenega varstva in drugih 
ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi. 

Študenti imajo možnost bivanja v študenskih domovih. 

Če je ustanovitelj ali soustanovitelj študentskega doma Repu- 
blika Slovenija oziroma če se dejavnost študentskega doma 
financira ali sofinancira iz javnih sredstev, pogoje in merila ter 
postopek sprejema v študentski dom določi minister, pristo- 
jen za visoko šolstvo. 

70.člen 
(prenehanje statusa študenta) 

Status študenta preneha, če študent: 

- diplomira, 
- ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega 
semestra, 
- se izpiše, 
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma seme- 
ster, 
- je bil izključen, 
- dokonča podiplomski študij, 
- ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, s statutom 
predpisanem roku. 

V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega 
odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta 
lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 

71. člen 
(sodno varstvo pravic) 

Zoper odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda 
o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta se lahko sproži 
upravni spor. 

VIII. FINANCIRANJE 

72. člen 
(viri financiranja) 

Visokošolski zavodi pridobivajo sredstva iz proračuna Repu- 
blike Slovenije, šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za 
storitve, dotacij, dediščin in daril ter iz drugih virov. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo v skladu 
z namenom, za katerega so bila pridobljena. 

73. člen 
(financiranje javne službe) 

Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje javne službe sred- 
stva za plače na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih 
mest, za materialne stroške pedagoškega dela, za materialne 
stroške raziskovalnega in umetniškega dela iz drugega 
odstavka 42. člena tega zakona, za nakup in amortizacijo 
nepremičnin in opreme, za interesne dejavnosti študentov ter 
za druge naloge. 

74. člen 
(sistemizacija delovnih mest) 

Sistemizacijo delovnih mest v javnem visokošolskem zavodu 
določi rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega 
zavoda na podlagi: 

- obsega pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega in dru- 
gega dela, potrebnega za izvedbo visokošolske dejavnosti kot 
javne službe, 
- delovne in pedagoške obveznosti delavcev, 
- standardov za opravljanje visokošolske dejavnosti ter 
- normativov za financiranje nacionalnega programa. 

K sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega odstavka tega 
člena da soglasje minister, pristojen za visoko šolstvo. 

Na sistemizirano delovno mesto lahko visokošolski zavod tri 
leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja vzporedno 
zaposli še enega. 

75. člen 
(normativi) 

Normative za financiranje nacionalnega programa sprejme 
Vlada Republike Slovenije. V postopku odločanja si pridobi 
mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

76. člen 
(visokošolski skladi) 

Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, lahko za upravljanje 
s sredstvi oblikujejo sklade. 

Poslovanje skladov vodijo upravni odbori. 

Število članov, sestavo upravnih odborov, trajanje mandata 
članov in delovanje skladov urejajo statuti. 

77. člen 
(šolnina in drugi prispevki) 

Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih 
z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se 
določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko 
šolstvo. 

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi 
prispevki za druge posamične storitve visokošolskega za- 
voda. 

78. člen 
(razpolaganje s presežki) 

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje 
in razvoj dejavnosti. 

IX. NADZOR 

79. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za 
opravljanje visokošolske dejavnosti opravlja ministrstvo, pri- 
stojno za visoko šolstvo, v skladu s posebnimi predpisi. 
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Kontrola nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne 
službe se opravlja v skladu s posebnimi predpisi. 

80. člen 
(kontrola kvalitete) 

Kvaliteto in učinkovitost izobraževalnega, znanstveno-razi- 
skovalnega in umetniškega ter strokovnega dela visokošol- 
skih zavodov spremlja in ocenjuje komisija za kvaliteto viso- 
kega šolstva, ki jo oblikujejo visokošolski zavodi na območju 
Republike Slovenije.Komisijo sestavljajo predstavniki vseh 
znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij. 

Komisija deluje po pravilih, ki jih določi v sodelovanju s senati 
visokošolskih zavodov in v skladu z merili, ki jih določi Svet za 
visoko šolstvo Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom za 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

Komisija o svojem delu enkrat letno poroča senatom visoko- 
šolskih zavodov, Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije 
in Svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poro- 
čilo se javno objavi. 

X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
ŠTUDENTOV 

81. člen 
(seznam evidenc z osebnimi podatki) 

Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi 
podatki študentov: 
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov, 
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve 
v študij do končanja študija oziroma do izpisa, 
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, 
potek izpita in dosežena ocena, 
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskom 
in podiplomskem izobraževanju. 

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo: 
ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), 
spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in 
začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljan- 
stvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter 
druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke 
obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in 
dokončanju študija. 

Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega, ime 
in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, 
enotno matično številko občana, način študija, letnik študija 
in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali 
izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri 
izpitu. 

82. člen 
(uporaba evidenc z osebnimi podatki) 

Osebni podatki študentov iz evidenc iz prejšnjega člena se 
zbirajo, obdelujejo shranjujejo in posredujejo za potrebe viso- 
košolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe mini- 
strstva, pristojnega za visoko šolstvo, v drugih primerih pa le 
v skladu s posebnimi predpisi. 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki upo- 
rabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna. 

83. člen 
(shranjevanj evidenc) 

Evidence iz 81. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu 
s posebnimi predpisi, razen evidence prijavljenih za vpis, ki se 
hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov. 

84.člen 
(dokumentacija) 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem oseb- 
nih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za 

dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni 
podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem 
vpisnem postopku vrnejo študentu. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

85. člen 
(prevzem ustanoviteljstva) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki nadaljujeta delo kot 
javna visokošolska zavoda, Republika Slovenija. 

Fakultete, umetniške akademije, višje in visoke šole, združene 
v Univerzo v Ljubljani oziroma v Univerzo v Mariboru, posta- 
nejo z dnem uveljavitve tega zakona članice Univerze v Ljub- 
ljani oziroma Univerze v Mariboru. 

88. člen (akt o preoblikovanju univerz) 

Državni zbor sprejme akt o preoblikovanju univerz najkasneje 
v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Z dnem uveljavitve 
tega akta prenehajo veljati ustanovitveni akti članic univerz, 
razen če z aktom o preoblikovanju ni drugače določeno. 

87. člen 
(organi) 

Do izvolitve novih organov visokošolskih zavodov na podlagi 
statutov, sprejetih po tem zakonu, delujejo organi, določeni 
z veljavnimi statuti. 

88. člen 
(uskladitev statutov in študijskih programov) 

Do sprejema statutov univerz v skladu s tem zakonom se 
uporabljajo veljavni statuti univerz in njunih članic, če niso 
v nasprotju z zakonom. 

Visokošolski zavodi, preoblikovani v skladu s tem zakonom, 
uskladijo svoje statute s tem zakonom in aktom o preobliko- 
vanju v šestih mesecih po sprejemu akta o preoblikovanju. 

Statute iz prejšnjega odstavka sprejme svet visokošolskega 
zavoda z večino glasov vseh članov sveta. 

Visokošolski zavodi uskladijo študijske programe s tem zako- 
nom najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi. 

Študenti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka, lahko 
dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar 
najkasneje v roku, določenem za izvedbo študijskega pro- 
grama, podaljšanem za dve leti. 

89. člen (premoženje) 

Z dnem uveljavitve tega zakona upravljanje z nepremični- 
nami, pridobljenimi za opravljanje visokošolske dejavnosti, 
prevzame univerza. 

Popis premoženja, ki ga visokošolski za vod uporablja za 
opravljanje visokošolske dejavnosti, se opravi na podlagi 
bilance stanja na dan 31. 3. 1991. 

90. člen 
(sprememba imen) 

Zavodi oziroma organizacije, ki uporabljajo imena iz 18. člena 
tega zakona, pa niso ustanovljene ali ne izpolnjujejo pogojev 
za opravljanje visokošolske dejavnosti po tem zakonu, morajo 
v enem letu po njegovi uveljavitvi prilagoditi oziroma spreme- 
niti svoje ime. 

91. člen 
(uveljavitev mature) 

Določba 38. člena tega zakona začne veljati za generacijo, ki 
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bo končala izobraževanje po programih srednjega izobraže- 
vanja v šolskem letu 1994/95. 

Osebe, ki so dokončale srednje izobraževanje do 1. junija 
1995, se lahko vpišejo v 1. letnik visokošolskega študija pod 
pogoji, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

92. člen 
(razpis za vpis) 

Do izdaje predpisa iz petega odstavka 40. člena tega zakona 
se uporabljajo določbe Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi 
vpisa v usmerjenem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 9/91 in 7/92). 

93. člen 
(začasno financiranj« javne službe) 

Do sprejema nacionalnega programa visokega šolstva se 
javna služba financira v skladu s 64. členom Zakona o organi- 
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/ 
91-1). 

94. člen 
(rok za ustanovitev Sveta za visoko šolstvo Republike Slo- 

venije in komisije za kvaliteto) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije se ustanovi najkas- 
neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Merila iz 2., 4. in 5. točke 49. člena tega zakona Svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije določi najkasneje v šestih mese- 
cih po ustanovitvi. 

Komisija za kvaliteto visokega šolstva se ustanovi najkasneje 
eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

95. člen 
(veljavnost nazivov) 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si 
pridobili naziv pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo naziv 
do izteka izvolitvene dobe. 

Pravico do uporabe naziva imajo tudi upokojeni visokošolski 1 

učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si naziv pridobili _ 
pred uveljavitvijo tega zakona. d 

V naziv profesorja univerze se lahko voli po uveljavitvi meril za ^ 
izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev v skladu s tem za- ' 
konom. 

96. člen 
(rok za sprejem normativov) ; 

Normativi za financiranje nacionalnega programa v visokem < 
šolstvu se sprejmejo najkasneje v šestih mesecih po sprejemu / 
nacionalnega programa, do njihove uveljavitve pa se uporab- ; 
Ijajo normativi in standardi za opravljanje izobraževalne i 
dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Ur. I. Republike Slove- 
nije, št. 39/92). 

97. člen 
(rok za sprejem podzakonskih aktov) 

m 
Predpise iz 7., 16., 40., 61., 69. in 77. člena tega zakona 
minister, pristojen za visoko šolstvo, izda v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

98. člen 
(uskladitev evidenc) 

Vodenje in varstvo evidenc z osebnimi podatki študentov 
morajo visokošolski zavodi uskladiti z določbami tega zakona 
najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

99. člen 
(prenehanje veljavnosti ZUI) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
Zakona o usmerjenem izobraževanju ( Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/ 
83, 25/89 in 35/89), ki se nanašajo na visoko šolstvo. 

100. člen (uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji 26. 3. 1993 
obravnaval in sprejel Predlog za Izdajo zakona o visokem 
šolstvu s tezami. Vladi Republike Slovenije kot predlagatelju 
zakona je naložil, naj pripravi osnutek zakona in pri tem 
prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter sta- 
lišča, pisne pripombe in predloge iz razprav poslancev na seji 
zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega osnutka proučil vse 
predloge, pripombe in stališča delovnih teles Državnega 
zbora, mnenje Državnega sveta, poslancev in poslanskih sku- 
pin, pa tudi pripombe in predloge posameznih fakuljet, aka- 
demij, višjih, visokih šol in univerz ter jih večinoma upošteval. 
Poleg tega je predlagatelj opravil še več posvetovanj s prav- 
nimi, ekonomskimi in drugimi, tudi tujimi strokovnjaki ter 
z vodstvi univerz, fakultet, umetniških akademij, višjih in viso- 
kih šol z namenom, da bi še dodatno preveril posamezne 
poglavitne rešitve zakona. Načela In cilji zakona, ki so bili 
navedeni v predlogu za izdajo, se ne spreminjalo, stališča, 
pripombe in predlogi pa so upoštevni tako, da so ustrezno 
spremenjene In dopolnjene posamezne določbe osnutka 
zakona. V obrazložitvi je posebej pojasnjeno, katerih stališč, 
pripomb in predlogov ni bilo mogoče upoštevati. 

II. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM POGLAVJEM IN 
BISTVENIM REŠITVAM 

1. Visokošolski zavodi In n/lhova avtonomija 

Ustavno zagotovljena pravica do svobodnega izobraževanja, 
dolžnost države, da ustvarja možnosti za pridobivanje izo- 
brazbe, določbe, po katerih so državne univerze in druge 
visokošolske institucije avtonomne, znanstveno in umetniško 
delo svobodno, način uresničevanja človekovih pravic in svo- 
boščin pa mora biti urejen z zakonom, so že v splošnih 
določbah narekovali vzpostavitev takega visokošolskega si- 
stema, 
- ki opredeljuje vrste visokošolskih zavodov (univerze, 
fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole), 
v katerih potekajo različne, med seboj tesno povezane, toda 
raznovrstne znanstveno-raziskovalne, umetniške, študijske 
in strokovne dejavnosti, 
- ki z univerzitetno organizacijo znanstvenih, umetniških in 
študijskih področij zagotavlja fakultetam in akademijam 
doseganje vrhunskih standardov delovanja, dopušča pa tudi 
samostojne neunlverzltetne visokošolske zavode, ki prispe- 
vajo k hitrejšemu razvoju posameznih strokovnih področij, 
- v katerem so spoštovana načela avtonomije v skladu 
z Magno Carto evropskih univerz, hkrati pa je zagotavljan 
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(j enakovreden standard vseh visokošolskih zavodov in njihovih 
lj dejavnosti, 

~ ki bo omogočal izboljievatl kvaliteto vseh visokošolskih 
dejavnosti, razširjati možnosti dostopa do visokega šolstva in 

a Povečevati število diplomantov in 
. ~ v katerem se zagotavlja Izobraževanje pod enakimi pogoji 

v skladu s posameznikovimi sposobnostmi in njegovo oceno 
o poklicni perspektivi. 

2. Statusna opredelitev visokošolskih zavodov 
1 Opredelitev visokošolskih zavodov, ki jih osnutek zakona 
1 navaja, izhaja iz neločljive povezanosti med Izobraževalnim, 

znanstveno-razlskovalnlm, umetniškim In strokovnim 
delom, iz delitve na univerzitetno in visoko strokovno izobra- 
ževanje ter iz tradicionalno razumljenega in v svetu uveljavlje- 
nega koncepta univerze kot garanta akademskih standar- 
dov, ki jih uveljavlja v delu fakultet in akademij, pa tudi visokih 
strokovnih šol. Kot je bilo navedeno že v predlogu za izdajo 
tega zakona, je dosedanja zakonodaja univerzo koncipirala le 
kot (samoupravno) združenje njenih članic ter jo tako zožila 
pretežno na administriranje redkih skupnih zadev. Nasproti 
temu osnutek novega zakona n&postavlja univerze kot cen- 
tralističnega administratorja visokošolskih dejavnosti, ampak 
kot njihovega institucionalnega integratorja, s čimer bo, bolj 
kot doslej, omogočena rast kvalitete in standardiziranje viso- 
košolskih dejavnosti, tako da bodo primerljive in kompati- 
bilne bodisi na nacionalni ravni bodisi z razvitim svetom. 
Poleg tega upošteva tudi specifično dejavnost, delovanje in 
položaj fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih 
šol. 

Ker je vprašanje razmerij med univerzo In njenimi članicami 
ter s tem povezano pravno osebnostjo posameznih visokošol- 
skih zavodov, kot je bilo opredeljeno v predlogu za izdajo 
zakona, doživelo največ kritičnih pripomb, spreminjevalnih 
predlogov in različnih stališč, je predlagatelj temu vprašanju 
posvetil posebno pozornost. Iz pregleda vseh pripomb in 
stališč je razvidno, da so vsi razpravljaleI soglašali s tem, da 
mora univerza v okviru nacionalnega programa visokega 
šolstva 
- opravljati koordinacijsko vlogo med posameznimi visoko- 
šolskimi dejavnostmi tako, da omogoča njihovo integriranje 
na znanstvenem, pedagoškem, programskem, kadrovskem in 
študijskem področju, 
- organizirati Izvajanje Interdisciplinarnih znanstveno-razi- 
skovalnih in študijskih programov, 
- skrbeti za tesnejše sodelovanje med članicami univerze 
v programskem smislu, s čimer bi zlasti študentom omogočili 
ne le vzporedne, ampak tudi skupne in interdisciplinarne 
študijske programe (uvajanje kreditnega sistema), 
- skrbeti za tesnejše povezovanje visokošolskih učiteljev In 
raziskovalcev posameznega znanstvenega, umetniškega ali 
strokovnega področja, s tem pa tudi za tako notranjo organi- 
zacijsko strukturo, ki bo izhajala iz vsebine in narave dela na 
teh področjih, 
- skrbeti za razvoj moderne, učinkovite in racionalno zasno- 
vane Infrastrukture, potrebne za opravljanje visokošolskih 
dejavnosti. 

Hkrati je večina razpravljaicev menila, da je na ravni univerze 
nesmiselno združevati tisti del visokošolske dejavnosti, ki se 
nanaša na poslovno povezovanje visokošolskih zavodov 
z raznoterimi gospodarskimi ter drugimi družbenimi subjekti 
in se tudi ne financira Iz sredstev za Izvajanje nacionalnega 
programa visokega šolstva. 

Glede na navedeno je predlagatelj v primerjavi s predlogom 
za izdajo zakona dopolnil 10. člen, ki ureja pravno osebnost 
univerze In njenih članic, in sicer tako, da članice univerze pri 
izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva nastopajo 
v pravnem prometu s pooblastili, ki jih določata akt o ustano- 
vitvi in statut v imenu in za račun univerz, v drugih primerih pa 
v svojem imenu in za svoj račun. To pomeni, da imajo v obeh 
primerih z zakonom določen t. i. položaj stranke v pravnem 
prometu, ki ga bo seveda treba v ustanovitvenem aktu in 
statutu podrobneje urediti. Za opravljanje dejavnosti izven 
nacionalnega programa pa imajo članice univerze de facto 

pravno osebnost, v skladu z Zakonom o zavodih bo s statu- 
tom mogoče določiti tudi pooblastila organizacijskih enot 
članic univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov 
v pravnem prometu. 

Fakultete in umetniške akademije, ki so javni zavodi, se usta- 
novijo le v okviru univerze. Poleg njih so članice univerze 
lahko tudi visoke strokovne šole ter drugi zavodi, katerih 
dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavno- 
sti (knjižnice, inštituti, računalniški centri, založbe, itd.). Pod 
pogoji, ki jih določa statut univerze, se lahko vanjo vključijo 
kot pridružene članice (12.člen) tudi fakultete in umetniške 
akademije, ki niso ustanovljene kot javni visokošolski zavodi, 
ter visoke strokovne šole, za katere je v osnutku zakona 
(1 l.člen) sicer predvideno, da se lahko ustanovijo in delujejo 
kot samostojni visokošolski zavodi. 

Predlagatelj znova poudarja, da v zvezi s tako koncipirano 
statusno opredelitvijo in organiziranostjo visokošolskih zavo- 
dov pričakuje, da se dosedanja dejavnost posameznih članic 
univerz ne bo spremenila, bistveno večja integriranost v uni- 
verzo pa bo omogočala bolj usklajeno delovanje. Po mnenju 
predlagatelja je to pot, ki bo univerzi omogočila, da izvaja 
vlogo garanta odličnosti In kvalitete, to je vlogo, ki jo javnost 
od nje pričakuje. 

Ob predvideni integriranosti fakultet in akademij v univerzo 
bodo posebnosti njihove strokovne avtonomije ohranjene. 
Študijske, znanstveno-raziskovalne in umetniške programe 
bodo sprejemali njihovi senati (32. člen); volili bodo v vse 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in viso- 
košolskih sodelavcev, razen v najvišja naziva profesorja (56. 
člen). Tisti visokošolski zavodi, ki bodo samostojne pravne 
osebe, bodo, kar zadeva strokovno avtonomijo, v povsem 
enakem položaju kot članice univerze, saj si bodo morali vsa 
tista soglasja in mnenja, ki jih članicam univerze zagotavlja 
univerza sama, pridobiti od Sveta za visoko šolstvo Republike 
Slovenije. V najvišja naziva pa ne glede na pravni status 
visokošolskega zavoda volijo le senati univerz. 

Rešitve v zvezi z ustanavljanjem visokošolskih zavodov so 
v osnutku zakona povzete iz predloga za izdajo zakona. Viso- 
košolski zavod lahko ustanovijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe, Republiki Sloveniji pa je naložena obveznost 
ustanavljanja javnih visokošolskih zavodov, s čimer se uresni- 
čuje ustavna določba, po kateri mora država ustvarjati mož- 
nosti za pridobivanje ustrezne izobrazbe. Pogoji za ustanovi- 
tev so zahtevni, vendar so po mnenju predlagatelja nujni, če 
hočemo doseči zastavljene cilje, zlasti tako kvaliteto visoko- 
šolskih dejavnosti, kot je običajna za tiste države, s katerimi 
se želimo primerjati. Postopek za ustanovitev visokošol- 
skega zavoda je v primerjavi s predlogom za izdajo zakona 
nekoliko poenostavljen, na novo pa je v 16. in '17. členu 
določen postopek za ugotavljanje pogojev za začetek dela 
In opravljanje dejavnosti. Pri tem osnutek zakona loči posto- 
pek za tiste visokošolske zavode, ki bodo izvajali študijske 
programe z javno veljavnostjo, od postopka za druge visoko- 
šolske zavode. Prvi bodo lahko opravljali dejavnost, ko bo 
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ugotovilo, da je bil 
poleg že za ustanovitev potrebnih pogojev v skladu z 32. 
členom osnutka zakona sprejet študijski program in bodo 
vpisani v evidenco visokošolskih zavodov pri ministrstvu. 
Drugi bodo lahko začeli z opravljanjem dejavnosti, ko bo 
v skladu z njihovim statutom sprejet študijski program. 

V temeljnih določbah je visokošolskim zavodom prepuščeno, 
da svojo organizacijo In delovanje ter volitve, Imenovanja In 
odpoklic organov uredijo v svojih statutih. Kljub temu so bili 
že v predlogu za izdajo zakona na zahtevo obeh univerz 
okvirno določeni strokovni, upravni In poslovodni organi. 
Razprave o teh določbah so pokazale, da jih je za nastanek 
enotnega sistema odločanja v statutu treba še dopolniti. 

Tako je za senat visokošolskega zavoda, ki so mu naložene 
vsakršne strokovne odločitve, določeno, da ga sestavljajo 
predstavniki visokošolskih delavcev, znanstvenih delavcev in, 
če bo tako določeno s statutom, tudi visokošolskih sodelav- 
cev (21. člen). Za kar se da uravnotežene strokovne odločitve 
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pa se zdi najpomembnejša dopolnitev, po kateri morajo biti 
v senatu fakultete, akademije, visoke strokovne šole, še zlasti 
pa univerze enakopravno zastopane znanstvene in umetniške 
discipline ter strokovna področja, ki sodijo v delokrog posa- 
meznega zavoda. Glede na dosedanje razprave predlagatelj 
pričakuje, da bo s statuti določeno, da so v univerzitetne 
senate voljeni le najbolj uveljavljeni profesorji. 

Upravni odbor je tako kot v predlogu za izdajo zakona opre- 
deljen kot organ upravljanja visokošolskega zavoda (22. člen). 
Sestavljajo ga predstavniki delavcev visokošolskega zavoda, 
ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavnik drugih 
delavcev in predstavniki ustanovitelja, t.i. uporabniki pa so 
izpuščeni, saj so se izkazali kot ne dovolj definirana in na zelo 
različne načine razumljena predstavniška skupina. Po mnenju 
predlagatelja pa bo ustanovitelj za svoje predstavnike lahko 
imenoval tiste, ki bodo v upravnem odboru zastopali njegove 
interese, pa tudi interese financerja ter drugih zainteresiranih 
skupin (strokovnih društev, zbornic ipd.) s področja gospo- 
darstva in drugih dejavnosti. Predvideno je še, da ima lahko 
visokošolski zavod tudi druge organe v skladu z ustanovitve- 
nim aktom ali statutom. 

Podrobneje kot v predlogu za izdajo zakona so v osnutku 
opredeljeni tudi poslovodni organi, še posebej naloge rek- 
tor/a In dekana (23. in 24. člen). Dopolnitve delno izhajajo iz 
nanovo določenega razmerja med univerzo in članicami, pa 
tudi po mnenju ekspertne skupine za univerzitetna vprašanja 
pri Svetu Evrope (CC-PU), ki je bila na delovnem obisku 
v Ljubljani decembra 1992, sorazmerno natančno določena 
pooblastila organov in odgovornih oseb tudi v tako avtonom- 
nih sistemih, kot so visokošolske institucije, prispevajo le 
k razvidnosti in jasnosti sistema, ne pomenijo pa vmešavanja 
v njihove avtonomne odločitve. Zglede za tako določene 
naloge je mogoče najti v večini novejših evropskih zakonov 
o visokem šolstvu (Češka, Slovaška, Francija, Malta, Bolga- 
rija, Nemčija, Finska). 

Osnutek zakona nanovo prinaša še tri določila. 

Po prvem ( 25. člen) je mogoče strokovno funkcijo ločiti od 
funkcije vodenja poslovodnega dela. Ker je po mnenju pred- 
lagatelja le-to odvisno od narave dejavnosti in obsega dela, 
je dokončna odločitev prepuščena statutu visokošolskega 
zavoda. 

Z drugim (27. člen) je za opravljanje upravno-administrativ- 
nih in strokovno-tehničnih nalog predvideno tajnlitvo viso- 
košolskega zavoda In tajnik, ki ga vodi. 

S tretjim določilom (26. člen) je uresničena tudi v Državnem 
zboru podprta želja študentov, da bi »tvorno in ustvarjalno 
sodelovali pri reševanju vprašanj, ki posredno ali neposredno 
zadevajo položaj, delo in življenje študentov«. V osnutku 
zakona je v ta namen predviden nov organ študentski svet, ki 
ga sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet bo 
v postopkih odločanja o statutu ter o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na pravice in obveznosti študentov (ne glede na to, 
kateri od organov je zanje pristojen), sodeloval s svojim mne- 
njem. Če mnenje študentskega sveta ne bo upoštevano, bo od 
pristojnega organa lahko zahteval, da o posamezni zadevi 
ponovno razpravlja in odloči na način in po postopku, določe- 
nem s statutom. Predlagatelj se pridružuje mnenju študentov, 
da se bo tako mogoče izogniti »prevladi enega interesa nad 
drugim« in prispevati k -učinkovitemu odločanju v visokošol- 
skem zavodu 

Zahteve študentov, po kateri naj bi s svojimi predstavniki 
sodelovali tudi pri delu rektorske konference, pa predlagatelj 
ne sprejema. Rektorska konferenca namreč ni organ odloča- 
nja, temveč gre le za obliko in metodo dela in meduniverzi- 
tetno sodelovanje, namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj, 
reševanju vprašanj, ki so skupna za vse univerze itd. Poleg 
tega je že iz imena tega organa razvidno, da ga sestavljajo le 
rektorji univerz, ki predstavljajo in navzven zastopajo uni- 
verzo kot skupnost univerzitetnih učiteljev in študentov. 

3. Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno In umetnliko 
delo 

Poglavje o izobraževalnem, znanstveno-raziskovalnem, 
umetniškem in strokovnem delu visokošolskih zavodov je bilo 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona skoraj v celoti pod- 
prto, zato je v osnutku zakona povzeto in dopolnjeno oziroma 
spremenjeno le v nekaterih členih. 

Tako je v osnutku zakona ohranjen način sprejemanja študij- 
skih programov, po katerih se pridobi javno veljavna izo- 
brazba. Osnutek zakona daje visokošolskim zavodom glede 
na to, ali so ali niso članice univerz, različna pooblastila. 
Določilo, po katerem si morajo visokošolski zavodi, ki niso 
članice univerz, k študijskemu programu pridobiti soglasje 
Vlade Republike Slovenije, je bilo ocenjeno kot nesprejem- 
ljivo, saj je odločanje o študijskem programu, razen kadar gre 
za njegovo financiranje, izrazito strokovne narave. Zato je 
v osnutku zakona soglasje Vlade nadomeščeno s soglasjem 
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije (32. člen). V nave- 
denem členu je dodana tudi določba, po kateri je treba v tujini 
pridobljene diplome nostrificirati v skladu s posebnim predpi- 
som, če naj le te dobijo javno veljavnost tudi v naši državi. 

V 39. členu osnutka je nanovo urejena načelna možnost 
prehoda iz enega v drugi študijski program, pa tudi prehodi 
med visokimi strokovnimi in univerzitetnimi študijskimi pro- 
grami. V nekaterih tujih visokošolskih zakonih je to vprašanje 
urejeno precej podrobno (npr. Nizozemska), vendar predlaga- 
telj ocenjuje, da v sistemu avtonomnega sprejemanja študij- 
skih programov, kot ga predvideva ta zakon, to ni mogoče. 
Zato odločitve o prehodih kot strokovno vprašanje prepušča 
senatom visokošolskih zavodov. Da pa bi bilo načelo o izo- 
braževanju pod enakimi pogoji spoštovano, zakon visokošol- 
skim senatom nalaga obveznost, da pri odločanju upoštevalo 
merila, ki jih bo s tem v zvezi določil Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije. V prehodnih določbah (4. in 5. odstavek 
88. člena) pa je določen tudi rok za preoblikovanje sedanjih 
dveletnih višješolskih študijskih programov v tri oziroma štiri- 
letne visoke strokovne programe ter rok, do katerega lahko že 
vpisani študenti dokončajo študij po starih programih. 

V zvezi s študijskimi programi je predlagatelj sprejel še dve 
pobudi iz razprav ob predlogu za izdajo zakona. V 36. členu, 
ki se nanaša na trajanje Izobraževanja, je za specialistične 
programe omogočeno tudi več kot dveletno trajanje, če tako 
določajo posebni predpisi, pri doktorskem študiju pa je traja- 
nje skrajšano na največ štiri leta po odobritvi teme doktorske 
disertacije. Po mnenju številnih univerzitetnih strokovnjakov 
je namreč kvaliteto mogoče doseči le z izrazito študijsko 
intenzivnostjo. 

Matura je bila kot pogoj za vpis v univerzitetno izobraževanje 
v šolski sistem pravzaprav uvedena že z novelo Zakona 
o usmerjenem izobraževanju v letu 1989 in je bila tudi ob 
obravnavi predloga za izdajo tega zakona sprejeta kot 
ustrezno nadomestilo za različne izpite (zaključni, diferenci- 
alni, sprejemni), ki jih za prehod s srednje na visoko šolo 
določajo sedanji predpisi. Priprave na prvo maturo v šolskem 
letu 1994/95 ter zasnovani konceptualni okviri celotnega šol- 
skega sistema, v katerem bo splošno srednje, poklicno in 
v tem zakonu opredeljeno visoko šolstvo dobilo drugačno, 
bolj raznoliko podobo od današnje, vodijo k razmišljanju 
o uvedbi več tipov mature, ki jih bo v prihodnje najbrž treba 
urediti celo v posebnem zakonu. Določbe v osnutku tega 
zakona upoštevajo projekt matura 1995—1997, ki je bil letos 
razvit in verificiran. Pri tem je visokošolskim zavodom dana 
možnost določiti predmete izbirnega dela mature, za visoke 
strokovne šole oziroma programe pa se kot pogoj za vpis 
lahko določi zaključni izpit Ustrezne srednje šole (38. člen). 
Skladno s tem so natančneje opredeljena tudi merila za izbiro 
študentov v primeru omejitve vpisa (41. člen). 

Načelo celovite zakonske ureditve vsega visokega šolstva, 
zlasti njegove Izobraževalne, znanstveno-razlskovalne In 
umetniške komponente iz Predloga za izdajo zakona, je raz- 
prava soglasno podprla. Neločljivost teh treh komponent je 
kot posebnost visokošolske dejavnosti v osnutku zakona še 
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dodelana. Bolj natančno je opredeljena razlika med tistim 
delom znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki jo visokošolski 
zavodi programirajo avtonomno, ter tistim delom, ki ga oprav- 
ijo na osnovi projektov, odobrenih na javnih razpisih ali pa 
so bili posebej naročeni. Zato je predvideno, da visokošolski 
zavodi, ki opravljajo javno službo, izvajajo: 

'• znanstveno—raziskovalno In umetniško delo v skladu 
• programom, ki ga sprejme In objavi senat po postopku, 
določenem za sprejem študijskih programov (drugi odstavek 
42. člena). V poglavju o financiranju (73.člen) je v zvezi s tem 
nadalje predvideno, da Republika Slovenija zagotavlja sred- 
stva za plače na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih 
mest, za materialne stroške pedagoškega dela in za materi- 
alne stroške tega osnovnega znanstveno-raziskovalnega oz. 
umetniškega dela. 

2. Visokošolski zavodi lahko izvajajo raziskovalne In razvojne 
Projekte v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno dejav- 
nost, oziroma opravljajo svetovalne in druge storitve za 
naročnike (tretji odstavek 42. člena). 

4. Opravljanje javne službe In nacionalni program 

V visokem šolstvu se bodo kot javna služba opravljale visoko- 
šolske znanstveno-raziskovalne, izobraževalne, umetniške in 
strokovne ter druge dejavnosti (npr. infrastrukturne, medna- 
rodno sodelovanje), ki bodo uvrščene v nacionalni program. 
Javno službo bodo lahko opravljali visokošolski zavodi, ki 
bodo izpolnjevali pogoje za opravljanje teh dejavnosti (ne 
glede na to, ali jih je ustanovila država ali katera izmed 
domačih ali tujih pravnih in fizičnih oseb). Taka ureditev po 
mnenju predlagatelja prispeva k načelu konkurenčnosti med 
Posameznimi zavodi in vodi k dvigu kvalitete, hkrati pa ne 
ovira visokošolskih zavodov pri izvajanju bodisi študijskih 
bodisi raziskovalnih ali drugih strokovnih programov, ki se 
bodo financirali iz drugih (nejavnih) virov. 

Predlog nacionalnega programa bo pripravila Vlada Repu- 
blike Slovenije, pri njegovem sestavljanju pa bo morala upo- 
števati strokovna izhodišča Sveta za visoko šolstvo. Predlaga- 
telj predvideva, da ga bo v povezavi z njim pripravila najmanj 
v dveh različicah - optimalni in minimalni; Državni zbor, ki ga 
bo sprejemal, pa bo glede na zastavljene cilje, prioritetne 
naloge in razpoložljiva javna sredstva odločil, katera izmed 
različic se bo v določenem obdobju lahko izvajala. Ker so 
sredstva, potrebna za izvedbo načrtovanega programa, 
odvisna tudi od standardov (trajanje študija, sodobna peda- 
goška in raziskovalna oprema, velikost študijskih skupin ipd.), 
so le-ti drugače kot v predlogu za izdajo zakona v osnutku 
zdaj določeni kot sestavina nacionalnega programa, norma- 
tive, ki so z opredeljenimi standardi tesno povezani Da bo 
določila Vlada. 
Nacionalni program bodo izvajali javni visokošolski zavodi in 
drugi visokošolski zavodi na podlagi koncesije. Pri izvajanju 
nacionalnega programa visokega šolstva bodo lahko sodelo- 
vali tudi tisti raziskovalni zavodi, ki si bodo pri Svetu za visoko 
šolstvo pridobili pozitivno mnenje o tem, da za tako sodelova- 
nje izpolnjujejo pogoje. Operacionalizacija nacionalnega 
programa bo potekala prek vsakoletnega razpisa za vpis 
v dodiplomske in podiplomske študijske programe, s katerimi 
bo morala pred objavo soglašati Vlada Republike Slovenije. 
S tem je odpadla potreba po tem, da bi bili v nacionalnem 
programu navedeni posamični študijski programi, kar bi 
močno zapletlo njegovo pripravo in sprejemanje. V nacional- 
nem programu bodo opredeljena študijska in raziskovalna 
področja, ki bodo tudi izhodišče za podeljevanje koncesij. 
Koncesije bo dodeljevala Vlada Republike Slovenije na pod- 
lagi javnega razpisa. Razmerja med koncedentom in koncesi- 
onarjem bodo urejena s pogodbo o koncesiji, s katero bodo 
določeni zlasti obseg in začetek izvajanja javne službe ter 
sredstva, ki jih zagotavlja koncedent. 

5. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 

Razprava ob predlogu za izdajo zakona o visokem šolstvu je 
potrdila, da Republika Slovenija Svet za visoko šolstvo potre- 
buje. Vsi sodobni visokošolski sistemi poznajo taka telesa, ki 

učinkovito rešujejo nekatera vprašanja na nacionalni ravni. 
Kot najboll kompetentno strokovno telo in v skladu z nače- 
lom o ločevanju strokovnih ter upravljalskih in poslovodnih 
nalog mora imeti poleg svetovalnih tudi odločevalne pristoj- 
nosti. Tako bo k odločitvam, za katere sta z zakonom pooblaš- 
čena Državni zbor ali Vlada Republike Slovenije (ustanavlja- 
nje javnih visokošolskih zavodov, nacionalni program, merila 
za sistemizacijo delovnih mest v visokošolskih zavodih, nor- 
mativi za financiranje nacionalnega programa ipd.) dajal stro- 
kovna mnenja, v primerih, ki so Izrazito strokovne narave in 
pri katerih bi sodelovanje državnih organov pomenilo vmeša- 
vanje v strokovno avtonomijo visokega šolstva, pa bo lahko 
tudi odločal. V teh primerih bo Svet deloval kot neodvisno 
strokovno telo. Določil bo merila za ocenjevanje študijskih 
programov z vidika mednarodne primerljivosti, merila za 
spremljanje in ocenjevanje kvalitete izobraževalnega, znan- 
stveno-raziskovalnega in strokovnega dela visokošolskih 
zavodov in merila za prehode med študijskimi programi. 
Sodeloval bo pri izdelavi meril za izvolitev visokošolskih učite- 
ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
v naziv, v postopkih za izvolitev v naziv in v postopku spreje- 
manja študijskih programov pa bo za visokošolske zavode, ki 
niso članice univerz, opravljal naloge, kot jih ima univerzitetni 
senat. Svet za visoko šolstvo bo sodeloval tudi s Svetom za 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

Zaradi pomembnosti navedenih nalog je v osnutku zakona 
(50. člen) predvideno, da Svet sestavljajo vrhunski strokov- 
njaki s področja visokega šolstva, znanosti, gospodarstva in 
družbenih dejavnosti, in sicer tako, da so v njem, podobno kot 
pri senatu univerze, zastopana vsa znanstvena, umetniška in 
strokovna področja, na katerih delujejo oziroma jih razvijajo 
visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji. Po svojem položaju 
pa so člani Sveta tudi rektorji univerz ter predsednik Sloven- 
ske akademije znanosti In umetnosti. Za posamezna 
področja svojega delovanja in zato, da bi deloval čimbolj 
učinkovito, bo Svet lahko oblikoval posebne komisije ali 
ekspertne skupine. 

6. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci 

Struktura tega poglavja, nazivi visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter temeljne 
določbe o postopkih za izvolitev v naziv in zasedbo delovnih 
mest so v osnutku v primerjavi s predlogom za izdajo zakona 
ostali pretežno nespremenjeni. Pomembnejša novost je pred- 
vsem uvedba novega najvišjega naziva visokošolskega uči- 
tel/a, profesorja univerze (dopolnjen npr. z navedbo imena 
univerze). Takšno členitev nazivov poznajo tudi tuji sistemi, 
z novim najvišjim nazivom pa bi ob novih in zahtevnejših 
merilih za izvolitev omogočili potrditev odličnosti naših med- 
narodno najbolj uveljavljenih visokošolskih učiteljev. Skladno 
s stališči, ki so bila izražena v razpravi, so v osnutku zakona 
ob znanstvenih oziroma umetniških kvalifikacijah bolj 
dosledno poudarjene pedagoške sposobnosti kandidatov. 
Predlagatelj nadalje meni, da so natančnejša merila za izvoli- 
tev In Izbiro učiteljev izrazito vprašanje akademske strokovne 
presoje ter eno osrednjih mest visokošolske oziroma univerzi- 
tetne avtonomije. Zato ni mogel upoštevati nekaterih predlo- 
gov, da bi ta vprašanja podrobneje uredili že v zakonu. Določi- 
tev teh meril prepušča - ob mnenju Sveta za visoko šolstvo 
- senatom visokošolskih zavodov. Sprejel pa je pobudo, da 
za visokošolske zavode, ki so članice univerze, ta merila 
določi senat univerze, s čimer se zagotavljajo enako zahtevni 
standardi za vse. Z dopolnilom k 57. členu pa predlagatelj 
sledi pobudi iz razprave, da se zagotovi učinkovitejša in krajša 
procedura v primerih, ko je za izvolitev v naziv potrebna 
predhodna nostrifikacija v tujini pridobljene diplome. Za te 
primere je predvideno, da se oba postopka opravljata hkrati. 

V osnutku zakona je upoštevana tudi pobuda za določitev 
pogojev za izvolitev v naziv visokošolskih sodelavcev ter pred- 
log, po katerem imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci 
in visokošolski sodelavci pravico do sodnega varstva, če 
menijo, da so bile v postopku pridobitve oziroma odvzema 
naziva kršene njihove pravice (59. člen). 

poročevalec 15 



Predlagatelj je v 61. členu nekoliko bolj natančno opredelil 
tudi status zasebnega visokošolskega učitelja ter določil, da 
se vpisujejo v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev pri mini- 
strstvu, pristojnem za visoko šolstvo. 

Predlagatelj ni sprejel pobud, po katerih naj bi pedagoško 
obveznost visokošolskih učiteljev in sodelavcev zmanjšal; če 
bodo na razpolago večja finančna sredstva za celotno visoko- 
šolsko dejavnost, pa bo to vendarle mogoče storiti, saj so 
z zakonom (63. člen) določene le najvišje možne obremeni- 
tve. 

7. Študenti 

V tem poglavju zakon ureja pravice in obveznosti študentov. 
Status študenta je opredeljen formalno, tako da je to vsak, ki 
se vpiše na visokošolski zavod in se izobražuje po dodiplom- 
skom ali podiplomskem študijskem programu. V primerjavi 
s predlogom za izdajo zakona je v osnutku na pobudo študen- 
tov dodana določba, da se status študenta izkazuje s študent- 
sko Izkaznico. Izdajali jo bodo visokošolski zavodi na podlagi 
evidenc o vpisanih študentih, ki jih vodijo v skladu z zakonom. 

Pravice In obveznosti študentov so prav tako na pobudo 
študentskih organizacij, pa tudi na pobudo nekaterih pravnih 
strokovnjakov nekoliko bolj natančno določene, kot so bile 
v predlogu za izdajo. Poleg pravice, da se vpišejo in Izobražu- 
jejo pod enakimi pogoji, zakon vsakemu študentu zagotavlja, 
da se ob rednem napredovanju izobražuje In dokonča študij 
pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, da enkrat ponavlja letnik 
oziroma spremeni študijski program ali smer, če v prejšnji 
smeri ali programu ni izpolnil obveznosti, pravico do vzpored- 
nega Izobraževanja po več študijskih programih hkrati, pra- 
vico do izobraževanja po (po določenih merilih sestavljenem) 
interdisciplinarnem ali Individualnem študijskem programu, 
pravico do hitrejšega napredovanja po programu ter pravico 
do najmanj trikratnega opravljanja Izpita (66. člen). 

Pravice rednih in izrednih študentov so izenačene, razen 
tistih, ki so s posebnimi predpisi določene samo za redne 
študente (npr. zdravstveno zavarovanje). Ostale pravice in 
dolžnosti študentov, povezane s študijskim procesom, ter 
pravila za njihovo uveljavljanje, so tako kot v predlogu za 
izdajo zakona tudi v osnutku prepuščena v urejanje statutom 
visokošolskih zavodov (66. člen). Predlagatelj želi posebej 
opozoriti na novo določbo o medsebojnem priznavanju izpi- 
tov In drugih študijskih obveznosti, opravljenih na različnih 
visokošolskih zavodih, s čimer so postavljeni zakonski temelji 
za uvedbo kreditnega sistema. V postopkih odločanja o vsem 
navedenem bo, kot je bilo navedeno že pod točko 2. te 
obrazložitve, s svojim mnenjem sodeloval tudi študentski 
svet Zakon pa še naprej ohranja tudi pravico do sodnega 
varstva pravic študentov. 

Predlagatelj je proučil tudi zahteve po urejanju študentske 
organiziranosti in v osnutek zakona vključil nov 68. člen, ki 
določa, da študenti univerz oziroma samostojnih visokošol- 
skih zavodov sestavljajo skupnosti študentov po pravilih, ki jih 
sprejmejo sami. Skupnosti študentov univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov oblikujejo zvezo skupnosti študentov, 
kar je zlasti pomembno zaradi povezovanja s študentskimi 
organizacijami iz tujine. 

8. Financiranje 

Za opravljanje dejavnosti si bodo visokošolski zavodi pridobi- 
vali sredstva iz proračuna in iz drugih virov. Za izvajanje javne 
službe bo Republika Slovenija zagotavljala sredstva za plače 
zaposlenih, za materialne stroške in za amortizacijo opreme 
ter nepremičnin. Upoštevaje predloge iz javne razprave je 
v osnutku zakona posebej opredeljeno še zagotavljanje prora- 
čunskih sredstev za nakup opreme in nepremičnin ter za 
interesne dejavnosti študentov. 

Proračunska sredstva se bodo dodeljevala visokošolskim 
zavodom neposredno, ob upoštevanju sistemizacije delovnih 
mest in normativov za financiranje nacionalnega programa 
v visokem šolstvu. Sistemizacijo delovnih mest v javnem viso- 

košolskem zavodu določi rektor oziroma dekan samostoj- 
nega visokošolskega zavoda s soglasjem ministra, pristoj- 
nega za visoko šolstvo. 

Kadar bodo visokošolski zavodi izobraževali po študijskih 
programih z javno veljavnostjo, ki ne bodo uvrščeni v naci- 
onalni program, bodo lahko zaračunavali šolnino in druge 
prispevke za njihovo izvedbo v skladu s podzakonskim aktom. 
S tem predlagatelj želi zagotoviti čimbolj enake možnosti 
izobraževanja tudi študentom, ki se bodo vključili v te pro- 
grame, in hkrati preprečiti pogosto neutemeljene in za naše 
razmere nesprejemljivo visoke šolnine. 

Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, bodo lahko za uprav- 
ljanje s sredstvi oblikovali posebne sklade kot obliko in 
metodo dela. Delovanje skladov bodo uredili s statuti. 

Za porabo javnih sredstev bo predpisan poseben režim in tudi 
nadzor, ki ga bo opravljalo pristojno ministrstvo. 

9. Nadzor 

Nadzor v visokem šolstvu je specifična in zelo zahtevna pro- 
blematika. Kot je bilo napovedano že v predlogu za izdajo 
zakona, je predlagatelj različne vidike nadzora ponovno teme- 
ljito proučil. Enako kot v predlogu za izdajo zakona je tudi 
v osnutku predlagano, da nadzor nad zakonitostjo dela in 
izpolnjevanjem pogojev za opravljanje visokošolske dejavno- 
sti opravlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, nadzor 
nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne službe 
pa se opravlja po posebnih predpisih. 

Povsem nanovo pa je v osnutku zakona predvidena t. i. kon- 
trola kvalitete Izobraževalnega, znanatveno-raziskovai- 
nega, umetniškega In strokovnega dela po sodobnih zgledih 
iz nekaterih evropskih držav (Velika Britanija, Francija, Nizo- 
zemska, Madžarska itd.). Spremljanje in ocenjevanje kvalitete 
in učinkovitosti dela visokošolskih zavodov je opredeljeno kot 
njihova kolektivna odgovornost in naloga. V ta namen visoko- 
šolski zavodi na območju Republike Slovenije ustanovijo 
skupno komisijo za kvaliteto visokega šolstva, ki v skladu 
z merili in postopki, za sprejem katerih je pooblaščen Svet za 
visoko šolstvo, spremlja in ocenjuje kvaliteto in učinkovitost 
izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega 
in strokovnega dela na posameznih visokošolskih zavodih. 
Komisijo za kvaliteto visokega šolstva bodo sestav -Ijali pred- 
stavniki vseh temeljnih znanstvenih in umetniških disciplin ter 
strokovnih področij, delovala pa bo po pravilih, ki jih bodo 
določili senati visokošolskih zavodov v soglasju s Svetom za 
visoko šolstvo. Komisija bo o svojem delu enkrat letno poro- 
čala senatom visokošolskih zavodov, Svetu za visoko šol- 
stvo Republike Slovenije, Svetu za znanost In tehnologijo 
Republike Slovenije, poročilo pa bo tudi lavno objavila. 
Predlagatelj pričakuje, da postopek ocenjevanja ne bo imel 
samo nadzorne vloge, ampak bo prispeval predvsem k izbolj- 
ševanju kvalitete, sčasoma pa omogočil tudi tak sistem finan- 
ciranja, v katerem bo kvaliteta posebej nagrajevana. S pre- 
hodno določbo je določen rok, do katerega je treba komisijo 
oblikovati. 

10. Zbiranje In varstvo osebnih podatkov študentov 

To poglavje je ostalo nespremenjeno. Zakon določa, da viso- 
košolski zavodi vodijo evidence o prijavljenih za vpis in vpisa- 
nih študentih, osebni karton študenta, zapisnik o izpitu in 
evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskom in 
podiplomskem izobraževanju, pa tudi posamezne podatke 
v vsaki od teh evidenc. Zakon ureja še uporabo in shranjeva- 
nje evidenc z osebnimi podatki študentov ter pripadajoče 
dokumentacije. 

11. Prehodne določbe 

V osnutku zakona so prehodne določbe redakcijsko uskla- 
jene z besedilom osnutka, nanovo pa so oblikovane naslednje 
določbe: 
- določba, po kateri z dnem uveljavitve tega zakona obe 

16 poročevalec 



slovenski univerzi postaneta javna visokošolska zavoda, 
fakultete, akademije, višje in visoke šole, doslej združene 
v univerzi pa njune članice, s čimer prenehata veljati samou- 
pravna sporazuma o združitvi v univerzo, 
- določba o preoblikovanju univerz, po kateri bodo z dnem 
uveljavitve akta praviloma prenehali veljati ustanovitveni akti 
članic univerze, 
- določba o sprejemu statutov visokošolskih zavodov, preo- 
blikovanih v skladu s tem zakonom, s katero se določa, da te 
statute zaradi pravne kontinuitete sprejmejo sveti visokošol- 
skih zavodov, ki so pravne osebe, z večino glasov vseh članov 
svetov; do njihove uveljavitve se uporabljajo sedaj veljavni 
statuti univerz in članic, če niso v nasprotju s tem zakonom, 
- določba, po kateri študenti, ki so vpisani v dosedanje 
višješolske programe, lahko dokončajo študij pod pogoji, ki 
so veljali ob vpisu, vendar najdlje v času trajanja študijskega 
programa, podaljšanega za dve leti, 
- določba o tem da upravljanje z nepremičninami, pridoblje- 
nimi za opravljanje visokošolske dejavnosti, prevzame uni- 
verza, 

- določba o roku za ustanovitev komisije za spremljanje in 
ocenjevanje kvalitete visokega šolstva in 
- določba o roku za sprejem normativov za financiranje 
nacionalnega programa, ki je sedaj povezana s sprejemom 
nacionalnega programa in ne z uveljavitvijo zakona. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

1. Finančne posledice 

Kot je bilo pojasnjeno že v predlogu za izdajo zakona, uvelja- 
vitev zakona za proračun ne bo imela bistvenih posledic. 
Večje spremembe je mogoče pričakovati ob sprejemu naci- 
onalnega programa visokega šolstva. Čeprav je bila ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona izražena zahteva po natančni 
opredelitvi višine sredstev, potrebnih za njegovo izvedbo, 
predlagatelj ponovno poudarja, da tega ni mogoče storiti, saj 
bo obseg sredstev odvisen od ciljev, standardov in obsega 
vseh visokošolskih dejavnosti, ki jih bo Državni zbor uvrstil 
v nacionalni program. 

Za ustanovitev Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, 
komisije za kvaliteto visokega šolstva in za izvajanje s tem 
zakonom določenih novih nalog ministrstva, pristojnega za 
visoko šolstvo, bo potrebno zagotoviti pogoje za njihovo delo 
(kadri, oprema, prostor). 

2.Druge posledice 

Zaradi uveljavitve zakona bo potrebno statusno preoblikovati 
obstoječe visokošolske zavode, uskladiti njihove statute s tem 
zakonom in aktom o preoblikovanju ter temu prilagoditi 
notranjo organizacijo in delovanje. 

poročevalec 
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Predlog zakona o OBRAMBI - EPA 334 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OBRAMBI, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. ^  

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 
- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo. 

Predlog zakona o obrambi 

i. UVOD 
1. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom 

1.1. Obstoječa ureditev 

Obrambno področje ureja zakon o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS 
št. 15/91). Zakon ureja obrambo ter sistem zaščite in reševa- 
nja. Zakon je bil sprejet na podlagi prejšnje ustave in 
v obdobju, ko je bila Republika Slovenija še del bivše Jugosla- 
vije (april 1991). Z zakonom se nalaga obveznosti kot nosil- 
cem obrambnega sistema tudi podjetjem, zavodom in drugim 
organizacijam ter krajevnim skupnostim kar ne ustreza več 
stanju v gospodarstvu niti bodočim spremembam komunal- 
nega sistema. Obrambne zadeve so ločene na tiste, ki so 
v republiški pristojnosti in tiste, ki so v občinski pristojnosti. 

V sistemu vodenja obrambnega sistema je upoštevana prejš- 
nja ustavna določba, ko je bilo predsedstvo Republike Slove- 
nije v celoti pristojno za vodenje obrambnega sistema. 

V delu zakona o obrambnih silah je urejena poleg teritorialne 
obrambe in enot za zveze tudi narodna zaščita kot oblika 
obrambnega delovanja državljanov, ki po osamovojitvi države 
ni več utemeljena s tako opredelitvijo. 

Teritorialna obramba je v zakonu urejena z določenimi ele- 
menti klasične vojaške komponente vendar so določbe 
pomanjkljive. V številnih določbah se zakon sklicuje na 
takratne zvezne predpise o oboroženih silah. To velja zlasti za 
statusna vprašanja, vojaško službo in odnose v vojski. Sistem 
vodenja in poveljevanja je urejen v skladu s takratnimi ustav- 
nimi določbami in upošteva zvezne predpise. Tudi poviševa- 
nja in imenovanja v čine so prevzeta po zvezni ureditvi, 
v določenem delu pa se nanjo zakon tudi sklicuje. 

Zakon je bil glede določenih vprašanj obrambe že razveljav- 
ljen z akti sprejetimi ob osamosvojitvi Republike Slovenije kot 
je ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/ 
91-1) ter ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije 
(Ur. I. RS št. 33/91). 

Razvoj obrambnega sistema po osamosvojitvi Republike Slo- 
venije je tudi dejansko presegel zakonsko ureditev, kar 
v praksi povzroča težave in tudi dileme. Obrambni sistem je 
zato potrebno urediti na novo v skladu z ustavo. 

1.2. Ureditev obrambnih sistemov v nekaterih državah parla- 
mentarne demokracije 

1.2.1. AVSTRIJA 

Po avstrijski ureditvi celovito (vseobsegajočo) obrambo 
države sestavlja zlasti: 

- vojaška obramba; 
- psihološka (duhovna) obramba, ki obsega motiviranje in 
obveščanje; 

- obramba gospodarstva, ki obsega preprečevanje motenj in 
ohranjanje kontinuitete dela gospodarstva; 
- civilna obramba, ki obsega zagotavljanje pogojev za delo- 
vanje državnih organov in ustanov ter civilno zaščito. 

Vojaška organizacija je klasična z nalogami, da vodi 
obrambni boj, izvaja vojaško usposabljanje, nudi asistenco ob 
velikih naravnih nesrečah in podobno. Vrhovni poveljnik je 
zvezni predsednik, ki ima predvsem predstavniško poobla- 
stilo (najpomembnejša pristojnost je podpis ukaza za mobili- 
zacijo). Zvezni minister za obrambo poveljuje zvezni vojski 
(Bundesheer) preko vojaških poveljnikov. Vojaško vodenje in 
usposabljanje je v pristojnosti vojaških poveljnikov. 

Pri uradu zveznega kanclerja je zvezni svet za obrambo kot 
svetovalni organ, ki ga poleg klasičnih resorjev sestavljajo še 
predstavniki v parlamentu zastopanih strank. Svet predlaga 
ukrepe v zvezi z obrambo, obvezno daje mnenje pred spreje- 
manjem odločitev zvezne vlade, pred dajanjem predloga za 
splošni ali delni vpoklic na izredno služenje vojaškega roka 
ter v drugih zadevah, ki so temeljnega pomena za obrambo. 
Pri Zveznem ministrstvu za obrambo deluje komisija za pri- 
tožbe glede vojaških zadev, ki rešuje pritožbe vseh vojaških 
oseb. Minister na dve leti poroča o delu komisije parlamentu. 
Interese vojakov med služenjem vojaškega roka oziroma voja- 
kov po pogodbi, zastopajo njihovi izvoljeni predstavniki. 

Vojsko sestavljajo naborniki, vojaki po pogodbi (od 3 mese- 
cev do 15 let), stalna sestava in rezervna sestava. Po pogodbi 
se zaposlujejo tudi podčastniki in častniki. Šolski sistem je 
klasičen. Vojaki po pogodbi imajo delovno dobo s poveča- 
njem. Plače, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je ure- 
jeno z določenimi izjemami kot za državne uradnike. Poklicne 
častnike imenuje zvezni predsednik, enako častnike teritori- 
alne obrambe in rezervne sestave, ki pa to pravico lahko 
prenese na ministra. Poveljnike bataljonov in višje postavlja 
minister. Poviševanje je večinoma v pristojnosti zveznega 
ministrstva. Napredovanje do polkovnika je v načelu avtoma- 
tično (vezano na čas v činu in položaj). Civilna obramba, 
katere del je tudi civilna zaščita, je sorazmerno avtonomen 
sistem, ki bistveno presega same obrambne potrebe in je 
namenjen tudi za primer naravnih in drugih nesreč. Civilna 
zaščita je v bistvu celota vseh ukrepov in aktivnosti, vključno 
humanitarnih, ki omogočajo preživetje prebivalstvu. Obvešča- 
nje in alarmiranje je del civilne zaščite. 

1.2.2. ITALIJA 

V Italiji je sistem vodenja obrambnih zadev in poveljevanja 
zelo razvejan in z velikim številom institucij. 

Vrhovni poveljnik oboroženih sil je predsednik republike (87. 
člen ustave). Funkcije vrhovnega poveljnika ni za razumeti niti 
kot protokolarno niti kot dejansko, saj predsednik ne pove- 
ljuje oboroženim silam neposredno. Svoj vpliv na oborožene 
sile zagotavlja zlasti preko Vrhovnega sveta za obrambo. Pri 
generalnem sekretariatu predsednika je poseben urad za 
vojaške zadeve. Delovanje predsednika kot vrhovnega povelj- 
nika zagotavljajo preko vojaškega svetnika še področni 
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pomočniki, straža (polk karabinjerjev), obrambni center zvez 
in častna straža. 

Vrhovni svet za obrambo proučuje splošne, politične in stro- 
kovne probleme nacionalne obrambe ter določa kriterije ter 
navodila za organiziranje ter vsklajevanje obrambnih in dru- 
gih dejavnosti. Za posamezna področja lahko svet oblikuje 
posebne odbore, ki jim predseduje predsednik vlade ali mini- 
ster, ki ga ta določi. 

Minister za obrambo neposredno vodi obrambne zadeve in 
upravlja z oboroženimi silami. V sestavi ministrstva je general- 
štab obrambe (skupni generalštab). Posvetovalni organ mini- 
strstva je Višji svet oboroženih sil, ki obravnava pomembnejša 
vprašanja organiziranja in priprav oboroženih sil. Ministrstvo 
vodi oborožene sile preko generalštaba obrambe ali general- 
štabov zvrsti, neposredno ne poveljuje nobeni enoti (upravno 
administrativna in vojaška linija). Vojaška varnostna služba 
(CISMI), ki je podrejena ministrstvu za obrambo, opravlja na 
vojaškem področju vse varnostno informativne dejavnosti 
v zvezi z obrambo. Generalštab obrambe oblikuje in določa 
temeljna načela strukture in organizacije oboroženih sil, stra- 
teške in operativne načrte nacionalne obrambe in uporabe 
oboroženih sil, usklajuje potrebe med zvrstmi in izvaja inšpek- 
cijski nadzor. Poveljevanje znotraj zvrsti z enotami in zavodi 
izvajajo generalštabi zvrsti. 

Oborožene sile sestavlja kopenska vojska, letalstvo in morna- 
rica. Kopenska vojska se deli na operativne in teritorialne sile. 
Operativne sile so organizirane po korpusnem načelu. Karabi- 
njerske enote so del oboroženih sil in so namenjene zlasti za 
varovanje objektov in nadzor teritorija. 

Oborožene sile se popolnjujejo na podlagi splošne vojaške 
dolžnosti. Starešinski kader se usposablja na različnih voja- 
ških šolah. Šolski vojaški sistem je avtonomen (vojaška aka- 
demija, vojne šole ipd ). Vojaško teritorialna razdelitev odraža 
strukturo in organizacijo vojske (vojaška območja, cone, 
okrožja). 

1.2.3. NEMČIJA 

Nemčija ima dokaj specifično notranjo organizacijo obramb- 
nega sistema ter odnosov med politično izvršilnimi organi ter 
oboroženimi silami. 

Predsednik republike nima neposrednih pristojnosti (razen 
določenih častnih) do obrambnih zadev in oboroženih sil, le 
v primeru nenadnega napada ugotavlja in razglaša vojno 
nevarnost, če se zvezni zbor ne more sestati. 

Zvezni zbor v soglasju z zveznim svetom na predlog vlade 
ugotavlja in objavlja vojno nevarnost ter izvaja parlamentarni 
nadzor nad obrambnimi zadevami. Pri zveznem zboru deluje 
poseben odbor za obrambo, poseben parlamentarni pooblaš- 
čenec za obrambo pa je pristojen zlasti za zaščito temeljnih 
pravic vojakov. Zvezni kancler ima ob objavi vojne nevarnosti 
vse pravice vodenja in poveljevanja oboroženim silam, ki jih 
uresničuje preko pristojnih ministrstev. Zvezni minister za 
obrambo ima pravico ukazovanja in poveljevanja oboroženim 
silam v miru. Vsi ukazi in direktive oboroženim silam so 
posredovani po njegovi volji oziroma so izraz pooblastil, ki jih 
delegira na druge organe ali osebe. Častnike imenuje in 
odpušča iz aktivne službe predsednik republike, vendar to 
pravico lahko prenese na ministra (predsednik določa tudi 
oznake činov, daje soglasje k uniformi, določa in podeljuje 
odlikovanja). Minister vojski poveljuje preko generalnega 
inšpektorja zvezne vojske, ki je izvršni poveljnik oziroma 
posrednik ministrovih direktiv in ukazov. 

Gdneralni inšpektor vojske (kot najvišji vojaški predstavnik 
zvezne vojske) je neposredno podrejen ministru in je odgovo- 
ren za načrtovanje oboroženih sil, predseduje vojaškemu 
svetu operativnega štaba, predstavlja zvezno vojsko v medna- 
rodnih ustanovah (raven načelnikov generalštabov), izvaja 
nadzor nad enotami in ustanovami, posreduje direktive nižjim 
inšpektorjem in podobno. 

Oborožene sile sestavlja kopenska vojska, letalstvo in morna- 
rica. Operativni del temelji na korpusni organizaciji. Brigada 
je osnovna operativna enota. Poznajo tudi teritorialno kompo- 
nento oboroženih sil. Stalni in mirnodobni sestav se popol- 
njuje na podlagi splošne vojaške dolžnosti in po pogodbah. 

Šolski sistem obsega vse stopnje vojaških šol, podčastniške 
in častniške šole, poveljniško štabne šole, vojaška akademija, 
del kadrov se šola v tujini. 

Vojaškoteritorialna razdelitev je prilagojena strukturi vojske. 

1.2.4. ŠVICA 

Državna ureditev Švice v bistvu določa tudi medsebojna raz- 
merja nosilcev politične oblasti do nacionalne obrambe in 
oboroženih sil. Kantoni imajo določene pristojnosti tudi na 
obrambnem področju, pri čemer pa je dosežen vsedržavni 
konsenz o urejanju obrambnih dejavnosti. 

Zvezna skupščina ima pristojnosti, ki so značilne za večino 
parlamentarnih demokracij. Določa notranjo ureditev, 
temeljna načela organizacije, število, rodove in službe vojske. 
Ureja aktivno službo ter objavlja mobilizacijo. Zagotavlja sred- 
stva, kredite ter vpliva na opremljenost vojske. Zvezna skupš- 
čina je v miru in v vojni najvišja ustanova vodenja obrambnih 
dejavnosti. Svoja pooblastila lahko delegira na vlado (Zvezni 
svet). 

Vlada ima največje pristojnosti vodenja obrambnih zadev in 
oboroženih sil, ki jih uresničuje preko ministrstva za 
obrambo. Vlada lahko objavi mobilizacijo in določi aktivno 
službo, če se zvezna skupščina ne more sestati. Vlada določa 
strukturo večjih enot (korpusi, divizije), število in formacijo 
enot, pravila bojne uporabe, število enot v bojni pripravljeno- 
sti ter število in bojno pripravljenost tistih enot, ki so v pristoj- 
nosti kantonov. Prav tako vlada določa upravljanje z oboroži- 
tvijo in vojaško opremo, pravila inšpekcijskega nadzora, 
pogoje in pristojnosti za imenovanja in postavitve častnikov, 
notranjo organizacijo višjih poveljstev ter usposabljanje in 
uporabo oboroženih sil. Notranjo organizacijo in naloge 
obveščevalne službe in vojaške varnostne službe ureja vlada. 

Ministrstvo za obrambo (zvezni departman za obrambo) 
določa podrobnejšo organizacijo in formacijo enot ter posre- 
duje poveljstvom odločitve in usmeritve vlade. Poveljniki kor- 
pusov so neposredno podrejeni ministru. Generalštab deluje 
kot organ v sestavi ministrstva. Zagotavlja splošne pogoje in 
navodila za operativne, materialne in organizacijske priprave 
za bojno pripravljenost oboroženih sil ter načrtovanje (strate- 
ško) uporabe oboroženih sil. 

V primeru neposredne vojne nevarnosti ali vojne zvezna 
skupščina izvoli poveljnika, ki poveljuje oboroženim silam in 
je skupščini tudi odgovoren Klasične funkcije vrhovnega 
poveljnika Švica ne pozna. 

Na podobnem položaju kot načelnik Generalštaba je načelnik 
uprave za izobraževanje kot notranje organizacijske enote 
ministrstva. Ta uprava načrtuje po usmeritvah ministrstva, 
organizira in izvaja enotno vojaško usposabljanje razen gene- 
ralštabnih častnikov in višjega častniškega osebja. 

Oborožene sile so miličniške sestave z najnujnejšo stalno 
sestavo. Vojsko sestavljajo kopenska vojska, letalstvo in proti- 
zračna obramba. Uveljavljena je korpusna organizacija. 
Popolnitev se izvaja na podlagi splošne vojaške obveznosti, 
dokaj avtonomen je vojaški šolski sistem. Izjemno dobro je 
organizirano dopolnilno usposabljanje rezervne sestave po 
končanem usposabljanju v nabornih centrih. 

Vojaško teritorialna delitev temelji na teritorialnih conah, 
okrožjih in regijah. 

Tabela str. 3& 
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II. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO NOVEM ZA- 
KONU 
Razlogi, ki narekujejo sprejem nove sistemske zakonske ure- 
ditve so zlasti: 

- obstoječa zakonska ureditev je zastarela, v praksi prese- 
žena in neusklajena z ustavo; 

- ureditev temelji na ustavnih in drugih rešitvah, ki so veljale 
v začetku 1991 leta in niso več uporabne po osamosvojitvi 
Republike Slovenije; 

- nekatere rešitve so v nasprotju z obstoječim pravnim 
redom Republike Slovenije; 

- nekatere sistemske rešitve v zakonu so glede na možnosti, 
razmere in potrebe v naši državi neuporabne in jih je potrebno 
posodobiti in uskladiti z opredelitvami o zagotavljanju naci- 
onalne varnosti naše države; 

- uporaba prevzetih zveznih predpisov v praksi povzroča 
številne probleme zato je potrebno zagotoviti celovito novo 
zakonsko ureditev; 

- obrambni sistem Republike Slovenije je potrebno urediti 
na način in z rešitvami, ki jih poznajo države parlamentarne 
demokracije; 

- obrambno področje je treba uskladiti s sistemskimi reši- 
tvami, ki so v Republiki Sloveniji že sprejete in uveljavljene. 

III. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilji novega zakona o obrambi so: 

1. urediti področje obrambe v skladu z ustavo Republike 
Slovenije z upoštevanjem možnosti in potreb Republike Slo- 
venije; 

2. urediti obrambni sistem kot klasično funkcijo države; 

3. urediti obrambo v skladu z odločitvami Državnega zbora 
o zagotavljanju nacionalne varnosti z vidika obrambe. 

Temeljno načelo na katerem temelji zakon je, da je obramba 
države za državljane obvezna v mejah in na način, ki ga 
določa zakon ter da je obramba v pristojnosti države. 

Druga načela zakona so. 

1. Temeljne funkcije obrambnega sistema so odvračanje in 
preprečevanje zunanjega ogrožanja države oziroma aktivna 
obramba, tudi vojaška, če do napada na državo pride. 

2. Obrambo sestavlja vojaška in civilna obramba. Namenjena 
je varovanju oziroma obrambi neodvisnosti, nedotakljivosti in 
celovitosti države pred zunanjo ogroženostjo. Delitev na voja- 
ško in civilno obrambo pozna večina držav parlamentarne 
demokracije. 

3. Pri pripravah in izvajanju vojaške ter civilne obrambe 
Republika Slovenija spoštuje dosledno načela mednarod- 
nega vojnega prava in načela mednarodnega humanitarnega 
prava. To velja tudi za zaščito in reševanje ljudi, materialnih in 
drugih dobrin v vojni. 

4. Državljani imajo pri obrambi države vojaško, delovno in 
materialno dolžnost. Državljanom, ki uveljavljajo ugovor vesti 
vojaški obveznosti, se omogoča, da sodelujejo pri obrambi 
države zlasti z opravljanjem dela pri zaščiti in reševanju ljudi 
ter imetja. 

5. O politiki in vseh temeljnih vprašanjih obrambe odloča 
Državni zbor, ki izvaja tudi nadzor nad obrambo. Nadzor se 
izvaja neposredno in preko pristojnih delovnih teles. 

6. Pri vodenju organizacije, priprav in izvajanju obrambe 
morajo biti v skladu z ustavo razmejene pristojnosti zlasti med 

Državnim zborom, vlado, vrhovnim poveljstvom in Ministr- 
stvom za obrambo. 

7. Vojaško obrambo izvajata Slovenska vojska in Narodna 
zaščita. Slovenska vojska mora biti organizirana kot klasična 
oborožena komponenta z upoštevanjem dosedanjih izkušenj 
pri razvoju Teritorialne obrambe, trendov razvoja vojsk 
v svetu ter s ciljem, da je njen neborbeni del čim manjši (zlasti 
zaledna oskrba v najširšem smislu). Njena stalna sestava ne 
sme pripadati nobeni politični stranki. 

8. Način pridobivanja in šolanja pripadnikov stalne sestave ter 
celotnega starešinskega kadra mora ustrezati potrebam in 
možnostim Republike Slovenije s tem da ni realno izgrajevati 
klasičnega vojaškega šolskega sistema. Zakonske rešitve 
morajo preprečiti, da bi se z leti nesorazmerno, ne glede na 
dejanske potrebe, poviševalo število častnikov z visokimi čini 
v stalni sestavi ter zagotoviti možnost zaposlovanja pripadni- 
kov stalne sestave po odhodu iz vojske. 

9. Sistem poviševanja in podeljevanja činov ter čini morajo 
biti primerljivi s sosednjimi državami. 

10. Civilna obramba mora biti čim bolj poenostavljena, njene 
priprave morajo biti kar se da racionalne in uveljavljene ozi- 
roma obvezne le v najnujnejšem obsegu. 

11. Zagotovljena mora biti kar največja usklajenost med voja- 
ško in civilno obrambo. S tem namenom bo pri Vladi deloval 
Svet za nacionalno varnost kot svetovalni in usklajevalni 
organ. 

12. Sistem zaščite in reševanja se bo uredil s posebnim 
zakonom in se ne vključuje neposredno v civilno obrambo. 
Podobni so razvojni trendi v organizacijah Civilne zaščite 
v evropskih državah. Ne glede na to bo sistem zaščite in 
reševanja, ki je vzpostavljen za primer naravnih in drugih 
nesreč, deloval tudi v vojnem stanju. 

13. V zakonu je treba ohraniti klasične obrambne ukrepe, ki 
omogočajo pravočasno, načrtno in usklajeno odzivanje 
države in obrambnega sistema na morebitna zaostrovanja 
varnostnih razmer oziroma ogroženost pred napadom. 
14. Zakon mora obsegati tudi rešitve, ki veljajo v vojnem 
stanju, tako, da ga ni potrebno dopolnjevati oziroma spremi- 
njati, če do takega stanja pride. 

IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Uveljavitev zakona ne bo povzročila večjih organizacijskih 
posegov in posledic v celotnem obrambnem sistemu, ker je ta 
šele v vzpostavljanju. To velja tudi za vojsko, ker bo celoen 
projekt vzpostavljenja rednega vojaškega usposabljanja 
dokončan šele v letu 1994. Nov organizacijsko mobilizacijski 
razvoj pa bo uveljavljen že v letu 1993. Osnovna organizacij- 
ska sprememba bo v tem, da bodo dosedanji občinski in 
mestni upravni organi, pristojni za obrmabne zadeve, prešli 
s 1.1.1994 v sestav Ministrstva za obrambo in nadaljevali delo 
kot izpostave regijskih uprav za obrambo. S tem bo omogo- 
čeno kvalitetno opravljanje upravnih in strokovnih zadev na 
temeljni ravni po spremembah v komunalnem sistemu. Tre- 
nutno je v vseh upravnih organih, pristojnih za obrambne 
zadeve, zaposlenih 593 delavcev. Stroški za njihove plače in 
delo bodo zagotovljeni s poračunom v okviru državnega pro- 
računa in sredstev, ki se iz njega namenjajo za financiranje 
občin. Dodatna manjša sredstva bodo potrebna za zagotovi- 
tev možnosti za predčasno upokojitev tistih, ki so pristopili iz 
nekdanje JLA v Teritorialno obrambo Republike Slovenije in 
so jim zagotovljene po ustavnem zakonu za izvedbo temeljrfe 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije zatečene statusne in socialne pravice, pa jih ni 
mogoče zaposliti v Ministrstvu za obrambo, niti prezaposliti. 
Skupno pogoje za predčasno upokojitev, kot jih določa zakon 
izpolnjuje 136 delavcev. Izdatek je enkraten in se v prihodnjih 
letih ne bo več pojavljal. 
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2 zakonom se delno zmanjšujejo stroški za priprave civilne 
obrambe, ker so te priprave še poenostavljene v primerjavi 
z obstoječo ureditvijo. Enako velja za določbe, ki urejajo 
zavarovalno dobo s povečanjem za zdravju posebej nevarna 
dela in dela, na katerih delavec po določeni starostni dobi, 
dela ne more več uspešno opravljati. Doslej je zakon za vsa ta 

. 
besedilo členov 

I- SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja vrsto, organizacijo in obseg obrambe 
države. 

2. člen 
(namen obrambe) 

(1) Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo 
ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti dr- 
žave. 

3. člen 
(obrambni sistem) 

(1) Obrambo države sestavljata vojaška in civilna obramba. 

(2) Vojaško obrambo izvajajo obrambne sile, ki jih sestavljata 
Slovenska vojska in Narodna zaščita kot posebej organiziran 
del obrambnih sil. 

(3) Civilna obramba obsega ukrepe državnih organov in orga- 
nov lokalnih skupnosti za delovanje v vojni, gospodarsko in 
psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki 
jih izvajajo državljani, lokalne skupnosti, državni organi, 
podjetja, zavodi in druge organizacije. 

(4) Vojaška in civilna obramba države tvorita celoto. 

(5) Obrambne zadeve so zadeve v državni pristojnosti. 

4. člen 
(spoitovanje mednarodnega vojnega prava) 

(1) Vse oblike vojaške in civilne obrambe temeljijo in se 
izvajajo v skladu z načeli mednarodnega vojnega prava ozi- 
roma sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. 

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV PRI OBRAMBI 
DRŽAVE 

5. člen 
(vrste obrambnih dolžnosti) 

(1) Pri obrambi države imajo državljani v skladu z ustavo 
naslednje dolžnosti: 
- vojaško dolžnost, ki jo uresničujejo v Slovenski vojski, 
Narodni zaščiti, enotah za zveze (varianta: in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, v Ministrstvu za notranje zadeve); 

- delovno dolžnost, ki jo uresničujejo z opravljanjem del, ki 
so nujna za oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, delovanje 
državnih organov, organčv lokalnih skupnosti in drugih 
obrambnih potreb; 

- materialno dolžnost, ki jo uresničujejo z dajanjem vozil, 
strojev, objektov in-drugih sredstev za obrambne sile, državne 
organe ter druge obrambne potrebe. 

(2) Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, 
sodeluje pri obrambi države tako, da nadomestno civilno 
službo praviloma opravi v Civilni zaščiti ali reševalnih službah 
oziroma se usposobi za zaščito in reševanje ter te dolžnosti 
opravlja tudi v vojni. 

dela določal, da se za 12 mesecev dela šteje zavarovalna doba 
15 mesecev. 2 novim zakonom se določa tudi vmesna stopnja 
(za 12 mesecev dejanskega dela, 14 mesecev zavarovalne 
dobe). 
Zakon ne vpliva na višino sredstev ki se namenjajo za 
obrambo z vsakoletnim državnim proračunom. 

6. člen 
(vojaika dolžnost) 

(1) Vojaško dolžnost ureja poseben zakon. 

(2) Narodna zaščita se organizira in pripravlja v miru, mobili- 
zira in uporablja pa v vojnem ali izrednem stanju, če tako 
odloči Državni zbor. 

7. člen 
(izvrševanje delovne in materialne dolžnosti) 

(1) Delovna dolžnost se izvršuje v vojnem stanju ali v izrednem 
stanju, če tako odloči Državni zbor. 

(2) Materialna dolžnost se izvršuje v vojnem ali izrednem 
stanju, če tako določi Državni zbor, v miru pa le zaradi 
pregledov in vaj. 

8. člen 
(delovna dolžnost) 

(1) Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj 18 
let in so zdravstveno sposobni za delo. 

(2) Med izvajanjem delovne dolžnosti delavci nimajo pravice 
do stavke. 

(3) Vlada podrobneje uredi način izvajanja delovne dolžnosti. 

9. člen 
(materialna dolžnost) 

(1) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravico 
do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za 
obrambne potrebe. 

(2) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam, 
razen za sredstva in opremo, ki je namenjena zaščiti in reševa- 
nju ter zdravstvenem varstvu. 

(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporaba 
zemljišč ali objektov v katerih se izvaja mobilizacija vojske ali 
vojaške vaje. 

(4) Vlada določi vrsto sredstev in opreme, za katero pristojna 
organizacijska enota Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem 
besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve), 
lahko naloži materialno dolžnost, višino nadomestila za upo- 
rabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode. 

10. člen 
(razporejanje) 

(1) K opravljanju vojaške in delovne dolžnosti državljane raz- 
poredi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 

(2) Državljan, ki je razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti, 
ne more biti razporejen na drugo dolžnost. 

(3) Državljan, ki je razporejen na delovno dolžnost ali v Civilno 
zaščito, oziroma, ki opravlja operativne dolžnosti v službah za 
zaščito in reševanje, praviloma ne more biti razporejen na 
vojaško dolžnost. 

(4) Vlada podrobneje uredi kriterije za razporejanje na 
obrambne dolžnosti. 
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11. člen 
(dolžnost usposabljanja) 

(1) Državljan, Ki je razporejen na vojaško ali delovno dolžnost, 
se je dolžan usposabljati za opravljanje te dolžnosti v skladu 
s predpisi. 

12. člen 
(dolžnost varovanja skrivnosti) 

(1) Državljan, ki se seznani pri opravljanju obrambnih dolžno- 
sti z državno, vojaško ali uradno skrivnostjo, jo je dolžan 
varovati v skladu s predpisi. 

13. člen 
(dolžnost zglasltve) 

(1) Državljan, ki je zavezan vojaški, delovni ali materialni 
dolžnosti, se je dolžan zglasiti na določenem kraju in ob 
določenem času, oziroma dostaviti materialno sredstvo, na 
podlagi poziva pristojnega organa. 

(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojega 
izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog, 
da ga privedejo delavci organov za notranje zadeve. 

14. člen 
(omejitev prostega gibanja) 

(1) Poveljnik pokrajine ali območja, oziroma poveljnik brigade 
ali višji starešina, v vojnem stanju lahko v sporazumu z župa- 
nom prepove prosto gibanje prebivalcev na območju, kjer 
potekajo boji. 

(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le toliko časa, 
kolikor je to nujno potrebno. 

15. člen 
(varstvo pri opravljanju obrambnih dolžnosti) 

(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju delovne 
ali materialne dolžnosti, se šteje kakor poškodba pri delu ali 
poklicna bolezen. Državljan, ki se pri opravljanju vojaške 
dolžnosti poškoduje ali zboli, ima pravice po posebnih pred- 
pisih. 

(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi 
poškodba, ki jo je utrpel državljan na poti z doma ali delov- 
nega mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običajni 
poti do doma ali delovnega mesta. 

(3) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri oprav- 
ljanju obrambnih dolžnosti, imajo po njem pravico do pokoj- 
nine, ter pravico do povračila stroškov prevoza in pogrebnih 
storitev, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju oziroma zdravstvenem zavarovanju. 

(4) Osnova za odmero pravic po tem členu je povprečna 
mesečna plača na zaposlenega delavca v državi v zadnjem 
mesecu pred nastankom poškodbe, če je to za državljana 
ugodneje. 

(5) Stroške za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavaro- 
vanje in pravice iz prejšnjih odstavkov krije država, če držav- 
ljan ni zavarovan na drugi podlagi. 

16. člen 
(telesna okvara) 

(1) Državljan, ki se je v miru pri opravljanju obrambnih dolžno- 
sti poškodoval brez svoje krivde tako, da je njegov organizem 
okvarjen najmanj za 20% po predpisih o vojaških invalidih, 
ima pravico do enkratne denarne pomoči. 

(2) Do enkratne denarne pomoči po prejšnjem odstavku je 
upravičen državljan tudi v primeru, kadar je njegov organizem 
okvarjen najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali se 

poslabšala neposredno zaradi opravljanja obrambnih dolž- 
nosti. 

(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka so upravi- 
čeni tudi družinski člani državljana, ki je pri opravljanju 
obrambnih dolžnosti izgubil življenje. 

(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more 
biti nižja od dvanajstih zajamčenih plač, ter postopek za 
uveljavljanje pravic iz 15. člena in tega člena. 

17. člen 
(odškodninska odgovornost) 

(1) Državljan, ki je pri opravljanju obrambnih dolžnosti utrpel 
škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih pred- 
pisih. 

(2) Državljani in pravne osebe imajo pravico do povračila 
dejanske škode, ki so jo utrpeli zaradi vojaških vaj. 

(3) Državljan, ki je med izvajanjem obrambnih dolžnosti ali 
v zvezi z njimi, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti 
škodo, odgovarja po predpisih, ki urejajo odškodninsko 
odgovornost delavcev v državni upravi. 

(4) Minister za obrambo predpiše postopek za ugotavljanje 
škode in izplačilo odškodnine iz drugega odstavka. 

18. člen 
(zbiranje In varstvo osebnih podatkov) 

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obde- 
luje, uporablja in hrani ter posreduje o državljanih, ki bodo 
v tekočem letu dopolnili sedemnajst let starosti, podatke 
o enotni matični številki, o imenu in priimku, datumu in kraju 
rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, zdravstvenem sta- 
nju, družinskem stanju, šolski izobrazbi, zaposlitvi in poklicu, 
vojaško strokovni usposobljenosti in znanjih, pomembnih za 
določitev vojaške dolžnosti. Enake osebne podatke zbira 
ministrstvo za obrambo tudi za kandidate za poklicno delo na 
obrambnem področju. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka zbira upravni organ zato, 
da ugotovi sposobnost državljanov za vojaško službo ter jim 
določi razpored v Slovenski vojski in Narodni zaščiti. 

(3) O državljanih, ki želijo delati v stalnem sestavu Slovenske 
vojske ali poklicno opravljajo delo v zvezi z obrambo v držav- 
nih organih, zbira upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, tudi podatke o predkaznovanosti v skladu z zakonom 
o delavcih v državni upravi. O državljanih, ki vodijo priprave 
civilne obrambe, upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, zbira, obdeluje, hrani in posreduje podatke o enotni 
matični številki, imenu in priimku, rojstne podatke in podatke 
o prebivališču ter zaposlitvi zato, da zagotovi ažurnost priprav 
civilne obrambe. 

(4) Za pripadnike Slovenske vojske in enot za zveze zbira, 
obdeluje in hrani ter posreduje upravni organ iz prejšnjega 
odstavka tudi podatke o njihovih družinskih članih zaradi 
izplačila preskrbnin v vojnem stanju. Za družinske člane se 
zbirajo podatki o enotni matični številki, o imenu in priimku, 
datumu in kraju rojstva ter o prebivališču in zaposlitvi. 

(5) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vodi zbirke 
podatkov o osebah, ki so vojaški obvezniki, v skladu z zako- 
nom, o pripadnikih Narodne zaščite in enot za zveze o izvajal- 
cih priprav civilne obrambe, štipendistih ter o upravičencih do 
preskrbnin. 

(6) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vodi tudi 
zbirko osebnih podatkov oseb, ki jih na zahtevo organov, 
podjetij, zavodov in drugih organizacij razporedi na delovno 
dolžnost. Zbirka obsega podatke o enotni matični številki, 
imenu in priimku, rojstne podatke, prebivališče in delovno 
mesto ali dolžnost, na katero je oseba razporejena. 
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(7) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih 
o njem vodi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve^ 

19. (len 
(uporaba osebnih podatkov) 

(1) Ne glede na prejšnji člen upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, pridobiva, uporablja in hrani podatke 
o enotni matični številki, rojstvu, prebivališču in zaposlitvi za 
vse državljane zaradi načrtovanja evakuacije in izmika ter 
racionirane preskrbe v vojni. 

(2) Organi, ki zbirajo podatke iz 18. člena in prejšnjega 
odstavka so jih dolžni dati na razpolago upravnemu organu, 
pristojnemu za obrambne zadeve, na njegovo zahtevo. 

(3) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, podatke iz 
zbirk podatkov lahko daje na uporabo le organom, povelj- 
stvom ali službam, v katerih so državljani razporejeni ali 
opravljajo obrambne dolžnosti oziroma v katerih načrtujejo 
ukrepe iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Osebni podatki iz prejšnjega todstavka se uničijo, ko pre- 
neha rok in namen, za katerega so se zbirali. 

20. člen 
(podatki o materialnih sredstvih) 

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, upo- 
rablja, obdeluje, hrani in posreduje tudi podatke o vrsti, 
zmogljivostih in stanju transportnih in drugih sredstev ozi- 
roma o enotni matični številki, o imenu ter priimku ter prebi- 
vališču lastnikov ali uporabnikov zemljišč in objektov, za 
katere velja materialna dolžnost, zaradi popolnitve Slovenske 
vojske in drugih obrambnih potreb. 

(2) Organi, ki zbirajo, hranijo in vodijo podatke iz prejšnjega 
odstavka, so jih dolžni dati v uporabo upravnemu organu, 
pristojnemu za obrambne zadeve, na njegovo zahtevo. 

(3) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke iz 
prvega odstavka, ki jih o njem vodi upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve. 

21. člen 
(prijava spremembe oaebnlh podatkov) 

(1) Vojaški obvezniki, državljani ali pravne osebe, ki jim je 
naložena materialna dolžnost, in vodje priprav civilne 
obrambe so dolžni sporočiti upravnemu organu, pristojnemu 
za obrambne zadeve, spremembo osebnih podatkov iz 16. 
člena oziroma uničenje ali odtujitev materialnega sredstva, za 
katero jim je naložena materialna dolžnost, v 15 dneh po 
nastanku spremembe. 

III. OBRAMBNI UKREPI 
1. Ukrepi za pripravljenost 

22. člen 
(ukrepi za pripravljenost) 

(1) S pripravami za izvajanje ukrepov za pripravljenost se 
zagotavlja postopen in organiziran prehod Slovenske vojske, 
Narodne zaščite in izvajalcev civilne obrambe na delovanje 
v vojnem stanju. Priprave za izvajanje ukrepov za pripravlje- 
nost obsegajo tudi priprave Civilne zaščite. 

(2) Vlada določa priprave za izvajanje ukrepov za pripravlje- 
nost. 

(3) Ob povečanju nevarnosti napada na državo ali v nepo- 
. sredni vojni nevarnosti Vlada predlaga Državnemu zboru uve- 
ljavitev potrebnih ukrepov za pripravljenost. Ob neposredni 
vojni nevarnosti Vlada lahko predlaga tudi razglasitev izred- 
nega stanja, mobilizacijo in uporabo obrambnih sil ter druge 
posebne ukrepe v skladu z ustavo. 

(4) Ministrstvo za obrambo skrbi za prenos in seznanjanje 
z ukrepi za pripravljenost ter usklajuje priprave za njihovo 
izvajanje. 

2. Mobilizacija 

23. člen 
(mobilizacija) 

(1) Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti s katerimi Slo- 
venska vojska in državni organi preidejo v skladu z načrti na 
delovanje v vojnem stanju, Narodna zaščita, ostali izvajalci 
civilne obrambe in Civilna zaščita pa v stanje pripravljenosti 
za izvajanje nalog v vojni. 

(2) Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu 
izvedbe pa tajna ali javna. 

(3) O splošni mobilizacija odloča Državni zbor na predlog 
Vlade. O mobilizaciji obrambnih sil odloča predsednik repu- 
blike na predlog Vlade. 

(4) O mobilizaciji državnih organov in drugih izvajalcev civilne 
obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O preverjanju mobi- 
lizcijske pripravljenosti odloča minister za obrambo. 

(5) Ministrstvo za obrambo skrbi za usklajenost mobilizacij- 
skih priprav ter prenos povelj za izvajanje mobilizacije. 

(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvajanja mobili- 
zacije. 

24. člen 
(kurirska služba) 

(1) Ministrstvo za obrambo ureja in organizira kurirsko službo 
za izvajanje mobilizacije. 

(2) Kurirska služba se popolnjuje praviloma z vojaškimi obvez- 
niki. 

(3) Lokalne oblasti so dolžne pomagati pri organizaciji kurir- 
ske službe in izvajanju mobilizacije. 

25. člen 
(odgovornost za Izvedbo mobilizacije) 

(1) Za izvedbo mobilizacije so odgovorni minister za 
obrambo, vojaški poveljniki, načelniki Narodne zaščite, pred- 
stojniki državnih organov, župani, vodje priprav civilne 
obrambe in poveljniki Civilne zaščite. 

3. Varovanje obrambnih podatkov 

26. člen 
(varovanje obrambnih podatkov) 

(1) Obrambne podatke, ki so državna, vojaška ali uradna 
skrivnost, je potrebno varovati z izvajanjem predpisanih 
splošnih in posebnih ukrepov. Vrsto in stopnjo zaupnosti 
obrambnih podatkov določi tisti, ki je podatke prvi zbral ali 
posredoval. 

(2) Vlada določi merila za določanje obrambnih podatkov, ki 
so zaupni ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje 
ter tiste podatke, ki se ne smejo vnašati v javne publikacije. 

27. člen 
(obrambni ob|ekti In okoliši) 

(1) Minister za obrambo določi objekte in okoliše objektov, ki 
so posebnega pomena za obrambo in predpiše ukrepe za 
njihovo varovanje ter daje soglasje za meritve, snemanje in 
raziskave v teh objektih in okoliših. 
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28. člen 
(dela posebnega pomena za obrambo) 

(1) Minister za obrambo določi dela v vojaških poveljstvih in 
enotah ter v državnih organih, ki so posebnega pomena za 
obrambo, in ukrepe za njihovo varovanje. 

(2) Minister za obrambo daje predhodno mnenje k zaposlitvi 
delavcev, ki poklicno delajo na obrambnem področju v drugih 
državnih organih, razen v Ministrstvu za notranje zadeve. 

29. len 
(aero snemanje in raziskave) 

(1) Aerosnemanja in druge vrste raziskav za izdelavo karto- 
grafskih publikacij, lahko opravljajo le pravne osebe, ki jih 
pooblasti Vlada. 

(2) Fizične in pravne osebe, razen državnih organov, ki oprav- 
ljajo aerosnemanja za druge namene, morajo predhodno pri- 
dobiti soglasje Ministrstva za obrambo. 

(3) Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na 
področjih, za katera je predpisano, da so pomembna za 
obrambo, morajo predhodno pridobiti soglasje ministrstva, 
pristojnega za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ter Mini- 
strstva za obrambo. 

4. Strokovne varnostne naloge 

30. člen 
(strokovne varnostne naloge) 

(1) Strokovne varnostne naloge na področju obrambe države 
obsegajo ukrepe in aktivnosti, da se odkrije in prepreči: 

- dejavnosti tujih držav, oboroženih sil ali služb, ki ogrožajo 
obrambo države ali priprave obrambnih sil; 
- odkrivanje zaupnih podatkov o obrambi, o obrambnih 
aktivnostih ter načrtih uporabe obrambnih sil; 
- kazniva dejanja v Ministrstvu za obrambo in obrambnih 
silah. 

(2) Strokovne varnostne naloge opravljata varnostna služba 
Ministrstva za obrambo in vojaška policija. 

31. člen 
(varnostna služba) 

(1) Varnostna služba iz prejšnjega člena se organizira kot 
organizacijska enota Ministrstva za obrambo, ki ima svoje 
izpostave v vojaških teritorialnih poveljstvih ter v enotah Slo- 
venske vojske. \ 

(2) Varnostna služba Ministrstva za obrambo opravlja: 
- obveščevalne naloge; 
- protiobveščevalne naloge; 
- štabno varnostne naloge; 
- preprečuje in odkriva kazniva dejanja v Ministrstvu za 
obrambo in v obrambnih silah, 
- izvaja določene splošne in posebne varnostne ukrepe za 
varovanje obrambnih priprav ter aktivnosti; 
- strokovno usmerja delovanje vojaške policije. 

(3) Varnostna služba opravlja naloge iz prejšnjega odstavka 
v Ministrstvu za obrambo in v obrambnih silah. 

(4) Če pri opravljanju nalog varnostna služba odkrije kaznivo 
dejanje izven ministrstva ali obrambnih sil, ali dejavnost, ki 
sodi med zadeve državne varnosti, o tem obvesti pristojne 
organe za notranje zadeve oziroma Slovensko obveščevalno 
varnostno agencijo. 

(5) Varnostna služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje 
z organi za notranje zadeve in Slovensko obveščevalno var- 
nostno agencijo. 

(6) Vlada podrobneje uredi organizacijo, delovanje in določi 
pravila za opravljanje pooblastil varnostne službe ter vojaške 
policije. 

32. člen 
(pooblastila delavcev in pripadnikov varnostne službe) 

(1) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave varnostne 
službe, ki jih določi minister za obrambo, imajo pri opravlja- 
nju strokovnih varnostnih nalog pravice in pooblastila, kot jih 
imajo po zakonu pooblaščeni delavci organov za notranje 
zadeve. 

(2) Pripadniki vojne sestave varnostne službe smejo uporab- 
ljati pravice in pooblastila iz prejšnjega odstavka le kadar 
opravljajo vojaško službo. 

(3) Minister za obrambo imenuje in razrešuje delavce stalne in 
pripadnike vojne sestave varnostne službe. 

33. člen 
(posebne operativne metode In sredstva) 

(1) Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena, imajo pri opravlja- 
nju strokovnih varnostnih nalog pravico in pooblastilo upo- 
rabljati posebne operativne metode in sredstva na način in po 
postopku kot ga določa zakon za Slovensko obveščevalno 
varnostno agencijo in kriminalistično službo. 

(2) Pri dajanju in izvajanju pooblastil iz prejšnjega člena in 
uporabi posebnih operativnih metod in sredstev iz prejšnjega 
odstavka ima minister za obrambo pooblastila, kot jih zakon 
določa ministru za notranje zadeve oziroma predstojniku Slo- 
venske obveščevalne varnostne agencije. 

34. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) Varnostna služba Ministrstva za obrambo vodi zbirke 
osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem strokovnih varnost- 
nih nalog pod pogoji ter na način in v obsegu, ki je predpisan 
za področje javne varnosti in za Slovensko obveščevalno 
varnostno agencijo. 

(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je 
dopusten po pisni odločitvi ministra za obrambo, odločitvi 
delovnega telesa Državnega zbora pristojnega za nadzor nad 
delom varnostnih in obveščevalnih služb ali na zahtevo posa- 
meznika, na katerega se podatki nanašajo. 

IV. OBRAMBNE SILE 

1. SLOVENSKA VOJSKA 

1.1. Naloge In organizacija 

35. člen 
(naloge vojske) 

(1) Naloge Slovenske vojske so: 

- izvaja vojaško usposabljanje za oborožen boj in druge 
oblike vojaške obrambe; 
- zagotavlja bojno pripravljenost; 
- izvaja vojaško obrambo ob napadu na državo; 
- sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih 
nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo; 
- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih 
organizacijah. 

(2) Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali 
strankarsko dejavnost ali namen. 

(3) O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada, 
v nujnih primerih pa minister za obrambo na predlog povelj- 
nika Civilne zaščite. 
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36. člen 
(sestav vojske) 

(1) Slovenska vojska ima stalno, mirnodobno in vojno 
sestavo. V stalni sestavi so poklicni pripadniki. V mirnodobni 
sestavi so poklicni pripadniki in vojaški obvezniki na služenju 
vojaškega roka ter pripadniki rezervne sestave, kadar so 
v vojaški službi. 

(2) Vojna sestava obsega pripadnike stalne in mirnodobne 
sestave ter pripadnike rezervne sestave in materialna sredstva 
iz popisa. 

(3) Vojna sestava se organizira in pripravlja v miru. 

37. člen 
(organizacijske enote) 

(1) Slovensko vojsko tvorijo Generalštab kot organ v sestavi 
Ministrstva za obrambo, vojaška teritorialna poveljstva, ope- 
rativna poveljstva, enote in njihova poveljstva ter zavodi. 

(2) Vojaška teritorialna poveljstva se organizirajo kot pokrajin- 
ska in območna poveljstva. Območje odgovornosti posamez- 
nega poveljstva določi minister za obrambo. 

(3) Operativna poveljstva se lahko organizirajo za poveljeva- 
nje z večjimi združenimi enotami ali za poveljevanje na 
območju dveh ali več pokrajinskih poveljstev. 

(4) Zavodi se praviloma organizirajo v vojni za izvajanje voja- 
škega usposabljanja in opravljanje drugih nebojnih vojaških 
nalog. 

(5) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popol- 
njuje in opremlja Ministrstvo za obrambo v skladu s dolgoroč- 
nim programom razvoja in opremljanja obrambnih sil, ki ga 
sprejme državni zbor. 

38. člen 
(organizacija vojaških enot) 

(1) Vojno sestavo Slovenske vojske sestavljajo enote, ki so 
namenjene delovanju na celotnem državnem ozemlju ter 
enote, ki izvajajo zlasti bojni nadzor državnega ozemlja na 
določenih območjih. Oba dela vojske se morata dopolnjevati. 

(2) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe Sloven- 
ske vojske se zagotavljajo zlasti z delovanjem civilne 
obrambe. 

(3) Rodove, službe in specialnosti v vojski določa Vlada. 

(4) Formacije poveljstev, enot in zavodov stalne in vojne 
sestave določa minister za obrambo na predlog Generalštaba. 

39. člen 
(zastave, himna In oznake v vojski) 

(1) Slovenska vojska ima svojo zastavo in himno. 

(2) Bojne zastave imajo lahko tudi vojaška teritorialna povelj- 
stva, operativna poveljstva in brigade, njim enake ali višje 
enote. 

(3) Himno, obliko zastav ter oznake pripadnosti Slovenski 
vojski določi Vlada, druge oznake v Slovenski vojski pa mini- 
ster za obrambo. 

1.2. Vodenje in poveljevanje 

40. člen 
(obveznosti do vrhovnega poveljnika) 

(1) Ministrstvo za obrambo tekoče seznanja predsednika 
republike s stanjem bojne pripravljenosti vojske in drugimi 
zadevami, pomembnimi za obrambo države. 

(2) V miru Ministrstvo za obrambo zagotavlja predseaniKu 
republike tehnične in druge pogoje za zveze z Ministrstvom za 
obrambo in za opravljanje protokolarnih zadev ter straže. 

(3) V vojnem stanju Ministrstvo za obrambo zagotavlja pred- 
sedniku republike poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka 
tudi nastanitev, zavarovanje in druge pogoje za delo ter 
opravljanje funkcije vrhovnega poveljnika. 

(4) Minister za obrambo podrobneje predpiše po predhod- 
nem soglasju predsednika republike, pogoje in postopke za 
opravljanje bbveznosti iz tega člena. 

41. člen 
(vodenje vojske) 

(1) Minister za obrambo vodi Slovensko vojsko preko Gene- 
ralštaba in zato odreja potrebne razvojne, organizacijske, 
tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ki jih izvršuje načelnik 
Generalštaba in podrejeni poveljniki. Poveljniki so ministru 
odgovorni preko svojih nadrejenih. 

(2) Minister za obrambo določa planiranje in opremljanje, 
vrsto oborožitve in druge vojaške opreme, ki jo uporablja 
vojska, organizacijo materialne in zdravstvene oskrbe, pro- 
grame usposabljanja, vojaško strokovno literaturo, izdaja 
strokovna navodila in ureja druga vprašanja notranje organi- 
zacije in dela vojske. 

(3) Minister za obrambo določa po predhodnem mnenju 
predsednika republike Generalštabu praviloma letne usmeri- 
tve za načrtovanje operativnih, materialnih in organizacijskih 
priprav za uporabo vojske. 

42. člen 
(poveljevanje) 

(1) Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in 
zavodi je v pristojnosti načelnika Generalštaba in drugih po- 
veljnikov. 

(2) Vojaško poveljevanje temelji na načelih enostarešinstva, 
subordinacije in obveznega izvrševanja povelj. 

(3) Vsaka vojaška oseba mora biti vselej seznanjena katera 
vojaška oseba ji je nadrejena in katera podrejena. 
(4) Vsak poveljujoči mora imeti namestnika, če tega ni, poo- 
blasti vojaško osebo, ki ga nadomešča. 

(5) Vsaka enota mora biti vselej seznanjena, kdo ji nepo- 
sredno poveljuje. 

(6) Poveljujoči mora nadzorovati, da se njegova povelja izvr- 
šujejo. 

(7) Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti povelja, če je očitno, da 
bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno vojno 
pravo. 

43. člen 
(odgovornost poveljnikov) 

(1) Načelnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravlje- 
nost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov 
v vojski. 

(2) Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren za bojno 
pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, 
enot in zavodov. 

(3) Poveljnik pokrajine je odgovoren za bojno pripravljenost, 
delo injjporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. 

(4) Poveljnik območja je odgovoren za bojno pripravljenost, 
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. 

(5) Poveljniki enot in zavodov so odgovorni za bojno priprav- 
ljenost, delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov. 
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44.člen 
(imenovanje poveljnikov) 

(1) Načelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog mini- 
stra za obrambo. 

(2) Ob imenovanju ministra za obrambo je načelnik General- 
štaba dolžan ponuditi ministru za obrambo svoj odstop. 

(3) Poveljnike in namestnike poveljnikov v mirnodobni 
sestavi, poveljnike in namestnike poveljnikov samostojnih 
bataljonov, njim enakih in višjih enot vojne sestave imenuje 
minister za obrambo. 

(4) Minister za obrambo pooblasti poveljnike, ki imenujejo 
poveljnike in namestnike poveljnikov ter druge starešine 
v mirnodobni in v vojni sestavi v skladu s prejšnjim od- 
stavkom. 

(5) Pristojnost za imenovanje iz tega člena obsega tudi pri- 
stojnost za razrešitev. 

45. člen 
(akti vodenja in poveljevanja) 

(1) Vodenje vojske se izvaja z akti vodenja kot so smernice, 
obvezne usmeritve, pravila in navodila. 

(2) Poveljevanje v vojski se izvaja z akti poveljevanja kot so 
direktive, odločitve, načrti, ukazi ali povelja. 

(3) Akti vodenja in poveljevanja so obvezni za vse, na katere 
se nanašajo. 

(4) Akti vodenja in poveljevanja, razen povelj, se praviloma 
izdajajo pismeno. 

1.3. Vojaška služba 

46. člen 
(opravljanje vojaške službe) 

(1) Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del v voja- 
ških poveljstvih, enotah in zavodih. 

(2) Vojaško službo opravljajo pripadniki stalne sestave, voja- 
ški obvezniki, ki so na služenju vojaškega roka ter pripadniki 
rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo. 

(3) Za vojaško službo se šteje tudi opravljanje nalog 
v Narodni zaščiti. 

(4) Minister za obrambo lahko določi, da se vojaška služba 
opravlja tudi na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za 
obrambo ali v drugih državnih organih na predlog predstojni- 
kov teh organov oziroma, da se opravljanje določenih pomož- 
nih ali vzdrževalnih del v stalni sestavi vojske, ne šteje za 
vojaško službo. 

47. člen 
(vojaške osebe) 

(1) Kdor opravlja vojaško službo je vojaška oseba in je podre- 
jen vojaški disciplini. 

(2) Pripadnik stalne sestave postane vojaška oseba z dnem, 
ko nastopi delo v stalni sestavi vojske ali drugo delo na 
katerem se opravlja vojaška služba in preneha biti vojaška 
oseba, ko preneha opravljati tako delo. 

(3) Vojaški obveznik, ki je na služenju vojaškega roka, postane 
vojaške oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha 
biti vojaška oseba z odpustom s služenja vojaškega roka. 

(4) Vojaški obveznik, pripadnik rezervne sestave, postane 
vojaška oseba z vstopom v enoto ali zavod in preneha biti 
vojaška oseba z odpustom iz enote ali zavoda. 

48. člen 
(prisega) 

(1) Kdor prvič nastopi vojaško službo mora dati prisego. 

(2) Prisega se glasi: 
»Slovesho prisegam, da bom branil samostojnost, neodvis- 
nost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Repu- 
blike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri 
njeni obrambi«. 

49. člen 
(pooblastila in prepovedi) 

(1) Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi službeno 
izkaznico ali vojaško knjižico, uniformo in strelno orožje 
v skladu s pravili službe. 

(2) Vojaška oseba se ne sme v uniformi udeleževati shodov 
političnih strank. 

(3) Vojaška oseba med opravljanjem vojaške službe nima 
pravice do stavke. 

(4) Prepovedano je kakršnokoli strankarsko delovanje, propa- 
ganda ali shodi strank v vojaških objektih ter v vojaških 
poveljstvih, enotah in zavodih. 

50. člen 
(uporaba orožja) 

(1) Vojaška oseba lahko uporabi strelno orožje pri opravljanju 
stražarske, patruljne, požarne ali druge podobne službe, če 
ne more drugače: 

1. zavarovati življenja moštva, ki ga varuje; 

2. odvrniti napada ali neposredno nevarnost napada na objekt 
ali druga sredstva, ki jih varuje; 

3. odvrniti neposreden napad s katerim je ogroženo njeno 
življenje. 

(2) Vojaške osebe, ki službo opravljajo pod neposrednim 
vodstvom nadrejenega, smejo orožje uporabiti le po njego- 
vem povelju. 

(3) Pri opravljanju bojnih nalog vojaške osebe uporabljajo 
strelno ali drugo orožje po pravilih za bojno delovanje. 

51. člen 
(varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter ugovor) 

(1) Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri 
varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če meni, da 
so ji med vojaško službo te pravice ali svoboščine omejene ali 
kršene. 

(2) Vojaška oseba ima pravico do ugovora zoper prejeto 
povelje v skladu s pravili službe. Ugovor ne zadrži izvršitve 
dobljenega povelja, razen v primeru iz sedmega odstavka 42. 
člena. 

52. člen 
(posebne pravice med vojaško službo) 

(1) Vojaški obvezniki, ki služijo vojaški rok, in pripadniki 
rezervne sestave, imajo med vojaško službo pravico do brez- 
plačnega zdravstvenega varstva, denarnih prejemkov in 
povračil stroškov nastalih v zvezi z vojaško službo. Pripadniki 
stalne sestave imajo pravico do brezplačne nujne zdravstvene 
pomoči med vojaško službo. 

(2) Stroške zdravstvenega varstva in zavarovanja iz prejšnjega 
odstavka krije država, če vojaškim obveznikom zavarovanje ni 
zagotovljeno na drugi podlagi. 

(3) Pripadniki rezervne sestave imajo med vojaško službo 
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v miru pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega 
zaslužka v višini in pod pogoji, ki jih določi Vlada. 

(4) Družinski člani pripadnika vojne sestave Slovenske vojske, 
ki jih je dolžan preživljati, imajo po razglasitvi vojnega stanja 
pravico do preskrbnine toliko časa, dokler se pripadnik ne 
vrne iz vojaške službe. Pogoje in višino preskrbnine določi 
Vlada. 

(5) Minister za obrambo predpiše, vrsto in obseg pravic iz 
prvega odstavka ter postopek za uveljavljanje teh pravic 
nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in pre- 
skrbnin. 

53. člen 
(priznanja) 

(1) Vojaške osebe so lahko pohvaljene za zasluge in hrabrost 
ter uspehe pri opravljanju vojaške službe. 

(2) Pohvala oziroma priznanje za zasluge in hrabrost ter 
uspehe pri opravljanju vojaške službe se lahko podeli tudi 
osebi, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma tujemu 
organu ali organizaciji. 

(4) Vrste priznanj, ki se podeljujejo vojaškim in drugim ose- 
bam, organom in organizacijam za zasluge in krepitev 
obrambe države, predpisuje minister za obrambo. 

54. člen 
(hramba oborožitve In vojaške opreme) 

(1) Vojaškim osebam se lahko da oborožitev in oprema 
v hrambo. 

(2) Oborožitev in vojaška oprema se lahko da v hrambo tudi 
vojaškim obveznikom, ko ne opravljajo vojaške službe. 

(3) Kdor izgubi, poškodbuje, odtuji ali uniči oborožitev ali 
vojaško opremo, ki mu je dana v hrambo, mora pokriti nastalo 
Škodo. 

(4) Vojaška oseba oziroma vojaški obveznik mora oborožitev 
in vojaško opremo, ki mu je dana v hrambo, skrbno varovati 
ter hraniti v skladu z navodili in na lastne stroške. 

55. člen 
(kazenska In odškodninska odgovornost) 

(1) Vojaške osebe kazensko odgovarjajo po kazenskem za- 
konu. 

(2) Vojaške osebe odškodninsko odgovarjajo po predpisih, ki 
urejajo odškodninsko odgovornost delavcev v državni upravi. 

56. člen 
(disciplinska odgovornost) 

(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne za kršitev voja- 
ške discipline. 

(2) Kršitve vojaške discipline so: 

1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v vojaško 
enoto ali zavod; 

2. uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev, ki onemo- 
gočajo opravljanje vojaške službe; 

3. opustitev varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo 
varnost moštva ali vojaškega premoženja; 

4. malomarne) izvrševanje dolžnosti; 

5. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev dobljenega 
Povelja; 

6. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z voja- 
ško službo ali opravljanje določenih dolžnosti v zvezi z njo; 

7. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnih koli koristi od 
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo; 

8. namerno povzročanje škode na vojaškem premoženju; 

9. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, predpostavlje- 
nih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do 
civilnih oseb. 

(3) Za pripadnike stalne sestave, se kot kršitve vojaške disci- 
pline štejejo tudi vse kršitve delovne dolžnosti predpisane za 
delavce v državni upravi. 

(4) Disciplinska odgovornost za pripadnike stalne sestave se 
ugotavlja po postopku predpisanem za delavce v državni 
upravi v kolikor ni s pravili službe določeno drugače. 

57. člen 
(disciplinski ukrepi) 

(1) Za kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu obvez- 
niku na služenju vojaškega roka, izreče naslednje disciplinske 
ukrepe: 

- opomin; 
- javni opomin; 
- prepoved izhoda iz vojaške enote ali zavoda v prostem 
času; 
- podaljšano opravljanje dolžnosti v notranji službi; 
- premestitev v drugo enoto. 

(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka razen podaljšanega oprav- 
ljanja dolžnosti, se lahko izrečejo tudi pripadniku rezervne 
sestave, kadar je v vojaški službi. 

(4) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za kršitve vojaške 
discipline, lahko odvzame čin ali se ga razporedi na drugo ali 
nižjo dolžnost. 

(5) Pripadniku stalne sestave se za kršitev vojaške discipline 
lahko izrečejo disciplinski ukrepi predpisani za delavce 
v državni upravi in ukrepi iz prejšnjega odstavka. 

(6) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi, ki so 
smotrni in uresničljivi. Kot poseben disciplinski ukrep se 
lahko v vojnem stanju izreče zapor do 30 dni. 

58. člen 
(varstveni ukrepi) 

(1) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, ki krši vojaško 
disciplino ali pravila službe tako, da neposredno ogrozi var- 
nost moštva ali vojaškega premoženja, se lahko izreče poleg 
disciplinskega ukrepa tudi eden od naslednjih varstvenih 
ukrepov: 

1. prepoved samostojnega opravljanja dolžnosti do treh me- 
secev; 

2. prepoved samostojnega upravljanja vojaškega vozila, stroja 
ali plovila do šest mesecev; 

3. razporeditev na drugo nižjo dolžnost do šestih mesecev. 

(2) Vojaški osebi, kateri je bil izrečen varstveni ukrep, pripa- 
dajo med trajanjem ukrepa pravice glede na dolžnost, ki jo 
dejansko opravlja. 

59. člen 
(odnosi, red In notranje službe) 

(1) Vlada podrobneje uredi odnose v vojaški službi, red in 
notranje službe, pristojnosti in postopek za uveljavljanje dis- 
ciplinske in odškodninske odgovornosti, za izrekanje varstve- 
nih ukrepov ter druga vprašanja vojaške službe. 
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1.4. Čini, podeljevani« činov in poviševanje 
! •••> • 

60. člen 
(vrste činov) 

(1) V Slovenski vojski so naslednji čini: 

- za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik in de- 
setnik; 
- za podčastnike, slušatelje šole za častnike ter šole za 
častnike vojnih enot vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in 
praporščak; 
- za častnike in generale podporočnik, poročnik, stotnik, 
major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalpodpolkov- 
nik in generalpolkovnik. 

(2) Mornariški častniški in admiralski čini so podporočnik, 
poročnik korvete, poročnik fregate, kapitan korvete, kapitan 
fregate, kapitan bojne ladje, kapitan, viceadmiral in admiral. 

(3) Podčastniki in častniki, ki imajo nižji čin kot je predpisan 
za dolžnost, ki jo opravljajo v stalni ali v vojni sestavi, imajo 
pravico do naslovnega čina, ki preneha, ko prenehajo oprav- 
ljati dolžnost. Pravica do naslovnega čina ni izrečena s pravi- 
cami imetnikov činov iz prejšnjih dveh odstavkov. 

61. člen 
(poviševanje vojakov in podeljevanje činov) 

(1) V čin poddesetnika ali desetnika se lahko poviša vojak ali 
slušatelj vojaške šole. 

(2) Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, če 
izpolr\juje predpisane pogoje in je opravil vojaško šolanje. 

(3) Podčastniku se lahko podeli čin podporočnika, če izpol- 
njuje predpisane pogoje in je opravil vojaško šolanje. 

(4) Vojake povišuje poveljnik bataljona ali njemu enak stare- 
šina oziroma predstojnik vojaške izobraževalne institucije. 

(5) Čine podeljuje minister za obrambo. 

62. člen 
(poviševanje podčastnikov in častnikov) 

(1) Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko 
povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje po- 
goje: 

- da ima predpisano splošno izobrazbo; 
- da je imenovan na dolžnost na kateri se opravlja vojaška 
služba in za katero se zahteva višji čin; 
- da je dolžnost opravljal določen čas; 
- da je uspešno končal vojaške vaje ali drugo vojaško uspo- 
sabljanje; t 
- da je od zadnjega povišanja preteklo najmanj eno leto. 

(2) Vojaškemu obvezniku se v vojnem stanju ali zaradi vojnih 
izkušenj pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga poviša 
v neposredno višji čin, če je postavljen na dolžnost, za katero 
se zahteva neposredno višji čin. 

(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje mini- 
ster za obrambo na predlog Generalštaba in njemu podreje- 
nih poveljstev. Generalpodpolkovnike, generalpolkovnike, 
viceadmirale in admirale povišuje predsednik republike na 
predlog ministra za obrambo in po predhodnem soglasju 
Vlade. 

(4) Minister za obrambo pooblasti načelnika Generalštaba in 
druge poveljnike za poviševanje podčastnikov. 

(5) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za pode- 
ljevanje činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častni- 
kov ter odvzem činov. 

1.5. Vojaške šole 

63. člen 
(vrste vojaških šol) 

(1) Ministrstvo za obrambo organizira: 
- šolo za podčastnike; 
- šolo za častnike vojne sestave; 
- šolo za poveljniško-štabno usposabljanje. 

(2) V šole iz prejšnjega odstavka, razen v šolo za častnike 
vojne sestave, se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjuje pogoje 
za poklicno delo v stalni sestavi vojske. 

(3) Šolo za častnike vojne sestave kandidati opravijo med 
služenjem vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva 
v političnih strankah. 

(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne 
sestave. 

(5) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških 
dolžnosti šolajo v tujini oziroma tuje vojaške osebe se lahko 
šolajo na vojaških šolah iz prvega odstavka tega člena. 

(6) Podrobneje pogoje za vpis in programe za vojaške šole 
določa minister za obrambo. 

1.6. Vo|aška policija 

64. člen 
(naloge vojaške policije) 

(1) Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost 
vojaškega prometa ter opravlja posamezna opravila v zvezi 
s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski, 
varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za 
obrambo. 

(2) Vojaška policija skrbi tudi za varovanje poveljstev in enot 
ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma 
kadar se nahaja v objektih in njihovih okoliših, ki o posebnega 
pomena za obrambo. 

(3) Strokovno delo vojaške policije usmerja varnostna služba 
Ministrstva za obrambo. 

(4) Organizacija vojaške policije se določa s formacijo. 

(5) Poveljniki enot vojaške policije so podrejeni in odgovorni 
za svoje delo poveljnikom poveljstev ali enot pri katerih se 
organizira vojaška policija v skladu s prejšnjim odstavkom. 

65. člen 
(pravice In pooblastila vojaške policije) 

(1) Vojaška policija ima pravico in pooblastila za smiselno 
uporabo ukrepov in prisilnih sredstev predpisanih za policijo. 
Pripadniki vojaške policije rezervne sestave imajo pravice in 
pooblastila vojaške policije le kadar opravljajo vojaško 
službo. 
(2) Vojaška policija ima v skladu s prejšnjim odstavkom pra- 
vico in pooblastila da: 

1. opozarja ter daje navodila; 

2. legitimira, napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje ali 
odvzame prostost; 

3. opravlja osebne preglede in preiskave, preglede prevoznih 
sredstev, prtljage ter objektov in njihovih okolišev, ki so 
posebnega pomena za obrambo; 

4. zaseže predmete; 

5. uporablja prisilna sredstva; 

6. ureja in nadzoruje vojaški promet; 
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7- zbira obvestila, zahteva podatke od oseb in ugotavlja isto- 
vetnost oseb in predmetov. 

(3) Vojaška policija lahko pridrži vojaško osebo, ki pod vpli- 
vom alkohola ali drugih omamnih sredstev moti javni red in 
"lir ali vojaško disciplino do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24 
ur. 

66. člen 

0) Pravice in pooblastila iz prejšnjega člena vojaška policija 
uporablja le: 

~ v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za 
obrambo; 

- na območju tabora, če je enota ali zavod izven vojašnice; 

~ zoper vojaške osebe. 

(2) Vojaška policija lahko uporablja vozila s prednostjo. 

(3) Pri urejanju vojaškega prometa v javnem prometu vojaška 
Policija delo usklajuje s policijo. 

(4) Vojaška policija lahko ugotovi istovetnost osebe, ki nosi 
uniformo ali dele uniforme Slovenske vojske ne glede na to 
kje se taka oseba nahaja, oziroma istovetnost voznika in 
potnikov, če uporabljajo vozilo z oznakami Slovenske vojske. 

67. člen 
(ukrepanje vojaške policije) 

(1) Če vojaška policija v objektu ali okolišu, ki je posebnega 
pomena za obrambo, pri kaznivem dejanju ali nepooblašče- 
nem zadrževanju zaloti civilno osebo, o tem obvesti policijo. 
Zoper tako osebo vojaška policija lahko uporabi le najnuj- 
nejše ukrepe in prisilna sredstva, da jo pridrži do prihoda 
policije oziroma uspešno odvrne napad na moštvo, osebe ali 
objekte in premoženje, ki ga varuje. 

2. Narodna zaščita 

68. člen 
(naloge Narodne zaščit«) 

(1) Narodno zaščito organizirajo v lokalnih skupnostih pri- 
stojna območna poveljstva za; 

1. bojni nadzor območja lokalne skupnosti; 

2. varovanje objektov pomembnih za oskrbo, delo in življenje 
v vojnem stanju; 

3. varovanje lokalnih in državnih oblasti. 

(2) Narodno zaščito se organizira kot skupine ali enote za 
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka. 

(3) Za vodenje narodne zaščite, delovanje in odnose v njej se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo odnose 
v Slovenski vojski. 

69. člen 
(vodenje In popolnjevanje Narodne zaščite) 

(1) Narodno zaščito v lokalni skupnosti vodi načelnik, ki ga 
Imenuje poveljnik območja po predhodnem mnenju župana. 

(2) Načelnik ima namestnika in enega ali več pomočnikov, ki 
se razporedijo na dolžnost v Narodno zaščito. 

(3) Za opravljanje nalog v Narodni zaščiti se razporedijo in po 
potrebi vpokličejo vojaški obvezniki, ki nimajo vojnega razpo- 
reda niti niso razporejeni na delovno dolžnost, v Civilno 
zaščito ali ne opravljajo dolžnosti v službah za zaščito in 
reševanje. 

(4) Načelnik usklajuje varovanje objektov ter lokalnih in držav- 
nih oblasti s pristojnimi organi za notranje zadeve in žu- 
panom. 

(5) Pri opravljanju nalog pripadniki Narodne zaščite nosijo 
oznake pripadnikov Slovenske vojske, orožje in vojaško knji- 
žico. 

70. člen 
(pravice in pooblastila pripadnikov) 

(1) Pripadnik Narodne zaščite ima pri opravljanju nalog pra- 
vice in pooblastila kot vojaška oseba. 

(2) Kadar Narodna zaščita opravlja naloge skupaj z vojaško 
enoto, skupno delovanje vodi poveljnik vojaške enote. 

(3) Kadar Narodna zaščita opravlja naloge samostojno, je njen 
načelnik podrejen poveljniku območja. 

(4) Poveljnik območja usmerja in vodi delovanje Narodne 
zaščite ter skrbi za njeno usposabljanje in opremljanje. 

(5) Za usposabljanje pripadnikov Narodne zaščite se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo usposabljanje 
rezervne sestave vojske. 

(6) Vlada podrobneje uredi organizacijo, priprave in delovanje 
Narodne zaščite. 

V. CIVILNA OBRAMBA 

1. Ukrepi državnih organov In organov lokalni skupnosti za 
delo v vojni 

71. člen 
(naloge Vlade) 

(1) Vlada sprejema oceno ogroženosti države pred napadom 
ter za delovanje gospodarstva in drugih dejavnosti v vojni. 

(2) Vlada sprejema obrambni načrt države. Načrt sestavljajo 
načrt uporabe obrambnih sil, načrt vlade in ministrstev ter 
Štaba za civilno zaščito. Upravitelj obrambnega načrta države 
je Ministrstvo za obrambo. 

(3) Vlada podrobneje predpiše postopek izdelave in vsebino 
obrambnih načrtov ter načrtovanja proizvodnje in storitev 
v vojni, organizacijo upravnih zvez in kriptografskega ter 
protielektronskega zavarovanja prenosa podatkov na 
področju obrambe. 

72. člen 
(naloge državnih organov) 

(1) Državni organi določijo v obrambnih načrtih svojo organi- 
zacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo 
nepretrgano opravljanje dejavnosti iz svoje pristojnosti. 

(2) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanje 
dejavnosti v vojni iz njihove pristojnosti. 

(3) Ministrstvo za obrambo strokovno usmerja in usklajuje 
ukrepe in priprave za delo državnih organov v vojni ter zago- 
tavlja pogoje za delo predsednika republike; vlade in držav- 
nega zbora v vojnem stanju. 

73. člen 
(organi lokalnih skupnosti) 

(1) Občinski in mestni oziroma pokrajinski organi določijo 
svojo organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da 
zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. 

(2) Župan v vojnem stanju sprejema potrebne ukrepe in akte, 
če se občinski ali mestni svet ne more sestati in jih predloži 
v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 
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(3) Občinam lahko vlada v vojnem stanju naloži, da opravljajo 
določene naloge v zvezi z izvajanjem civilne obrambe. 

(4) Župan oziroma predsednik pokrajine lahko predlaga 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da se 
na delovno dolžnost razporedijo občinski oziroma pokrajinski 
uslužbenci potrebni za delo v vojni. 

74. člen 
(upravne zveze In varstvo prenosa podatkov) 

(1) Ministrstvo za obrambo organizira za vodenje obrambe 
upravne zveze s katerimi se zagotavlja zveze za državne 
organe, podjetja, zavoda in druge organizacije, katerih dejav- 
nost je posebnega pomena za obrambo države po odločitvi 
vlade ter zveze sodelovanja med državnimi organi in Sloven- 
sko vojsko. 

(2) Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje lokalnih 
oblasti ter delovanje službe za opazovanje in obveščanje. 

(3) Za potrebe upravnih zvez se lahko uporablja tudi dele 
drugih sistemov zvez. 

(4) Delovanje sistemov zvez v vojni zagotavljajo enote za 
zveze, ki jih po načelih, ki veljajo za vojaške enote, organizira 
Ministrstvo za obrambo. 

(5) Ministrstvo za obrambo organizira tudi kriptografsko in 
protielektronsko zavarovanje prenosa podatkov v sistemih 
zvez, ki se uporabljajo za obrambne potrebe. 

2. Gospodarska obramba 
75. člen 

(gospodarska obramba) 

(1) Gospodarska obramba obsega priprave in delovanje 
v vojni podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejav- 
nost je po določitvi vlade posebnega pomena za obrambo ter 
materialno in zdravstveno oskrbo Slovenske vojske, prebival- 
stva, državnih organov in drugih obrambnih potreb. 

(2) Gospodarska obramba obsega tudi priprave džavnih orga- 
nov za preprečevanje gospodarskih in drugih ukrepov proti 
državi v vojni, ki bi oslabili njeno obrambno moč. 

(3) Sestavni del gospodarske obrambe je proizvodnja in pro- 
met z vojaškim orožjem ter opremo. 

76. člen 
(materialna In zdravstvena oskrba) 

(1) Pristojni državni organi na podlagi potreb Slovenske voj- 
ske, prebivalstva in drugih obrambnih potreb v vojnem stanju, 
določijo vrsto in obseg proizvodnje ter storitev v vojni. 

(2) Na podlagi potreb iz prejšnjega odstavka pristojni državni 
organi določijo, katera podjetja, zavodi in druge organizacije 
bodo v vojnem stanju opravljale proizvodnjo in storitve ter 
v kakšnem obsegu. Pristojni državni organi z izbranimi 
podjetji, zavodi in durgimi organizacijami sklenejo pogodbe. 

(3) Izbrana podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne 
v miru izvršiti kadrovske in druge priprave za določeno proiz- 
vodnjo in storitve v vojni. Priprave, ki presegajo njihovo redno 
dejavnost, financira država. « 
(4) Lokalne oblasti so dolžne pomagati pri pripravah in orga- 
nizaciji proizvodnje ter storitev v vojni. 

(5) Državni organi iz drugega odstavka lahko uporabijo 
podatke o poslovnih subjektih za namene iz prvega odstavka, 
ki so zbrani z nacionalnim programom statističnih raziskovanj 
za določitev nosilcev proizvodnje in storitev v vojnem stanju. 

77. člen 
(zagotovitev pogojev za delo v vojni) 

(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je 
po odločitvi Vlade posebnega pomena za obrambo države ter 

organizacije iz prejšnjega člena, lahko predlagajo upravnemu 
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da razporedi na 
delovno dolžnost potrebno število njihovih delavcev ter sred- 
stev iz popisa, da bi lahko opravljali zahtevano proizvodnjo ali 
storitve v vojnem stanju. 

78. člen 
(raclonlrana preskrba In drugI ukrepi) 

(1) Vlada lahko v vojnem stanju zaradi zagotavljanja oskrbe 
prebivalstva in drugih obrambnih potreb poleg omejitev, ki jih 
določajo predpisi o varstvu konkurence in drugi predpisi: 
- uvede racionirano preskrbo z določenimi izdelki in stori- 
tvami; 
- omeji prosto prodajo določenih proizvodov in surovin; 
- odredi obvezen odkup določenih proizvodov; 
- odredi utesnitev za sprejem in nastanitev evakuirancev; 
- odredi posebne ukrepe za delovanje določenih podjetij, 
zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost bi lahko 
ogrozila prebivalstvo zaradi vojnih dejstvovanj. 

(2) Vlada lahko v vojnem stanju odredi izmik ali evakuacijo, 
omeji pravico do prostega gibanja prebivalcev na določenih 
obmnočjih ter omeji ali prepove prost vstop in čas bivanja 
tujcev v državi. Izmik ali evakuacijo Vlada odredi praviloma po 
predhodnem mnenju župana tiste lokalne skupnosti, na 
območju katere se izmik ali evakuacija izvaja. 

(3) Z razglasitvijo vojnega stanja pripadniki vojne sestave 
vojske lahko odpotujejo iz države le s soglasjem upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

79. člen 
(promet z vojaškim orožjem In opremo) 

(1) Vojaško orožje in vojaško opremo lahko prodaja, izvaža ali 
uvaža le podjetje, zavod ali druga organizacija, ki pridobi 
koncesijo Vlade. 

(2) Za vsak izvoz, uvoz ali za tranzit vojaškega orožja in 
opreme čez državno ozemlje, je potrebno predhodno soglasje 
Ministrstva za obrambo. 

(3) Minister za obrambo predpiše, kaj se šteje za vojaško 
orožje in opremo. 

80. člen 
(proizvodnja vojaškega orožja In opreme) 

(1) Kdor želi proizvajati vojaško orožje ali opremo mora poleg 
izpolnjevanja pogojev določenih s splošnimi predpisi pred- 
hodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo. 

(2) Z proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi 
proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov voja- 
škega orožja in opreme. 

(3) Ministrstvo za obrambo določi v skladu s 76. členom 
naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 79. in tega 
člena v vojnem stanju. 

3. Psihološka obramba In druge oblike nevojaške oblike 
obrambe 

< 81. člen 
(namen In obseg) 

(1) Psihološka obramba obsega organizacijo, priprave in 
delovanje informativno propagandne dejavnosti ter medijev 
za obveščanje javnosti v vojnem stanju. 

(2) Priprave psihološke obrambe ureja Vlada. 

(3) Načrt psihološke obrambe je sestavni del obrambnega 
načrta države. 
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82. (len 
(druge nevojaške oblike obrambe) 

(1) Državljani imajo pravico organizirati in izvajati v vojnem 
stanju različne nevojaške oblike obrambe. 

(2) Državljani se seznanjajo in usposabljajo za nevojaške 
oblike obrambe iz prejšnjega odstavka na neobvezen način. 

(3) Državni organi po potrebi usmerjajo in usklajujejo nevoja- 
ške oblike obrambe iz prvega odstavka. 

83. (len 
(zaščita In reševan|e) 

(1) Zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih 
dobrin v vojnem stanju opravljajo organi, službe, enote in 
organizacije, ki to dejavnost opravljajo v miru. 

(2) Organom, službam, enotam in organizacijam iz prejšnjega 
odstavka v vojnem stanju ni dovoljeno nalagati nalog 
v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom. 

A 
VI. VODENJE IN NADZOR OBRAMBE DRŽAVE 

84. člen 
(Državni zbor) 

(1) Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in 
izvajanje obrambe ter odloča o drugih vprašanjih obrambe 
v skladu z ustavo. 

(2) Državni zbor sprejema splošne dolgoročne programe raz- 
voja in opremljanja obrambnih sil. 

(3) Državni zbor nadzira organizacijo, priprave in izvajanje 
obrambe države neposredno in preko pristojnih delovnih 
teles. 

85. člen 
(vrhovni poveljnik) 

(1) Vrhovni poveljnik obrambnih sii je predsednik republike. 

86. člen 
(Vlada) 

(1) Vlada usklajuje organizacijo, priprave in vodi izvajanje 
vojaške in civilne obrambe države. 

(2) Vlada neposredno vodi civilno obrambo, usklajeno z voja- 
ško obrambo. 

(3) Vlada poroča Državnemu zboru o pripravah obrambe pred 
obravnavo državnega proračuna. 

(4) Za usklajevanje nalog iz tega člena Vlada imenuje Svet za 
nacionalno varnost kot posvetovalni in usklajevalni organ. 

(5) Svet za nacionalno varnost in njegove pristojnosti ureja 
zakon. 

87. člen 
(koordinacijske skupine) 

(1) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe ter 
varnostnih nalog v vojni Vlada imenuje koordinacijsko sku- 
pino, ki jo sestavljajo predstavniki vojaške in civilne obrambe, 
notranjih in zunanjih zadev, Slovenske varnostno obvešče- 
valne agencije, zaščite in reševanja ter drugi. 

(2) Vlada imenuje koordinacijske skupine tudi za operativno 
usklajevanje vojaške in civilne obrambe na posameznih 
območjih države. 

(3) Koordinacijske skupine iz prejšnjega odstavka so odgo- 
vorne koordinacijski skupini ustanovljeni na ravni države. 

(4) Koordinacijske skupine iz tega člena nimajo pravice odlo- 
čanja v zadevah, ki so z zakonom dane v izrečno pristojnost 
posameznih državnih organov. 

88. člen 
(nadzor nad varnostno službo In vojaško policijo) 

(1) Minister za obrambo omogoča stalen nadzor nad delom 
varnostne službe Ministrstva za obrambo in vojaške policije 
delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu za nadzor 
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

(2) Minister za obrambo pošlje v januarju za preteklo leto 
redno letno poročilo delovnemu telesu iz prejšnjega odstavka 
o delu varnostne službe Ministrstva za obrambo in vojaške 
policije ter o uporabi posebnih operativnih metod in sredstev. 

VII. INŠPEKCIJA 

89. člen 
(Inšpektorat za obrambo) 

(1) Inšpekcijo na obrambnem področju opravlja Inšpektorat 
za obrambo, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. 

(2) Inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje predpisov na 
obrambnem področju in pri tem zlasti: 

- preverjajo stanje priprav civilne obrambe; 
- preverjajo stanje in usposobljenost za izvajanje ukrepov za 
pripravljenost in mobilizacijo; 
- preverjajo izvajanje vojaškega usposabljanja, 
- preverjajo in ocenjujejo bojno pripravljenost in delo voja- 
ških poveljstev, enot in zavodov; 
- preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih zadev na 
področju obrambe. 

(3) Glavni inšpektor za obrambo lahko odredi za uresničitev 
smotrov inšpekcije iz prejšnjega odstavka praktični preizkus 
ali vajo. Če vaja ali preizkus obsega tudi preverjanje mobiliza- 
cilje mora inšpektor predhodno pridobiti soglasje ministra za 
obrambo. 

(4) Minister za obrambo podrobneje predpiše način in posto- 
pek za opravljanje inšpekcije na obrambnem področju. 

90. člen 
(!nšpekc!|skl ukrepi) 

(1) Inšpekcija iz prejšnjega člena ima poleg splošnih poobla- 
stil predpisanih za inšpekcije, pravico in dolžnost: 

<* 
- naložiti, da se v določenem roku ali na določen način 
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja s predpisi, 
načrti ali akti vodenja in poveljevanja; 

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa odstrani 
z dela delavec oziroma pripadnik vojne sestave, ki s svojim 
delom ogroža varnost ljudi in premoženja; 

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa ustvarijo 
dejanja ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožale ljudi ali premo- 
ženje; 

- predlagati uvedbo postopka za razrešitev z dela ali dolžno- 
sti oziroma za ugotovitev odgovornosti. 

(2) Zoper odločitev inšpektorja iz prejšnjega odstavka je 
dovoljen v roku 15 dni ugovor ministru za obrambo. Ugovor 
ne zadrži izvršitve naloženega ukrepa, če gre za ukrep iz 
druge ali tretje alinee prejšnjega odstavka. 
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VIII. POKLICNO DELO NA OBRAMBNEM PODROČJU 

91. člen 
(posebni pogoji) 

(1) Za delavce na obrambnem področju veljajo predpisi 
o delavcih v državni upravi, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. 

(2) Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem 
področju, mora biti državljan Republike Slovenije. 

(3) Kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora poleg 
pogoja določenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 

- da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje 
vojaške službe in da je odslužil vojaški rok; 
- da ima ustrezno splošno izobrazbo; 
- da ni član nobene politične stranke. 

(4) Služenje vojaškega roka iz prejšnjega odstavka ni pogoj 
za sklenitev delovnega razmerja za ženske. 

(5) Ustrezna splošna izobrazba iz tretjega odstavka je za 
vojaka praviloma končana poklicna šola, za podčastnika sred- 
nja in za častnika višja ali visoka šola. 

(6) Minister za obrambo določi kriterije za ugotavljanje spo- 
sobnosti iz prve alinee tretjega odstavka tega člena. 

92. člen 
(sklenitev delovnega razmerja brez objave) 

(1) Delovno razmerje na obrambnem področju se lahko 
sklene brez javne objave za delovna mesta: 

- višjih upravnih in upravnih delavcev oziroma strokovno 
tehničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne 
obrambe, upravnih zvez, informatike in telekomunikacij, krip- 
tozaščite in protielektronske zaščite, tehnične zaščite, voja- 
ške, razvojne in strokovno varnostne zadeve; 

- poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih 
namestnikov, poveljnikov bataljonov in drugih njim enakih ali 
višjih položajev; 

- starešin, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski; 

- inšpektorjev. 

(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s siste- 
matizacijo in formacijo. 

93. člen 
(štipendisti za delo v vojski) 

(1) Štipendisti na srednjih, višjih in visokih šolah, ki imajo 
med šolanjem sklenjeno štipendijsko pogodbo z Ministrstvom 
za obrambo, po šolanju opravijo vojaški rok v skladu z za- 
konom. 

(2) Vojaški rok iz prejšnjega odstavka se šteje v pripravniško 
dobo, če štipendist sklene po končanem šolanju z Ministr- 
stvom za obrambo pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske 
in če je bil štipendist Ministrstva za obrambo najmanj polo- 
vico šolanja. 

(3) Štipendist, ki po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi 
iz prejšnjega člena, mora Ministrstvu za obrambo vrniti pre- 
jemke v času štipendiranja in služenja vojaškega roka, v času, 
ki je enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega roka. 

94. člen 
(konkurenčna prepoved) 

(1) Vodje uprav in samostojnih organizacijskih enot Ministr- 
stva za obrambo ter določenih notranjih organizacijskih enot, 

načelnik Generalštaba, poveljniki pokrajin in območij, opera- 
tivnih poveljstev, brigad, njim enakih ali višjih enot med 
poklicnim delom v obrambi ne smejo sodelovati v upravljanju 
podjetij, zavodov oziroma gospodarskih družb. 

(2) Minister za obrambo določi delovna mesta iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

95. člen 
(pogodba o zaposlitvi) 

(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške 
službe, lahko sklene z Ministrstvom za obrambo pogodbo 
o zaposlitvi kot kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika. 
Pogodba se sklene: 

& 
- za vojaka za 5 let in se nato lahko podaljšuje za enako 
časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45 let starosti; 

- za podčastnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za 
časovno obdobje po 5 let, vendar ne dalj kot do 55 leta 
starosti; 

- za častnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za časovno 
obdobje po 5 let. I 
(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega 
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno usposa- 
Ijanje in sicer: 

- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposablja- 
nje v enem letu od sklenitve pogodbe; 

- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu 
od sklenitve pogodbe; 

- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od 
sklenitve pogodbe. 

(3) Kandidatu iz prejšnjega odstavka, ki ne opravi uspešno 
vojaškega strokovnega usposabljanja, se pogodba o zaposli- 
tvi prekine. 

(4) Ženskam se všteva v pripravniško dobo stažiranje v voja- 
ških enotah pred ali po končani vojaški šoli iz drugega 
odstavka tega člena. 

96. člen 
(pravice In dolžnosti med trajanjem pogodbe o zaposlitvi) 

(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne 
sestave; 

- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokov- 
nega usposabljanja po predpisanih programih; 

- pravico, da opravi dopolnilno ali osnovno vojaško stro- 
kovno usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpol- 
njuje zahtevane pogoje. 

(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi pre- 
kine enostransko, pri čemer mora vrniti Ministrstvu za 
obrambo glede na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi soraz- 
merno višino stroškov osnovnega vojaško strokovnega uspo- 
sabljanja. Povračila stroškov usposabljanja je oproščen, če je 
moral pogodbo o zaposlitvi prekiniti zaradi zdravstvenih ra- 
zlogov. 
(3) Pripadnik, ki mu je iztekel pogodbeno dogovorjeni rok 
dela v vojski in pogodbe o zaposlitvi ni podaljšal, ima pravico 
do povprečne plače zadnjih šestih mesecev še: 

- vojak dva meseca; 
- podčastnik tri mesece; 
- častnik štiri mesece. 

(4) Po izteku vsakega nadaljnjega pogodbeno podaljšanega 
roka se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša še za en 
mesec, vendar skupno ne več kot za dva meseca. 
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97. člen 
(prekinit*« pogodb« o zaposlitvi) 

t1) Ministrstvo za obrambo lahko s pripadnikom stalne 
sestave enostransko prekine pogodbo o zaposlitvi v primeru: 
~ če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 91. člena ali se 
no udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaškega strokov- 
nega usposabljanja; 
~ če je kršil vojaško disciplino; 
~ če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja ali če se 
zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev 
na drugo delo, 

(2) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani 
Pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega in četrtega 
odstavka prejšnjega člena, če je opravil najmanj dve tretjini 
Pogodbeno dogovorjenega časa, za katerega je sklenil 
delovno razmerje. 

98. člen 
(usposobitev za civilni poklic) 

(1) Pripadnik stalne sestave, ki je v Slovenski vojski delal 
najmanj 15 let, ima po prenehanju delovnega razmerja poleg 
Pravic iz 96. člena tudi pravico do usposobitve za civilni poklic 
ne glede na vzrok prenehanja delovnega razmerja. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov 
šolanja ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ eno leto 
Po prenehanju delovnega razmerja. 

(3) Medsebojne obveznosti med Ministrstvom za obrambo in 
upravičencem do pokritja stroškov usposabljanja za civilni 
Poklic se uredijo s posebno pogodbo. 

99. člen 
(posebni delovni pogo|l) 

(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem 
Področju, je dolžan po odločitvi predpostavljenega zaradi 
Potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih pogojih. 

(2) Posebni delovni pogoji so; 

- delo ob nedeljah ali praznikih; 
~ delo v deljenem delovnem času; 
~ delo daljše od polnega delovnega časa; 
~ dežurstva kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se 
odreja izjemoma; 
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času; 
- pripravljenost za delo; 
~ bivanje v vojaški enoti ali zavodu; 
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe. 

(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo 
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem 
delovnem času. 

(4) če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno 
delovno obveznost oziroma tedensko delovno obveznost, se 
razlika šteje kot delo preko polnega delovnega časa. 

100. člen 
(odrejanje dela v posebnih pogo|lh) 

(1)Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če to terjajo 
varnostne razmere, oziroma kadar je le tako mogoče opraviti 
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, opravljene pa 
morajo biti v določenem roku. 

101. člen 
(varnost In zdravja pri delu) 

(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulantah, 
v kuhinjah, okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter skladiš- 
čih, v katerih se ne skladišči vojaško orožje in oprema, se 
uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o var- 
nosti in zdravju delavcev pri delu. 

(2) Minister za obrambo predpiše ukrepe in postopke za 
zagotavljanje varstva pred požarom, varnosti in zdravja delav- 
cev pri delu za dela na področju obrambe, pri katerih se ne 
uporabljajo splošni predpisi. 

102. člen 
(vrednoten|e posebnih pogo|ev dela) 

(1) Delavcem, ki poklicno delajo na obrambnem področju se 
zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti poviša plača in 
sicer: 

- do 20%, če opravljajo organizacijska, vodstvena, inšpekcij- 
ska ali operativna dela; 
- do 15%, če opravljajo strokovno tehnična dela v zvezi 
z vzdrževanjem ali delovanjem tehničnih sistemov, minsko 
eksplozivnih sredstev ali oborožitve; 
- do 10%, če opravljajo strokovno tehnična, analitična, nad- 
zorna in druga operativna dela; 
- do 5%, če opravljajo pomožna tehnična in manipulativna 
dela. 

(2) Odstotek povišanja plače iz prejšnjega odstavka se določi 
glede na obseg, vrsto in naravo posebnih pogojev dela ter 
odgovornosti. 

(3) Vlada določi za dela letalsko tehničnega osebja, radar- 
skega osebja, potapljačev ter najzahtevnejše operativne dolž- 
nosti v obrambi, višje plače, kot veljajo v državni upravi, zaradi 
specifičnih strokovnih znanj in posebne izurjenosti. 

103. člen 
(zavarovalna doba s povečanjem) 

(1) Delavcem, ki stalno opravljajo operativna dela kot vojaki, 
podčastniki ali častniki pri vojaško strokovnem izobraževanju 
in usposabljanju ali v bojnih enotah oziroma, ki opravljajo 
strokovno varnostne naloge, kriptografsko ali protielektron- 
sko zavarovanje pripada za 12 mesecev dejanskega dela 15 
mesecev zavarovanja. 

(2) Delavcem, ki opravljajo zahtevnejša strokovno tehnično 
operativna dela, povezana z minsko eksplozivnimi sredstvi, 
oborožitvijo in borbenimi sistemi, pripada za 12 mesecev 
dejanskega dela 14 mesecev zavarovanja. 
(3) Delovna mesta iz tega člena se določijo s sistematizacijo in 
formacijo. 

(4) Ne glede na določbe tega zakona, se uporabljajo splošni 
predpisi za določitev posebno težkih in zdravju škodljivih del 
oziroma del, na katerih delavci po določeni starosti ne morejo 
več uspešno delati, če so ti za delavce, ki ta dela opravljajo, 
ugodnejši. 

104. člen 
(predčasna upokojitev) 

(1) Pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, ki jim preneha 
delovno razmerje zaradi zmanjšanja stalne sestave ali pre- 
neha potreba po opravljanju dolžnosti, za katero so usposob- 
ljeni, pa jih ni mogoče prerazporediti na ustrezno delo 
v državni upravi, imajo pravico do pokojnine, če imajo naj- 
manj 25 (moški) oziroma 20 (ženske) let skupne pokojninske 
dobe. Pokojnina se jim odmeri v viši B5% pokojninske osnove, 
ki jo predstavlja povprečna mesečna plača v zadnjem koledar- 
skem letu. 

(2) Odločbo o prenehanju delovnega razmerja s pravico do 
pokojnine izda minister za obrambo. Odločba je dokončna. 

(3) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 

(4) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih 
in pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz državnega 
proračuna. 
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IX. UPRAVNE IN STROKOVNE ZADEVE OBRAMBE 

105. člen 
(organizacija In pristojnosti) 

(1) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe oprav- 
lja, če z zakonom ni določeno drugače, Ministrstvo za 
obrambo, organi v sestavi in organizacijske enote. 

(2) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe na 
določenih urbano in geografsko povezanih območjih države 
opravljajo uprave Ministrstva za obrambo, ki imajo svoje izpo- 
stave za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Uprave za 
obrambo in njihove izpostave določa minister za obrambo. 

(3) Uprave za obrambo iz prejšnjega odstavka skrbijo za 
priprave civilne obrambe in odločajo v upravnih zadevah na 
prvi stopnji v zvezi z dolžnostmi državljanov, podjetij, zavodov 
in drugih organizacij, določenih s tem zakonom. 

(4) V upravnih zadevah na drugi stopnji odloča minister za 
obrambo. 

(5) Minister za obrambo predpiše obliko in vsebino službenih 
in drugih izkaznic določenih s tem zakonom. 

106. člen 
(Informacijski In telekomunikacijski sistem) 

(1) Ministrstvo za obrambo za opravljanje upravnih in strokov- 
nih zadev organizira enoten in avtonomen informacijski in 
telekomunikacijski sistem, ki obsega tudi potrebe obrambnih 
sil. 

(2) Minister za obrambo predpiše, na katerih ravneh organizi- 
ranja sistema iz prejšnjega odstavka delujejo dežurne službe 
in s kakšnimi nalogami. 

10. člen 
(usposabljanje) 

(1) Za usposabljanje delavcev, ki organizirajo in izvajajo ali so 
odgovorni za priprave civilne obrambe, ter delavcev, ki oprav- 
ljajo upravne in strokovne zadeve na področju obrambe, 
Ministrstvo za obrambo organizira usposabljanje v ustrezni 
izobraževalni organizacijski enoti. 

(2) Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpi- 
suje minister za obrambo. Če usposabljanje organizira drugo 
ministrstvo, daje minister za obrambo soglasje k programu 
usposabljanja. 

(3) Stroške usposabljanja krije tisti, ki je usposabljanje orga- 
niziral. v 

108. člen 
(prepoved pridobitne dejavnosti) 

(1) Kot pridobitne ali profitne dejavnosti ni dovoljeno oprav- 
ljati: 

- priprav civilne obrambe in usposabljanja za njeno izva- 
janje; 
- vojaško strokovnega usposabljanja; 
- delovanja informacijskega in telekomunikacijskega 
sistema na področju obrambe; 
- kriptografskega in protielektronskega varovanja prenosa 
podatkov na področju obrambe. 

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na izvedbo 
posameznih projektov ali del, ki jih naroči Ministrstvo za 
obrambo pri zunanjih izvajalcih. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
109. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
materialne dolžnosti iz drugega odstavka 9. člena tega 
zakona; 

2. če na zahtevo upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, ne da podatkov v skladu z drugim 
odstavkom 19. člena oziroma drugim odstavkom 20. čle- 
na tega zakona; 

3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu 
sprememb podatkov v skladu z 31. členom tega zakona; 

4. če ne varuje državne vojaške ali uradne skrivnosti 
v skladu s prvim odstavkom 26. člena tega zakona; 

5. če vnese zaupne podatke v javne publikacije v nasprotju 
z drugim odstavkom 26. člena tega zakona; 

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja 
meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoli- 
ših objektov, iz 27. člena tega zakona; 

7. če brez pooblastila ali v nasprotju s pooblastilom oziroma 
soglasjem opravlja aerosnemanja ali druge vrste raziskav 
iz prvega oziroma drugega odstavka 29. člena tega za- 
kona; 

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega 
organa opravlja raziskovanja na področjih iz tretjega od- 
stavka 29. člena tega zakona; 

9. če ne izvrši kadrovskih in drugih priprav za določeno 
proizvodnjo in storitve v vojni v skladu s tretjim odstav- 
kom 76. člena tega zakona; 

10. če prodaja, izvaža, uvaža ali proizvaja vojaško orožje in 
opremo v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 79. 
člena oziroma prvim odstavkom 80. člena tega zakona; 

11. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpekto- 
rata za obrambo iz 89. člena tega zakona; 

12. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavno- 
sti iz prvega odstavka 18. člena tega zakona; 

13. če ne uskladi priprav in organiziranosti v roku iz 119. 
člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

110. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba državnega organa: 

1. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu 
s prvim odstavkom 26. člena tega zakona; 

2. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata 
za obrambo iz 90. člena tega zakona. 

111. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
vojaške, delovne ali materialne dolžnosti iz 5. člena oziro- 
ma usposabljanju za te dolžnosti iz 11. člena tega zakona; 

2. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti 
v skladu z 12. členom tega zakona; 

3. če se na poziv pristojnega organa brez opravičenega 
razloga ne zglasi na določenem kraju in ob določenem 
času, prvi odstavek 13. člena; 
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4. če se kljub prepovedi iz 14. člena tega zakona prosto 
giblje na območju, kjer potekajo boji; 

5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu 
sprememb podatkov v skladu z 21. členom tega zakona; 

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja 
meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoli- 
ših objektov, iz 27. člena tega zakona; 

7. če opravlja aerosnemanja ali druge vrste raziskav za 
namene iz prvega odstavka 29. člena tega zakona brez 
soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem pristojnega 
organa; 

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega 
organa opravlja raziskovanja na področjih iz tretjega od- 
stavka 29. člena tega zakona; 

9. če nosi vojaško uniformo ali dele te uniforme v nasprotju 
s pooblastilom iz 49. člena tega zakona in pravili službe; 

10. če ne hrani oborožitve in vojaške opreme v skladu s četr- 
tim odstavkom 54. člena tega zakona; 

11. če se ne ravna v skladu z omejitvami prostega gibanja ali 
prehajanja čez državno mejo iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 78. člena tega zakona. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

112. člen 
(predčasna upokojitev) 

(1) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, soci- 
alnih in drugih pravic po 14. členu ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. list RS št. 1/91-1) s pristopom 
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije, pa jih do 31. 12. 
1993 ni mogoče razporediti na delo oziroma jim zagotoviti 
druge ustrezne zaposlitve, preneha delovno razmerje s pra- 
vico do pokojnine v skladu s 103. členom tega zakona. 

113. člen 
(prevzem pristojnosti) 

(1) Po 1. 1. 1994 nadaljujejo dosedanji občinski in mestni 
upravni organi, pristojni za obrambne zadćve, delo kot izpo- 
stave uprave Ministrstva za obrambo in opravljajo tiste 
upravne in strokovne zadeve, kot so jih opravljali do tega 
roka. 

(2) Upravni postopki, ki so v teku, se dokončajo v skladu s tem 
zakonom. 

114. člen 
(prevzem sredstev In opreme) 

(1) V roku iz prejšnjega člena Ministrtvo za obrambo prev- 
zame sredstva in opremo ter orožje enot za zveze, centrov za 
obveščanje, sredstva za opremo ter orožje namenjeno za delo 
občinskih upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, 
za delo v vojni, arhive ter drugo dokumentacijo za izvrševanje 
temeljne dejavnosti upravnih organov na področju obrambe 
ter zaščite. Z istim dnem Ministrstvo za obrambo prevzame 
tudi dospele obveznosti in terjatve, ki so nastale zaradi 
nabave, hranjenja ali vzdrževanja sredstev in opreme iz tega 
člena. 

(2) Ministrstvo za obrambo v skladu s prejšnjim odstavkom 
prevzame tudi nepremičnine, ki so bile namensko kupljene ali 
zgrajene za obrambne potrebe oziroma opravljanje funkcij 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, razen za 
potrebe zaščite in reševanja. 

(3) Vpis pravic na nepremičninah iz prejšnjega odstavka se 
izvrši na predlog Republike Slovenije na podlagi listine spo- 
sobne za zemljiškoknjižni prenos. 

(4) Za uporabo drugih poslovnih prostorov, v katerih so poslo- 
vali upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, Ministrstvo 
za obrambo sklene ustrezno pogodbeno razmerje. 

115. člen 
(prevzem delavcev) 

(1) S 1. 1. 1994 Ministrstvo za obrambo prevzame delavce 
občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih za 
obrambne zadeve. 

(2) Z dnem prevzema delavcev upravnih organov, pristojnih za 
obrambne zadeve, so predstojniki teh organov dolžni ministru 
za obrambo ponuditi svoj odstop. 

116. člen 
(premoien|e za potrebe obrambe) 

(1) Premoženje, s katerim upravlja Ministrstvo za obrambo, 
postane z uveljavitvijo tega zakona državna lastnina. 

(2) Premoženje s katerim upravlja Ministrstvo za obrambo, 
postane z uveljavitvijo tega zakona, državna lastnina. 

(2) Vlada podrobneje uredi evidence in način upravljanja 
premoženja iz prejšnjega odstavka. 

117. člen 
(davki, carine, prispevki in druge dajatve) 

(1) Davki, razen prometnega davka, carine, prispevki in druge 
dajatve se ne plačujejo od oborožitve in vojaške opreme, od 
objektov in opreme za vojaško ali obrambno usposabljanje, 
od objektov in opreme namenjene za operativno delo na 
obrambnem področju oziroma delovanje vodstvenih organov 
ali poveljstev v miru in v vojni. Dajatve se ne plačujejo tudi od 
objektov in opreme namenjene za delovanje informacijskega 
in telekomunikacijskega sistema za potrebe obrambe, rezerv, 
objektov in opreme za delovanje v vojnih razmerah podjetij, 
katerih dejavnost je po odločitvi Vlade posebnega pomena za 
obrambo ter za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme. . 

(2) Vlada določi podrobneje vrsto objektov, naprav in opreme 
Iz prejšnjega odstavka. 

118. člen 
(preimenovani« In prevedba) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se Teritorialna obramba 
Republike Slovenije preimenuje v Slovensko vojsko, Republi- 
ški štab za teritorialno obrambo pa v Generalštab. 

(2) Čin generalmajorja se z uveljavitvijo tega zakona prevede 
v brigadirja in čin kontraadmirala v kapitana. 

119. člen 
(uporaba zakona za zaposlene) 

(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopnjo 
splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, se ne uporabljajo 
za tiste, ki so bili pripadniki stalne sestave Teritorialne 
obrambe na dan 18. 7. 1991. 

(2) Določbe tega zakona, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski 
vojski s pogodbo o zaposlitvi, se ne uporabljajo za pripadnike 
stalne sestave, ki so zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi 
tega zakona. 

120. člen 
(uskladitev priprav In predpisov) 

(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti s tem 
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

(2) Organi določeni s tem zakonom so dolžni izdati izvršilne 
predpise v 6 mesecih po uveljavitvi zakona. 
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121. člen 
(veljavnost zakona) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), ki urejajo 
obrambni sistem in sicer: 

- določbe 1. in 2. člena, 4. člena, 8. člena, 21. in prvega 
odstavka 22. člena, 23. člena, 26. člena, 28. do 30. člena, 33. 
do 35. člena, 39. do 75. člena, 77. do 82. člena, 126. in 127. 
člen, 132. do 136 člena, od 1. do 3. točke in 5. do 12. točke 
prvega odstavka 142. člena, od 2. do 5. točke 143. člena, 144. 
in 145. člena, od 4. do 6. točke prvega odstavka 146. člena, 

147. in 148. člena prenehajo veljati v celoti; 

- določbe 5. člena, 6. in 7. člena, 13. do 20. člena, drugega 
odstavka 22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena, 
do 38. člena, 76. člena, 128 do 131. člena, 138. do 141. člena, 
1. točke 143. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka 146. 
člena prenehajo veljati, kolikor se nanašajo na obrambni 
sistem. 

122. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona je pripravljen z upoštevanjem nekaterih že 
uveljavljenih rešitev v obrambnem sistemu Republike Slove- 
nije, upoštevane pa so tudi rešitve v nekaterih evropskih 
državah parlamentarne demokracije (zlasti Avstrija, Italija in 
Nemčija). 

Zakon določa, da so obrambne zadeve v pristojnosti države. 
To opredeljuje tudi večina rešitev v zakonu. Obrambo sestav- 
ljata vojaška in civilna obramba. Vojaško obrambo izvajata 
Slovenska vojska in Narodna zaščita. V celotnem zakonu je 
izvršena ločitev med obrambnim sistemom in varnostnim 
sistemom. 

Dolžnosti državljanov pri obrambi so vojaška, delovna in 
materialna. Delovna in materialna dolžnost se izvajata le v voj- 
nem, izjemoma tudi v izrednem stanju, če tako odloči Državni 
zbor. Na dolžnosti se državljani razporedijo. Materialne dolž- 
nosti ni mogoče predpisati za sredstva in opremo, ki je name- 
njena zaščiti in reševanju ter zdravstvu. Ohranja se načelo, da 
se tistih državljanov, ki opravljajo operativne dolžnosti 
v splošnih reševalnih službah oziroma, ki so razporejeni na 
delovno dolžnost, ne razporeja na podlagi vojaške dolžnosti. 
To bo omogočilo kvalitetno kadrovsko popolnitev tudi za 
potrebe civilne obrambe ter zaščite in reševanja. V skladu 
s 123. členom ustave zakon določa, da tisti, ki mu je priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti, sodeluje pri obrambi države 
praviloma v civilni zaščiti ter splošnih reševalnih službah. 
Uskladitev instituta ugovora vesti vojaški dolžnosti z ustavo 
bo sicer izvršena s spremembami in dopolnitvami zakona 
o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS št. 18/91). Ostale dolžnosti, ki jih 
zakon določa državljanom (dolžnost usposabljanja, varovanja 
skrivnosti, zglasitve in druge) omogočajo izvrševanje vojaške, 
delovne oziroma materialne dolžnosti. Novo je pooblastilo 
Vlade oziroma vojaških poveljnikov, da v vojnem stanju lahko 
omejijo praviloma v soglasju z županom, prosto gibanje 
zaradi bojnih dejstvovanj. Pravice in varstvo državljanov pri 
izvrševanju obrambnih dolžnosti so urejene celovito, vendar 
se ne širijo. 

Obrambni ukrepi obsegajo ukrepe za pripravljenost, mobiliza- 
cijo, varovanje obrambnih podatkov ter strokovne varnostne 
naloge. Glede na pristojnost Državnega zbora, da odloča 
o omenjenih ukrepih (92. člen ustave) se pred razglasitvijo 
vojnega stanja izvajajo le priprave za izvajanje ukrepov za 
pripravljenost. Priprave te vrste določa Vlada. Vlada Držav- 
nemu zboru predlaga uveljavitev posameznih ukrepov ob 
povečani nevarnosti napada na državo oziroma neposredni 
vojni nevarnosti. Ustava ne pozna več stanja neposredne 
vojne nevarnosti, temveč govori le o razglasitvi vojnega sta- 
nja. Zato je predlagana rešitev nujna, da bi se lahko pravo- 
časno zagotovila potrebna pripravljenost obrambnega 
sistema. Mobilizacija se ureja kot klasičen obrambni ukrep. 
Za njegovo izvedbo je predvidena tudi potrebna kurirska 
služba. Glede na spremembe v komunalnem sistemu, bo 
potrebno izvajanje mobilizacije organizirati čim bolj avto- 
nomno. Ne glede na to so v zakonu tudi najnujnejše določbe, 
ki določajo obveznosti in pogoje za delovanje organov 
lokalne samouprave v vojnem stanju. • 
Ukrepi za varovanje obrambnih podatkov so po predlagani 
ureditvi zmanjšani in omejeni le na najnujnejše. Natančneje 

so opredeljene strokovne varnostne naloge in njihov namen. 
Varnostna služba Ministrstva za obrambo, ki te naloge oprav- 
lja, je urejena centralno. Varnostna služba usmerja tudi delo 
vojaške policije. Pooblastila, ki jih imajo določeni delavci 
varnostne službe, so izenačena s pooblastili, ki jih imajo 
pooblaščene osebe v organih za notranje zadeve oziroma 
v slovenski obveščevalno varnostni agenciji. Taka rešitev je 
utemeljena, da se ne bi na različen način urejalo tega zahtev- 
nega področja za vojaško in civilno varnostno službo oziroma 
organe. To je tudi razlog, da varnostni službi zakon nalaga 
vodenje zbirk osebnih podatkov na način in v obsegu kot je 
predpisan za organe za notranje zadeve oziroma slovensko 
obveščevalno agencijo. Pri tem pa je seveda delovanje var- 
nostne službe Ministrstva za obrambo in vojaške policije 
omejeno na obrambno oziroma vojaško področje. 

V poglavju o obrambnih silah se ureja osnovna vprašanja 
organiziranja, statusa in odnosov v Slovenski vojski ter 
v Narodni zaščiti, kot posebej organiziranem delu obrambnih 
sil. Naloge Slovenske vojske so določene po vzoru na druge 
države parlamentarne demokracije. Predvidena je možnost 
njene asistence oziroma pomoči ob naravnih in drugih nesre- 
čah ter sodelovanje pri izvrševanju obveznosti, ki jih sprejme 
država v mednarodnih organizacijah. Glede na drugi odstavek 
92. člena ustave je sicer možno, da se vojska uporabi tudi 
v izrednem stanju, če tako odloči Državni zbor. Take rešitve 
poznajo tudi druge države (vključno Švica). Glede na temeljni 
namen in naloge vojske pa te ustavne določbe v osnutku 
zakona niso razdelane. Izrecna je prepoved uporabe vojske za 
kakršnokoli politično oziroma strankarsko dejavnost ali 
namen, ki temelji in izhaja iz ustavne prepovedi članstva 
poklicnih pripadnikov vojske v političnih strankah. 

Organizacijske rešitve odražajo že na podlagi dosedanje 
zakonske ureditve uveljavljen predviden razvoj Teritorialne 
obrambe (ki se bo preimenovala v Slovensko vojsko) kot 
klasične oborožene komponente. Upoštevane so rešitve pri 
organizaciji vojaškoteritorialnih poveljstev, ki so delno speci- 
fične, saj večina sosednjih držav pozna korpusni princip orga- 
niziranja vojske. Dejstvo pa je, da večina držav razvija tako 
operativne (manevrske) kot tudi teritorialne sile. Glede na 
manevrski ter prostorski značaj enot je predlagana organiza- 
cija smotrna in utemeljena tudi z rešitvami pri organizaciji 
zaledne oskrbe vojske. Večina armad ima namreč dokaj razvit 
in organiziran zaledni del vojaške organizacije (intendantske 
službe, zdravstvo, vzdrževanje ipd.), ki pa bi v Slovenski vojski 
predstavljal prevelik obseg in tako zmanjševal njen operativni 
(bojni) del. Zato je predvidena naslonitev Slovenske vojske na 
civilne organizacije in službe preko sistema civilne obrambe. 
Dosedanje izkušnje so take rešitve potrdile kot ustrezne, saj je 
območje države večinoma zadovoljivo pokrito z različno pro- 
izvodno in storitveno infrastrukturo. 

Dolgoročni program razvoja in opremljanja vojske določa 
Državni zbor. Za njegovo realizacijo skrbi minister za 
obrambo. 

Rešitve pri vodenju in poveljevanju v vojski so povzete po 
ureditvi, kot jo poznajo v italijanski in avstrijski vojski. Pred- 
sednik republike kot vrhovni poveljnik ima pravico, da je 
seznanjen z vsemi aktualnimi vprašanji v zvezi z vojaškimi in 
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obrambnimi zadevami, zato mu Ministrstvo za obrambo zago- 
tavlja potrebne, tehnične in druge pogoje. Minister za 
obrambo vodi vojsko preko Generalštaba (v katerega se bo 
preimenoval dosedanji Republiški štab za teritorialno 
obrambo). Generalštab je organ v sestavi ministrstva. Vojaški 
poveljniki so ministru odgovorni preko svojih predpostavlje- 
nih. Vojaško poveljevanje pa je v pristojnosti vojaških povelj- 
nikov. Uveljavlja se princip, da mora vsak predpostavljeni 
(vsak poveljnik) imeti namestnika zaradi zagotavljanja nepre- 
trganosti v poveljevanju. Vsak poveljnik je odgovoren za 
bojno pripravljenost, delo in uporabo vseh enot in zavodov, ki 
so mu podrejene. Na čelu Generalštaba je načelnik, ki je 
istočasno tudi najvišji vojaški položaj v državi. Imenuje ga 
Vlada po predhodnem mnenju predsednika republike. 

Poveljnike bataljonov in višjih enot naj bi imenoval (podobno 
kot imajo to urejeno v avstrijski vojski) minister za obrambo. 

V določbah o vojaški službi so urejena najpomembnejša vpra- 
šanja vojaške službe. Vojaška služba se opravlja v vojaških 
poveljstvih in enotah, v Narodni zaščiti ter na določenih delih 
v državnih organih (npr. Ministrstvo za obrambo, Urad pred- 
sednika republike). Določena so posebna pooblastila in pre- 
povedi za vojaške osebe. Upoštevaje 77. člen ustave, se pred- 
laga, da se vojaškim osebam omeji pravica do stavke (pravica 
do stavke javnih uslužbencev je priznana le v nekaj državah, 
kot so Francija, Velika Britanija), prav tako se v vojaški uni- 
formi ne bi smeli udeleževati političnih shodov. Za kazensko 
odgovornost vojaških oseb veljajo splošni predpisi. S tem 
namenom so pripravljene tudi ustrezne rešitve v osnutku 
novega kazenskega zakonika in zakona o kazenskem 
postopku. Za materialno odgovornost pa veljajo predpisi, ki 
se uporabljajo za delavce v državni upravi. Posebej je urejena 
le disciplinska odgovornost za kršitev vojaške discipline, kar 
je potrebno glede na specifičnost vojaške organizacije. Med 
disciplinskimi ukrepi je predviden zapor, vendar le v vojnem 
stanju. Za pripadnike stalne sestave se predlaga tudi možnost 
izrekanja varstvenih ukrepov zaradi kršitev vojaške discipline 
s katerimi se ogroža varnost moštva ali vojaškega premože- 
nja. Skladno s pristojnostmi Vlade, naj bi v bodoče Vlada 
urejala podrobneje odnose v vojaški službi (pravila službe). 
Podobno to vprašanje rešujejo v Avstriji in Švici. V zakonu se 
predlaga, da bi se varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin med vojaško službo zagotavljalo vojaškim osebam 
preko varuha človekovih pravic in svoboščin. 

Sistem poviševanja je prilagojen značilnostim organiziranja 
Slovenske vojske, z upoštevanjem rešitev, ki jih poznajo v dru- 
gih ureditvah. Poviševanje v višji čin je v načelu možno le, če 
vojaški obveznik opravlja ali je razporejen na dolžnost, za 
katero se zahteva višji čin. To bo preprečilo nesorazmerno 
naraščanje števila častnikov z visokimi čini. Prav tako je 
povišanje v višji čin možno le v vojaški organizaciji oziroma na 
delih, na katerih se opravlja vojaška služba. Podeljevanje 
činov in poviševanje častnikov, razen v najvišje čine (generali, 
admirali), je v pristojnosti ministra za obrambo. 

V predlaganem zakonu je popolneje urejena tudi vojaška 
policija. Iz predpisov, ki urejajo delo policije, so povzeti ukrepi 
in prisilna sredstva, ki jih lahko uporablja tudi vojaška policija 
pri opravljanju svojih nalog. 

V zakonu je kot obrambna sila določena tudi Narodna zaščita, 
t vendar le kot del obrambnih sil oziroma kot paravojaška 

organizacija. Z Narodno zaščito bi se v vojni zagotovilo zlasti 
varovanje pomembnih objektov, lokalnih vodstev pa tudi voja- 
ško kontrolo ozemlja. Doslej je bila Narodna zaščita oprede- 
ljena bistveno širše in sicer kot oblika delovanja za opravlja- 
nje obrambnih in varnostnih nalog. Organizacija Narodne 
zaščite bo omogočila, da se ne zmanjšuje vojni del vojske, ki 
bi morala opravljati naloge, ki so dane Narodni zaščiti. Dej- 
stvo je, da tudi večina drugih držav pozna določene paravoja- 
ške formacije (v Italiji karabinjerje, v Nemčiji obmejne enote, 
del policije ipd.). V delu zakona o civilni obrambi so urejena 
vprašanja, ki omogočajo delovanje državnih organov, orga- 
nov lokalne samouprave v vojni, organizacijo in izvajanje 
materialne in zdravstvene oskrbe vojske in prebivalstva v vojni 
ter drugih elementov civilne obrambe. Vlada sprejema 

obrambni načrt države ter določa tista podjetja, zavode in 
druge organizacije, ki so posebnega pomena za obrambo 
(energetika, železniški transport ipd.). Posebni načrti za delo- 
vanje v izrednem stanju (varnostni načrti) niso več predvideni. 
Za delovanje državnih organov naj bi tudi v bodoče razvijali 
upravne zveze kot poseben sistem zvez. Služile naj bi delno 
tudi za obveščanje organov lokalnih skupnosti ter delovanje 
službe za opazovanje in obveščanje. Gospodarska obramba 
predstavlja najpomembnejši del civilne obrambe in obsega 
zlasti priprave in delovanje celotnega sistema materialne ter 
zdravstvene oskrbe v vojni, priprave za preprečevanje gospo- 
darskih blokad v vojni ter proizvodnjo in promet oborožitve in 
vojaške opreme. Gospodarska obramba je v zakonu urejena 
bistveno ožje kot je poznajo v večih evropskih državah, kjer 
predstavlja celovito funkcijo nacionalne varnosti oziroma 
popolne obrambe (Total Defense). 
Načrtovanje materialne in zdravstvene oskrbe je predvideno 
tako, da bi se za zadovoljevanje potreb vojske in prebivalstva 
v vojni določila podjetja, zavodi in druge organizacije 
s pomočjo državnih statističnih raziskav, ki bodo opravljale 
potrebno proizvodnjo ali storitve. Za izvajanje priprav v miru 
bodo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe. Predlagane rešitve 
so enostavne in racionalne. Za razreševanje problemov, ki 
lahko nastanejo v vojnih razmerah, naj bi Vlada lahko uvedla 
racionirano preskrbo, omejila prosto prodajo določenih pro- 
izvodov, uredila obvezen odkup določenih proizvodov in 
podobno. Promet z oborožitvijo in vojaško opremo naj bi 
opravljalo le podjetje, ki bo pridobilo koncesijo Vlade. S proiz- 
vodnjo te vrste pa se lahko ukvarja tisti, ki pridobi predhodno 
soglasje Ministrstva za obrambo. Priprave proizvajalcev obo- 
rožitve in vojaške opreme v vojni določa Ministrstvo za 
obrambo. 

S predlaganimi zakonskimi rešitvami se ureja tudi druge 
nevojaške oblike obrambe, ki jih izvajajo državljani v vojni. Te 
oblike niso obvezne, usmerjajo in usklajujejo pa jih po potrebi 
državni organi. Med temi oblikami obrambe ni našteta pravica 
do samoorganiziranja za vojaško obrambo v primeru potrebe, 
čeprav je po ustavi možna. Zakon prav tako določa, da zaščito 
in reševanje ljudi ter imetja v vojni opravljajo tiste organizacije 
in službe, ki se s tem ukvarjajo v miru. To področje bo urejal 
poseben zakon. Samostojna zakonska ureditev tega področja 
je značilna za večino evropskih držav (v Avstriji npr. zakon 
o zaščiti pred katastrofami, sevanjem, poplavami ipd.). 
V zakonu o obrambi so le tiste določbe, ki so nujne, da bi se 
lahko zaščita in reševanje v vojnih razmerah uspešno izvajala 
(prepoved nalaganja nalog v nasprotju z mednarodnopravnim 
humanitarnim pravom, izločitev reševalne opreme iz materi- 
alne dolžnosti in podobno). 

V posebnem delu zakona sta urejena vodenje in nadzor 
obrambe. Ustavne določbe so glede pristojnosti Državnega 
zbora dokaj jasne in so v predlagani ureditvi zato le delno 
razdelane. Državni zbor naj bi določal med drugim tudi 
večletne programe razvoja in opremljanja obrambnih sil, nad- 
zor nad obrambo pa izvajal neposredno ali preko pristojnih 
delovnih teles. Tako kot v večini držav parlamentarne demo- 
kracije se predlaga, da Vlada usklajuje organizacijo, priprave 
in izvajanje vojaške ter civilne obrambe in ima zato poseben 
organ, Svet za nacionalno varnost. 

Sestav in pristojnosti Sveta za nacionalno varnost bo urejal 
poseben zakon. Vlada naj bi o pripravah obrambe poročala 
Državnemu zboru najmanj enkrat letno. 

Na novo je urejeno tudi poglavje o poklicnem delu na 
področju obrambe. Izhodišče je ureditev, ki velja za delavce 
v državni upravi, z upoštevanjem specifičnosti vojaške organi- 
zacije. Take rešitve poznajo tudi druge države (Avstrija), 
dopušča pa jo tudi konvencija št. 151 Mednarodne organiza- 
cije dela o zaščiti pravic in postopka za določanje pogojev 
zaposlitve in dela v javnih službah. 

Zmanjšano je število del, za katera ni potrebna poprejšnja 
javna objava. Uvedena je možnost zaposlovanja po pogodbi 
o zaposlitvi za stalni sestav vojske. Ta oblika je značilna za 
večino zahodnih armad. Določene razlike se pojavljajo le 
glede trajanja pogodb, obveznosti pa tudi organizacije voja- 
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škega šolstva. Kjer poznajo samostojne vojaške šole, je po 
prenehanju pogodbenega roka praviloma določen tudi posto- 
pek za preusmeritev v civilni poklic. V republiki Sloveniji bodo 
vojaške šole izvajale predvsem funkcionalno usposabljanje za 
opravljanje vojaške službe, kandidati pa morajo imeti pred- 
hodno splošno izobrazbo (poklicno, srednjo, višjo, visoko) 
zato predlagane rešitve ne obsegajo tudi preusmerjanja za 
civilni poklic po prenehanju vojaške službe, dogovorjene 
s pogodbo o zaposlitvi, oziroma ta obsega le pokritje stroškov 
šolanja v enem letu, če do prenehanja dela v vojski pride po 
15 letih. 

Starostne omejitve (za vojake do 45 leta in podčastnike do 55 
leta) za delo v stalni sestavi so potrebne zaradi specifičnosti 
vojaškega poklica. 

Ohranjene so dosedanje rešitve pri vrednotenju posebnih 
pogojev dela na obrambnem področju, ker so tudi ureditve 
v drugih državah zelo različne. Prav tako v Republiki Sloveniji 
še ni novelirana ureditev plač za delavce v državni upravi. 
Podobno velja za dela, ki so posebno težka, zdravju škodljiva 
oziroma na katerih delavci po določeni starosti ne morejo več 
uspešno delati. Ureditev pa je bolj razdelana kot je v doseda- 
nji zakonodaji. Več sosednjih držav ima uvedene posebne 
dodatke za čine oziroma dolžnosti. Glede na načelno izho- 

dišče, da se uredi za pripadnike stalne sestave vojske status k 
kot za državne uslužbence, se uvedbe dodatkov te vrste ne 
predlaga. 

V skladu z opredelitvijo obrambe kot klasične državne funk- 
cije predlagamo tudi, da z uveljavitvijo zakona preidejo dose- 
danji občinski in mestni upravni organi, pristojni za obrambne 
zadeve, v sestav Ministrstva za obrambo. S tem se njihova 
dostopnost državljanom ne bo zmanjšala (opravljanje voja- 
ških in drugih zadev). 

Glede na to, da je v Ministrstvu za obrambo še vedno for- 
malno zaposlenih precejšnje število delavcev, ki so pristopili 
v Teritorialno, obrambo iz nekdanje JLA, katerih statusne In 
druge pravice so zavarovane po 14. členu Ustavnega zakona 
za izvedbo temeljne ustavne listine o samosotjnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1), pa jih ni 
mogoče razporediti na ustrezno delo v Ministrstvu za 
obrambo oziroma prezaposliti, se v predlaganem zakonu 
ureja pravica do predčasne upokojitve za te delavce. Ta pra- 
vica bi bila priznana tudi tistim pripadnikom stalne sestave, ki 
bi jim delo prenehalo zaradi zmanjšanja stalne sestave ali 
prenehanja dolžnosti, za katero so usposobljeni pa jih ne bi 
bilo mogoče prerazporediti na drugo delo. 

1.2.5. PREGLED PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV NA PODROČJU OBRAMBE V NEKATERIH 
EVROPSKIH DRŽAVAH 

ZAP. 
ŽAVA 

ŠT. DR- PREDSEDNIK DRŽAVE PREDSEDNIK VLADE ALI VLADA MINISTER ZA OBRAMBO 

1. AVSTRIJA 

2. ITALIJA 

- vrhovni poveljnik oboroženih sil - predsednik vlade je predsednik - je poveljnik vojske z vsemi pri- 
(izdaja ukaz o mobilizaciji) zveznega sveta za obrambo stojnostmi glede poveljevanja in 
- na predlog ministra za obrambo imenovanja kadrovske politike, ime- 
Imenuje generale novanja poveljnikov 
- titularni poveljnik oboroženih sil - poveljnik vrhovnega obrambnega - poveljevanje 

sveta (politični organ za odločanje vojsko 
o obrambnih zadevah) 

in nadzor nad 

3. ZR NEMČIJA - nima pristojnosti na področju 
obrambe (razen podpisovanja za- 
konov) 

- vrhovno poveljevanje z obrambo - vrhovni poveljnik vojske (edini 
pristojen za dajanje ukazov in po- 
velj) 

4. ŠVICA - nima kompetenc na področju 
obrambe 
- ZVEZNA SKUPŠČINA imenuje vr- 
hovnega poveljnika vojske v vojni 
(nanj prenese vsa pooblastila) 

- vodi obrambno politiko 
- predsednik sveta 
obrambe 
- vlada je kolektivni organ za vode- 
nje obrambe in vojaške politike 

- vodenje vojaškega dela obramb- 
skupne ne politike 

5. V. BRITANIJA - titularni poveljnik oboroženih sil 
(kraljica) 

- vlada na čelu s predsednikom 
(premierom) je najvišji organ za 
upravljanje za obrambo in povelje- 
vanje oboroženim silam 
- je predsednik obrambnega komi- 
teja (odgovoren za izdelavo 
obrambnega koncepta. Komite 
v vojni vodi bojne operacije.) 

- izvršuje naloge vlade in komiteja 
za obrambo 
- skrbi za razvoj oboroženih sil 
- je predsednik obrambnega sveta 
(odgovoren za načelna vprašanja iz- 
gradnje in operativne uporabe obo- 
roženih sil) 

6. ŠVEDSKA - titularni poveljnik oboroženih sil 
(kralj) 
- PARLAMENTU je odgovoren ko- 
mite za nacionano obrambo (izdelu- 
je smernice za obrambo) 

- kolektivno sprejemanje vseh od- 
ločitev glede oboroženih sil 

- je vrhovni poveljnik vojske (odgo- 
voren za operativno vojno planira- 
nje v miru in vodenje vojnih operacij 
v vojni) 
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Predlog zakona o DOHODNINI / - EPA 301 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 35. . «»ji dne 3. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOHODNINI 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. 6lena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi Slovenije 
220. in 221. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije določile* da bodo kot njeni predstav- 

niki pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike 
Slovenije sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance,. 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance, 

- Irena ZAKOTNIK, višja svetovalka v Ministrstvu za fi- 
nance, 

- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za javne pri- 
hodke. 

Predlog zakona o dohodnini 

I. PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

1. 

Konec leta 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
več zakonov, ki so se nanašali na reformo javnih financ, 
predvsem tistih, ki so na novo urejali davčni sistem v Repu- 
bliki Sloveniji. Z reformo davčnega sistema je bil storjen prvi 
korak približanja gospodarske ureditve v Republiki Sloveniji 
gospodarstvom, ki temeljijo na zasebni lastnini in imajo tržno 
orientirano ekonomijo. 

V tem prvem delu davčne reforme so bili sprejeti naslednji 
zakoni: zakon o financiranju javne porabe, zakon o dohod- 
nini, zakon o davku od dobička pravnih oseb in zakon o pri- 
spevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje. 

Z navedenimi zakoni se je struktura davčnega instrumentarija 
v Sloveniji, kar zadeva neposredne davke, v celoti uskladila 
z dačvnimi instrumenti v drugih državah. 

Največja sprememba je bila narejena prav na področju obdav- 
čitve dohodkov fizičnih oseb. Namesto obdavčevanja dohod- 
kov s posameznimi vrstami davkov (cedularna obdavčitev) je 
bila uvedena obdavčitev vseh dohodkov z eno vrsto davka, to 
je dohodnino (sintetična obdavčitev). S preureditvijo cedu- 
larne obdavčitve v sintetično obdavčitev je postalo obdavče- 
nje dohodkov fizičnih oseb v Republiki Sloveniji korektnejše 
in pravičnejše od prejšnje ureditve. V prejšnji ureditvi je bilo 
tudi zaradi številnih prispevkov, ki so se plačevali iz bruto 
plače po proporcionalnih stopnjah, obdavčevanje plač izra- 
zito regresivno, saj se je določena progresivnost uveljavljala 
šele pri dohodkih, ki so presegali dvakratno poprečno plačo. 

2. 

Veljavni zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 14/92 - prečiš- 
čeno besedilo) temelji na naslednjem: 

Dohodnina, to je davek od dohodkov fizičnih oseb, temelji na 
načelu rezidentstva, kar pomeni, da se pri opredelitvi davč- 
nega zavezanca ne upošteva državljanstvo, temveč stalno 
prebivališče oziroma začasno bivališče fizične osebe v Repu- 
bliki Sloveniji, ki traja dalj kot 6 mesecev. 

V osnovo za dohodnino se vštevajo naslednji dohodki: 
osebni prejemki (plače, pokojnine, drugi prejemki iz prev- 
zema poslov oziroma storitev), dohodki iz kmetijstva (od kme- 

tijskih in gozdnih zemljišč), dobiček iz opravljanja dejavnosti, 
dobički iz kapitala, dohodki iz premoženja in premoženjskih 
pravic. 

Osnova za dohodnino se na podlagi dokumentacije zniža za 
sredstva, ki so lahko vložena oziroma uporabljena za dolo- 
čene namene in sicer največ do 10% osnove, razen za neka- 
tere izdatke, za katere se osnova zniža v neomejeni višini. 

Pri odmeri dohodnine se nadalje upoštevajo olajšave, ki se 
nanašajo na vzdrževane družinske člane. 

Dohodnina se odmerja po progresivnih stopnjah in sicer 
v razponu od 19% do 45%. 

Akontacija dohodnine se med letom plačuje v obliki davkov 
od posameznih vrst dohodkov. Med letom plačane akontacije 
se po preteku leta poračunajo z dohodnino, odmerjeno z od- 
ločbo. 

3. 

Davčni zavezanci so prvič vložili napoved za odmero dohod- 
nine za leto 1991 do 31. marca 1992. Odmera davka je bila 
izvršena z odločbo, in sicer v obdobju do konci leta 1992. 

1. Za leto 1991 je bilo vloženih 1.251.813 davčnih napovedi. 
Bruto dohodek zavezancev je znašal 211.296 milijonov tolar- 
jev, to je v poprečju 168.790 tolarjev na zavezanca. V letu 1991 
je znašala poprečna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji 
201.876 tolarjev. Iz podatkov o odmeri dohodnine, ki je v pri- 
logi, je razvidno, da je imelo 71% vseh davčnih zavezancev 
(892.937 zavezancev) bruto dohodek v višini izpod poprečne 
plače. Poprečna davčna stopnja je znašala 17,2%, v dohod- 
kovnem razredu pod poprečno plačo je znašala efektivna 
davčna stopnja 12,7%, v nadpoprečnem razredu pa 21,3%. 

Iz podatkov o doplačilih in vračilih dohodnine je razvidno, da 
je bilo 46% vseh davčnih zavezancev v razredu do poprečne 
plače dolžnih doplačati odmerno razliko dohodnine, 54% pa 
jih je bilo upravičenih do vračila davka. V razredu nad 
poprečno plačo je bilo do vračila davka upravičenih 46% 
zavezancev, 54% pa jih je bilo dolžnih doplačati znesek 
odmerjene dohodnine. 

2. Znižanje osnove za dohodnino po 7. členu zakona o dohod- 
nini je uveljavilo 787.854 zavezancev ali 63% vseh zavezancev. 
Od zavezancev, ki so imeli dohodke pod poprečjem bruto 
plače v Sloveniji je olajšavo uveljavilo 53% teh zavezancev in 
sicer le 35% vseh priznanih olajšav, medtem ko je v skupini 
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zavezancev, ki so imeli nadpoprečne dohodke, to olajšavo 
uveljavilo 87% teh zavezancev in sicer v višini 65% vseh 
olajšav. 

3. Znižanje osnove za dohodnino za t. im. seniorsko olajšavo, 
to je posebno olajšavo za zavezance, ki so dopolnili 65 let 
starosti, je uveljavilo 186.288 zavezancev ali 15% vseh zave- 
zancev za dohodnino oziroma 47% vseh upokojencev. 

4. Znižanje osnove za dohodnino za vzdrževane družinske 
člane je uveljavil 441.903 zavezanec oziroma 35% vseh zave- 
zancev. Olajšava za vzdrževane družinske član je znašala 12% 
poprečne letne plače. Upoštevaje lastne dohodke vzdrževanih 
družinskih članov, ki se odštevajo od zneska olajšave, je 
dejansko realizirana olajšava znašala 9,7% poprečne letne 
plače. 

5. Od vseh zavezancev je 63,5% imelo le enega izmed dohod- 
kov, ki se obdavčujejo z dohodnino, in sicer 41,8% (523.335 
zavezancev) le plačo in druge prejemke iz delovnega raz- 
merja, 16,2% (203.264 zavezancev) pokojnino, 3,8% katastrski 
dohodek in le 1,7% zavezancev dohodke iz dejavnosti. Vsi 
drugi zavezanci so imeli vsaj dva vira dohodkov. 

4. 

Iz podatkov o odmeri dohodnine v letu 1991 je razvidno, da je 
obdavčitev zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih (pose- 
bej pod poprečno plačo) relativno visoka. Relativna večja 
obdavčitev izhaja v glavnem iz dveh vzrokov: 
- v obdavčitev so zajeti vsi dohodki, ne glede na višino; 
- zmanjšanje osnove za dohodnino po 7. členu zakona so 
uveljavili v večjem številu in obsegu zavezanci, ki so v višjih 
dohodkovnih razredih. 

Zato menimo, da je potrebno uveljaviti bistvene spremembe 
prav na tem področju. 

t 
5. 

Od leta 1990, ko je bil zakon o dohodnini sprejet, je prišlo na 
področju gospodarskega sistema do nekaterih sprememb, ki 
jih je potrebno vključiti v besedilo zakona. 

Prav tako menimo, da je potrebno dopolniti nekatere določbe, 
ki se nanašajo na način pobiranja in odmere davkov. 

6. 

Glede na ustavni rok za uskladitev predpisov, ki je določen 
z 31. decembrom 1993, je tudi zakon o dohodnini predložen 
kot osnutek celotnega besedila, ne glede na to, da ne gre za 
spremembo obstoječega sistema sintetične obdavčitve fizič- 
nih oseb, ampak gre le za dopolnitve in spremembe veljav- 
nega zakona. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

Osnutek zakona o dohodnini temelji na načelu splošne 
davčne obveznosti, zato je v obdavčitev načeloma zajet vsak 
dohodek fizičnih oseb iz vseh virov dohodnine in na načelu 
horizontalne enakosti vseh dohodkov, kar pomeni, da so 
enako visoki dohodki vseh zavezancev enako obremenjeni 
z davki. 
Po posameznih vsebinskih sklopih zakona so predvidene 
naslednje bistvene spremembe glede na obstoječo ureditev: 

1. širše kot po obstoječi zakonodaji bo določeno, da se 
v osnovo za dohodnino všteva vsak piosamezen prejemek, ki 
je dosežen na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe 
oziroma kakršnegakoli prevzema opravljanja storitev oziroma 
poslov s strani fizičnih oseb. Med te prejemke sodijo vse vrste 
opravljanja poslov in storitev izven delovnega razmerja, ven- 
dar ne v okviru opravljanja registrirane dejavnosti. Veljavno 
besedilo je preozko in ne omogoča davčnega pokrivanja vseh 
vrst različnih prejemkov, ki niso plače in ostali prejemki iz 
delovnega razmerja. 

2. Pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb se upoštevajo tudi 
družbeno sprejemljiva načela distribucije dohodkov, ki se 
izražajo v uporabi progresivnih stopenj z različno ostrino in 
z različno višino. Prav tako se na podlagi pojačane socialne 
komponente krepi pojav izločanja nižjih dohodkov iz obdav- 
čitve. 

Z uveljavitvijo sintetične obdavčitve fizičnih oseb v letu 1991 
ni bilo moč realizirati osnovne osebne olajšave na dohodkih, 
glede na to, da je bila pri pripravi izhodiščnih stopenj upošte- 
vana finančna nevtralnost prejšnjega sistema, ki je temeljil na 
proporcionalnih stopnjah. 

Menimo, da je tovrstni socialni vidik potrebno upoštevati tudi 
v davčnem sistemu Republike Slovenije, saj rezultati odmere 
dohodnine za leto 1991 kažejo na to, da je bil vgrajeni mehani- 
zem zmanjšana osnova za dohodnino v 7. členu zakona s tega 
stališča neprimeren. 

Zato bo uveden neobdavčljivi del dohodkov v višini 10% 
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Zmanjšanje 
osnove za dohodnino za navedeni znesek naj bi se uveljavljal 
že tekoče pri prejemkih iz delovnega razmerja in pri pokoj- 
ninah. 

Neobdavčljivi del pomeni, da se davčnim zavezancem vnaprej 
prizna določen neobdavčeni znesek, ki ga lahko porabijo za 
različne namene ne da bi jim bilo potrebno z dokumenti 
dokazovati njihovo namensko uporabo. 

Zaradi posebnih pogojev menimo, da je potrebno zadržati 
osebne olajšave za seniorje in invalide. 

Zaradi uvedbe neobdavčljivega dela dohodkov bo predlo- 
ženo, da se pretežni del sedaj uveljavljnih olajšav odpravi. 
Zadržali pa naj bi naslednje olajšave: 

- za sredstva, vložena v dolgoročne vrednostne papirje 
Republike Slovenije; 

- za sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zave- 
zanca; 

- za sredstva, ki jih lastnik kulturnega spomenika vloži v nje- 
govo vzdrževanje in za sredstva, vložena v nakup likovnih del; 

- za sredstva, namenjena za povečanje socialne varnosti 
zavezanca; 

- za plačane prostovoljne prispevke za določene nanene. 

Z navedenim naj bi se davčno razbremenili nekateri nameni, 
za katere davčni zavezanci uporabljajo svoje dohodke. Zmanj- 
šanje osnove za dohodnino za naštete namene je omejeno, in 
sicer do višine 3% osnove za dohodnino. 

Glede na naravo samoprispevka menimo, da je primerno, da 
ta del namenske porabe sredstev davčnih zavezancev, za 
katero so se odločili z referendumom, ostane davčno neobre- 
menjen v celoti. 

3. Zaradi potrebnih ukrepov na področju družinske politike bo 
predloženo povečanje posebne olajšave za vzdrževane dru- 
žinske člane, in sicer tako, da se olajšave za družinskega 
člana oziroma prvega otroka poveča z 8% na 10% poprečne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za vsakega nasled- 
njega otroka pa se olajšava poveča za 3% navedene plače 
s sedanjih 2%. 

Posebna olajšava za vzdrževanje družinske člane se zmanjša 
za lastne dohodke vzdrževanega družinskega člana. Da bi 
olajšali položaj zavezancev, ki vzdržujejo otroke, predlagamo, 
da se za določene dohodke vzdrževanih družinskih članov 
posebna olajšava ne zmanjšuje, in sicer za: prejemke iz 
naslova socialno-varstvenih pomoči, prispevek za preživljanje 
otroka (preživnina), štipendije, nagrade učencem, dijakom in 
študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno- 
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izobraževalnem procesu ter prejemke iz naslova pfečila za 
začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, 
opravljenih prek t. im. študentskih servisov. 

4. Na novo bo določeno ravnanje v primeru, ko zavezanec 
kljub sodni odločbi ali dogovoru o preživljanju, sklenjenim po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ne pri- 
speva za preživljanje otroka ali prispeva le deloma. Predvi- 
deno je, da se v primeru, če je prispevek zavezanca manjši od 
njemu pripadjočega dela olajšave ali če zavezanec ne pri- 
speva za preživljanja otroka, prizna razlika v olajšavi ali, 
celotna olajšava staršu, kateremu je otrok zaupan. 

5. Stopnje za dohodnino bodo določene na novo, zato da je 
dosežena največja možna usklajenost med medletno akonta- 
cijo in letno odmero. Zaradi uvedbe neobdavčljivega dela 
dohodka, bo osnova za davek od osebnih prejemkov dolo- 
čena na isti način kot za dohodnino. To pomeni, da se ob 
davek od osebnih prejemkov že med letom obračunal od plač, 
zmanjšanih za obvezne prispevek za socialno varnost. 

6. Nadalje bodo podrobneje določene stimulacije in bonitete, 
ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov. 

7. V osnutku zakona bo določena nova lestvica za davek od 
osebnih prejemkov. Rezultat predlagane nove lestvice in 
neobdavčljivega dela dohodka v višini 10% poprečne plače 
v Sloveniji bo pomenil, da se zmanjša davčna obremenitev 
v nižjih razredih in poveča v višjih razredih. 

Zaradi uskladitve medletnih stopenj pri posameznih virih 
dohodnine z letno lestvico, bo povečana stopnja obdavčitve 
drugih vrst prejemkov z 20% na 25%. 
8. V zakonu bo določeno, kateri prejemki se ne vštevajo 
v osnovo za davek od osebnih prejemkov in s tem tudi ne 
v osnovo za dohodnino. Med tovrstne neobdavčljive prejemke 
so na novo vključene nagrade za obvezno prakso učencev, 
dijakov in študentov. 

Predlagamo, da se iz neobdavčljivih prejemkov izključijo pre- 
jemki iz naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje 
dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali 
mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja 
dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na 
področju zaposlovanja. 

9. V poglavju, ki opredeljuje davek od dohodka iz kmetijstva 
bo predlagano, da se zmanjšanje katastrskega dohodka raz- 
širi še na vlaganja v gozdove (gojenje in varstvo gozdov ter 
vzdrževanje in gradnja gozdnih cest). 

Po sedanjih predpisih mora zavezanec uveljavljati zmanjšanje 
katastrskega dohodka za investicijska vlaganja do 31. maja 
tekočega leta, to je do roka za odmero davka iz kmetijstva, 
sicer se mu znižanje prizna šele pri odmeri v naslednjem letu. 
Glede na to, da se v 101. členu predlaga podaljšanje roka za 
odmero davka iz kmetijstva od 31. maja na 31. december, bo 
zavezancem dana možnost, da se za vsa vlaganja v tekočem 
letu zmanjšuje katastrski dohodek že pri odmeri davka iz 
kmetijstva za tekoče leto. 

V skladu z obstoječo zakonodajo davek iz kmetijstva odmerja 
in pobira izpostava, na območju katere ima zavezanec stalno 
prebivališče. V primeru, ko zavezanec nima zemljišča 
v občini, kjer ima stalno prebivališče (ima ga v eni ali v več 
občinah), pa odmerjajo in pobirajo davek iz kmetijstva izpo- 
stave. na območju katerih je zemljišče. Tak sistem v praksi 
povzroča določene težave pri izmenjevanju podatkov med 
izpostavami. 

Zato predlagamo, da naj bi izpostava, na območju katere ima 
zavezanec stalno prebivališče (nima pa na njenem območju 
zemljišča) odmerjala in pobirala davke iz kmetijstva tudi od 
zemljišč, ki bi jih zavezanec imel na območju drugih občin 
oziroma izpostav. Za odmero in pobiranje bi bila pristojna 
tista izpostava, ki je pristojna za odmero dohodnine (t. im. 
domicilni princip). Izjema naj bi še naprej veljala le za zave- 
zance-nerezidente Republike Slovenije, ki imajo zemljišče 

v Republiki Sloveniji. Tem zavezancem naj bi odmerjala in 
pobirala davke izpostava, na območju katere zemljišče leži. 

Začasne oprostitve davka iz kmetijstva naj bi se razširile še na 
kmetijska zemljišča, ki se skladno s prostorskimi plani pogoz- 
dijo. Oprostitev naj bi trajala 6 let. 

Na novo bodo določena merila za priznavanje olajšav zaradi 
naravnih nesreč v gozdovih. Le-te naj bi se priznavale (pod 
enakimi pogoji kot pri kmetijskih zemljiščih) v primerih gozd- 
nih požarov, vetrolomov, žledolomov itd. 

10. Širše bo določen pojem davčnega zavezanca-zasebnika, 
ki je vsaka fizična oseba, ki opravlja kakršnokoli dejavnost in 
če je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evi- 
denco v Republiki Sloveniji. 

Nadalje bodo črtane določbe, ki se nanašajo na zavezanca, ki 
dosega dobiček z opravljanjem dejavnosti, ki ni vpisan v regi- 
ster ter določbe, ki se nanašajo na družbo z neomejeno 
solidarno odgovornostjo. Tovrstne družbe so v skladu z zako- 
nom o gospodarskih družbah pravne osebe in bodo zato 
obdavčene z zakonom o obdavčitvi dobička pravnih oseb. 

Z določbami zakona o gospodarskih družbah bodo usklajene 
tudi določbe, ki se nanašajo na vodenje poslovnih knjig. 

Glede na to, da se bo s predpisi o obdavčitvi pravnih oseb 
določil način ugotavljanja davčnega dobička kot osnove za 
obdavčitev tudi pri zavezancih za davek od dohodkov iz 
dejavnosti, bodo črtane vse določbe, ki se nanašajo na ugo- 
tavljanje davčne osnove pri teh zavezancih. Zadržane bodo 
olajšave, ki se nanašajo neposredno na te zavezance s tem, da 
bodo olajšave za vlaganja povečane z 20% na 30%. Prav tako 
bo določeno izhodišče, da davčne olajšave koristi le zaveza- 
nec, ki opravlja dejavnost kot stalni poklic. 

V skladu s politiko pospeševanja zaposlovanja so predvidene 
večje olajšave za novozaposlene delavce, in sicer v višini 30% 
izplačanih plač, dosedaj 23%. Prav tako bo temu ustrezno 
povečana tudi olajšava za novo zaposlene invalidne osebe in 
olajšave zavezancem invalidom. 

11. V skladu z načelom, da se stopnje akontacij v čimvečji 
meri določijo v približni višini stopenj dohodnine, da bi prišlo 
do čimmanjših odmernih razlik v negativno ali pozitivno smer, 
bo stopnja za vse vrste dohodkov iz dejavnosti, ki se plačujejo 
po odbitku, določena v višini 25%. 

12. V poglavju o davku od dobička iz kapitala je predlagano 
črtanje obdavčitve kapitalskih dobičkov, nastalih s prodajo 
premičnih predmetov, katerih posamična vrednost presega 
poprečno letno plačo v Sloveniji, če med pridobitvijo in pro- 
dajo ni preteklo več kot dve leti. 

Na novo bo vključen v obdavčitev tudi kapitalski dobiček, ki 
nastane pri zamenjavi nepremičnin. Kapitalski dobiček se bo 
ugotavljal pri vsakem udeležencu zamenjave posebej. 

13. V skladu s politiko izenačevanja stopenj podvrst dohod- 
nine z efektivno stopnjo, bo povečana stopnja davka od 
kapitalskih dobičkov z 20% na 30%. 

14. Na novo bo določena stopnja za davek od dohodkov od 
premoženja in sicer v višini 25%. 

15. V poglavju, ki se nanaša na odmerni postopek bodo na 
novo določene določbe, ki se nanašajo na vložitev napovedi, 
odmero davkov, odpravo ali spremembo po nadzorstveni pra- 
vici, obračunavanje in plačevanje davkov. 

Z novo opredelitvijo teh določb se dograjuje sistem pobiranja 
tako, da je davčnemu organu omogočena odmera davkov 
v obsegu, ki je določena z zakonom. 

16. V prehodnih določbah zakona bo predvideno: 
- da se lestvica za dohodnino iz 12. člena osnutka uskladi že 
za leto 1994; 
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- da se obdavčitev kapitalskih dobičkov, ustvarjenih s pro- 
dajo vrednostnih papirjev, uveljavi s 1. januarjem 1995. 

17. Zakon naj bi stopil v veljavo 1. januarja 1994. 
«» 

III. FINANČNE POSLEDICE 

1. S predlagano zakonsko ureditvijo se bo prerazporedila 
davčna obveznost fizičnih oseb v breme davčnih zavezancev, 
katerih prihodki presegajo poprečno plačo v Republiki Slove- 
niji. 

Pri zavezancih, ki vzdržujejo družinske člane, se bodo prav 
tako zmanjšale davčne obremenitve, kar je razvidno iz prilože- 
nih tabel. 

2. Dohodnina predstavlja v strukturi prihodkov proračunov 
v Sloveniji 25%, in sicer v državnem proračunu 18% vseh 
prihodkov in v občinskih proračunih 69% njihovih izvirnih 
prihodkov. S tega vidika vsaka sprememba v višini stopenj ali 
v sistemu olajšav vpliva na prihodke proračunov iz tega na- 
slova. 

/ 
Glede na predlagane spremembe ocenjujemo, da bo prišlo do 
izpada prihodkov v obsegu približno 15,3% dohodnine, to je 
v letošnjih ocenjenih prihodkih za okoli 12,2 milijard tolarjev. 

Glede na to, da ne pričakujemo zmanjševanja odhodkov pro- 
računov in ne računamo z možnostmi novega zadolževanja 
proračuna, bo navedeni izpad prihodkov potrebno nadome- 
stiti z novimi davčnimni viri. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.člen 

V Republiki Sloveniji so z dohodnino obdavčeni dohodki, 
določeni s tem zakonom. 

2. (len 

Viri dohodnine so: 

- osebni prejemki; 
- dohodki iz kmetijstva; 
- dohodki iz dejavnosti; 
- dohodki iz kapitala; 
- dohodki iz premoženja; 
- dohodki iz premoženjskih pravic. 

3. člen 

Viri iz prejšnjega člena se med letom obdavčujejo z davki, 
določenimi s tem zakonom kot podvrstami dohodnine. 

Odmerjeni oziroma obračunani davki iz prejšnjega odstavka 
se odštejejo od dohodnine. 

4. člen 

Višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, se ugotav- 
lja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za 
katero se dohodnina odmerja, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

II. DOHODNINA 

5. člen 

Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledar- 
skem letu na njenem območju dohodke iz 2. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če je bivala na njenem območju nepretrgoma naj- 

manj šVst mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz 
2. člena tega zakona. 

6. člen 

V osnovo za dohodnino se vštevajo: 
- letni znesek plače, nadomestil plač in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi, 
razen nadomestil materialnih stroškov, ki jih je imel zaveza- 
nec v zvezi z delom ter letni prejemki v obliki stimulacij in 
bonitet v zvezi z delovnim razmerjem (v nadaljnjem besedilu: 
plača), zmanjšan za plpčane obvezne prispevke za socialno 
varnost in posebne prispevke, uvedene z zakoni; 

t 
- vsak posmezen prejemek, dosežen na podlagi pogodbe 
o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja 
storitev oziroma poslov na drugi podlagi v višini, od katere je 
bil obračunan davek od osebnih prejemkov; 

- letni znesek pokojnine, od katere je bil obračunan davek od 
osebnih prejemkov, zmanjšan za posebne prispevke, uvedene 
z zakoni; 

- katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, za katera so priz- 
nane oprostitve in olajšave ter zmanjšan za obvezne pri- 
spevke za socialno varnost, ki se obračunavajo od katastr- 
skega dohodka, za posebne prispevke, uvedene z zakoni in za 
pristojbine, uvedene s predpisi o gozdovih; 

- dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od 
katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zmanjšan za olaj- 
šave, ki se priznajo po tem zakonu. Če se dobiček ugotavlja 
z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohod- 
nino všteje tako ugotovljen dobiček, zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene 
z zakoni; 

- dobiček, dosežen s prodajo kapitala; 

- letni znesek obresti na posojila, od katerih je bil odmerjen 
oziroma obračunan davek od dohodkov iz premoženja; 

- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku; 
- dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem, 
v višini, od katere je bil odmerjen oziroma obračunan davek 
od dohodkov iz premoženja; 

- dohodki iz premoženjskih pravic v višini, od katere je bil 
odmerjen oziroma obračunan davek od dohodkov iz premo- 
ženjskih pravic. 

7. člen 

Osnova za dohodnino se zmanjša za znesek, ki znaša 10% 
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, 
za katero se odmerja dohodnina. 

8. člen 

Osnova za dohodnino iz prejšnjega člena se zmanjša še za: 

- letno poprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja, invalidom s 100% 
telesno okvaro, če jim je bila priznana pravica od tuje nege in 
pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in 
vojaških invalidov; 

- 8% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem po 
dopolnjenem 65. letu starosti. 

9. člen 

Osnova za dohodnino iz 7. člena tega zakona se zmanjša tudi 
za: 
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1 sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je 
Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12 
mesecev; 

2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zave- 
zanca, za vzdrževanje teh objektov in odpravo arhitekturnih in 
komunikacijskih ovir za invalida v teh objektih; 

3. sredstva, ki jih lastnik kulturnega spomenika vloži v nje- 
govo vzdrževanje v letu, za katero se dohodnina odmerja, na 
podlagi dokumentacije izvajalca del, s katerim je strokovna 
organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine sogla- 
šala in na podlagi njene ugotovitve, da so izvedena dela 
prispevala k ohranjanju spomeniških lastnosti nepremičnine 
ter sredstva, vložena v nakup likovnih del; 

4. prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne 
varnosti zavezanca na področjh pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja, 
plačane pravnim osebam s sedežem na območju Republike 
Slovenije; 
5. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril 
v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene, 
športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani 
osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za 
opravljanje takšnih dejavnosti ter navedeni prispevki oziroma 
darila, izplačana invalidskim organizacijam; 

6. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu 
s predpisi o samoprispevku. 

Zmanjšanje osnove po 1. točki prejšnjega odstavka se prizna 
za vsak vrednostni papir samo enkrat. 
Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša 
največ 3% osnove za dohodnino, razen zmanjšanja po 6. točki 
prvega odstavka tega člena. 

Uporabo sredstev, za katera zavezanec uveljavlja olajšavo iz 
prvega odstavka tega člena, mora zavezanec dokazati z doku- 
menti. 

10. člen 

Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 
posebna olajšava. Za prvega otroka in za vsakega drugega 
vzdrževanega družinskega člana, se osnova zmanjša za zne- 
sek, ki znaša 10% letne poprečne plače zaposlenih v Repu- 
bliki Sloveniji. Za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava 
poveča za 3% navedene plače. 

Za otroka z zmerno, težjo in težko mcjtnjo v telesnem in 
duševnem razvoju znaša oljašava 50% letne poprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

Če ima vzdrževani družinski član iz kakršnihkoli virov lastne 
dohodke, se znesek olajšave zmanjša za toliko, kolikor so 
znašali letni dohodki tega člena. Znesek olajšave se ne 
zmanjša za prejemke iz 9. točke 19. člena tega zakona, prispe- 
vek za preživljanje otroka, štipendije, nagrade učencem, dija- 
kom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo 
v vzgojnoizobraževalnem procesu in ta prejemke iz naslova 
plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in 
študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organiza- 
cij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi 
pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlo- 
vanja. 

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za 
priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega 
člana dejansko preživljal in v tem času doseženi lastni 
dohodki tega člana. 

11. člen 

Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so: 

- zakonec, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta 
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družin- 

skega člana, predpisane v prvem odstavku 10. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna olajšava) in razve- 
zani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenje- 
nim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
priznana pravica do preživnine; razvezanemu zakoncu se 
plačana preživnina prizna do višine posebne olajšave; 
- otroci oziroma posvojenci do 18. leta starosti; če nadalju- 
jejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in niso v delov- 
nem razmerju največ do 26. leta starosti, po 26. letu starosti 
pa če imajo status rednega študenta; za delo nezmožen otrok 
oziroma posvojenec pa ne glede na starost. Izjemoma se šteje 
za vzdrževanega otroka tudi otrok oziroma posvojenec sta- 
rejši od 18 let, ki se izobražuje in je za delo sposoben, če je 
prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma 
posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sred- 
stev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne 
olajšave; 

- pastorek, pod pogoji iz prejšnje alinee, če starša nista 
zavezanca za dohodnino; 

- vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za 
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev; 

- starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine 
posebne olajšave. Olajšava se prizna pod pogojem, da starši 
oziroma posvojitelji živijo z zavezancem v skupnem gospo- 
dinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstve- 
nem zavodu ali v drugi družini in zavezanec krije stroške teh 
storitev. Olajšava se uveljavi na podlagi potrdila o plačilih. 
Olajšava se prizna pod enakimi pogoji tudi za starše oziroma 
posvojitelje zavezančevega zakonca, če zakonec ni zaveza- 
nec za dohodnino. 
Za istega vzdrževanega družinskega člana se prizna posebna 
olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna 
razlika od celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo 
sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavil pravico do posebne 
olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna 
vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Za otroka, za 
katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali 
dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživlja- 
nje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo do višine, 
določene v 10. členu tega zakona. Če je prispevek zavezanca 
manjši do njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če 
zavezanec ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika do 
njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče 
posebne olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan. 

Zavezancu, ki mu je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti 
edini vir dohodkov, se prizna posebna olajšava za vzdrževane 
družinske člane tudi za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo 
pri doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to edini vir 
dohodkov, pod pogojem, da njegov zakonec nima drugih 
lastnih dohodkov. V takem primeru pripada zavezancu 
posebna olajšava tudi za otroke družinskih članov, katerim bi 
pripadala posebna olajšava po drugi alinei prvega odstavka 
tega člena, če bi bili zavezanci za dohodnino. 

12. člen 

Stopnje dohodnine so: 

Stopnje dohodnine so: 

Če znaša 
letna 
osnova SIT 
nad 

do znaša 
davek 

SIT 

SIT 

428.466 
856.932 

1.285.398 
1.713.864 
2.570.796 

428.466 
856.932 

1.285.398 
1.713.864 
2.570.796 

72.839 
222.802 
381.334 
552.270 
938.339 

17% 
35% 
37% 
40% 
45% 
50% 

nad 428.466 
nad 856.932 
nad 1.285.398 
nad 1.713.864 
nad 2.570.796 
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Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom 
porasta poprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Slo- 
veniji po podatkih Zavoda Republike Sloveniej za statistiko 
leta, za katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto. 

Valorizirane zneske ugotovi Ministrstvo za finance in jih 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

13. člen 

Dohodki za dela, ki jih je zavezanec ustvarjal dalj kot eno leto 
in dohodki, ki izvirajo iz preteklih let ali jih je zavezanec prejel 
za več let vnaprej, se vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino 
leta, v katerem jih je zavezanec prejel in obdavčijo po 
poprečni stopnji dohodnine enoletnih prejemkov. 

Za ugotovitev poprečne stopnje dohodnine enoletnih prejem- 
kov se pri dohodkih iz prejšnjega odstavka, pri katerih se 
lahko ugotovi višina dohodka leta, za katero se dohodnina 
odmerja, upošteva ugotovljena višina prejemka tega leta. 

Če razmejitev dohodkov po letih ni možna, se prejeti doho- 
dek, ki se nanaša na več let, razdeli na toliko enakih delov, na 
kolikor let se nanaša in se v osnovo za ugotovitev poprečne 
stopnje vključi del dohodka, ki odpade na eno leto. 

14. člen 

Odmerjena dohodnina se zmanjša za višino odmerjenih ozi- 
roma obračunanih davkov od posameznih vrst dohodkov. 

Če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v osnovo za dohodnino, 
plačan davek v tujini, se odmerjena dohodnina zmanjša za ta 
davek. 

Če je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste 
dohodka v celoti ali deloma odpisan dolg pri posamezni vrsti 
davka, se za znesek odpisanega davka zmanjša dohodnina. 

III. OBDAVČITEV POSAMEZNIH VRST DOHODKOV 

1. Davek od osebnih prejemkov 

15. člen 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov je fizična oseba 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejema: 
- plačo iz delovnega razmerja; 
- pokojnino; 
- prejemke, dosežene na podlagi pogodbe o delu, delovršne 
pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov 
na drugi podlagi. 

Zavezanec po prvi alinei prejšnjega odstavka je tudi rezident 
Republike Slovenije, ki prejema plačo iz tujine za delo na 
območju Republike Slovenije. 

Zavezanec po drugi alinei prvega odstavka tega člena je tudi 
rezident Republike Slovenije, ki prejema pokojnino iz tujine. 

Zavezanec po tretji alinei prvega odstavka je tudi rezident 
Republike Slovenije, ki opravlja storitve in posle na območju 
Republike Slovenije za tujo pravno in fizično osebo. 

Fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zaveza- 
nec za davek od prejemkov po prvi alinei prvega odstavka 
tega člena, če je delovno razmerje sklenjeno v Republiki 
Sloveniji in po tretji alinei prvega odstavka tega člena, če so ti 
prejemki doseženi z opravljanjem storitev in poslov na 
območju Republike Slovenije. 

16. člen 

Osnova za davek od osebnih prejemkov je: 
- plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz delovnega 

razmerja, zmanjšani za plačane obvezne prispevke za soci- 
alno varnost, izplačani v denarju, bonih ali v naravi, razen 
nadomestil materialnih stroškov, ki jih je imel zavezanec 
v zvezi z delom ter prejemki v obliki stimulacije in bonitet 
v zvezi z delovnim razmerjem; 

- plača, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega 
razmerja, sklenjenega v državi, v višini plače za enaka dela 
v državi, zmanjšana za plačane obvezne prispevke za socialno 
varnost; 

- pokojnina, povečana s koeficientom poprečne stopnje 
davka od osebnih prejemkov, ki se plačuje od plače iz delov- 
nega razmerja; koeficient ugotovi in objavi direktor Republi- 
ške uprave za javne prihodke; 

- vsak posamezni bruto prejemek iz tretje alinee prvega 
ostavka 15. člena tega zakona, izplačan v denarju, bonih in 
naravi. 

Zmanjšanje osnove za dohodnino po 7. in 8. členu ter 
posebna olajšava za vzdrževane družinske člane po 10. členu 
tega zakona se upošteva že pri odmeri davka od osebnih 
prejemkov po prvi, drugi in tretji alinei prvega odstavka tega 
člena. Kriterij za ugotovitev višine zmanjšanja plače oziroma 
pokojnine je poprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji 
iz predpeteklega meseca. 

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane se prizna pri 
obdavčitvi plače in pokojnine na podalgi skupne pisne izjave 
o vzdrževanih družinskih članih, ki jo je zavezanec dolžan 
predložiti izplačevalcu osebnih prejemkov. Če skupna pisna 
izjava ni podana, se zavezancu upošteva le sorazmerni del 
posebne olajšave. 

Za določitev osnove po tretji alinei prvega odstavka tega 
člena se pri družinski pokojnini upošteva število družinskih 
članov, ki jo prejemajo. 

17. člen 

Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejš- 
njega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov, so: 
1. plačila delodajalca za: 
- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, 
- druga osebna zavarovanja; 
- strške nastanitve; 
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo; 

2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je 
delodajalec obračual od posojila, danega delavcu. Revalori- 
zacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na 
drobno v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača, 
v katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne 
ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna 
klavzula; 

3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje 
prlzvode in storitve; 

4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je 
prejeto darilo, presegajo 5% poprečne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, 
v katerem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila; 

5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne 
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil 
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti 
osebnega vozila mesečno. Če delavec vodi evidenco o prevo- 
ženih kilometrih za privatne namene, se v osnovo za davek 
všteje znesek kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilome- 
tre z lastnim vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije 
stroške goriva sam. 
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18. člen 

Stopnje davka od osebnih prejemkov so: 
če znaša osnova poprečne plače predpreteklega 
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji 
nad do znaša davek 

50% 17% 
50% 100% 50% pop. MP* 17% + 35% nad 50% pop. MP 

100% 150% 50% pop. MP' 52% + 37% nad 100% pop. MP 
150% 200% 50% pop. MP* 89% + 40% nad 150% pop. MP 
200% 300% 50% pop. MP' 129% + 45% nad 200% pop MP 
300% 50% pop. MP' 219% + 50% nad 300% pop. MP 

Če se plača oziroma pokojnina izplača v več delih, se ob 
izplačilu zadnjega dela plače oziroma pokojnine ugotovi 
višina mesečne plače oziroma pokojnine in izvrši obračun 
davka ter poračun plačanega davka od posameznih delov 
plače oziroma pokojnine. 

če se plača oziroma pokojnina izplača za več mesecev sku- 
paj, se davek obračuna od celotnega prejemka po poprečni 
stopnji davka od enomesečne plače oziroma pokojnine. 

Stopnja davka od osebnih prejemkov iz tretje alinee 15. člena 
tega zakona je 25%. 

19. člen 

Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od: 

1. prejemkov iz naslova odlikovanj in družbenih priznanj; 

2. prejemkov po predpisih o vojnih veteranih, vojaških invali- 
dih in civilnih invalidih vojne; 

3. prejemkov za delo med rehabilitacijo; 

4. prejemkov za občasno ali začasno nego oziroma pomoč 
invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačajo invalidske organi- 
zacije; 

5. jubilejnih nagrad, odpravnin in denarnih nadomestil izpla- 
čanih v enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposlenosti; 

6. prejemkov iz naslova: 
- varstvenega dodatka k pokojnini, 
- denarne pomoči za brezposelnost, 
- družbene pomoči otrokom, 
- denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denar- 
nega dodatka po zakonu o socialnem varstvu; 

7. prejemkov iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini; 

8. prejemkov iz naslova nadomestila za invalidnost, ki jih 
prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

9. dodatkov za pomoč in postrežbo; 

10. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v instuticionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu; 

11. nagrad učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu; 

11. nagrad učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu; 

12. štipendij; 

13. nagrad pirotehnikom za uničevanje neeksplodiranih 
ubojnih sredstev; 

14. državnih nagrad, uvedenih na podlagi zakonov ter 
nagrad, uvedenih z akti lokalnih skupnosti, kulturnih in znan- 
stvenih zavodov ter zbornic, ki se dajejo posameznikom kot 
posebno priznanje; 

15. nagrad za življenjsko delo oziroma dosežke, ki se dajejo 
kot splošno priznanje znanstvenikom, književnikom, umetni- 
kom in športnikom; 

16. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom, umetnikom, pedago- 
gom in športnikom Organizacija združenih narodov in njene 
organizacije, mednarodne organizacije in tuje nacionalne 
organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priz- 
nanje za znanstveno, književno, pedagoško in umetniško delo 
ter izjemne dosežke na področju športa. 

20. člen 

Od plače, prejete za delo pri diplomatsko-konzularnem pred- 
stavništvu ali mednarodni organizaciji oziroma pri predstav- 
niku ali uslužbencu takšnega predstavništva ali organizacije 
v Republiki Sloveniji, ne plačujejo davka: 

1. šefi tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in diplo- 
matsko-konzularni funkcionarji, ki so pooblaščeni za diplo- 
matsko-konzularne funkcije ter njihovi družinski člani, ki 
sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski člani 
niso slovenski državljani; 

2. diplomatsko-konzularni uslužbenci, ki opravljajo admini- 
strativno in tehnično delo pri tujih diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo nji- 
hovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski člani niso slovenski 
državljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji; 

3. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih spe- 
cializiranih agencij ter strokovnjaki tehnične pomoči Organi- 
zacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij; 

4. hišno osebje diplomatsko-konzularnih predstavništev ter 
mednarodnih organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno 
pri šefih mednarodnih organizacij, če niso slovenski držav- 
ljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji; 

5. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje medna- 
rodnih organizacij, če niso slovenski državljani. 

Davka od osebnih prejemkov tudi ne plačujejo častni diplo- 
matsko-konzularni funkcikonarji tujih diplomatsko-konzular- 
nih predstavništev od tistih plač in plačil, ki jih dobivajo od 
države, ki jih je imenovala za opravljanje diplomatsko-konzu- 
larnih funkcij. 

21. člen 

Zavezancu, ki dosega plačo z delom v tujini na podlagi delov- 
nega razmerja, sklenjenega v državi, se obračunani davek 
zmanjša za sorazmerni del v tujini plačanega davka, ki 
odpade na plačo, ki v Republiki Sloveniji predstavljajo osnovo 
za davek od osebnih prejemkov. 

Zavezancu, ki prejema pokojnino iz tujine, se obračunani 
davek zmanjša za davek, ki je bil od te pokojnine plačan 
v tujini. 

22. člen 

Davek od osebnih prejemkov obračuna in vplača izplačevalec 
teh prejemkov, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

2. Davek od dohodka Iz kmetijstva 

23. člen 

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik, 
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v kata- 
strskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, 
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za katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zave- 
zanec). 

Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru 
kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi 
ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva odmeri 
uporabniku zemljišča. 

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastr- 
skega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja 
naslednjega leta, če so na predpisan način priglašene v roku, 
ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dol- 
žan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti izpostavo 
republiškega davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: izpo- 
stava) tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega leta še 
niso bile izvršene v katastrskem operatu. 

24. člen 

Če sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uži- 
valcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je zavezanec eden 
izmed polnoletnih članov kot predstavnik gospodinjstva. 
Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja 
in trošenja sredstev. 

25. člen 

Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavlja- 
nju katastrskega dohodka. 

26. člen 

Zavezanec, ki vlaga lastna sredstva v preureditev prostorov 
v turistične namene, v graditev in adaptacijo gospodarskih 
poslopij, v nabavo kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
naprav ter vlaga lastna sredstva v gozdove, razen za pogozdo- 
vanje, lahko uveljavlja znižanje katastrskega dohodka v višini 
25% vloženih sredstev za dobo štirih let. 

Kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove ter za 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in naprave, predpiše 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom za 
finance. 

Znižanje katastrskega dohodka ne more presegati zneska 
štirikratnega katastrskega dohodka, ugotovljenega za leto, 
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva za namene iz 
prvega odstavka tega člena. 

Zavezanec uveljavlja znižanje katastrskega dohodka z vlogo 
pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, v 30 dneh po 
vložitvi lastnih sredstev za namene iz prvega odstavka tega 
člena. Vlogi priloži dokazila o višini vloženih lastnih sredstev. 

Znižanje katastrskega dohodka se prizna od 1. januarja leta, 
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva, če vloga ni 
vložena niti do konca leta, v katerem je zavezanec vložil lastna 
sredstva, se znižanje katastrskega dohodka prizna od 1. janu- 
arja naslednjega leta. 

27. člen 

Stopnje davka iz kmetijstva so: 
- 0% od osnove, ki znaša do 30% poprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu; 
- 8% od osnove, ki presega 30% poprečne letne plače zapo- 
slenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje fizična 
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem 
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva 
po stopnji 17%. 

28. člen 

Davek iz kmetijstva odmerja in pobira izpostava, na območju 
katere ima zavezanec stalno prebivališče. 

Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja in 
pobira davek iz kmetijstva izpostava, na območju katere je 
zemljišče. 

29. člen 

Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka vsa- 
kega zemljišča, ki je sposobno za knrtetijsko ali gozdno proiz- 
vodnjo in je v zemljiškem katastru uvrščeno v katastrsko 
kulturo. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davka iz kmetij- 
stva ne plačuje od katastrskega dohodka: 

1. zemljišča, ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepo- 
vedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo; 

2. zemljišča, ki ga je zavezanec oddal skladno s predpisi 
o preživninskem varstvu kmetov zaradi uveljavljanja pravice 
do preživninskega varstva; 

3. zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji, za 
katero se odmerja davek iz dejavnosti; 

4. zemljišča, za katerega je bila plačana odškodnina za spre- 
membo namembnosti kmetijskega oziroma gozdnega zem- 
ljišča. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo 
in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za 
oprostitev, pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka in se 
prizna v sorazmernem delu od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi oprostitve. 

30. člen 

Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od: 

1. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi, 
objekti za potrebe obrambe in zaščite, obrambni nasipi, vrbni 
in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, rovi in druge 
naprave iz zemlje, ki so potrebne za obrambo pred poplavami 
in za osuševanje ali namakanje ter od zemljišč znotraj visoko- 
vodnih nasipov; 

2. zemljišč v obmejnem pasu in zemljišč pod visokonapetost- 
nimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč onemogo- 
čeno ali omejeno. 

Oprostitve iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo 
in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za 
oprostitev pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, razen 
za varovalne gozdove. Podatke za varovalne gozdove izpo- 
stavi sporoči Zavod za gozdove Slovenije. Oprostitev se 
prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi opro- 
stitve. 

Oprostitve iz prvega odstavka tega člena prenehajo, če se 
zemljišče preneha uporabljati v namen, ki daje pravico do 
oprostitve. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni 
zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti iz- 
postavi. 

31. člen 

Davka iz kmetijstva so začasno oproščeni dohodki od: 

1. zemljišč, ki so bila neuporabna pa so z investicijami zave- 
zanca postala uporabna, 5 let od začetka usposabljanja zem- 
ljišča; 
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2. zemljišč, na katerih se zasadijo novi vinogradi, 5 let; 

3. zemljišč, na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi 
dolgoletni nasadi, 6 let; 

4. kmetijskih zemljišč, ki se pogozdijo, 6 let. 

Oprostitve iz prejšnjega odstavka se priznajo, če so bila dela 
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva 
in gozdarstva v Republiki Sloveniji. 

Oprostitve po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo 
vloži pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Vlogo je 
treba vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za 
oprostitev. Če vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev 
prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa 
se trajanje oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi 
na podlagi podatkov oziroma mnenja za kmetijstvo in gozdar- 
stvo pristojnega občinskega upravnega organa. 

32. člen 

Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podlagi 
pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa 
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in 
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od 
njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo spre- 
memb še ni končan. 

33. člen 

Če je bil donos na posamezni kmetijski parceli ali na več 
kmetijskih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki 
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take 
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je 
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastr- 
skega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim 
katastrskim dohodkom zavezanca od kmetijskih zemljišč 
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek 
kmetijskih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovlje- 
nemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastr- 
skega dohodka kmetijskih zemljišč. 

34. člen 

Če je bil donos na posamezni gozdni parceli ali na več 
gozdnih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč (požar, vetro- 
lom, žledolom in podobno), rastlinskih bolezni in škodljivcev, 
ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel 
preprečiti, se prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take 
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je 
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastr- 
skega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim 
katastrskim dohodkom zavezanca od gozdnih zemljišč 
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek 
gozdnih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovlje- 
nemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastr- 
skega dohodka gozdnih zemljišč. 

35. člen 

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za nastalo škodo iz 33. in 
34. člena tega zakona s posebno vlogo v 15 dneh po nastanku 
škode pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Če je 
škoda nastala na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na 
širšem območju občine, lahko cenilna komisija oceni škodo 
brez posebne vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse 
podatke, ki so potrebni za ocenitev nastale škode. O zahtevi 
odloča davčni organ na podlagi ocenjene škode. Škodo na 
kmetijskih zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje 
izvršni svet občine, na območju katere zemljišče leži, na 
gozdnih zemljiščih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za 

gozdove Slovenije za območje izpostave, na katerem zem- 
ljišče leži. 

36. člen 

Metodologijo za ocenitev škode iz 33. in 34. člena tega zakona 
predpiše minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju 
z ministrom za finance. 

3. Davek od dohodkov Iz dejavnosti 

37. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz dejavnosti) je fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu; zasebnik) in je vpisana 
v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju 
Republike Slovenije. 

38. člen 

Davek iz dejavnosti se, ne glede na določbe prejšnjega člena, 
plačuje tudi od dohodkov, doseženih z naslednjo kmetijsko 
proizvodnjo; 

- rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pride- 
lano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk; 

- trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin in 
cvetja ter gob. 

39. člen 

Če več zasebnikov dosega dobiček s skupnim opravljanjem 
dejavnosti, je vsak od njih zavezanec za davek iz dejavnosti od 
dela dobička, ki mu pripada na podlagi pogodbe o skupnem 
opravljanju dejavnosti. Če v pogodbi ni opredeljen delež 
dobička, se za ugotavljanje davčne osnove šteje, da se dobi- 
ček deli po enakih delih. 

Dobiček zasebnikov, ki skupno opravljajo dejavnost, se ugo- 
tavlja skupno. 

40. člen 

Razen zasebnikov, ki so dolžni voditi poslovne knjige po 
posebnem zakonu in zasebnikov iz 51. in 52. člena tega 
zakona, so poslovne knjige oziroma evidence dolžni voditi 
tudi vsi zasebniki iz 37. in 38. člena tega zakona. 

Vrste in način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc pred- 
piše minister za finance. 

41. člen 

Davčna osnova za davek iz dejavnosti je dobiček. 

42. člen 

Davčna osnova za davek iz dejavnosti se ugotovi po predpisih 
o obdavčitvi dobička pravnih oseb, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

43. člen 

Davčna osnova za davek iz dejavnosti se ugotavlja po podat- 
kih iz davčne napovedi, ki temelji na podatkih iz poslovnih 
knjig. 

Če davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni napove- 
dal, te prihodke prišteje k napovedanim prihodkom. Napove- 
dani odhodki se v tem primeru povečajo le, če zavezanec 
predloži dokumentacijo o odhodkih, ki odpadejo na tako 
povečani prihodek. 

Davčni organ določi davčno osnovo s cenitvijo prihodkov in 
odhodkov, če; 
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- zavezanec ne vloži davčne napovedi ali jo vloži brez podat- 
kov, potrebnih za odmero; 

- ugotovi, da napovedani prihodki niso sorazmerni napove- 
danim odhodkom; 

- zavezanec vloži davčno napoved, vendar ne predloži 
poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so knjige 
in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take formalne 
pomankljivosti, ki opravičujejo sum glede njihove vsebinske 
pravilnosti. 

Davčni organ opravi cenitev na podlagi podatkov o načinu in 
obsegu zavezančevega poslovanja ter obsega zaposlovanja 
delavcev. 

Pri cenitvi prihodkov in odhodkov se lahko davčni organ opre 
tudi na normative porabe materiale, energije in delovnih ur 
fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo enako ali sorodno dejav- 
nost. 

S cenitvijo določena davčna osnova se zniža le, če zavezanec 
dokaže, da je osnova nižja. 

Zavezancu, kateremu je bila določena davčna osnova s ceni- 
tvijo prihodkov in odhodkov, se davčna osnova tega leta ne 
zmanjša za sredstva, porabljena za pokrivanje izgub iz prete- 
klega leta in za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev. 

44. člen 

Davčna osnova se zavezancu, ki opravlja dejavnost kot stalni 
poklic, zmanjša za 50% zneska, ki ga iz dobička tekočega leta 
porabi za pokrivanje izgub iz preteklega leta. 

45. člen 

Zavezanec, ki opravlja dejavnost kot stalni poklic, lahko v letni 
davčni napovedi uveljavlja 30% znižanja davčne osnove za 
vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo osnovnih sredstev. 

Za vlaganje v osnovna sredstva se štejejo tudi vlaganja 
v rekonstrukcijo in modernizacijo najetih poslovnih prosto- 
rov, če se po najemni pogodbi vlaganja ne krijejo iz najem- 
nine. 

Znižanje davčne osnove se prizna za dobo štirih let. 

Če zavezanec ob koncu četrtega odmernega leta v napovedi 
za davek iz dejavnosti ne dokaže, da je znesek znižane davčne 
osnove porabil za namene iz prvega odstavka tega člena, se 
za ta znesek poveča davčna osnova. 

46. člen 

Stopnje davka iz dejavnosti so: 

če znaša osnova poprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
SlQveniji v letu, za katero se davek odmerja 
nad do znaša davek 

80% 15% 
80% 320% 80% pop. LP' 15% + 25% nad 80% pop. LP 

320% 640% 80% pop. LP* 90% + 35% nad 320% pop. LP 
640 80% pop. LP* 230%+ 45% nad 640% pop. LP 

47. člen 

Zavezancem, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost kot 
stalni poklic, se dobiček prvega leta poslovanja ne obdavči, 
v drugem letu poslovanja se obdavči 34%, v tretjem letu 
poslovanja pa 66% dobička. 

Zavezancem, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost kot 
stalni poklic na območjih, ki so s predpisom o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij določena kot 
območja, za katera veljajo posebni ukrepi, se dobiček prvih 

treh let ne obdavči, v četrtem letu poslovanja se obdavči 50%, 
v petem letu poslovanja pa 75% dobička. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prične uveljavljati 
s poslovnim letom, za katero je davčni zavezanec izkazal 
dobiček. 

Za zavezanca, ki je na novo pričel opravljati dejavnost, se ne 
šteje: 

- zavezanec, pri katerem je prišlo do statusne spremembe 
po posebnih predpisih; 

- zavezanec, ki je že opravljal dejavnost in mu je bila skladno 
s takrat veljavnimi predpisi priznana olajšava za pričetek 
opravljanja dejavnosti; 

- zavezanec, ki začne opravljati dejavnosti za zakoncem, 
starši oziroma posvojitelji, starimi starši in otroci oziroma 
posvojenci; 

- zavezanec, ki je spremenil dejavnost, poslovni sedež ali 
ime. 

Za leto poslovanja po prvem in drugem odstavku tega člena 
se šteje 12 mesecev nepretrganega poslovanja od dneva vpisa 
v register ali drugo predpisano evidenco. 
Če je zavezanec začel poslovati med letom, se pri odmeri 
davka ugotovi olajšava po tem členu tako, da se upošteva 
sorazmerni del olajšave, ki odpade na čas poslovanja v kole- 
darskemu letu. 

48. člen 

Zavezancem, ki poslujejo v prostih conah, se v prvih petih 
letih od vpisa v register oziroma drugo predpisano evidenco, 
dobiček, dosežen z izvozom blaga in storitev, ne obdavči. 

49. člen 

Zavezancu, ki za nedoločen čas zaposli pripravnika oziroma 
delavca, ki prvič sklene delovno razmerje in delavca, ki je 
prijavljen pri službi za zaposlovanje, se davčna osnova zniža 
za znesek, ki je enak 30% izplačane plače temu delavcu. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za prvih 12 
mesecev zaposlitve teh oseb. 

Zavezancu, ki zaposluje invalidne osebe po predpisih o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se za vsako takšno 
osebo davčna osnova zniža za 40% izplačane plače tem 
osebam, zavezancu, ki zaposluje invalide s 100% telesno 
okvaro in gluhoneme osebe pa 60% plače, izplačane tem 
osebam. 

Zavezancu, ki sprejme učenca po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela vzgojnoizobraževalnega procesa v poklic- 
nem izobraževanju, se osnova za davek zniža za znesek izpla- 
čane nagrade temu učencu. 

50. člen 

Zavezancu, ki ne zaposluje delavcev in mu je priznana last- 
nost invalidne osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlo- 
vanju invalidnih oseb, se davčna osnova zniža za znesek 30%, 
zavezancu invalidu s 100% telesno okvaro in zavezancu 
- gluhonemi osebi pa za znesek 60% poprečne enoletne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 

51. člen 

Samostojni kulturni delavci za dohodke, dosežene z ustvarja- 
njem kulturnih vrednot, zasebni raziskovalci, zasebniki, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, samostojni 
športniki, samostojni športni delavci in duhovniki lahko zah- 
tevajo, da se jim dobiček ugotovi tako, da se od ustvarjenih 
prihodkov odštejejo odhodki v višini 40% ustvarjenih prihod- 
kov, pod pogojem, da ne zaposlujejo delavcev. 
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Zahtevo morajo zavezanci predložiti davčnemu organu pred 
pričetkom leta, za katero zahtevajo ugotavljanje dobička 
z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

52. člen 

Na način in pod pogojem iz prejšnjega člena se ugotavlja 
dobiček tudi zavezancem, ki dosegajo dohodek z opravlja- 
njem domače in umetne obrti, čebelarstvom, s sprejemanjem 
gostov na prenočevanje kot postranskim poklicem in spreje- 
manjem gostov v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem), 
če podajo zahtevo v roku, določenem v prejšnjem členu. 

Zavezancem iz prejšnjega odstavka se pri ugotavljanju 
dobička odštejejo od ustvarjenih prihodkov odhodki v višini 
60% ustvarjenih prihodkov. 

53. člen 

Za zavezance, ki zahtevajo ugotavljanje dobička po 51. in 52. 
členu tega zakona, se ne uporabljajo določbe 45., 47., 48. in 
50 člena tega zakona. 

54. člen 

Zavezanci iz 51. in 52. člena tega zakona plačujejo davek iz 
dejavnosti od vsakega posameznega prejemka (davek po 
odbitku), če je izplačevalec pravna oseba oziroma zasebnik, 
ki opravlja dejavnost. Če je izplačevalec fizična oseba, se 
davek odmeri na podlagi trimesečnih napovedi zavezanca 
° doseženem prihodku. 

55. člen 

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti iz 51. in 52. člena ,e9a zakona je 25%. 

Davek od dobička Iz kapitala 

56. člen 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba 
s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki 
dosega dobiček s prodajo: 
- nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v spreme- 
njenem ali nespremenjenem stanju, če je bila prodaja izvr- 
žena pred potekom desetih let od dneva, ko je bilo nepre- 
mično premoženje pridobljeno, zmanjšan za davke, ki jih je 
plačal zavezanec; davek se ne plača, če se od prodaje ne 
Plača davek na promet nepremičnin; 
- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu. 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od 
pridobitve nepremičnine do njene zamenjave še ni preteklo 
deset let. 
Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem 
območju dosega dobiček iz prejšnjih odstavkov. 

57. člen 

Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala iz 
Prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času 
Pridobitve. Če je bil kapital pridobljen na podlagi kupopro- 
dajne pogodbe, se za vrednost kapitala v času pridobitve 
upošteva v pogodbi navedena nabavila vrednost kapitala. 

če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, ki bi se 
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotav- 
ljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmer- 
nem postopku ugotovljena vrednost kapitala. 

Pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala, 
doseženega s prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, 
pridobljenih na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, pro- 
dajna cena ne more biti nižja od valorizirane vrednosti teh 

nepremičnin v času pridobitve brez upoštevanja popusta, ki je 
bil priznan na podlagi predpisa, ki ureja prodajo družbenih 
stanovanj. 

58. člen 

Pri zamenjavi nepremičnin je osnova za davek razlika med 
dobičkoma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo, ugo- 
tovljenima po določbah prejšnjega člena. 

59. člen 

Za ugotovitev davčne osnove pri prodaji nepremičnin se upo- 
števa tudi valorizirana vrednost investicija in izdatkov investi- 
cijskega vzdrževanja. 

Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

60. člen 

Stopnja davka od dobička iz kapitala je 30% 

5. Davek od dohodkov iz premoženja 

61. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja je fizična 
oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima 
v državi ali tujini dohodke od premoženja, če se od teh 
dohodkov ne plačuje kakšen drug davek. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če na njenem območju dosega dohodke iz prejš- 
njega odstavka. 

62. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od; 

- dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku; 

- obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam; 

- dohodkov, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanj- 
skih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek 
oziroma rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega 
premoženja v najem. 

63. člen 

Osnova za davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri 
dobičku, je vsak posamezen prejemek. 

64. člen 

Osnova za davek od obresti na posojila je razlika med preje- 
timi obrestmi na posamezno posojilo in revalorizacijskimi 
obrestmi, izračunanimi na podlagi rasti cen na drobno 
v obdobju, za katero je bilo dano posojilo. 

65. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddaja- 
njem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž ali prosto- 
rov za počitek oziroma rekreacijo v najem, je znesek najem- 
nine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za 
stroške vzdrževanja in upravljanja in za amortizacijo ter za 
stroške obratovanja, če te stroške plačuje lastnik sam. 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz prejšnjega 
odstavka štejejo normirani stroški v višini 40% od najemnine. 

Zavezanec lahko pri davčnem organu zahteva priznanje 
dejanskih stroškov. Davčni organ zavezancu, ki je podal 
takšno zahtevo, prizna stroške v dokazani višini. 
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66. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih najemnik doseže z odda- 
janjem stavb in prostorov iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, je znesek najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja 
davek, zmanjšan za najemnino, ki jo najemnik plačuje od teh 
prostorov oziroma stavb. 

67. člen 

Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb in 
prostorov po 65. in 66. členu tega zakona, se upošteva tudi 
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je zavezal 
najemnik oziroma podnajemnik. 

68. člen 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov, doseženih 
z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov, štejejo 
normirani stroški v višini 60% od najemnine. 

Zavezanec lahko pri davčnem organu zahteva priznanje 
dejanskih stroškov. Davčni organ zavezancu, ki je podal 
takšno zahtevo, prizna stroške v dokazani višini. 

69. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik, imetnik pravice 
uporabe ali uživalec zemljišča doseže z oddajanjem zemljišča 
v najem, je znesek najemnine prejet v letu, za katero se 
odmerja davek, zmanjšan za stroške, ki jih zavezanec dokaže 
z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov. 

70. člen 

Če je najemnina plačana za več let, se davek plača od celotne 
najemnine v letu, v katerem je.bila najemnina prejeta. 

71. člen 

Osnova za davek od dohodkov, doseženih z oddajanjem 
opreme, prevcfznih sredstev in drugega premoženja, je prejeta 
najemnina, zmanjšana za stroške investicijskega in tekočega 
vzdrževanja premoženja in druge stroške, ki jih zavezanec 
dokaže z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov 
po drugih predpisih. 

72. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od vsakega 
posameznega prejemka. 

73. člen 

Stopnja davka od dohodkov od premoženja je 25%. 

74. člen 

Zavezancu, ki prejema dohodke iz premoženja v tujini, se 
obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan od tega 
dohodke v tujini. 

6. Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic 

75. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v 
nadaljnjem besedilu: davek iz premoženjskih pravic) je fizična 
oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima 
v državi ali v tujini dohodke iz: 

- avtorskih pravic; 

- izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, ne glede 
na to ali so zavarovani po zakonu. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če dosega na njenem območju dohodke iz prejš- 
njega odstavka. 

76. člen 

Osnova za davek iz premoženjskih pravic je dohodek iz avtor- 
skih pravic, izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izbolj- 
šav, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

77. člen 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz premoženj- 
skih pravic štejejo normirani stroški v višini 40% od doseže- 
nega dohodka. 

Zavezanec lahko pri davčnem organu zahteva priznanje 
dejanskih stroškov. Davčni organ zavezancu, ki je podal 
takšno zahtevo, prizna stroške v dokazani višini. 

Imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, se stroški ne 
priznajo. 

78. člen 

Davek iz premoženjskih pravic se plačuje od vsakega posa- 
meznega prejemka. 

79. člen 

Stopnja davka iz premoženjskih pravic je 25%. 

80. člen 

Zavezancu, ki doseže dohodek iz premoženjskih pravic 
v tujini, se obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan 
od tega dohodka v tujini. 

IV. ODMERNI POSTOPEK 

1. Vložitev napovedi 

81. člen 

Zavezanci za dohodnino in druge davke po tem zakonu, razen 
zavezancev za davek iz kmetijstva in zavezancev, za katere je 
davek obračunal in plačal izplačevalec prejemkov oziroma 
dohodkov, morajo vložiti pri pristojni izpostavi napoved 
s podatki, ki so potrebni za odmero. 

Podatki v napovedi morajo biti resničhi. 

Napovedi za odmero dohodnine ne vložijo: 

- zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina, če med 
letom, za katerega se dohodnina odmerja, niso plačevali 
akontacije dohodnine; 

- zavezanci za dohodnino, katerih edini vir je dohodek kme- 
tijstva in katerih letni znesek katastrskega dohodka kmetijskih 
in gozdnih zemljišč ne presega 10% poprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se odmerja 
dohodnina. 

Vsebino napovedi za odmero dohodnine predpiše minister za 
finance. 

82. člen 

Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje 
osnove za dohodnino ter posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane do poteka roka za vložitev napovedi za 
odmero dohodnine. 

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se 
dokazuje resničnost navedbe v napovedi, hraniti še dvanajst 
mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohod- 
nine. 
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83. člen 

Zavezanci za dohodnino in davek iz dejavnosti razen zavezan- 
cev, katerim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, vložijo davčno napoved na javni poziv, ki ga izda 
republiški davčni organ. 

84. člen 

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za preteklo 
leto do 31. marca. 

Zavezanci, ki niso rezidenti Republike Slovenije in ki zapustijo 
Republiko Slovenijo pred rokom iz prejšnjega odstavka, 
morajo vložiti napoved najpozneje trideset dni pred namera- 
vanim odhodom. 

85. člen 

Zavezanci, ki so jim bili pri obračunu in plačilu davka od 
dohodka iz premožnja in davka od premoženjskih pravic 
upoštevani normirani stroški, lahko v napovedi za dohodnino 
uveljavljajo dejanske stroške pq tretjem odstavku 65. člena, 
drugem odstavku 68. in drugem odstavku 77. člena tega 
zakona. 

Zavezanci davka od dohodkov iz premoženja in davka iz 
premoženjskih pravic, ki niso zavezanci za dohodnino, uve- 
ljavljajo dejanske stroške pri izpostavi, na katere območju so 
bili dohodki doseženi, pred izplačilom dohodka. Izplačevalec 
dohodka obračuna davek ob izplačilu dohodka na podlagi 
odločbe o višini dejanskih stroškov, ki jo izda pristojna izpo- 
stava. 

86. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti morajo vložiti napoved za 
davek iz dejavnosti do 28. februarja za preteklo leto. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo zavezanci, 
k> so med letom prenehali opravljati dejavnost, vložiti napo- 
ved v tridesetih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti. 

87. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti v napovedi za dohodnino 
navedejo vse podatke, potrebne za odmero dohodnine, razen 
dobička, ki ga ugotovi davčni organ. Pri odmeri dohodnine 
davčni organ upošteva dobiček, ugotovljen z dokončno 
odločbo o odmeri davka iz dejavnosti. 

88. člen 

Napoved za odmero dohodnine mora zavezanec vložiti pri 
izpostavi, na območju katere ima stalno prebivališče v času 
vložitve napovedi, zavezanec, ki ni rezident Republike Slove- 
nije, pa pri izpostavi, na območu katere ima začasno prebiva- 
lišče v času vložitve napovedi. 

Davčni napovedi mora zavezanec priložiti odločbe o odmeri 
davkov po tem zakonu, izdane pri izpostavi, ki ni pristojna za 
odmero dohodnine oziroma dokazila o plačanih davkih po 
odbitku. 

89. člen 

Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine 
oziroma prejema plačo pri diplomatsko-konzularnih predstav- 
ništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri pred- 
stavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, 
ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh od 
dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napovedati 
te prejemke pri izpostavi, na območju katere ima stalno prebi- 
vališče. 
Zavezanec za davek od osebnih prejemkov mora prejemke, 
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev 
in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in 
fizičnim osebam napovedati pri izpostavi, na območju katere 

ima stalno prebivališče, v sedmih dneh od dneva izplačila 
prejemka.j 

90. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti mora 
zavezanec vložiti pri izpostavi, na območju katere je vpisan 
v register zasebnikov ali v drugo predpisano evidenco. 

Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normi- 
ranih odhodkov, vloži napoved prihodkov, doseženih pri 
domači fizični osebi ter tuji pravni in fizični osebi, do 15. 
v mesecu za preteklo trimesečje pri izpostavi, na območju 
katere je vpisan v register zasebnikov ali v drugo predpisano 
evidenco. Če register vodi republiški upravni organ, vlaga 
zavezanec napoved pri izpostavi, na območju katere ima 
stalno prebivališče. 

91. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja, dose- 
ženih z oddajanjem nepremičnega premoženja v najem, vloži 
zavezanec pri izpostavi, na območju katere nepremičnina leži, 
za dohodke iz premičnega premoženja pa pri izpostavi, na 
območju katere ima stalno prebivališče. 

Zavezanec, ki doseže dohodke z oddajanjem premičnega 
premoženja v najem in ni rezident Republike Slovenije, vloži 
napoved pri izpostavi, na območju katere so bili dohodki 
doseženi. 

Dohodke, dosežene z oddajanjem premoženja v najem, mora 
zavezanec napovedati v 15 dneh po prejemu posameznega 
plačila, če od teh dohodkov ni bil obračunan davek po od- 
bitku. 

92. člen 

Dobiček iz kapitala mora zavezanec napovedati v 15 dneh, 
odkar ga je dosegel, pri izpostavi, na območju katere ima 
stalno prebivališče, razen dobička, doseženega s prodajo 
nepremičnin, katerega napove pri izpostavi, na območju 
katere nepremičnina leži. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, mora dobiček 
iz kapitala napovedati v roku iz prejšnjega odstavka pri izpo- 
stavi, na območju katere je bil dosežen oziroma pri izpostavi, 
na območju katere nepremična leži. 

93. člen 

Obresti od posojil, danih fizičnih osebam, mora zavezanec 
napovedati v 15 dneh, odkar jih je prejel, pri izpostavi, na 
območju katere ima stalno prebivališče. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove obresti 
od posojila v roku iz prejšnjega odstavka pri izpostavi, na 
območju katere je prejel obresti. 

94. člen 

Dohodke iz premoženjskih pravic, razen dohodkov, od katerih 
je bil obračunan davek po odbitku, mora zavezanec napove- 
dati v 15 dneh, odkar jih je dosegel, pri izpostavi, na območju 
katere ima stalno prebivališče, zavezanec, ki ni rezident Repu- 
blike Slovenije pa pri izpostavi, na območju katere je bil 
dohodek dosežen. 

95. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora 
izpostavi do 15. februarja leta, za katero se odmerja davek iz 
kmetijstva, omogočiti prenos podatkov v skupno republiško 
bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, imetnikih pravice 
uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemljiškem katastru 
izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 31. decembra 
preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime in priimek 
zavezanca, enotno matično številko občana, naslov in katastr- 
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ski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz prejš- . 
njega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebival- 
stva in drugih evidenc. 

96. člen 

Pravne osebe, zasebniki, državni organi in organi lokalnih 
skupnosti morajo plačila za dobavljene proizvode, opravljene 
storitve in druge prejemke zavezancem iz 5. člena tega 
z akona, ki so dolžni imeti žiro račun, nakazovati na njihove 
žiro račne. 

Žiro računi zavezancev iz 5. člena tega zakona se vodijo pri 
banki in hranilnici. 

Banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: finančna organi- 
zacija) so dolžne pristojni izpostavi pošiljati podatke o imetni- 
kih žiro računov in o poslovanju preko žiro računov. 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi so 
zavezanci dolžni odpreti žiro račun in način sporočanja 
podatkov davčnim organom. 

97. člen 
Pravne osebe, državni organi in organi lokalnih skupnosti 
morajo dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega 
leta podatke za odmero dohodnine za preteklo leto. Vsebino 
podatkov, obliko in način dostave podatkov predpiše minister 
za finance. 

Pravne osebe, zasebniki, Banka Slovenije, služba družbenega 
knjigovodstva, državni organi in organi lokalnih skupnosti, so 
dolžni davčnemu organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki 
so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter omogočiti 
vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. 
Fizične osebe so dolžne na zahtevo davčnega organa dati 
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na 
njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih 
zavezancev, s katerimi so v poslovnih odnosih. 

98. člen 

Kdor začne opravljati dejavnost, mora o tem obvestiti za 
odmero pristojno izpostavo v treh dneh od pričetka opravlja- 
nja dejavnosti. 

99. člen 
t 

Da bi lahko ugotovil višino davčne obveznosti, ima davčni 
organ pravico pregledati prostore, v katerih se opravlja dejav- 
nost, oziroma hrani material ali proizvodi ter pregledati 
naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca 
glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti. 

2. Odmera davkov 
100. člen 

Davčni organ odmeri dohodnino in druge davke po tem 
zakonu, razen davkov, ki se obračunajo po odbitku, z od- 
ločbo. 

Izrek odločbe mora vsebovati znesek odmerjenega davka. 
Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati tudi zne- 
sek razlike med odmerjeno dohodnino in med letom odmer- 
jeno oziroma obračunano akontacijo. 

101. člen 

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra 
v letu, za katero se odmerja. 

Drugi davki, ki jih davčni organ odmerja po preteku leta, 
morajo biti odmerjeni do 31. maja za preteklo leto. 

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo 
leto. 

102. člen 

Če zavezanec za dohodnino umre preden je bila izdana 
odločba o odmeri dohodnine, davčni organ odmerni posto- 
pek ustavi s sklepom.lče zavezanec za dohodnino umre po 
izdaji odločbe o odmeri dohodnine, se razlika med odmerjeno 
dohodnino in obračunano akontacijo prijavi v zapuščinskem 
postopku kot terjatev iz zapuščinske mase zavezanca oziroma 
morebitno preplačilo dohodnine nakaže v zapuščinsko maso 
zavezanca. 

3. Pritožba 

103. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka. 

Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži izterjavo 
davka. 

4. Odprava ali sprememba po nadzorstveni pravici 

104. člen 

Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste 
davka republiški davčni organ odpravi po nadzorstveni pra- 
vici v petih letih od dneva, ko je postala dokončna: 

če jo je izdal stvarno ali krajevno nepristojni organ; če je bila 
v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba. 

Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste 
davka, lahko republiški davčni organ odpravi ali spremeni po 
nadzorstveni pravici v dveh letih od dneva, ko je postala 
dokončna, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon. 

5. Obračunavanje In poblran|e davkov 

105. člen 

Kadar je izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov, 
od katerih se davek plačuje od vsakega posameznega 
dohodka, domača pravna oseba ali zasebnik, je dolžna do 

.zavezanca obračunati in plačati davek (v nadaljnjem besedilu: 
davek po odbitku). 

Davek od osebnih prejemkov mora izplačevalec plač in pokoj- 
nin obračunati in plačati v rokih, določenih s posebnim zako- 
nom, ki ureja zagotavljanje sredstev za potrebe na področju 
socialne varnosti. 

Od drugih prejemkov oziroma dohodkov, od katerih se plaču- 
jejo davki po odbitku, mora izplačevalec obračunati in plačati 
davek najpozneje v treh dneh po izplačilu. 

Znesek davka, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in 
drugih dohodkov ne plača davka po odbitku, za vsako leto 
predpiše minister za finance. Ti prejemki oziroma dohodki se 
po preteku leta vštejejo v osnovo za dohodnino. 

Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki veljajo na 
dan izplačila dohodkov. 

106. člen 

Zavezanci morajo dohodnino in druge davke, ki so jim bili 
odmerjeni z odločbo, razen davka iz kmetijstva in iz dejavno- 
sti, plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe. 

107. člen 

Zavezanci davka iz kmetijstva plačajo odmerjeni davek v ena- 
kih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega 
v tromesečju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih dneh 
po zapadlosti. 
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108. člen 

Zavezanci davka iz dejavnosti plačujejo letno akontacijo 
v višini davka po odmerni odločbi predpreteklega leta, revalo- 
riziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen 
na drobno preteklega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi 
s predpreteklim letom. 

Količnik iz prejšnjega odstavka objavi republiški davčni organ 
podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 

Akontacijo davka plačujejo zavezanci v mesečnih obrokih, ki 
zapadejo v plačilo vsakega prvega v mesecu, plačani pa 
morajo biti v petnajstih dneh po zapadlosti. 

Zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more ugotoviti 
Po prvem odstavku tega člena, se mora določiti z odločbo. 

Zavezanci, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost, ne plaču- 
ieio akontacije za čas, ko sem jim dobiček ne obdavči. 

109. člen 

če zavezanec z obračunom, izvršenim na podlagi podatkov 
Poslovnih knjig oziroma evidenc o prihodkih in odhodkih, 
izkaže, da višina akontacije, določene po prvem odstavku 
prejšnjega člena, ne ustreza obsegu poslovanja, se določi 
nova višina letne akontacije s posebno odločbo. Zavezanec 
lahko vloži zahtevo za spremembo višine akontacije v petnaj- 
stih dneh po preteku vsakega trimesečja. Davčni organ lahko 
s posebno odločbo določi novo višino letne akontacije, če pri 
Pregledu poslovnih knjig zavezanca ugotovi, da višina akon- 
tacije glede na podatke o prihodkih in odhodkih ne ustreza 
obsegu poslovanja. 

110. člen 

Predpisana akontacija davka iz dejavnosti se odšteje od 
odmerjene dohodnine. 

111. člen 

Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov 
ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu 
z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti. 

112. člen 
Zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun davka, obresti, 
denarne kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot je 
bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi, se preveč plačani 
znesek vrne. 

Preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi se 
zmanjša za znesek obveznosti po tem zakonu in zakonu 
o davkih občanov, ki jim je potekel rok plačila. 

Davčni organ vrne preveč plačani davek s pripadajočimi 
„ obrestmi, če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani 

davek s pripadajočimi obrestmi do zneska 1.000 tolarjev se 
vrne na zahtevo zavezanca v tridesetih dneh od vložitve zah- 
teve. če zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani 
davek všteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste 
davkov po tem zakonu in zakonu o davkih občanov, za katere 
je zadolžen pri izpostavi. O tem mora izpostava obvestiti 
zavezanca. 

Zavezancu pripadajo od razlike med odmerjeno dohodnino in 
med letom plačano akontacijo dohodnine obresti po obrestni 
meri, določeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, 
od dneva, ko je postala odločba o odmeri dohodnine pravno- 
močna. 

113. člen 

Davčni organ lahko zavezancu za davek od dohodkov iz 
dejavnosti odloži plačilo enega ali več obrokov akontacije za 
£as do šest mesecev, če izkaže, da so realizirani prihodki 
bistveno nižji od fakturiranih prihodkov. 

Davčni organ lahko zavezancu za davek od kmetijstva odloži 
plačilo enega ali več obrokov akontacije za čas do šest mese- 
cev, v primerih, določenih v 32. in 33. členu tega zakona ali če 
zavezanec izkaže, da ni prejel plačila od pravnih oseb za 
prodane kmetijske proizvode oziroma gozdne lesne sorti- 
mente več kot šest mesecev od pogodbenega roka. 

Vlogo za odlog plačila mora zavezanec vložiti v roku za 
plačilo obroka akontacije oziroma obroka davka. Če v vlogi 
prosi za odlog plačila več obrokov, mora vlogo vložiti v roku 
za plačilo prvega obroka akontacije oziroma obroka davka. 

114. člen 

Za prisilno izterjavo davkov po tem zakonu se uporabljajo 
določbe o prisilni izterjavi o davkih občanov. 

6. Odpis davka zaradi neizterljivosti 

115. člen 

Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot 
neizterljiv. 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je zavezanec umrl ali 
se je neznano kam odselil in ni pustil niti premičnega niti 
nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki 
izterjati. Če se zavezanec, ki se je odselil, znova vrne ali se zve 
za njegovo prebivališče, se ponovno zadolži za odpisani 
davek, razen če je med tem zastarala pravica do izterjave. 

116. člen 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga za 
čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo davčnega dolga 
v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se zavezancu 
davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo 
spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih 
družinskih članov. 

Pri zavezancih iz prejšnjega odstavka, ki so lastniki nepremič- 
nega premoženja, lahko davčni organ predlaga z vknjižbo 
zastavne pravice na njihovih nepremičninah, ukrep zavarova- 
nja davčnega dolga. 

7. Poroštvo 

117. člen 

Če davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premože- 
nja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinj- 
stva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka, 
odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega 
gospodinjstva, lahko javni pravobranilec tak pravni posel 
izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen 
zavezanca. 
Za plačilo davkov po odbitku je porok izplačevalec. 

118. člen 

Če več fizičnih oseb dosega dobiček s skupnim opravljanjem 
dejavnosti, solidarno jamčijo za obveznosti, ki izvirajo iz skup- 
nega opravljanja dejavnosti. 

119. člen 

Pri poravnavi zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in 
premoženja ima davčni dolg s pripadajočimi obrestmi in stro- 
ški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi zave- 
zanca. 

120. člen 

Zavezanec, ki odtuji osnovna sredstva, s katerimi je opravljal 
dejavnost, je dolžan najprej poravnati davčni dolg. 
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8. Zastaranj« 

121. član 

Pravica do odmere dohodnine in drugih davkov po tem 
zakonu zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi jih 
bilo treba odmeriti. 
Prvica do izterjave davka in pravice do izterjave obresti ter 
stroškov prisilne izterjave zastara v treh letih po preteku leta, 
v katerem bi jih bilo treba izterjati. 
Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je neuteme- 
ljeno ali prevefi plačal na račun davka, obresti in stroškov 
prisilne izterjave, zastara v treh letih po preteku leta, v kate- 
rem jih je plačal. 

122. člen 

Zastaranje pravice do odmere davka ustavi vsako uradno 
dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je 
dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti in stroškov 
prisilne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega 
organa, ki mu je namen izterjava in je dano v vednost zave- 
zancu. 

Zastaranje pravice do vračila neutemeljeno ali preveč plača- 
nega davka, obresti in stroškov prisilne izterjave ustavi vsako 
dejanje, ki ga zavezanec stori pri pristojnem organu, da 
doseže vračilo. 
Pri vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok, 
vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem 
primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko časa, 
kolikor ga zahteva zakon za zastaranje pravice do odmere, 
izterjave in vračila. 

123. člen 

Postopek za prekršek zaradi kršitev določb tega zakona ni 
dopusten, ko pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko pretečejo 
štiri leta od dneva storitve prekrška. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

124. člen 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj 
na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti, če davčnemu organu ne dovoli 
pregledati prostorov, v katerih opravlja dejavnost oziroma 
hrani material ali proizvode oziroma mu ne dovoli ali ne 
omogoči pregledati naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, 
listin in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled v poslova- 
nje zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne 
obveznosti, ali če ga pri pregledu ovira (99. člen). 

Denarno kazen takoj na kraju prekrška izterja pooblaščena 
uradna oseba davčnega organa. 

125. člen 

Zavezanec - posameznik se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, za prekršek v zvezi z opravlja- 
njem dejavnosti pa najmanj 100.000 tolarjev: 

1. če ne vloži ali ne vloži v roku, določenem s tem zakonom 
napovedi pri pristojnem davčnem organu (prvi in drugi odsta- 
vek 84. člena; prvi in drugi odstavek 86. člena; prvi in drugi 
odstavek 89. člena; drugi odstave 90. člena; tretji odstavek 91. 
člena; prvi in drugi odstavek 92. člena; prvi in drugi odstavek 
93. člena in 94. člen); 

2. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne 
knjige oziroma evidence, ki jih je dolžan voditi (40. člen); 
3. če vloži napoved, ki ne vsebuje podatkov, ki so potrebni za 
odmero ali če v napovedi izkaže neresnične podatke (prvi in 
drugi odstavek 81. člena); 

4. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi 
razpolaga (drugi in tretji odstavek 97. člena); 

5. če ne sporoči v predpisanem roku pričetka opravljanja 
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje 
davek (98. člen); 

6. če pri izplačilu prejemkov in drugih dohodkov ne obračuna 
in plača davkov po odbitku ali jih ne obračuna in plača v roku 
določenem v tem zakonu ali jih nepravilno obračuna in plača 
(prvi, drugI in tretji odstavek 105. člena). 

126. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki je napovedal manjšo osnovo za 
dohodnino oziroma manjšo davčno osnovo za posamezno 
podvrsto dohodnine, če se ta ne vključi v osnovo za dohod- 
nino, če utaja dohodnine oziroma davka, ki odpade na nena- 
povedane prihodke, ne predstavlja kaznivega dejanja. 

127. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, zasebnik ter državni organ in organ 
lokalne skupnosti, če ne nakaže plačil za dobavljene proiz- 
vode, opravljene storitve in druge prejemke fizični bsebi, ki je 
dolžna imeti žiro račun, na njem žiro račun (prvi odstavek 96. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek finančna organizacija, če pristojni izpostavi ne 
pošlje podatkov o imetnikih žiro računov v nasprotju s pogoji, 
ki jih je določila Vlada Republike Slovenije (tretji in četrti 
odstavek 96. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe, državnega organa in organa lokalne 
skupnosti oziroma finančne organizacije. 

128. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ter državni organ in organ lokalne 
skupnosti, če ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja 
tekočega leta podatkov za odmero dohodnine za preteklo leto 
(prvi odstavek 97. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, službe družbenega knjigovodstva ter državnega 
organa in organa lokalne skupnosti. 

129. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ter služba družbenega knjigovodstva, 
če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, ki so 
potrebni za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpo- 
gleda v svoje poslovne knjige in evidence, zaradi ugotavljanja 
podatkov, potrebnih za odmero davkov (drugi odstavek 97. 
člene). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, službe družbenega knjigovodstva ter državnega 
organa in organa lokalne skupnosti. 

130. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če pri izplačilu prejemkov in drugih 
dohodkov ne obračuna in plača davkov po odbitku ali jih ne 
obračuna in plača v roku, določenem v tem zakonu ali jih 
nepravilno obračuna in plača (prvi, drugi in tretji odstavek 
105. člena). 
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Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
Prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

131. člen 

če za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ za 
zavezanca, ki nima zemljišča na območju občine, v kateri ima 
stalno prebivališče, za leto 1994 še ne razpolaga s podatki, 
določenimi v 95. členu tega zakona, odmerja in pobira davek 
'z kmetijstva izpostava, na območju katere je zemljišče. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora za 
zavezanca iz prejšnjega odstavka do 15. februarja v letu, za 
katero se odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname 
vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski 
dohodek po lastnikih, ločeno za kmetijska in gozdna zem- 

ljišča ter združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki 
se po določbah tega zakona obdavčujejo skupno. Združitev 
mora zajemati vsa zemljišča, ki leže na območju ene občine. 

132. člen 

Lestvica za odmero dohodnine, določena v prvem odstavku 
12. člena tega zakona, se valorizira po določbi drugega 
odstavka navedenega člena že za odmero dohodnine za leto 
1994. 

133. člen 

Določba druge alinee 56. člena tega zakona se prične uporab- 
ljati 1. januarja 1995. 

134. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994. 

OBRAZLOŽITEV 

1. 

Z zakonom o dohodnini se ureja obdavčitev dohodkov fizič- 
nih oseb. Zakon o dohodnini je bil sprejet konec leta 1990 in 
I0 pričel veljati s 1. januarjem 1991. Konec leta 1991 je bil 
zakon o dohodnini dopolnjen in spremenjen. 

Glede na to, da je bila dohodnina kot sploien koncept obdav- 
čitve dohodkov fizičnih oseb nova davčna oblika za večino 
zavezancev, so bile večkrat podane pobude za spremembe in 
dopolnitve. 

Prva odmera dohodnine po novi zakonodaji in iz tega izvira- 
loče ugotovitve o strukturi davčnih zavezancev in strukturi 
njihovih dohodkov ter koriščenje posmeznih davčnih ukrepov 
Predvidenih v zakonu o dohodnini, omogočajo "dopolnitve in 
spremembe zakona o dohodnini. 

Glede na to, da se spremembe in dopolnitve zakona o dohod- 
nini predlagajo v postopek prvič po sprejemu Ustave Repu- 
blike Slovenije, je osnutek zakona o dohodnini predložen 
v proceduro kot novo besedilo. 

2. 

Dohodnina temelji na načelu rezidentstva, kar pomeni, da se 
Pri opredelitvi davčnega zavezanca ne upošteva državljan- 
stvo, temveč stalno prebivališče oziroma začasno bivališče 
fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki traja dalj kot 6 mesecev. 

Osnutek zakona o dohodnini temelji na načelu splošne 
davčne obveznosti, zato je v obdavčitev načeloma zajet vsak 
dohodek fizičnih oseb iz vseh virov dohodnine in na načelu 
horizontalne enakosti vseh dohodkov, kar pomeni, da so 
enako visoki dohodki vseh enako obremenjeni z davki. 

V osnovo za dohodnino se vštevajo naslednji dohodki: 
osebni prejemki (plače, pokojnine, drugi prejemki iz prev- 
zema poslov oziroma storitev), dohodki iz kmetijstva (od kme- 
tijskih in gozdnih zemljišč), dobiček iz opravljanja dejavnosti, 
dobički iz kapitala, dohodki iz premoženja in premoženjskih 
Pravic. 

Po posameznih členih zakona so predvidene naslednje spre- 
membe glede na obstoječo ureditev: 

V 6. členu je širše kot po obstoječi zakonodaji določeno, da 
se v osnovo za dohodnino všteva vsak posamezen prejemek, 
ki je dosežen na podlagi kakršnegakoli prevzema opravljanja 
določenih storitev oziroma poslov s strani fizičnih oseb. Med 
te prejemke sodijo vse vrste opravljanja poslov in storitev 
izven delovnega razmerja, vendar ne v okviru opravljanja 
registrirane dejavnosti. Veljavno besedilo je preozko in ne 

omogoča davčnega pokrivanja vseh vrst različnih prejemkov, 
ki niso plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja, temveč 
se dosegajo predvsem na podlagi pogodb o delu in delovrš- 
nih pogodb. 

2. Iz podatkov o odmeri dohodnine za leto 1991 je razvidno, 
da je obdavčitev zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih 
(posebej pod poprečno plačo) relativno visoka. Relativno 
večja obdavčitev izhaja v glavnem iz dveh vzrokov: 
- v obdavčitev so zajeti vsi dohodki, ne glede na obseg: 
- olajšave po 7. členu zakona so uveljavili v večjem številu in 
obsegu zavezanci, ki so v višjih dohodkovnih razredih. 

V 7. členu zakona o dohodnini je namreč določeno, da se 
osnova za dohodnino zmanjša: 
- za sredstva, vložena v obveznice, delnice in vloge po pred- 
pisih, ki urejajo ustanavljanje podjetij ter v dežele zadrug; 
- za sredstva, vložena v nabavo, rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo osnovnih sredstev: 
- za reinvestiran del udeležbe v dobičku; 
- za sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja; 
- za sredstva, vložena v gradnjo malih hidroelektrarn, v var- 
stvo okolja in varčevanje z energijo; 
- za sredstva, ki jih imetnik kulturnega in zgodovinskega 
spomenika vloži v njegovo vzdrževanje, itd.; 
- za prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne 
varnosti zavezanca na področjih pokojinskega in invalidskega 
zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja; 
- za sredstva, s katerimi udeleženci izobraževanja v delu 
plačujejo storitve šolskim zavodom; 
- za znesek sredstev, namenjen za znanstvenoraziskovalno 
delo; 
- za znesek sredstev za nakup knjig, itd. 
- za plačane članarine političnim strankam in sindikatom; 
- za plačane prostovoljne prispevke za določene namene. 

Zmanjšanje za navedene namene ne sme preseči 10% osnove 
za dohodnino posameznega davčnega zavezanca. 

Zmanjšanje osnove za dohodnino za navedene namene se je 
izkazalo kot zmanjšanje, ki je dostopno predvsem zavezan- 
cem za dohodnino, ki imajo višje dohodke oziroma dohodke 
nad povprečjem. Z vidika davčne pravičnosti tak pristop ni 
utemeljen, saj povečuje relativno večjo obremenjenost 
dohodkov v nižjih razredih. 

Zato predlagamo, da se uporaba takšne vrste olajšave omo- 
goči vsem davčnim zavezancem v obliki neobdavčljivega dela 
dohodkov v znesku, ki je enak 10% poprečne plače v Slove- 
niji. Na ta način je doseženo tudi eno od izhodišč socialne 
države, to je izključitev določenega dela dohodkov iz obdavči- 
tve. Upoštevaje obseg proračunskih izdatkov v Republiki Slo- 
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veniji in prihodkov za financiranje teh izdatkov, pa je možnost 
uvedbe neobdavčljivega dela dohodkov povezana s poveče- 
vanjem obdavčitve dohodkov v višjih dohodkovnih razredih. 
Zato ni možna razbremenitev, ki bi presegla predlaganih 10% 
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

Neobdavčljivi del tudi pomeni, da se davčnim zavezancem 
vnaprej prizna določen neobdavčeni znesek, ki ga lahko pora- 
bijo za različne namene, ne da bi jim bilo potrebno z doku- 
menti dokazovati njihovo namensko uporabo. 

3. V 8. členu osnutka so še nadalje zadržane določbe glede t. 
im. seniorskih olajšav, to je olajšav za zavezance, ki so dopol- 
nili 65 let starosti in olajšav za invalide s priznano 100% 
telesno okvaro. 

4. V 9. členu je predvideno nadaljnje zmanjšanje osnove 
največ do višine 3% osnove za dohodnino, in sicer za nasled- 
nje namene: 

- za sredstva, vložena v dolgoročne vrednostne papirje 
Republike Slovenije; 
- za sredstva porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zave- 
zanca; 
- za sredstva, ki jih lastnik kulturnega spomenika vloži v nje- 
govo vzdrževanje in za sredstva, vložena v nakup likovnih del; 
- za sredstva, namenjena za povečanje socialne varnosti 
zavezanca; 
- za plačane prostovoljne prispevke za določene namene. 

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za plačane zneske 
samoprispevka. Upoštevaje naravo samoprispevka menimo, 
da je primerno, da ta del namenske porabe sredstev davčnih 
zavezancev, za katero so se odločili z referendumom, ostane 
v celoti davčno neobremenjen. 

5. V 10. členu osnutka zakona je povečana posebna olajšava 
za vzdrževane družinske člane. 

Glede na dosedanjo ureditev je v 10. členu osnutka predla- 
gano, da se: 
- za prvega otroka in vsakega drugega vzdrževanega družin- 
skega člana, osnova zmanjša za znesek, ki je povečan z 8% na 
10% poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar 
pomeni povečanje za 25%. 
- za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava poveča za 3% 
navedene plače s sedanjih 2%. 

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane se zmanjša 
za lastne dohodke vzdrževanega družinskega člana. Da bi 
olajšali položaj zavezancev, ki vzdržujejo otroke, predlagamo, 
da se za določene dohodke vzdrževanih družinskih članov 
posebna olajšava ne zmanjšuje. Menimo, da je primerno, da 
se kot lastni dohodki vzdrževanega družinskega člana, za 
katere se posebna olajšava ne zmanjšuje, upoštevajo: 

- prejemki iz naslova socialno-varstvenih pomoči, kamor 
sodijo: varstveni dodatek k pokojnini, denarna pomoč za 
brezposelnost, družbena pomoč otrokom, denarna pomoč 
kot edini vir preživljanja ter denarni dodatek po zakonu 
o socialnem varstvu; 
- prispevek za preživljanje otroka (preživnina); 
- štipendije; 
- nagrade učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu ter 
prejemki iz naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje 
dela učencev in študentov, opravljenih preko t. im. študent- 
skih servisov. 

Izključitev navedenih prejemkov iz lastnih dohodkov bo nada- 
lje zmanjšala obdavčitev pri zavezancih, ki vzdržujejo družin- 
ske člane, posebej otroke. 

6. V 11. členu je na novo določeno ravnanje v primeru, ko 
zavezanec kljub sodni odločbi, sporazumu ali dogovoru 
o preživljanju, sklenjenem po predpisih o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, ne prispeva za preživljanje otroka ali 
prispeva le deloma. V primeru, da je prispevek zavezanca 

manjši od njemu pripadajočega dela olajšave ali če zavezanec 
ne prispeva za preživljanje otroka, se prizna razlika v olajšavi 
ali celotna olajšava staršu, kateremu je otrok zaupan. 

7. V 12. členu zakona je določena nova lestvica za dohodnino, 
ki izhaja iz poprečne plače za mesec marec letošnjega leta 
v višini 71.411 SIT. Lestvica bo dokončno določena v pred- 
logu zakona, ko bo možno natančneje oceniti prejemke 
v letošnjem letu. 

S predlagano lestvico je dosežena usklajenost med lestvico 
za davek od osebnih prejemkov, ki predstavlja pretežni vir za 
dohodnino in letno lestvico, tako, da je zagotovljena čim- 
manjša odmerna razlika tako glede doplačil kot glede vračil. 
Pri določitvi lestvice je bila upoštevana tudi neobdavčijivost 
dohodkov v višini 10% poprečne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji. Zato se je stopnja v prvem razredu zmanjšala 
s sedanjih 19% na 17%, v najvišjem razredu pa je povečana na 
50%. • 

Z dodajanjem novega razreda se je deloma povečala progre- 
sivnost obdavčitve v zgornjih razredih. Menimo, da je stopnja 
50%, zaradi vpliva na obremenitev plač, najvišja možna 
obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, saj skupaj s stopnjami 
prispevkov za socialno varnost predstavlja eno najvišjih 
obdavčitev tovrstnih prejemkov v Evropi. Korekcija stopenj 
v najvišjih davčnih razredih bi bila možna takrat, ko bi bil 
z ustrezno zakonodajo določen najvišji prag za odmero pri- 
spevkov za socialno varnost in s tem povezanih pravic. 
8. V 13. členu so precizirane določbe, ki se nanašajo na 
obdavčitev večletnih prejemkov. 

9. V 14. členu je natančno določeno ravnanje v primeru, da je 
bil zavezancu dolg na posamezni vrsti davka v celoti ali 
deloma odpisan. Za navedeni znesek se zmanjša odmerjena 
dohodnina. 

10. V 15. členu so natančno določeni prejemki zavezanca, ki 
so obdavčeni z davkom od osebnih prejemkov. Za razliko od 
dosedanjega besedila, so podrobneje določeni prejemki iz 
naslova prevzema opravljanja določenih storitev in poslov 
izven rednih prejemkov iz delovnega razmerja. V to skupino 
prejemkov se vštevajo vsa pogodbena dela, sklenjena na 
podlagi zakona o delovnih razmerjih in na podlagi zakona 
o obligacijskih razmerjih. V tovrstne prejemke pa niso vklju- 
čeni prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti, ki jih prejema 
oseba, ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti. 

V zadnjem odstavku je natančneje določeno, da so fizične 
osebe, ki niso rezidenti Republike Slovenije (nimajo stalnega 
bivališča in prebivajo v Sloveniji manj kot šest mesecev) 
zavezanci za davek od osebnih prejemkov le v primeru, če 
imajo sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, v pri- 
meru prevzemanja opravljanja poslov in storitev na podlagi 
pogodbenega razmerja pa v primeru, če so ti posli oziroma 
storitve opravljene na območju Republike Slovenije. 

11. V 16. členu je precizirana določba, ki se nanaša na vsak 
posamezen prejemek v tem smislu, da se vsi prejemki ne 
glede na obliko, v kateri so prejeti, štejejo za prejemek, ki je 
obdavčen z davkom od osebnih dohodkov. 
V drugem odstavku tega člena je določeno, da se že med 
letom pri prejemkih iz naslova plač in pokojnin upoštevajo 
naslednje olajšave: neobdavčljivi del v višini 10% poprečne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, seniorske olajšave, 
olajšave za invalide s 100% telesno okvaro in posebne olaj- 
šave za vzdrževane družinske člane, ki se pri izračunu davčne 
osnove za prvega otroka oziroma vzdrževanega družinskega 
člana upoštevajo v znesku, ki je enak 10% poprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji predpreteklega meseca. Za 
vsakega nadaljnjega otroka se posebna olajšava poveča za 
3% navedene plače. Na ta način je zagotovljeno že medletno 
tekoče ugotavljanje davčne obveznosti po dejanskem stanju, 
da ne bi ob odmeri dohodnine prihajalo do nepotrebnih 
doplačil oziroma povračil davka. 
Ugotavljanje osnove za obdavčitev plač in pokojnin se bo 
izenačila z ugotavljanjem osnove za odmero dohodnine. To 
pomeni, da se bo davek od osebnih prejemkov že med letom 

56 poročevalec 



obračunal od plač, zmanjšanih za obvezne prispevke za soci- 
alno varnost. 

V 17. členu so natančneje kot v veljavni zakonodaji dolo- 
čene stimulacije in bonitete, ki se vštevajo v osnovo za davek 
od osebnih prejemkov: 

~ iz naslova osebnih zavarovanj; za boniteto se štejejo druga 
osebna zavarovanja, če vplačane premije in drugi prejemki iz te9a naslova pripadajo delavcu; 
~ pri obrestih od posojil, danih delavcu se ne ugotavlja _ 
razlika, če je v pogodbi pismeno dogovorjena valutna klav-' 
zula; 
~ vrednost darila se všteva v osnovo za davek od osebnih 
Prejemkov le v primeru, če vrednost darila ne presega 5% 
Poprečne plače v predpreteklem mesecu; 
~ precizno je določeno, da se v osnovo kot boniteta prišteva 
uporaba osebnega vozila, ne glede na način, kako je deloda- 
jalec pridobil vozilo (nakup, najem ali kakšna druga oblika 
pridobitve). 

13. V 18. členu zakona je določena lestvica za davek od 
osebnih prejemkov, s tem, da so določeni novi razredi (v 
večkratniku od 50% poprečne plače). S tem je zagotovljena 
pravilna uravnanost lestvice, tako, da se v razredu do 
Poprečne plače obdavčitev zmanjša. 

Paradi uskladitve medletnih stopenj pri posameznih virih 
dohodnine z letno lestvico in stopnjami iz 12. člena, je pove- 
čana stopnja obdavčitve prejemkov za opravljene posle in 
storitve z 20% na 25%. Iz podatkov o odmerjeni dohodnini za 
leto 1991 je razvidno, da je le 2,3% vseh zavezancev prejemalo 
le navedene prejemke. Pri vseh drugih zavezancih se ti pre- 
jemki pojavljajo kot drugi vir poleg osnovnih dveh, to je plač 

pokojnin. Zaradi tega se ti zavezanci fazvrščajo v višje 
dohodkovne razrede, kjer zaradi progresivnosti obdavčitve 
podležejo višjemu davku in s tem večjemu doplačilu po 
odmerjeni dohodnini. Z navedenim povečanjem stopnja 
obdavčitve teh prejemkov presega povprečno obdavčitev 
2 davkom od osebnih prejemkov. 
'4- V 19. členu osnutka je določeno, kateri prejemki se ne 
vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in s tem 
tudi ne v osnovo za dohodnino. Med tovrstne neobdavčljive 
prejemke so na novo vključene nagrade za obvezno prakso 
učencev, dijakov in študentov. 

Predlagamo, da se iz neobdavčljivih prejemkov izključijo pre- 
jemki iz naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje 
dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali 
mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja 
dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na 
področju zaposlovanja. 

Status navedenih prejemkov je odprt že od vzpostavitve 
novega davčnega sistema. Z ureditvijo, po kateri se ti pre- 
jemki ne vštevajo v osnovo za dohodnino, se je preferiraI 
določen položaj posrednikov pri tovrstnem delu, v ničemer pa 
se ni izboljševal status prejemnikov. Glede na to, da tovrstni 
prejemki lahko dosežejo obseg, ki presega poprečno plačo 
v Republiki Sloveniji, ni več razlogov za vztrajanje na doseda- 
nji ureditvi. Z uvedbo neobdavčljivega dela dohodkov bodo ti 
prejemki v celoti izenačeni z drugimi fizičnimi osebami, ki 
Prejemajo dohodke iz delovnega razmerja ali pokojnino. Prav 
tako je z dopolnitvijo določb 10. člena osnutka predvideno, da 
tovrstni prejemki ne zmanjšujejo posebne olajšave za vzdrže- 
vane družinske člane, s čimer se krepi položaj zavezancev, ki 
vzdržujejo otroke, ki opravljajo začasna in občasna dela 
preko navedenih organizacij. Glede na uvedbo neobdavčlji- 
vega dela, so prejemki do 10% poprečne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji izključeni iz obdavčitve, če pa tovrstni 
prejemki presegajo neobdavčljivi del, pa ni razlogov, da ne bi 
bili obdavčeni na enak način kot vse druge vrste prejemkov. 

15. Glede obdavčitve dohodkov iz kmetijstva bo zadržan seda- 
nji sistem obdavčitve po katastrskem dohodku. 

V poglavju, ki opredeljuje davek od dohodka iz kmetijstva je 
v 26. členu predlagano, da se znižanje katastrskega dohodka 

razširi še na vlaganja v gozdove (gojenje in varstvo gozdov ter 
vzdrževanje in gradnja gozdnih cest). Vlaganja v gozdarsko 
mehanizacijo in naprave so se priznavala že po sedanjih 
predpisih, vendar se zaradi jasnosti predlaga, da bi se 
tovrstna mehanizacija in naprave v zakonu posebej navedle. 
Predpis o tem, kaj se šteje za vlaganja v gozdove ter za 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in naprave naj bi izdal 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom za 
finance. 

Po sedanjih predpisih mora zavezanec uveljavljati znižanje 
katastrskega dohodka za investicijska vlaganja do 31. maja 
tekočega leta, to je do roka za odmero davka iz kmetijstva, 
sicer se mu znižanje prizna šele pri odmeri v naslednjem letu. 
Glede na to, da se v 101. členu predlaga podaljšanje roka za 
odmero davka iz kmetijstva od 31. maja do 31. december, je 
zavezancem dana možnost, da se za vsa vlaganja v tekočem 
letu znižuje katastrski dohodek, sicer v sorazmernem delu, že 
pri odmeri davka iz kmetijstva za tekoče leto. Zavezanci, ki ne 
bi vložili vloge za znižanje katastrskega dohodka v določenem 
roku oziroma niti do konca leta, za katero se davek odmerja, 
bi se znižanje priznalo od 1. januarja naslednjega leta dalje. 

16. Zaradi uvedbe neobdavčljivega zneska dohodkov in višne 
katastrskega dohodka v primerjavi s poprečno letno plačo 
zaposlenih v Republiki Sloveniji naj bi se določba prve alinee 
prvega odstavka 27. člena spremenila tako, da bi po stopnji 
0% plačevali davek iz kmetijstva kot akonacijo dohodnine 
zavezanci, katerih katarstrski dohodek ne presega 30% 
poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v prete- 
klem letu. 

17. Po veljavnem zakonu plačujejo zavezanci davka iz kmetij- 
stva, ki niso rezidenti Republike Slovenije, na njenem 
območju pa dosegajo dohodek iz kmetijstva, davek po stop- 
nji, ki je enaka začetni stopnji dohodnine, to je po stopnji 
19%. Glede na tovrstno spremembo v 12. členu se v drugem 
odstavku 27. člena zakona predlaga tudi znižanje stopnje za 
nerezidente z 19% na 17%. 

18. V skladu z obstoječo zakonodajo davek iz kmetijstva 
odmerja in pobira izpostava, na območju katere ima zaveza- 
nec stalno prebivališče. V primeru, ko zavezanec nima zem- 
ljišča v Občini, kjer ima stalno prebivališče (ima ga v eni ali 
v več občinah), pa odmerjajo in pobirajo davek iz kmetijstva 
izpostave, na območju katerih je zemljišče. Tako sistem 
v praksi povzroča določene težave pri izmenjavi podatkov 
med izpostavami, zlasti v primerih, ko je potrebno sezname 
zavezancev pošiljati v več občin (več ročnega dela, večja 
možnost napak in s tem neustreznih osnov za odmero obvez- 
nosti, neustrezna potrdila o premoženjskem stanju, itd.). 

Po predlagani spremembi prvega odstavka 28. člena zakona 
naj bi izpostava, na območju katere ima zavezanec stalno 
bivališče (nima pa na njenem območju zemljišča) odmerjala 
in pobirala davke iz kmetijstva tudi od zemljišč, ki bi jih 
zavezanec imel na območju drugih občin oziroma izpostav. 
Za odmero in pobiranje bi bila pristojna tista izpostava, ki je 
pristojna za odmero dohodnine (t. im. domicilni princip). 
Izjema naj bi še naprej veljala le za zavezance-nerezidente 
Republike Slovenije, ki imajo zemljišče v Republiki Sloveniji. 
Tem zavezancem naj bi odmerjala in pobirala davek izpo- 
stava, na območju katere zemljišče leži. 

19. V 31. in 32. členu osnutka je določeno, da zavezanec 
oziroma Zavod za gozdove Slovenije (za varovalne gozdove) 
uveljavlja oprostitve z vlogo in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh 
po nastanku pogojev pri pristojni izpostavi. Zaradi podaljša- 
nega roka za odmero davka iz kmetijstva od 31. maja na 31. 
december bo oprostitev možna že v tekočem letu. 

20. Začasne oprostitve davka iz kmetijstva po 31. členu 
osnutka se razširijo še na kmetijska zemljišča, ki se skladno 
s prostorskimi plani pogozdijo. Oprostitev naj bi trajala 6 let. 

21. Za 33. členom, v katerem so določena merila za priznava- 
nje olajšav zaradi naravnih nesreč na kmetijskih zemljiščih, je 
dodan nov 34. člen, v katerem so opredeljena merila za 
priznavanje olajšav zaradi naravnih nesreč v gozdovih. Le-te 
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naj bi se priznavale (pod enakimi pogoji kot pri kmetijskih 
zemljiščih) v primerih gozdnih požarov, vetrolomov, žledolo- 
mov itd. 

Praviloma uveljavlja zavezanec olajšavo za nastalo naravno 
nesrečo z vlogo. V 35. členu se predlaga možnost, da lahko 
cenilna komisija oceni nastalo škodo brez predhodne vloge 
zavezanca, če je škoda nastala na širšem območju občrne 
s tem, da sama zagotovi vse podatke, potrebne za ocenitev 
nastale škode. Komisijo za ocenitev škode na kmetijskih zem- 
ljiščih imenuje izvršni svet občine, za ocenitev škode na 
gozdnih zemljiščih pa naj bi imenoval Zavod za gozdove 
Slovenije. 

22. V 36. členu je predlagano, da bi metodologijo za ocenitev 
škode predpisal resorni minister v soglasju z ministrom za 
finance, s čimer bi zagotovili enakost meril v Sloveniji. 

23. V 37. členu zakona o dohodnini je širše določen zaveza- 
nec za davek od dohodkov iz dejavnosti, in sicer kot fizična 
oseba, ki opravlja dejavnost in ki je vpisana v register ali 
drugo predpisano evidenco v Republiki Sloveniji. 

Črtane so določbe, ki se nanašajo na zavezanca, ki dosega 
dobiček z opravljanjem dejavnosti, ki ni vpisan v register ter 
določbe, ki se nanašajo na družbo z neomejeno solidarno 
odgovornostjo. Te družbe so v skladu z zakonom o gospodar- 
skih družbah pravne osebe in bodo zato obdavčene na pod- 
lagi zakona o obdavčitvi dobička pravnih oseb. 

24. Besedilo 40. člena je usklajeno z določbami zakona 
o gospodarskih družbah, kjer.je predvideno, da minister za 
gospodarstvo predpiše način vodenja poslovnih knjig za 
samostojnega podjetnika, medtem ko se s tem zakonom 
določi obveznost vodenja poslovnih knjig za zavezance, ki 
niso samostojni podjetniki (npr. samostojni kulturni delavci, 
zdravniki, odvetniki). 

25. Glede na to, da bo s predpisi o obdavčitvi pravnih oseb 
določen način ugotavljanja dobička kot osnove za obdavčitev 
tudi pri zavezancih za davek od dohodkov iz dejavnosti, so 
v besedilu osnutka črtane vse določbe, ki se nanašajo na 
ugotavljanje davčne osnove pri teh zavezancih (39., 40., 41. 
člen prečiščenega besedila veljavnega zakona o dohodnini). 
Zadržane so le določbe, ki se nanašajo neposredno na te 
zavezance. 

26. V 43. členu osnutka je podrobneje določen postopek 
v primeru, da zavezanec davčnemu organu ne posreduje 
podatkov za odmero davka oziroma jih posreduje v nezadost- 
nem obsegu. 

27. V 44. in 45. členu osnutka je določeno? da posebni ukrepi, 
ki so namenjeni pospeševanju dejavnosti veljajo le za zave- 
zance, ki opravljajo dejavnost kot stalni poklic. 

28. V skladu s politiko pospeševanja zaposlovanja so predvi- 
dene večje olajšave za novozaposlene delavce, in sicer v višini 
30% izplačanih plač, dosedaj 23%. Prav tako je temu ustrezno 
povečana tudi olajšava za novo zaposlene invalidne osebe in 
olajšave zavezancem-invalidom (48. in 49. člen). 

49. V skladu z načelom, da se stopnje akontacij v čimvečji 
meri določijo v približni višini stopenj dohodnine, da bi prišlo 
do čimmanjših odmernih razlik v negativno ali pozitivno smer, 
je v 54. členu določena stopnja za vse vrste dohodkov iz 
dejavnosti, ki se plačujejo po odbitku, v višini 25%. S tem je 
stopnja izenačena s stopnjo pri davku iz avtorskih pravic, 
glede na to da gre v načelu za primerljive oblike dohodkov. 

30. V 56. členu v poglavju o davku od dobička iz kapitala je 
ukinjena obdavčitev kapitalskih dobičkov, nastalih s prodajo 
premičnih predmetov, katerih posamična vrednost presega 
poprečno letno plačo v Sloveniji, če med pridobitvijo in pro- 
dajo ni preteklo več kot dve leti. 

V praksi ugotavljamo, da do odmere davka od kapitalskih 
dobičkov v teh primerih prihaja zelo redko, povzroča pa večje 
stroške davčnim zavezancem in davčnim upravam kot je 

izplen iz tega vira. Zato menimo, da je za to določbo primerno 
črtati. 

V obdavčitev je na novo vključen tudi kapitalski dobiček, ki 
nastane pri zamenjavi nepremičnin. Kapitalski dobiček se bo 
ugotavljal pri vsakem udeležencu zamenjave posebej (58. 
člen) 

31. V 60. členu je v skladu s politiko izenačevanja stopenj 
posameznih vrst davkov s poprečno stopnjo dohodnine, 
povečana stopnja davka od kapitalskih dobičkov z 20% na 
30%. 

32. V 62. členu so v obdavčitev vključeni dohodki iz premože- 
nja, ki jih je fizična oseba s stalnim bivališčem v Sloveniji, 
dosegla v tujini. Analogno temu je v 74. členu določeno, da se 
v tujini plačan davek od teh dohodkov odšteje od v Sloveniji 
odmerjenega davka. 

33. V 65. in 68. členu je podrobneje urejeno priznavanje 
normiranih stroškov pri določitvi osnove za davek od dohod- 
kov, doseženih z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih pro- 
storov, garaž, itd. 

34. V 73. členu osnutka je na novo določena stopnja za davke 
od dohodkov od premoženja in sicer v višini 25% (prej 15%). 

35. Glede na to, da se za odmero in pobiranje davka iz 
kmetijstva predlaga domicilni princip (28. člen osnutka), je 
potrebna tudi sprememba 95. člena zakona, po katerem za 
geodetske zadeve pristojni občinski upravni organi izposta- 
vam omogočijo prenos podatkov v skupno republiško bazo 
zemljiškega katastra. 

36. S predlaganim podaljšanjem roka za odmero davka iz 
kmetijstva od 31. maja na 31. december bo možno vse med 
letom nastale oprostitve in olajšave upoštevati v letu, v kate- 
rem so nastale (101. člen). Tudi olajšave zaradi elementarnih 
nesreč bo možno upoštevati pri odmeri davka iz kmetijstva. 
Po sedanji ureditvi je v primerih, ko nastane naravna nesreča 
po 31. maju, to je po roku za odmero, treba izvesti obnovo 
postopka in izdati nove odmerne odločbe. Predlagana rešitev 
pomeni dokajšnjo racionalizacijo dela. Ker bodo zavezanci 
v teku leta plačevali akontacijo, predlagana rešitev ne pomeni 
izpada obveznosti. 

37. S predlagano dopolnitvijo drugega odstavka 113. člena 
osnutka naj bi odlog plačila davka iz kmetijstva veljal za dobo 
6 mesecev tudi v primeru, ko zavezanec ni prejel plačila za 
prodane kmetijske proizvode oziroma gozdne lesne sorti- 
mente od pravnih oseb več kot 6 mesecev od pogodbenega 
roka. 

38. V poglavju, ki se nanaša na odmerni postopek so na novo 
določene določbe, ki se nanašajo na vložitev napovedi, 
odmero davkov, odpravo ali spremembo po nadzorstveni pra- 
vici, obračunavanje in plačevanje davkov. 

S proučitvijo teh določb se dograjuje sistem pobiranja tako, 
da je davčnemu organu omogočena odmera davkov 
v obsegu, ki je določena z zakonom. 

Z uvedbo neobdavčljivega dela dohodka v višini 10% 
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji bo možno 
zmanjšati stroške davčnih zavezancev in davčnih uprav. 
Napovedi za dohodnino naj ne bi vlagali zavezanci, katerih 
edini vir je pokojnina in od katere ne bodo plačevali medletnih 
akontacij ter zavezanci, katerim je dohodek iz kmetijstva, ki 
ne preseže 10% poprečne plače zaposlenih v Republiki Slove- 
niji, edini vir dohodnine. 

39. V prehodnih določbah zakona je predvideno: 
- da bi v letu 1994 (kot prehodnem obdobju) izvajala odmero 
in pobiranje davka iz kmetijstva izpostava, ki je bila za to 
pristojna po dosedanjih predpisih v naslednjem primeru: 
odmera in pobiranje davka iz kmetijstva po domicilu je izved- 
ljiva v primeru, ko je v zemljiškem katastru uvedena enotna 
matična številka lastnika oziroma uživalca (večina geodetskih 
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uprav je to že storila) in ko je izvršen prenos podatkov iz 
geodetskih uprav v skupno republiško bazo (ta že obstaja za 
več kot polovico Slovenije). Glede na to, da še niso vse 
geodetske uprave izvedle prenosa podatkov v skupno republi- 
ško bazo, da še vse tudi niso uvedle enotne matične številke 
občana, je v 131. členu previđeno navedeno prehodno ob- 
dobje; 
~ da se lestvica za dohodnino iz 12. člena zakona uskladi že 
M leto 1994; 
~ da se obdavčitev kapitalskih dobičkov, ustvarjenih s pro- 
bio vrednostnih papirjev, uveljavi s 1. januarjem 1995. 
Menimo, da bo v tem obdobju moč pripraviti celovito ureditev 
obdavčevanja kapitalskih dobičkov in temu ustrezno tudi 

izgub iz naslova prodaje vrednostnih papirjev, glede na to, da 
je tovrstna sistemska zakonodaja v postopku sprejemanja. 

S predlaganimi spremembami smo zasledovali dva cilja, in 
sicer: 

1. v čimvečji meri uskladiti medletne akontacije davkov z letno 
odmero dohodnine in 
2. z izenačitvijo stopenj posameznih vrst davkov preprečiti 
prehode zavezancev med posameznimi viri dohodkov. 

Zakon bo začel veljati 1. januarja 1994. 

PRILOGA 1 

PODATKI O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 1991 

V letu 1991 je bilo 1,251.813 zavezancev za dohodnino, 
njihov skupni bruto dohodek pa je znašal dobrih 211 mia SIT. 
Zanje je bila odmerjena dohodnina v skupni višini 30,5 mia 
SIT. Nerealizirane dohodnine je bilo za 6,5 mia SIT ali 20% 
odmerjene dohodnine, ki gre v celoti na račun fiktivnega 
davka, ki je bil le obračunan in ne tudi dejansko plačan 
(predvsem pri pokojninah). 
Realizirana dohodnina je znašala cca 24 mia tIT. Med letom 
plačane akontacije dohodnine je bilo za 23,3 mia SIT ali 97,5% 
realizirane dohodnine. 

Doplačilo je moralo izvesti 48% vseh zavezancev, in sicer 
y višini cca 10% realizirane dohodnine. Do vračila dohodnine 
Je bilo upravičeno 50% vseh zavezancev, in sićer v višini cca 
'.5% realizirane dohodnine. 

Tabela 1: Osnovni podatki 
Število zavezancev 
Bruto dohodek (v mio SIT) 
Odmerjena dohodnina (v mio sIT) 

1,251.813 
211.296 
30.473 

Nerealizirana dohodnina (v mio SIT) 
Realizirana dohodnina (v mio SIT) 
Plačana akontacija doh. (v mio SIT) 
Doplačila: št. zavezancev 
znesek (v mio SIT) 
Vračila: št. zavezancev 
znesek (v mio SIT) 

6.536 
23.937 
23.328 

603.646 
2.396 

625.954 
1.786 

Porazdelitev zavezancev glede na višino doseženega bruto 
dohodka, opredeljenega v procentu od povprečne bruto 
plače v Republiki Sloveniji za leto 1991 (v višini 201.876 SIT) 
pokaže, da je imelo kar 71% vaeh zavezancev bruto dohodek 
v višini izpod povprečne bruto plače in je bilo zavezanih 
plačati 35% realizirane dohodnine. Ostalih 29% zavezancev 
je imelo bruto dohodek v višini iznad povprečne bruto plače 
in je plačalo 65% vse dohodnine. 

Zavezancev z najnižjim bruto dohodkom (do višine 0,6% pov- 
prečne bruto plače) je bilo 35,5% vseh zavezancev, ki so 
plačali 8% realizirane dohodnine. Populacija tistih zavezan- 
cev, ki je dosegla bruto dohodke v višini iznad dvakratne 
povprečne bruto plače je zajela 3,5% vseh zavezancev, ki so 
bili zavezani plačati 16% realizirane dohodnine. 

Tabela 2: Porazdelitevzavezancev, njihovega bruto dohodka ter realizirane dohodnine glede 
na višino bruto dohodka zavezancev, opredeljenega v odstotku od povprečne 
bruto plače v RS za leto 1991 (201.876 SIT) 

Razred število zavezan- 
cev 

Delež 
(v*) 

Bruto 
dohodek 
(v mio SIT) 

Delež 
(v%) 

Realizirana 
dohodnina 
(v mio SIT) 

Delež 

do 0,6 
444.364 •35,5 31.504 14,9 1.988 8.3 

0,6-0,7 
125.289 10,0 16.421 7,8 1.374 5.7 

0,7-0,8 
118.156 9,4 17.874 8,5 1.615 6,7 

0,8-1,0 
205.128 16,4 36.824 17,4 3.516 14,7 

| 1,0-1,5 
245.268 19,6 58.643 28,2 7.285 30,4 

H 1.5-2.0 
68.801 5,6 23.920 11.3 3.424 14,3 

K 2,0-3,0 
32.502 2,6 15.519 7,3 2.660 11,1 

| 3,0-5,0 
9.681 0,8 7.138 3,4 1.459 6.1 

U il 
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5,0-10,0 • 
1.490 0,1 1.846 0,9 453 1.9 

nad 10,0 
123 0,01 607 0,3 163 0,7 

Skupaj 
1.261.813 100,0 211.296 100,0 23.937 100,0 | 

Tabela 3: Porazdelitev zavezancev glede na poaamezne vire dohodnine 

Vir Število zavezancev Delež 
<v%) 

Plače in nadomestila 783.042 62,6 

Pokojnin« pri SPIZ-u 395.963 31,6 

Ostala nadomestila 27.104 2,2 

Regres za letni dopust 095.191 55,5 

Prejemki od storitev 91.307 7,3 

Plače od JA in drugih 4.885 0,4 H 

Pokojnine od JA in drugih 17.378 1,4 

Katastrski dohodek 332.866 26,6 

Dobiček (38.ČI.ZD) 36.108 2.9 

Dobiček dosežen pri fizičnih osebah 359 0.03 

Dobiček dosežen pri pravnih osebah 2.449 0,2 

Dobiček (46.ČI.ZD) 458 0,03 

I Dobiček od prodaje nepremičnin 656 0,05 

Dobiček od prodaje premičnin 1.015 0,08 

Dohodki iz udeležbe pri dobičku 6.067 0,5 

Obresti na posojila 3.107 0,2 

Dohodki iz oddajanja v najem 8.117 0,6 

Dohodki Iz avtorskih pravic 35.679 

Dohodki iz izumov in teh.izboljiav 8.591 0,7 
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Tabela 4: Porazdelitev zavezancev In realizirane dohodnine po davčnih razredih 

Davčni raz. 1 Davčni raz. 2 Davčni raz. 3 Davčni raz. 4 Davčni raz. 5 Skupa| 

Število 
zavezancev 714.353 447.901 80.533 8.312 714 1.251.813 

| število 
| zavezancev 

(v%) 
57,07 35,78 6,43 0,66 0,06 100,0 H 

Realizirana 
dohodnina 
(v mlo SIT) 

5.072 11.645 5.384 1.434 402 23.937 

Realizirana 
dohodnina 

(v%) 
21,19 48,65 22,49 5,99 1,68 100,0 j 

OPOMBA: 
Davčni razred 1 vključuje osnovo do 109,986 SIT 
"avčni razred 2 vključuje osnovo od 109.986 do 219.972 SIT 
uavčni razred 3 vključuje osnovo od 219.972 do 439.944 SIT 
"avčni razred 4 vključuje osnovo od 439.944 do 879.888 SIT 
uavčni razred 5 vključuje osnovo nad 879.888 SIT. 
Večina zavezancev za dohodnino, kar 93% vseh je bilo poraz- 
?ryy'h v prvi in drugi davčni razred in so bili zavezani plačati 

v® Realizirane dohodnine. V prvi davčni razred je bilo razpo- 
®]enih 57% vseh zavezancev, ki so plačali 21% realizirane 

dohodnine. 
Porazdelitev po virih pokaže, da je bilo največ zavezancev iz 
naslova plač in nadomestil (63%), ki so plačali 94% realizirane 
dohodnine. Zavezancev iz naslova pokojnin in nadomestil, 
q oiaSan'h Pri SPIZ-u, je bilo 32% in so bili zavezani plačati le 

realizirane dohodnine. Pomembnejše je tudi število 
Rezancev iz naslova katastrskega dohodka - 27% vseh 
zavezancev, ki so plačali 19% realizirane dohodnine. 

jf?vezancev, ki so imeli samo enega od virov dohodka je bilo 
°J.5% vseh zavezancev. Od teh je 42% zavezancev pridobilo 
oohodke iz naslova plač in nadomestil ter regresa za letni 
popust, 16% iz naslova pokojnin, 4% iz naslova katastrskega 
dohodka in le slaba 2% iz naslova dohodkov iz dejavnosti, 
dotraj populacije, ki prejema kot vir dohodkov plačo, je 67% 

zavezancev, ki jim je to edini vir dohodka. Med populacijo 
upokojencev je 51% zavezancev, ki jim je pokojnina edini vir 
dohodkov. Pri katastrskem dohodku je zavezancev, ki jim je ta 
dohodek edini vir, le 14%. 

Zmanjšanje osnove za dohodnino do višine 10% osnove 
v skladu s 7. členom zakona o dohodnini je uveljavljalo 63% 
vseh zavezancev. Od populacije zavezancev, ki so izkazali 
bruto dohodke v višini pod povprečjem bruto plače v Repu- 
bliki Sloveniji, jih je olajšavo uveljavilo le 53%, in sicer v višini 
35% priznanih olajšav, v populaciji tistih zavezancev, ki so 
izkazali nadpovprečne dohodke pa je olajšavo uveljavilo kar 
87% zavezancev, in sicer v višini 65% priznanih olajšav. 

Zavezancev, ki so uveljavljali olajšavo za plačane samopri- 
spevke je bilo 41% vseh zavezancev, skupni znesek znižanja 
osnove za dohodnino pa je znašal 760 mio SIT. 

Invalidov, ki so uveljavljali olajšavo v skladu s 15. točko 7. 
člena je bilo 0,6% vseh zavezancev, skupni znesek znižanja 
osnove za dohodnino pa je znašal 1.518 mio SIT. 

Populacija zavezancev, ki je uveljavljala olajšavo iz naslova 
starosti nad 65 let, predstavlja 15% vseh zavezancev za 
dohodnino oziroma 47% vseh upokojencev. Skupni znesek 
znižanja osnove za dohodnino je znašal 3.010 mio SIT. 

Tabela S: Število zavezancev, ki ao imeli aamo enega od virov dohodka 

i 
Vir Število zavezancev 

Delei v skupnem it 
zavezancev 
(v%) 

Dele2 v it zavez, iz 
naslova določenega | 
vira (v%) 

Plače in regres za letni dopust 523.335 41,8 66,8 

Pokojnine In regres za letni dopust 203.264 16,2 61,3 

| Katastrski dohodek 47.492 3.8 14,3 

Dobiček (38.ČI.ZD) 19.618 1,6 54,3 

Dobiček pri fizičnih osebah 148 0,01 41,2 

Dobiček pri pravnih osebah 847 0,07 34,6 

Skupaj 794.704 63,50 
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Porazdelitev zavezancev glede na uveljavljanje znižanja davčne osnove po 7. členu 
(tč. 1-13) zakona o dohodnini ter po viiinl bruto dohodka, opredeljenega v 
odstotku od povprečne bruto plače v RS za leto 1991 (201.876 SIT) 

Razred število zavezancev za 
znižanje osnove za 
dohodnino do 10* . 

Delež zavezancev 
v okviru 

določenega 
razreda 

(v*) 

Priznani 
znesek znižanja 

osnove 
(v mlo SIT) 

i 

Delež v skupnem U 
znesku znižanja 

osnove 
(v%) 

do 0,6 164.875 37,1 602 7,7 

0,6 - 0,7 77.522 61,9 412 5,3 

0,7 - 0,8 80.611 68,2 514 6,6 

0,8 - 1,0 151.578 73,9 1.224 15,7 

1.0-1,5 209.135 85,3 2.495 32,0 

1,5-2,0 63.505 91,0 1.162 14,9 

2,0 - 3,0 30.107 92,6 825 10,6 

3,0 - 5,0 9.065 93,5 401 5,2 

5,0 -10,0 1.354 90,9 106 1,4 

nad 10 102 82,9 44 0.6 

Skupa) 787.854 63,0 7.785 100,0 

Tabela 7: Porazdelitev zavezancev glede na uveljavljanje olajiav po 7.členu (tč.14-16) zakona 
o dohodnini ter po višini bruto dohodka, opredeljenega v odstotku od povprečne 
bruto plače v RS za leto 1991 (201.876 SIT) 

I Razred Število 
zavezancev 

za samoprisp. 

Znesek 
znižanja 

osnove za 
samoprisp. 
(v mio SIT) 

število 
invalidov 

Znesek 
znižanja 

osnove za 
Invalid, 

(v mio SIT) 

Število 
starejših 
od 65 let 

Znesek 
znižanja 

osnove za II 
seniorje I 

(v mio SIT) U 

do 0,6 160.467 123 3.996 807 102.061 1.648 

0,6-0,7 
57.311 67 795 160 16.214 262 

0,7-0,8 
54.852 74 645 130 13.677 221 

0,8-1,0 
95.519 152 1.210 244 29.046 469 

1,0-1,5 
108.870 220 681 137 18.360 297 

1,5-2,0 
26.985 70 155 31 4.866 79 

2,0-3,0 
11.304 37 39 8 1.739 28 

3,0-6,0 
3.074 14 7 1 280 5 

II 1 
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5,0-10,0 
301 3 0 0 38 0,6 

nad 10,0 
28 0,4 0 0 7 0,1 

Skupaj 618.801 760 7528 1.518 186.288 3.010 

Posebne olajšave v skladu z 8. členom zakona o dohodnini, in 35% vseh zavezancev za dohodnino. Skupni znesek znižanja S|cer za zavezance, ki vzdržujejo družinske člane, je uveljavilo osnove za dohodnino je znašal 8.660 mio SIT. 

Tabel« 8: Porazdelitev zavezancev glede na uveljavljanje znižanja davčne osnove po S.členu 
zakona o dohodnini (l.odst) ter po višini bruto dohodka, opredeljenega v 
odstotku od povprečne bruto plače v RS za leto 1991 (201.876 SIT) 

Razred Št zav.,ki uveljav. 
olajšavo za vzd.druž. 
člane 

Znesek znižanja 
osnove za vzdri 
družin, člane 
(v mlo SIT) 

Znesek lastnih 
sredstev vzdri. druž. 
članov 
(v mio SIT) 

Dejansko priznani 
znesek znižanja 
osnove 
(v mio SIT) 

do 0,6 82.456 1.804 334 1470 

0,6 - 0,7 38.660 953 134 819 

0,7-0,8 42.408 1.021 139 882 

0,8 - 1,0 83.666 2.013 269 1.744 

10 • O
 

S" 125.607 3.002 797 2.295 

1,5-2.0 40.611 1.035 163 872 

N
 

o
 • P
 

o
 

20.681 554 148 406 

0
 

10* 1 o
 

«o 6.649 192 47 146 

5,0 -10,0 1.012 30 6 24 

nad 10 66 2 0,2 1.8 

| Skupaj 441.903 10.896 2.037 8.660 
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ODMERA DOHODNINE ZA LETO 1991 
porazdelitev po davčnih razredih 

fm Število zavezancev Znesek dohodnine 

POPREČNA DAVČNA STOPNJAl 
(dohodnina/bruto plača) 

OD" 

£D" 

OA. 

15- 

IV" 

O" 

o- ■ ■ L ■ ■ • ■ ■ ■ i i ' i i i i C w w 
W Mm I •" | »Cm I \J.O UiU W." 

6 4 2.5 1.7 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 ZP 
poprečna plača - 1 

brez otjšav 1 otrok 2 Otroka -b- 3 otroci 
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poprečna plača = 1 

-m- brez ol)šav —1 otrok 2 otroka -B- 3 otroci 

\ 

poprečna plača «1 
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Predlog zakona o ZEMLJIŠKI KNJIGI - EPA 333 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega (bora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o zemljiški knjigi 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Institut zemljiške knjige, kakor je bila na območju Slovenije 
vzpostavljena že v preteklem stoletju, je grajen na avstrijsko- 
nemškem sistemu nepremičninskih evidenc. Le-ta izhaja iz 
priznavanja pomena lastnine na nepremičninah in potrebe 
varovanja realnega kredita, za razliko od hipotekarnih knjig, 
katere so bile namenjene le utrditvi hipotekarnih poslov na 
nepremičninah. Ureditev zemljiške knjige kot evidence vseh 
pravnih razmerij, ki so pomembna za pravni promet z nepre- 
mičninami, kot so bila oblikovana v avstrijskih zakonih iz leta 
1871 in 1874, so bila v glavnem prevzeta v zemljiškoknjižno 
zakonodajo Kraljevine Jugoslavije (zakon o zemljiških knji- 
gah, zakon o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih, 
zakon o notranji ureditvi, osnavljanju in popravljanju zemlji- 
ških knjig iz leta 1930, pravilnik za vodenje zemljških knjig iz 
leta 1931), ki se še vedno uporablja kot pravni vir za pretežni 
del zemljiškoknijžnega poslovanja. S po II. svetovne vojni 
sprejetimi predipisi je bilo določeno vpisovanje pravic na 
delih stavb - etažna lastnina (sedaj to urejajo členi 25 do 37 
zakona o pravicah na delih stavb, Uradni list SRS, št. 19/76 in 
Navodilo o vknjižbi pravic na delih stavb in o vodstvu zemlji- 
ške knjige »E«, Uradni list SRS, št. 22/77) in vpisovanje ter 
način vpisovanja pravic na državni ter pozneje družbeni last- 
nini. Vendar zemljiškoknjižni predpisi niso sledili materialno- 
pravnim spremembam glede družbene lastnine, kar je poleg 
same koncepcije te lastninske oblike povzročilo, da je bilo 
njeno evidentiranje v zemljiški knjigi zelo pomanjkljivo. 

Po zelo približnih ocenah dosega neusklajenost pravnega 
stanja z dejanskim stanjem na nepremičninah v družbeni 
lastnini kar 50%. Večja je skladnost zemljiškoknjižnega stanja 
In dejanskega stanja na nepremičninah, na katerih je že do 
sedaj obstajala lastninska pravica (okoli 80%). Z vidika objekt- 
nega stanja nepremičnin (po obstoječi zemljiškoknjižni zako- 
nodaji se za nepremičnine štejejo zemljišča, stavbe in drugi 
gradbeni objekti, ki so zgrajeni z namenom, da tam trajno 
ostanejo) je nezadovoljivo stanje glede stavb v mestih in 
naseljih mestnega značaja, še posebej pa glede etažne last- 
nine. Vzrok temu je deloma neobstoj ustrezne tehnične evi- 
dence. Zemljiškoknjižni sistem pravnih evidenc je namreč 
zasnovan na sistemu dejanskih evidenc: sedaj je vzpostavljen 
le zemljiški kataster, ki evidentira dejanske podatke o zemljiš- 
čih, ne obstaja pa še ustrezen kataster o zgradbah. To stanje 
se na področju zemljiškoknjižnega poslovanja rešuje tako, da 
se stavbe vodijo kot vrsta rabe zemljišča, tehnične podatke na 
posameznih delih stavbe v primeru vpisovanja etažne lastnine 
pa je potrebno priskrbeti v zemljiškoknjižnem postopku. 

Ker je glede na navedeno postopek za vpis etažne lastnine 
zahteven in drag, je v praksi vloženo le malo predlogov za 
tovrstno vpisovanje, zaradi česar na posameznih območjih 
glavna knjiga za etažno lastnino (po veljavni zakonodaji 
posebna zemljiška knjiga »E«) še ni niti uvedena. Sicer je 
zemljiška knjiga naložena na celotnem območu Slovenije. Na 
novo se vzpostavlja oziroma se obnavlja le na tistih območjih, 

kjer se zaradi obsežnejših kmetijskoprostorskih operacij 
izdela nov zemljiški kataster. 

Zemljiško knjigo vodijo sodišča; glede na sedanjo organiza- 
cijo so to temeljna sodišča po svojih enotah (44 enot). V zem- 
ljiškoknjižnih zadevah odloča sodnik, strokovne podlage za 
odločanje pa pripravijo referenti; teh je na vseh sodiščih sedaj 
125. Letno obravnavajo preko 100.000 vlog za vpis pravic in 
pravnih dejstev ter izdajo okoli 130.000 izpiskov iz zemljiške 
knjige (v letu 1992 pa je bilo v zvezi z uveljavljanjem zahtev za 
denacionalizacijo izdanih preko 200.000 izpiskov). V tehnič- 
nem pogledu se zemljiška knjiga v skladu s pravili, po katerih 
je bila vzpostavljena, vodi na ročni način. Ročno vpisovanje 
v vezane knjige je dolgotrajen postopek, za njegovo izvedbo 
pa je potreben tudi obsežen knjižni material. Glede na širjenje 
kroga uporabnikov zemljiške knjige takšen način vodenja tudi 
ne zagotavlja ažurnega izdajanja zemljiškoknjižnih podatkov. 
Pogosta fizična uporaba vezanih knjig pomeni, zaradi starosti 
knjig, tudi že nevarnost njihovega dejanskega uničenja. 

Iz navedenega izhaja, da v preteklem obdobju zemljiška 
knjiga v Sloveniji ni bistveno presegla svoje prvotne vloge, za 
katero je bila vzpostavljena, tj. varovanja zasebne lastnine in 
krepitve ralnega kredita, in je zato v tedanjih družbeno-eko- 
nomskih razmerah kot evidenca izgubila na pomenu. Z uskla- 
ditvijo pravnega reda z ustavno ureditvijo Republike Slovenije 
pa prihaja do reafirmacije civilnega prava; lastninska pravica 
ponovno postaja klasična pravica, sedaj omejena s svojo 
ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo; v novo oblikova- 
nem gospodarskem sistemu se krepi vloga kreditnih razmerij. 
Ponovna vzpostavitev pomena lastnine in krepitev realnega 
kredita, ob hratnem spoznanju o trajni nuji po racionalnem 
gospodarjenju s prostorom, zahteva čimprejšnjo vzpostavitev 
popolne in natančne pravne evidence. Zemljiška knjiga, ki kot 
edina pravna evidenca v celoti pokriva slovenski prostor, naj 
bi postala takšna večnamenska evidenca. Zato je potrebo 
najprej pripraviti ustrezno pravno podlago - zakon, ki bi to 
področje sistematično in celovito uredil. 

2. NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon bi urejal materialno evidentiranje pravnih 
razmerij na nepremičninah tako, da bi, upoštevajoč našo 
pravno tradicijo, izhajal iz atributov zemljiškoknjižnega 
sistema. Vsebino te ureditve pa okvirja tudi naslednje: zemlji- 
škoknjižno pravo je del stvarnega prava, evidenco pravnih 
razmerij glede stvari pogojujejo materialno-pravna pravila, ki 
to razmerje urejajo. Slovenija stvarno-pravno področje še ni 
uredila s svojim zakonom, temveč smiselno še uporablja 
prevzeti zvezni zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerij 
(Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/90), ki pa ureja le temeljna 
stvarnopravna razmerja. Zato predlagani zakon o zemljiški 
knjigi za nekatera vprašanja vsebuje tudi materialno normo ali 
pa odkazuje na obstoječo oziroma bodočo stvarnopravno 
regulativo. Glede na nujno vez zemljiške knjige na sistem 
realnih evidenc, izhajajo predlagane rešitve glede zemljiškega 
katastra na obstoječo ureditev te evidence, v zvezi s kata- 
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strom zgradb, ki še ni vzpostavljen, pa, začasno, smiselno 
ohranja sedanjo ureditev. 

Temelje in funkcije instituta zemljiške knjige karakterizirajo 
naslednja načela materialnega zemljiškega prava: 
«mljiška knjiga je evidenca pravnih razmerij glede nepremič- 
nin in to praviloma za tiste nepremičnine, ki so v pravnem 
Prometu. Ker je njen namen varstvo pravnega prometa, se 
»anio vpisujejo tiste pravice, ki so za ta promet pomembne, 

j d ,e t. i. knjižne pravice se po dosedanji ureditvi uvrščajo 
stvarne pravice - lastninska, zastavna in služnostna pravica 

. Pfavica stvarnega bremena in določene obligacijske pra- 
nH6 ~..zakupna, predkupna in odkupna pravica ter prepoved oasvojitve in obremenitve. Tudi po predlaganem zakonu so 
navedene pravice tiste, ki naj bi se vpisovale v zemljiško 
Knjigo. Vendar pa po mnenju predlagatelja glede knjižnih 
Pravic ne velja numerus clausus, saj bo civilnopravna regula- 

va verjetno spoznala za potrebno, da se mednje uvrstijo še 
nekatere pravice. Zato se z določitvijo pravic, ki se vpisujejo 
* zemljiško knjigo, v predlaganem zakonu o zemljiški knjigi 
*r°g teh pravic ne zaključuje. Poleg pravic bi se v zemljiško 
*nJjgo vpisovala tudi tista pravna dejstva in omejitve, ki lahko 
P''vajo na pravnoprometno razpolaganje z vpisanimi nepre- 

mičninami. 

2a razliko od sistema transkripcije, ki pomeni le publiciranje 
novega pravnega stanja, gradi zemljiškoknjižni sistem na 
načelu vpisa, ki pomeni, da se stvarne pravice, ki se vpisujejo 
y Zemljiško knjigo, pridobijo samo z vpisom v zemljiško 
knjigo. Vpis stvarnih pravic je način pridobitve pravice 
imodus acquirendi). Po zakonu o temeljnih lastninskopravnih 
azmerjih i0 takšen način pridobitve predpisan za poslovno 

Pr|dobjtev stvarnih pravic, pri hipoteki pa tudi za pridobitev na 
podlagi sodne odločbe. Predlagatelj zakona meni, da je 
načelo konstitutivnosti vpisa izrednega pomena za varstvo 
Pravnega prometa z nepremičninami in ga je potrebno širiti. 
a'o je v zakonu o zemljiški knjigi predlagano kot vseobsežno 

načelo pridobitve knjižnih pravic; stvarnopravni zakonodaji 
Pa Je prepuščeno, da določi, v katerih primerih vpis ne bi imel 
Konstitutivnega učinka, temveč bi pravica pridobila z vpisom 
samo publiciteto. 

Vpisno načelo je v predlaganem zakonu poglobljeno še 
z obveznostjo vpisa, kar po mnenju predlagatelja predstavlja 
ustrezno osnovo za učinkovit način zagotavljanja ažurnosti 
zemljiške knjige. 

Glede na to, da se promet stvarnih pravic opravlja preko 
pisov v zemljiški knjigi, naj bi se zemljiškoknjižno stanje 
•eio za pravilno In popolno (pozitivna stran načela zaupanja 
zemljiško knjigo) oziroma se izvenknjižno stvarna pravica ne 
' m°gla pridobiti (negativna stran načela zaupanja). To 

za i° se Predlflga v izvedbo ob pogoju, da je oseba, ki se anaša na točnost vpisanega oziroma na neobstojnost nevpi- 
sanega, v dobri veri. Posebni varovalni zahtevki pa so predvi- 

eni za primere, ko v praksi pride do neskladja med stvarnim 
eJanskim stanjem in vsebino vpisov. 

Določitev pristojnosti za vodenje zemljiške knjige pogojuje 
*loga te institucije. Priznanje načela konstitutivnosti in pozi- 
tivnega načela zaupanja, torej odločanja o premoženjskih 
Pravicah, nedvomno odkazuje na sodno pristojnost. Sodišče, 
k vodi zemljiško knjigo, mora pri odločanju o vpisu ugotoviti, 
»'i so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji za vpis (načelo 
zakonitosti). Glede na naravo zemljiškoknjižnega postopka se 
Predlaga, da sodišče ocenjuje predvsem formalne pogoje. Le- 
te naj bi tudi določal predlagani zakon. Sodišče pa bi moralo 
upoštevati tudi materialnopravne pogoje, ki bi jih določal 
Kateri drug predpis. V skladu z maksimo obligacijskega prava, 
aa je potrebno po uradni dolžnosti upoštevati ničnost pravnih 

stopek 86 ,a obvoznost PrenaSa ,udi na zemljiškoknjižni po- 

Zemljiška knjiga je javni register. Načelo javnosti je v predla- 
9anem zakonu postavljeno široko: pri ročnem vodenju zemlji- 

® Knjige naj bi bila javnost glavne knjige neomejena, saj naj 
i Kdo ima možnost, da se seznani z zemljiškoknjižnim sta- 
jem nepremičnine. Javnost zbirke listin pa naj bi se navezo- 

vala na obstoj pravnega interesa. Ob prenosu podatkov zem- 
ljiške knjige na računalnik bi se načelo javnosti realiziralo 
v skladu s tehničnimi možnostmi tega medija. 

Načelo prvenstva se nanaša na razmerja med vpisi v zemljiški 
knjigi. Vpise opravi sodišče v vrstnem redu kot prejme vloge 
za vpis. Ta trenutek je tudi odločilen za presojo vloge. Predla- 
gani zakon dopušča, da se vrstni red vpisanih pravic spre- 
meni. 

Zgodovinski razvoj registriranja pravic, pomembnih za pravni 
promet z nepremičninami, ki je tekel preko zbiranja listin 
o teh pravicah in nato publiciranja teh listin, se je v zemlji- 
škoknjižnem sistemu izoblikoval v vpisovanje stvarnih in dru- 
gih knjižnih pravic v t. i. glavne knjige, listine o pravicah pa se 
vodijo ločeno. Glavna knjiga, vzpostavljena na ustreznem 
katastru, je omogočila opustitev kronološkega in personal- 
nega sistema vpisovanja, katerega je nadomestila s sistemom 
realnih folij. Oblikovanje enote glavne knjige - zemljiško- 
knjižnega vložka - na tripartiten način: list A, v katerega se 
vpisujejo nepremičnine, list B za vpisovanje lastninske pra- 
vice ter list C za vpisovanje drugih knjižnih pravic, omogoča 
lahko in hitro seznanjanje s celotnim zemljiškoknjižnim sta- 
njem. Ker se v predlaganem zakonu izhaja iz različnih vrst 
nepremičnine (zemljišč, stavb in delov stavb), se temu 
ustrezno predlagajo spremembe v strukturi glavne knjige. Le- 
ta naj bi bila enotna, za razliko od sedanje ureditve, ko se 
pravice na delih stavb (etažna lastnina) vpisujejo v posebno 
knjigo. Predlagani zakon sicer še predvideva sedanji, tj. 
knjižni način vodenja zemljiške knjige, daje pa že pravno 
podlago za uporabo računalniške tehnologije. Ob tako pove- 
čanih tehničnih možnostih vpisovanja pa ni potrebe, da bi se 
zaradi preglednosti vodili dve vrsti glavnih knjig. 

Kot sodna evidenca bi se zemljiška knjiga vodila po zemlji- 
škoknjižnem postopku. Ta postopek se uvršča med 
nepravdne postopke, katerih osnovna značilnost je, da 
sodišče po njihovih določilih ustanavlja, spreminja oziroma 
ukinja pravna razmerja v nespornih zadevah. Predlagani 
zakon bi predpisoval predvsem tista postopkovna določila, ki 
so značilna za zemljiškoknjižni postopek in odstopajo od 
splošnih določb zakona o nepravdnem postopku (Uradni list 
SRS, št. 30/86). Po sedanji ureditvi se zemljiškoknjižni posto- 
pek v večini primerov uvede na predlog, po uradni dolžnosti 
pa se izvajajo predvsem postopki usklajevanja s katastrom. 
S ciljem zagotavljanja čim večje stopnje ažurnosti zemljiške 
knjige naj bi se razširila možnost izvedbe postopkov po 
uradni dolžnosti, dispozitivni postopki pa naj bi se olajšali 
tako, da bi se za predloge za vpis uporabljali standardizirani 
obrazci. 

Glede na sedanje stanje usklajenosti zemljiške knjige z dejan- 
skim stanjem mora biti posebna pozornost posvečena vzpo- 
stavitvi točne evidence. Predlagani zakon bi določil primeren 
rok, v katerem bi vsi še nevpisani imetniki pravic morali 
predlagati njihov vpis, hkrati pa bi predvidel nekatere olaj- 
šave, ki bi ta postopek pospeševale. Določene pravice, ki so 
tekom časa postale brezpredmetne in zato obremenjujejo 
preciznost zemljiške knjige, naj bi sodišče izbrisalo po uradni 
dolžnosti. Prehodno ureditev zahteva tudi vpisovanje etažne 
lastnine, glede na to, da kataster zgradb še ni vzpostavljen. Do 
njegove nastavitve naj bi se smiselno uporabljala sedanja 
ureditev. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Vzpostavitev zemljiške knjige po določbah predlaganega 
zakona bo izvedljiva šele po sprejetju posebnega podzakon- 
skega predpisa, ki bo natančneje določal način vpisovanja 
v zemljiškoknjižne vložke in njihovo obliko. Uporaba novih 
listov bo zahtevala dodatna finančna sredstva, zato bo tudi 
s tega vidika posebej ocenjeno, kdaj bo ta prehod smotrn 
(npr. ob napravi nove zemljiške knjige) oziroma se bo glede 
na razpoložljiva sredstva tudi postopoma izvajal. Velika 
finančna sredstva pa bodo potrebna ob prenosu zemljiške 
knjige na računalniško vodenje, kar pa ni neposredna posle- 
dica sprejema tega zakona. O tem bo izdelan poseben pro- 
jekt, ki bo vseboval tudi finančno oceno njegove izvedbe. 
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BESEDILO ČLENOV 

Prvi del 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Člen 

Zemljiško knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka listin. 

V glavno knjigo se vpisujejo nepremičnine, pravice glede 
nepremičnin in pravna dejstva. 

V zbirko listin se združujejo listine, ki so podlaga za vpis 
v glavno knjigo. 

2. člen 

Nepremičnine v smislu tega zakona so: 

- zemljišča; 

- stavbe in posamezni deii stavb; 

- drugi gradbeni objekti, če tako določa zakon. 

3. člen 

Pravice in pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, 
določa zakon. 

4. člen 

Zemljiško knjigo vodi sodišče po postopku in na način, pred- 
pisan s tem zakonom. 

5. člen 

Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se prido- 
bijo, omejijo in prenehajo z vpisom, razen če zakon določa 
drugače. 

Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, opravi vpis, če so izpolnjeni 
z zakonom predpisani pogoji. 

Vpis v zemljiško knjigo ima pravni učinek nasproti drugim od 
trenutka vložitve predloga za vpis oziroma od trenutka, ko je 
listina, ki je predmet vpisa, prispela k sodišču, ki vodi zemlji- 
ško knjigo. 

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na 
podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega 
ne sme trpeti škodljivih posledic. 

6. člen 

Vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev ter vpis sprememb, ki 
se nanašajo na podatke, vpisane v zemljiški knjigi, je obvezen. 

7. člen 

V glavni knjigi vpisani podatki so javni in jih sme, pod nadzo- 
rom pooblaščenega delavca, vsakdo pregledovati, prepisovati 
ali zahtevati, da se mu izda overjen izpisek. 

Listine in zbirke listin sme pregledovati in prepisovati ali 
zahtevati, da se izda prepis listine samo oseba, ki ima za to 
opravičen interes. 

8. člen 

Vse pravne in fizične osebe so v razmerjih, ki se nanašajo na 
nepremičnine, dolžne uporabljati podatke o pravicah na 
nepremičninah, kot so vpisani v zemljiški knjigi. 

DrugI del 

VPISI 

I. razdelek 

Predmet vplaa 

I. Nepremičnine 

9. člen 

Nepremičnine se v zemljiško knjigo vpisujejo z identifikacij- 
skim znakom, površino in splošno vrsto rabe kot so evidenti- 
rane v katastru. 

II. Pravice 

10. člen 
V zemljiško knjigo se vpisujejo: 
1. lastninska pravica, 
2. zastavna pravica, 
3. služnostna pravica, 
4. pravica stvarnega bremena, 
5. zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta, 
6. predkupna in odkupna pravica, 
7. prepoved odsvojitve in obremenitve, 
8. druge pravice, za katere to določa zakon. 

11. člen 

Pravica se vpiše tako, kot je določena v listini, ki je podlaga za 
vpis. Če je opis vsebine pravice preobsežen, se pri vpisu 
navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana. 

Pravice se vpisujejo na način, določen z zakonom in podza- 
konskim predpisom. 

12. člen 

Solastninska pravica na nepremičninah, vpisanih v enem 
zemljiškoknjižnem vložku, se vpiše po delih, določenih 
v sorazmerju s celoto (idealni deli). 

Solastninska pravica na skupnih delih stavbe v etažni lastnini, 
na zemljišču, na katerem stavba stoji ter na funkcionalnem 
zemljišču se vpiše v korist vsakokratnih lastnikov posameznih 
delov stavbe, brez navedbe idealnih delov. 

13. člen 

Če je lastninska pravica vpisana na več oseb, se lahko hipo- 
teka vpiše tudi samo na idealni del, na katerega je vpisana 
lastninska pravica posamezne osebe. 

Skupna hipoteka se vpiše na nepremičnine, ki so vpisane 
v več zemljiškoknjižnih vložkih. V vsakem zemljiškoknjižnem 
vložku se zaznamujejo ostali zemljiškoknjižni vložki, v katerih 
je vpisana skupna hipoteka. 

Terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, se označi s številom 
denarnih enot, na katere se glasi v skladu z veljavnimi pred- 
pisi. 
Če sta se pogodbeni stranki dogovorili ob terjatvi obresti, se 
vpiše tudi višina obrestne mere. 

14. člen 

Pravica iz 2. do 7. točke 10. člena tega zakona se lahko 
vpisujejo tudi na posameznih nepremičninah, vpisanih 
v enem zemljiškoknjižnem vložku. 

15. člen 

Če je pravica iz 10. člena časovno omejena, se vpiše čas 
trajanja te pravice. 

III. Imetnik pravice 

16. člen 

Ob pravici, ki se vpiše, se označi tudi imetnik te pravice. 
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i ml 08eba' kl i® imetnik pravice, se označi z osebnim 
to i rojstnim datumom in prebivališčem. Na njen predlog 'anko označi tudi z enotno matično številko. 

Pravne osebe, ki so imetniki vpisanih pravic, se označijo 
z imenom in sedežem. 

je imetnik vpisane pravice pravna oseba, ki se vpisuje 
sodni register, se označi s firmo in sedežem, kot sta vpisana 
sodnem registru, ter s številko registrskega vložka, če se ne 

skupno MSOdni re9'ster Pa 3 ^''ro iz registra organizacij in 

Nepremičnine v splošni rabi se vpišejo kot javno dobro. 

17. člen 

dP'hi S0 dovo|ien' zoper osebo, na katero je ob času vložitve 
ali a" uvedbe postopka po uradni dolžnosti že vpisana, 
ir=»pa 36 istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede katere se bo izvršil nov vpis. 

Če 
® 86 Pravica zaporedoma prenaša na več oseb, vendar se 

vir n°i? ne izvr^ v zemljiški knjigi, lahko zadnji imetnik pra- ce, ki dokaže izvenknjižne prenose, predlaga vpis pravice 
neposredno nase. 

ie bila plačana hipotekarno zavarovana terjatev, ki je bila 
-^knjižno prenesena na tretjo osebo, lahko zahteva izbris 

Prenos 06 da b' Se V zem'i'ški kni'9' izvršil izvenknjižni 
lv- Pravna dejstva 

18. člen 

V zemljiško knjigo se vpisujejo podatki o pravnih dejstvih: 

~ ki vplivajo na pravni promet z nepremičninami, vpisanimi 
v zemljiški knjigi, če tako določa zakon; 

katk' Se nanaSfli° na osebna stanja imetnika vpisane pravice, era so pomembna za razpolaganje z nepremičninami; 

~ omejitve glede razpolaganja z nepremičninami, za katerp 
J« tako določeno z zakonom. 

"• izdelek 

Vrata vpisa 

19. člen 
VP|si v zemljiški knjigi so: vknjižba, predznamba, zaznamba. 

'•Vknjižba 

20. člen 

Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 

opnavčbe 8" ome'"ev Pravice> kl učinkuje brez posebne 

21. člen 

Vknjižba se dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora 
•sebovati veljaven pravni temelj. Nepremičnina mora biti 

knj?g|n' oznaćena 8 podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški 

22. člen 

Na zasebni listini, na podlagi katere se dovoli vknjižba, mora 
°'ti podpis osebe, katere pravica se omejuje, obremenjuje ali 
Preneha, overjen. 

m«*Se z 2asebno listino prenaša lastninska pravica na zem- Jiscu, mora biti overjen tudi podpis pridobitelja lastninske 
pravice 

23. člen 

Če se na podlagi zasebne listine dovoli vpis obligacijske 
pravice, mora listina vsebovati tudi izrecno izjavo tistega, 
katerega pravica se prenaša, preneha ali omejuje, da dovo- 
ljuje vknjižbo. 

24. člen 

Sodišča, drugi državni organi in drugi organi so dolžni 
odločbe, s katerimi odločijo o pridobitvi, spremembi ali pre- 
nehanju stvarnih pravic na nepremičninah, oziroma s katerimi 
ugotavljajo dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, poslati 
zemljiškbknjižnemu sodišču v 30 dneh po pravnomočnosti. 

Odločbo iz prejšnjega odstavka mora poslati zemljiškoknjiž- 
nemu sodišču organ, ki je odločal na prvi stopnji. 

O vpisu na podlagi odločbe iz prvega odstavka tega člena 
odloči zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti. 

II. Predznamba 
25. člen 

Predznamba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 
prenehanje ali omejitev pravice, ki učinkuje pod pogojem, da 
se predznamba opraviči. 

Pravice, glede katerih je bil dovoljen vpis predznambe, se 
pridobijo, prenehajo ali omejijo v obsegu, v katerem je predz- 
namba opravičena. 

26. člen 

Predznamba hipoteke se dovoli, če je izkazan obstoj terjatve 
in pravni naslov za pridobitev hipoteke. 

27. člen 

Predznamba obligacijske pravice se dovoli, če je izkazan 
obstoj pravice in dovoljenje za vpis. 

28. člen 

Predznamba se dovoli na podlagi naslednjih listin: 
1. nepravnomočnih sodnih in upravnih odločb, s katerimi se 
odloča o pridobitvi, prenosu ali prenehanju pravice; 

2. sodnih odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje kot 
zavarovanje po določbah zakona o izvršilnem postopku; 

3. sodne odločbe o položitvi dolgovanega zneska, če je pri 
sodišču položen dolg, zavarovan s pogodbeno zastavno pra- 
vico, ki ga po določbah obligacijskega prava ni mogoče 
plačati upniku; 

4. zasebne listine, na kateri ni overjen podpis osebe, ki mora 
biti po tem zakonu overjen; 

5. v drugih primerih, določenih z zakonom. 

29. člen 
Predznamba se opraviči: 

- v primeru iz 1. točke prejšnjega člena na podlagi potrdila 
o prvanomočnosti odločbe, na podlagi katere jfe bil pravica 
predznamovana, 

- na podlagi pravnomočne odločbe, izdane zoper tistega, 
zoper katerega je bila predznamba dovoljena, 

- na podlagi zasebne listine, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

30. člen 

Če je potrebno opravičbo predznamovane pravice izpostaviti 
v sodnem ali upravnem postopku, določi sodišče rok, v kate- 
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rem mora predlagatelj predznambe sprožiti ustrezen po- 
stopek. 

Če je bila predznamba dovoljena na podlagi zasebne listine, 
na kateri podpis osebe ni bil overjen, sodišče v sklepu o dovo- 
litvi predznambe določi rok, v katerem mora predlagatelj 
predznambe predložiti listino, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

t 31. člen 

če je predznamba opravičena, se na predlog upravičenca 
zaznamuje opravičba predznambe. 

Če predznamba ni opravičena, se na predlog osebe, zoper 
katero je bila predznamba dovoljena, pravica, ki je bila predz- 
namovana, izbriše. 

če upravičenec ni predložil dokaza, da je pravočasno sprožil 
postopek, oziroma ni predložil listine, ki ustreza pogojem za 
vknjižbo, se lahko predznamba izbriše tudi po uradni dolž- 
nosti. 

32. člen 

Če je pravica predznamovana, se lahko nadaljnji vpisi dovolijo 
glede vknjižbe in glede predznamovane pravice. 

Glede na to ali se predznamba opraviči ali se ne opraviči, 
sodišče po uradni dolžnosti izbriše tiste vpise, ki so bili 
predlagani po trenutku, ko je bila predlagana sedaj izbrisana 
pravica in so glede na njen izbris postali brez pravne veljave. 

33. člen 

Predznamba pravice ni dovoljena, če se predlaga na podlagi 
iste listine, na podlagi katere je že bila vpisana, pa ni bila 
opravičena. 

III. Zaznamba 

34. člen 

Zaznamba je vpis ali izbris dejstev in omejitev, za katere zakon 
določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo 

Zaznamba se opravi na podlagi listin ali pod poaoii ki iih 
določa zakon. 1 

35. člen 

Zaznamba pravnih dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja 
imetnika vpisane pravice, učinkuje tako, da se tisti, ki izpo- 
sluje vpis v vložku, v katerem je vpisan ta imetnik, ne more 
sklicevati na nepoznavanje tega stanja. 

36. člen 

Zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice in zaz- 
namba vrstnega reda za vpis, prenos ali izbris hipoteke varuje 
vrstni red teh pravic, katerih vpis oziroma izbris bo predlagan 
pozneje, s trenutkom, ko je vložen predlog za vpis zaznambe. 

Zaznamba po prvem odstavku tega člena se dovoli, če bi bila 
po stanju vpisov v zemljiški knjigi dovoljena vknjižba vpisa 
pravice oziroma izbrisa vpisane pravice, katere vrstni red se 
z zaznambo varuje. 

37. člen 

Zaznamba vrstnega reda po prejšnjem členu se dovoli na 
podlagi predloga, na katerem mora biti podpis predlagatelja 
overjen. 

V predlogu za zaznambo vrstnega reda vpisa hipoteke mora 
biti naveden vsaj najvišji znesek terjatve, v zavarovanje katere 
se bo hipoteka vpisala. 

38. člen 

Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda po 36. členu tega 
zakona se vroči samo predlagatelju zaznambe. 

39. člen 

Zaznambe po 36. členu tega zakona prenehajo veljati po 
preteku enega leta od izdaje sklepa, s katerim so bile dovo- 
ljene. 

40. člen 

Pred potekom roka, določenega v prejšnjem členu, se dovoli 
izbris zaznambe po 36. členu tega zakona samo, če je predlo- 
žen odpravek sklepa, s katerim je bila zaznamba dovoljena. 

41. člen 

Če se predlog za vknjižbo pravice v zaznamovanem vrstnem 
redu ne vloži v roku iz 39. člena tega zakona, sodišče po 
uradni dolžnosti zaznambo izbriše. 

42. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko, in 
zaznamba tožbe, s katero hipotekami upnik zahteva, da se 
njegova terjatev poravna iz vrednosti zastavljene nepremič- 
nine (hipotekama tožba) imata za posledico, da odpoved 
terjatvi ali hipotekama tožba učinkujeta zoper vsakokratnega 
vknjiženega lastnika zastavljene nepremičnine. 

43. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, zavarovani s hipoteko, se dovoli 
na podlagi listine o odpovedi, na kateri je podpis upnika 
overjen. 

Zaznamba hipotekarne tožbe se dovoli na podlagi dokaza 
o vložitvi tožbe. 

44. člen 

Zaznamba spora se dovoli, če teče sodni postopek o pridobi- 
tvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremič- 
nini. 

Zaznamba iz prejšnjega odstavka tega člena se dovoli tudi, če 
teče sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in 
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. 

45. člen 

Zaznamba iz 44. člena tega zakona ima za posledico, da 
sodna odločba, izdana v postopkih, navedenih v prejšnjem 
členu zakona, učinkuje tudi zoper osebe, ki so pridobile 
knjižne pravice po trenutku, ko je bil predlog za zaznambo 
vložen. 

III. razdelek * 

Vrstni red vpisa 

46. člen 

Vrstni red vpisa se določi po trenutku, ko je predlog za vpis 
vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču oziroma ko to sodišče 
prejme listino, ki je podlaga za vpis po uradni dolžnosti. 

če je več predlogov vloženih istočasno ali če se več postop- 
kov po uradni dolžnosti začne istočasno ali če se istočasno, 
ko je vložen predlog, začne tudi postopek po uradni dolžno- 
sti, imajo ti vpisi isti vrstni red, razen če zakon določa dru- 
gače. 

47. člen 

Vrstni red vknjiženih hipotek se lahko spremeni z vknjižbo ali 
predznambo odstopa vrstnega reda. 
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Za spremembo vrstnega reda hipotek je poleg soglasja imet- 
nikov teh pravic potrebna privolitev imetnika lastninske pra- 
vice, na čigar nepremičnini sta vknjiženi hipoteki, ki menjata 
vrstni red. 

Če je na hipoteki, ki spreminja vrstni red, ustanovljena nadhi- 
poteka, je potrebna tudi privolitev tistega, v čigar dobro je 
nadhipoteka ustanovljena. 

48. člen 

Hipoteka, ki se v vrstnem redu uvršča naprej, pridobi vrstni red hipoteke, ki se uvršča nazaj, če je ta pravica vpisana 
neposredno za njo ali če privolijo v spremembo vrstnega reda ,udi vsi imetniki istovrstnih pravic, vpisanih med njima. 

će se spreminja vrstni red hipotek, ki niso vpisane druga za 
drugo, brez privolitve imetnikov pravic, ki so vpisane med 
njima, pridobi hipoteka, ki se uvršča naprej, vrstni red hipo- 
teke, ki se uvršča nazaj, le v njenem obsegu. 

Će se hipoteka ne uvršča naprej v celotnem obsegu, ima tudi 
na prvotnem mestu prednost pred hipoteko, ki se uvršča na 
njeno mesto, razen če se imetnika hipotek dogovorita dru- 
gače. 
Tr«t|l del 

NOTRANJA ureditev zemljiške knjige 

49. člen 

Vpisi v glavni knjigi se opravljajo v zemljiškoknjižne vložke. 

Glavno knjigo sestavljajo zemljiškoknjižni vložki ene katastr- 
ske občine. 

Sestavni del zemljiške knjige so listine, na podlagi katerih se 
opravijo vpisi v zemljiški knjigi. 

Listine se združujejo v zbirko listin. 

Za vsako glavno knjigo se vodijo pomožne evidence, ki jih 
določajo podzakonski predpisi. 

50. člen 

Zemljiškoknjižni vložek sestavljajo evidenčni listi A, B, C. 

V evidenčne liste A, B, C se vpisujejo pravice in dejstva kot to 
določa ta zakon in na podlagi tega zakona izdan predpis. 

51. člen 
v evidenčni list A se vpisujejo nepremičnine, spremembe 
Podatkov o nepremičninah iz 9. člena tega zakona ter odpisi 
in pripisi nepremičnin. 

V evidenčnem listu A se vpišejo tudi dejstva in poočitijo 
Pravice, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v teh listih, 
ki vplivajo na pravni promet s temi nepremičninami. 

52. člen 

V evidenčnem listu B se vpiše lastninska pravica na nepremič- 
ninah, vpisanih v evidenčnem listu A. 

V evidenčnem listu B se zaznamujejo tudi dejstva, ki se 
nanašajo na določenega imetnika v tem listu vpisane pravice 
in vplivajo na njegovo razpolaganje z nepremičninami, ter 
poočitajo dejstva, ki se nanašanjo na vsakokratnega imetnika v tem listu vpisane pravice in vplivajo na razpolaganje z ne- 
premičninami. 

53. člen 

V evidenčnem listu C se vpišejo pravice, določene v 2. do 8. 
točki 10. člena, ki se nanašajo na nepremičnino, vpisano 
v evidenčnem listu A. 

V evidenčnem listu C se zaznamujejo tudi dejstva, ki vplivajo 
na pravni promet nepremičnin, in se nanašajo na vsakokratne 
imetnike pravic vpisanih v listu B. 

54. člen 

Zemljiškoknjižni vložek oblikuje sodišče tako, da združi 
v njem vse nepremičnine, ležeče v isti katastrski občini, na 
katerih je lastninskopravno stanje enako. 

55. člen 

Zemljiškoknjižni vložek se lahko spremeni samo z odpisom ali 
pripisom nepremičnin. 

56. člen 

Obliko in način vpisovanja v evidenčne liste ter način vodenja 
pomožnih evidenc predpiše minister za pravosodje. 

57. člen 

Zemljiška knjiga se lahko vodi z uporabo računalniške tehno- 
logije. 

58. člen 

Javnost računalniško vodene glavne knjige se zagotavlja 
z vpogledom stanja na ekranu in izdajanjem overjenih raču- 
nalniških zemljiškoknjižnih izpiskov. 

59. člen 

Podrobnejše predpise o nastavitvi in vodenju zemljiške knjige 
z uporabo računalniške tehnologije sprejme Vlada Republike 
Slovenije. 

Četrti del 
POSTOPEK ZA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

I. razdelek 

Splošne določbe 

60. člen 

V postopku za vpis v zemljiško knjigo se uporabljajo pravila 
zakona o nepravdnem postopku, kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

61. člen 

V postopku za vpis mora sodišče postopati hitro. 

62. člen 

Udeleženec v postopku za vpis je predlagatelj postopka ozi- 
roma organ, na čigar zahtevo je sodišče uvedlo postopek po 
uradni dolžnosti, imetnik pravice, zoper katerega se predlaga 
vpis oziroma vodi postopek za vpis po uradni dolžnosti 
(nasprotni udeleženec), ter osebe, katerih pravni interes 
utegne biti zaradi vpisa prizadet. 

63. člen 

Vpisi se predlagajo pri sodišču, ki vodi zemljiško knjigo za 
območje, na katerem je nepremičnina, na katero se vpis 
nanaša (zemljiškoknjižno sodišče), razen če zakon določa 
drugače. 

Če se z enim predlogom predlagajo vpisi glede nepremičnin 
z območja različnih zemljiškoknjižnih sodišč, odstopi 
sodišče, ki je prejelo predlog, po izvršitvi vpisa pravice 
v vložku, ki ga vodi, predlog s predloženimi listinami v nadalj- 
nje ravnanje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. Za 
zbirko listin zadrži overjen prepis ali overjeno fotokopijo 
listin, ki so bile podlaga za vpis. 
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64. člen 
» 

Če se predlaga vpis skupne hipoteke na nepremičninah, vpi- 
sanih v vložkih več sodišč ali če se predlagajo spremembe že 
vpisane skupne hipoteke, odloči o vpisu hipoteke na posa- 
mezni nepremičnini tisto sodišče, kjer je posamezna nepre- 
mičnina vpisana. Sklep o vpisu pošlje tudi sodišču, kjer je 
glavni vložek. 

Pritožba zoper sklep se vloži pri tistem sodišču, ki je sklep 
izdalo. 

Če se na podlagi pritožbe pri posameznem sodišču izbriše 
hipoteka, obvesti to sodišče o izbrisu tudi sodišče, kjer je 
glavni vložek. 

65. člen 

Postopek za vpis se začne na predlog ali po uradni dolžnosti. 

Po uradni dolžnosti začne sodišče postopek: 

a) na podlagi pravnomočne odločbe, s katero sodišče, državni 
ali drug organ odloča o pravicah na nepremičninah oziroma 
ugotavlja dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo. 

b) za vpis geodetskih in drugih podatkov glede nepremičnin, 
prevzetih iz drugih evidenc; 

c) v drugih primerih, določenih z zakonom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko posto- 
pek začne tudi na predlog. 

66. člen 

Če vpis po prejšnjem členu tega zakona glede na zemljiško- 
knjižno stanje ni možen, naloži sodišče predlagatelju ali 
tistemu, za katerega naj bi se pravica vpisala, da v določenem 
roku predloži listine, na podlagi katerih bo vpis možen. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena v določenem roku 
listin ne predloži ali če tudi na podlagi predloženih listin vpis 
ni možen, sodišče izda sklep, da se predlog zavrne oziroma 
vpis ne opravi. 

II. razdelek 

Predlagatelj 

67. član 

Predlagatelj je fizična oseba, ki ima pravni interes, da se 
opravi vpis v zemljiško knjigo. 

66. člen 

Predlagatelj za vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti 
v razmerju do celote, je vsak imetnik skupne pravice za vpis 
pravice zase in za vpis pravice za druge imetnike iste pravice. 

Predlog za vpis medsebojnih pravic lahko vloži vsak od imet- 
nikov medsebojnih pravic zase in za ostale imetnike medse- 
bojnih pravic. 

69. član 

Če hipotekami upnik ne predlaga vpisa hipoteke, lahko tak 
vpis v korist upnika predlaga tudi porok. 

70. član 

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos last- 
ninske pravice in predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda 
za pridobitev hipoteke je samo imetnik lastninske pravice. 

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos ali 
izbris hipoteke je samo hipotekami upnik. 

71. član 

Oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do pridobi- 
tve stvarne pravice na nepremičnini, mora vložiti zemljiško- 
knjižni predlog v treh mesecih od sklenitve tega posla. 

Investitor gradnje stavbe, katere posamezni deli so namenjeni 
za prodajo, mora v 30 dneh od izdaje dokončnega uporab- 
nega dovoljenja vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis stavbe 
v etažni lastnini in njenih posameznih delov in vknjižbo pravic 
na stavbi in posameznih delih. 
Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne vloži predloga 
za vpis stavbe in posameznih delov, lahko tak predlog vloži 
kupec posameznega dela. Stroške tega vpisa nosi investitor 
gradnje stavbe. 

III. razdelek 

Predlog 
72. član 

Predlog za vpis se vloži na predpisanem obrazcu. 
Če obrazec iz prvega odstavka tega člena ni predpisan, se 
vpis predlaga s pismeno vlogo. 
Vloga mora biti izrecno označena kot zemljiškoknjižna vloga, 
sicer nima zagotovljenega vrstnega reda v smislu 46. člena 
tega zakona. 

73. član 

Predlog za vpis vsebuje zahtevek za določen vpis ter druge 
podatke, ki jih mora imeti predlog za uvedbo nepravdnega 
postopka. 
Predlog za vknjižbo obsega tudi predlog za predznambo, 
razen če predlagatelj predznambo izrecno izključi. 
Nepremičnina, na katero se vpis nanaša, mora biti v predlogu 
označena s podatki iz zemljiške knjige. 

74. člen 

V predlogu za vpis skupne hipoteke, ki bo vpisana na nepre- 
mičninah več zemljiškoknjižnih sodišč, je treba označiti tudi 
vrstni red, po katerem je treba predlog poslati drugim zemlji- 
škoknjižnim sodiščem, kjer se bodo vodili sovložki. 

75. član 

V enem predlogu se lahko zahteva več vpisov, če ti vpisi 
temeljijo na isti listini. 
S takim predlogom se lahko zahteva vpis iste pravice v več 
vložkih in vpis več pravic v istem vložku. 

76. člen 

Predlog za vpis lastninske pravice in predlog za vpis hipoteke, 
za katero je bil zaznamovan vrstni red, se mora vložiti v roku 
enega leta od izdaje sklepa, s katerim je bila zaznamba dovo- 
ljena. 
Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti 
odpravek sklepa, s katerim je bila zaznamba vrstnega reda 
dovoljena. 

77. član 

Predlog za opravičbo predznambe se rpora vložiti v 30 dneh: 
1. v primerih iz 1. točke 28. člena od dne, ko je postala sodna 
ali upravna odločba pravnomočna, 
2. če se opravičba predznambe zahteva s tožbo od dne, ko je 
sodba, izdana v postopku po tej tožbi postala pravnomočna, 
3. v drugih primerih od dneva vročitve sklepa, s katerim je bila 
dovoljena predznamba. 

76. član 

Predlog za vpis zaznambe spora se mora vložiti v roku za 
pritožbo zoper sklep o vpisu, če je bil predlagatelj o sporni 
vknjižbi obveščen, sicer pa v roku, ko mora tisti, ki vknjižbo 
izpodbija, vložiti tožbo za izpodbijanje vknjižene pravice. 
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79. član 86. člen 

Predlagatelj mora predlogu priložiti predpisane listine. 

Listine se priložijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Zasebne listine se priložijo v izvirniku. Predlagatelj lahko 
zahteva, da se mu po izdaji sklepa listina vrne, vendar mora 
v takem primeru priložiti prepis izvirnika, ki ga sodišče overi 
in vzame v zbirko listin. 

80. člen 

Sodišče je dolžno pri odločanju o predlogu po uradni dolžno- 
sti paziti na ničnost pravnega posla. 

IV. razdelek 

Odločba 

81. člen 

° vpisu v zemljiško knjigo odloča sodišče s sklepom. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena izda praviloma brez 
naroka. Narok opravi le, če oceni, da je to za odločitev 
Potrebno. 

82. člen 

Sodišče odloča o vpisu po stanju v trenutku vložitve predloga 
za vpis oziroma prejema listine, na podlagi katere začne 
Postopek za vpis po uradni dolžnosti. 

83. člen 

Sodišče dovoli vpis: 

1 - če je predlog vložila upravičena oseba, 
2- če je predlog vložen na predpisanem obrazcu, 
3. če so predložene listine, ki so predpisane za vpis, in če so 
Priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti po posebnih pred- 
pisih, 
jj< če izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz vsebine listine, 

če iz vpisov v zemljiški knjigi ne izhaja ovira za vpis. 

Če o vpisu odloča drugo, ne pa zemljiškoknjižno sodišče, 
odloča zemljiškoknjižno sodišče o izvršitvi vpisa glede na 
stanje zemljiške knjige, o ostalih pogojih pa odloča drugo 
sodišče. 

84. člen 

če sodišče predlog za vknjižbo, za predznambo ali za zaz- 
nambo vrstnega reda zavrne ali zavrže, po uradni dolžnosti 
zaznamuje zavrnitev predloga. 

Zaznambe iz prvega odstavka tega člena sodišče ne opravi, če 
|e predlog zavrglo, ker je bil nerazumljiv, ali zaradi tega, ker 
nepremičnina ali pravica, na katero so predlaga vpis, ni vpi- 
sana ali ni vpisana na osebo, za katero naj se vpis izvrši. 

85. člen 

Sklep o vpisu ima uvod, izrek, pouk o pritožbi in po potrebi 
obrazložitev. 

'zrek sklepa mora vsebovati zemljiškoknjižno označbo nepre- 
mičnine, na katero se vpis nanaša, označbo listine, na podlagi 
katere se dovoli vpis, vrsto vpisa, pravico, ki se vpisuje, in 
njenega imetnika oziroma dejstvo, ki se vpisuje. 

Sklep sodišča druge stopnje in sklep, s katerim se predlog 
zavrne ali zavrže, mora biti obrazložen. 

Odpravek sklepa se vroči potem, ko je vpis opravljen. 

Sklep o vpisu se vroči: 
1. predlagatelju; 
2. osebi, zoper katero se je izvršil vpis; 
3. če se dovoli popolen ali delni izbris pravice tudi tistim, ki 
so na tej pravici izposlovali nadaljnje vknjižbe ali predz- 
nambe; 
4. če se odloča o odstopu ali zastavitvi že vpisanih pravic 
tretjim osebam, tudi imetniku lastninske pravice; 
5. če se nanaša na podatke iz 9. člena tega zakona, na odpise 
in pripise in na pridobitev ali prenehanje lastninske pravice 
tudi geodetski upravi; 
6. če se nanaša na pridobitev ali prenehanje lastninske pra- 
vice tudi upravi za javne prihodke. 

Nepravilna vročitev ali nevročitev sklepa o vpisu ne posega 
v pravico do izpodbijanja vpisa. 

V. razdelek 

Pravna sredstva 

87. člen 

Zoper sklep sodišča prve stopnje ima udeleženec pravico do 
pritožbe. 

Pritožbo je treba vložiti v tridesetih dneh od vročitve prepisa 
sklepa. 

88. člen , 

Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoli vknjižba ali predz- 
namba, se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi. 

89. člen 

V pritožbi pritožnik ne sme navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

90. člen 

V pritožbi ni dovoljeno izpodbijati podatkov o nepremičninah, 
ki jih je pravnomočno ugotovil ali določil organ, pristojen za 
vodenje katastra. 

91. člen 

O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

Sodišče druge stopnje upošteva samo pravočasne pritožbe. 

92. člen 

Pri odločanju o pritožbi sodišče: 

1. zavrže pritožbo kot prepozno ali nedovoljeno, če tega ni 
storilo sodišče prve stopnje, in hkrati odloči o izbrisu zaz- 
nambe vložene pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrni- 
tev predloga, če je bila zavrnitev predloga zaznamovana, 

2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča 
prve stopnje ter hkrati odloči o izbrisu zaznambe vložene 
pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga, če je 
bila zavrnitev predloga zaznamovana. 

3. ugodi pritožbi in spremeni sklep sodišča prve stopnje ter 
hkrati odloči o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga oziroma 
o izbrisu zaznambe vložene pritožbe in o izbrisu vpisa, na 
katerega se je pritožba nanašala. 

93. člen 

Zoper pravnomočen sklep nista dovoljeni obnova postopka in 
revizija. 
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M. član 100. člen 

V postopku za vpis ni dovoljena vrnitev v prejšnje stanje. 

95. člen 

Vloga, vezana na rok, se šteje za pravočasno, če je prispela na 
zemljiškoknjižno sodišče zadnji dan roka. 

VI. razdelek 

Pomotnl vpisi 
96. člen 

Če je pri izvršitvi vpisa nastala pomota tako, da se izvršeni 
vpis ne sklada z dovoljenim vpisom, napravi sodišče o pomoti 
zaznamek. 

Z zaznamkom o pomotnem vpisu posluje sodišče po pravilih, 
ki veljajo za postopek z zemljiškoknjižnim predlogom. 

97. člen 

Če bi pomota v vpisu lahko imela pravne posledice za dolo- 
čene osebe, razpiše sodišče narok, na katerem te osebe 
zasliši. 

Postopek popravljanja pomotnega vpisa se zaznamuje po 
uradni dolžnosti. 

VII. razdelek 

Izbrisna tožba 

98. člen 

Tisti, ki misli, da je vknjižba določene pravice iz materialno- 
pravnega razloga neveljavna in je zaradi tega oškodovan 
v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, lahko s tožbo 
zahteva, da sodišče ugotovi neveljavnost vknjižbe in da se 
vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje (izbrisna tožba). 

Pravico tožbe iz prejšnjega odstavka ima tudi tisti, ki izpodbija 
vknjižbo, katera je postala neveljavna šele po izvršenem 
vpisu. 

99. člen 

Tožba iz prejšnjega člena tega zakona se vloži zoper tistega, 
ki je z izpodbijano vknjižbo pridobil knjižno pravico ali bil 
prost bremena. 

Če se tožba vloži zopet tistega, ki je pridobil pravico oziroma 
bil prost bremena neposredno z izpodbijano vknjižbo ali če 
tožba izhaja iz razmerja med tožnikom in tožencem, se mora 
vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis izpodbijane 
vknjižbe. 

Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbi- 
jane vknjižbe pridobile knjižne pravice ali bile proste bremen 
v dobri veri, tožniku pa je bil sklep o vknjižbi, za katero meni, 
da je neveljavna, vročen, mora v roku za pritožbo zoper 
zemljiškoknjižni sklep predlagati zaznambo, da je vknjižba 
sporna, v roku 60 dni po izteku roka za pritožbo pa vložiti 
tožbo. 

Če tožniku sklep o vknjižbi, za katero meni, da je neve- 
ljavna, ni bil vročeni, mora tožbo zoper tretje osebe, ki so na 
podlagi izpodbijane vknjižbe pridobile pravice ali bile proste 
bremen v dobri veri, 

vložiti v roku 3 let od vložitve predloga za vpis izpodbijane 
vknjižbe. 

Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo 
spora pridobile na podlagi izpodbijane vknjižbe pravice, pa 
niso bile v dobri veri, roki iz tretjega in četrtega odstavka 
prejšnjega člena ne veljajo. 

Če se s tožbo izpodbija vknjižba iz drugega odstavka 98. člena 
tega zakona, sodna odločba, izdana v postopku po tožbi, ne 
more učinkovati zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo 
spora pridobile pravice v dobri veri. 

101. člen 

Če tožnik umakne tožbo, če je tožbeni zahtevek pravnomočno 
zavrnjen ali tožba pravnomočno zavržena, se na predlog 
zaznamba spora izbriše. 

Če je vložen predlog za izbris zaznambe spora, ker tožba ni 
bila vložena v predpisanem roku, razpiše sodišče narok, da se 
ugotovi pravočasnost vložitve tožbe. 
Če je tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, se na 
predlog,v skladu s sodno odločbo, dovoli izbris izpodbijane 
vknjižbe ter se po uradni dolžnosti odredi izbris zaznambe 
spora in vseh vknjižb ter predznamb, ki so bile predlagane po 
vložitvi predloga za zaznambo spora. 

VIII. razdelek 

Izbris starih hipotek 

102. člen 

Hipotekami dolžnik lahko zahteva izbris v zemljiški knjigi 
vpisane hipoteke, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da je preteklo 20 let od vknjižbe hipoteke, če je bila na 
hipoteki vknjižena nadhipoteka, pa od vknjižbe le-te; 

2. da je hipotekami upnik neznan ali nedosegljiv sodišču; 

3. da se v tem času ni uveljavljala terjatev, v zavarovanje 
katere je bila vknjižena hipoteka. 

103. člen 

Izbir hipoteke iz prejšnjega člena se zahteva z obrazloženim 
predlogom. 

Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izbris, določeni 
v prejšnjem členu tega zakona, 'Ž oglasom povabi vse osebe, 
ki imajo zahtevke glede hipotekarne terjatve, da lahko ugovar- 
jajo izbrisu hipoteke v treh mesecih po objavi oglasa. 

Oglas se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stro- 
ške predlagatelja. 

104. člen 

Če so v roku iz prejšnjega člena tega zakona vloženi ugovori 
zoper izbris hipoteke, sodišče o tem obvesti hipotekarnega 
dolžnika in ustavi postopek. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko upravičenci 
svoje zahteve uveljavljajo v pravdi. 

105. člen 

Če v roku iz drugega odstavka 103. člena tega zakona ni 
vložen ugovor zoper izbris, sodišče dovoli izbris hipoteke in 
izbris vpisov, ki se nanašajo na izbrisano hipoteko. 

Peti del 
NASTAVITEV IN OBNOVA ZEMLJIŠKE KNJIGE 

I. razdelek 

Nastavitev zemljiške knjige 

106. člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige obsega: 
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1. ugotavljanje podatkov glede pravic na nepremičninah in 
javna razgrnitev ugotovljenih podatkov, 

2. izdelavo glavne knjige. 

107. člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige vodi komisija, sestav- 
Uena iz treh članov. Predsednik komisije je sodnik. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje predsednik 
sodišča. 

108. član 

Postopek nastavitve zemljiške knjige se začne z oklicem 
o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige. Oklic izda 
Predsednik sodišča. 

°Wic iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: 

3' katastrsko občino, za območje katere se nastavlja zemlji- 
ška knjiga, 

2- dan, s katerim se začnejo opravljati poizvedbe glede pravic na nepremičninah, ki se nahajajo v tej katastrski občini, 

3- poziv imetnikom pravic na nepremičninah, da se udeležijo 
Poizvedb in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško Knligo, ter način in rok prijave pravic. 

Oklic iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni deski 
sodišča, v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo občinski 
Podpisi, in v Uradnem listu Republike Slovenije. 

109. člen 

Znane imetnike pravic na nepremičninah sodišče vabi, na 
način, določen za osebno vročitev, da se udeležijo poizvedb. 

če imetnik pravice ni poslovno sposoben, pa sodišču ni znan 
niegov zakoniti zastopnik niti skrbnik, ali če prebivališče 
""etnika ni znano, sodišče določi skrbnika in o tem obvesti 
Postojni organ socialnega skrbstva. 

110. člen 

V postopku sodišče: 

1; .Jbere podatke o nepremičninah, zlasti s pomočjo katastr- skih podatkov, 
2 zbere podatke o osebeh, za katere se po znanih podatkih 
predpostavlja, da so nosilci pravic na nepremičninah, in 
Podatke o njihovih pravicah ter omejitvah, ki se nanašajo na 
te pravice, 

3. zbere podatke o bremenih in omejitvah na nepremičninah, 

združuje nepremičnine v vložke. 

Za ugotovitev podatkov iz 2. in 3. točke tega člena uporabi 
sodišče zlasti podatke iz stare zemljiške knjige, odločbe 
sodišč in upravnih organov, ki niso bile izvedene v stari 
zemljiški knjigi, zasebne listine o pravnih poslih, ki niso bile 
izvedene v stari zemljiški knjigi, in druge dokaze, s katerimi se 
dokazujejo pravice, ki se bodo vpisale v zemljiško knjigo. 

111. člen 

V postopku ugotavljanja podatkov se piše zapisnik, ki mora 
obsegati bistvene podatke o poteku postopka, zlasti bistvene 
•zjave udeležencev postopka in dokaze, ki so jih ti ponudili za 
ugotavljanje svojih pravic. 

Zapisnik podpišejo člani komisije, ki vodi postopek in udele- 
ženci, ki so sodelovali v postopku. 

112. člen 

Na podlagi podatkov, ugotovljenih v postopku, sestavi 
sodišče popisne liste. 

Popisni listi se sestavijo v obliki, kot se vodijo vložki. 

Popisni listi in zapisniki o ugotovitvah morajo biti javno razgr- 
njeni. 

Skupaj z listinami iz tretjega odstavka tega člena se razgrnejo 
tudi kopije katastrskih načrtov. 

113. člen 

Javna razgrnitev mora trajati najmanj trideset dni. V tem času 
mora predsednik komisije določiti vsaj en dan, ko je na 
razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje po- 
datkov. 
Kraj in čas javne razgrnitve ter dan iz prejšnjega odstavka 
razglasi sodišče na oglasnih deskah sodišča in v uradnem 
glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi. 

114. člen 

Zoper razgrnjene podatke lahko udeleženci postopka vložijo 
ugovor. 

O ugovoru odloča komisija, ki vodi postopek nastavitve zem- 
ljiške knjige. 

Zoper odločbo o ugovoru ni posebne pritožbe. 

Če je ugovoru iz prvega odstavka tega člena ugodeno, se 
ustrezno spremenijo in dopolnijo podatki v popisnih listih. 

115. člen 

Če se ugotovi, da je med udeleženci postopka razgrnitve 
sporen obstoj pravice, ki naj se vpiše v zemljiško knjigo, 
napoti komisija tistega, katerega pravica je manj verjetna, da 
v roku 30 dni vloži tožbo za ugotovitev te pravice ter v nadalj- 
njem roku 8 dni predloži dokaz o vložitvi tožbe. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila napotena na 
pravdo, v roku iz prvega odstavka tega člena ne predloži 
dokaza, da je vložila tožbo, se v popisni list vpiše pravica 
v korist osebe, katere pravica je verjetnejša. 

116. člen 

Pravice, ki se vpišejo v zemljiški knjigi se ugotavljajo: 

1. na podlagi vpisa v zemljiški knjigi, če se ugotovi, da ta vpis 
odgovarja dejanskemu stanju, 

2. javnih ali zasebnih listin, na podlagi katerih se lahko opravi 
vpis v zemljiško knjigo, 

3. drugih dokazov (zaslišanje udeležencev, zadnje posestno 
stanje in drugo), če med udeleženci postopka ni spora o pra- 
vici. 

117. člen 

Komisija, ki vodi postopek nastavitve zemljiške knjige, odloči 
o vpisu s sklepom. 

Popisni list, dopolnjen in spremenjen na podlagi podatkov, 
ugotovljenih v postopku javne razgrnitve, je sestavni del 
sklepa iz prvega odstavka tega člena. 

118. člen 

Zoper sklep iz 117. člena tega zakona je dovoljena pritožba 
v roku 30 dni po vročitvi sklepa. 

O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 
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Komisija lahko na podlagi pritožbe sama spremeni sklep 
o vpisu, če se s tem strinja oseba, ki predlaga spremembo 
vpisa, in oseba, v korist katere je bil vpis dovoljen. 

119. člen 

Ko so podatki o nepremičninah, pravicah in imetnikih pravic 
vnešeni iz popisnih v evidenčne liste, predsednik sodišča 
z odločbo ugotovi, da je zemljiška knjiga nastavljena, in 
določi dan, s katerim se začne uporabljati. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni 
deski sodišča, v uradnem glasilu, katerem se objavijo občin- 
ski predpisi, in v Uradnem listu Republike Slovenije. 

120. člen 

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom kršene 
njihove pravice na nepremičninah, lahko v roku treh let od 
dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige izpodbi- 
jajo vpis s tožbo. 

II. razdelek 

Obnova zemljiške knjige 

121. člen 

Zemljiška knjiga se obnovi, če obstoji večje neskladje med 
podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi in dejanskim stanjem, ki 
ga ni mogoče odpraviti z rednim postopkom za vpis v zemlji- 
ško knjigo. 

Postopek obnove zemljiške knjige lahko zajame celotno 
glavno knjigo ali pa njen del. 

Za obnovo zemljiške knjige se smiselno uporabljajo določbe 
o nastavitvi zemljiške knjige. 

Šesti del 

DELITVE IN ZDRUŽITVE, ODPISI IN PRIPISI NEPREMIČNIN 

I. razdelek 

Delitve in združitve nepremičnin 

122. člen 

Delitve in združitve nepremičnin se evidentirajo v zemljiški 
knjigi na podlagi listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster. 

II. razdelek 

Odpisi In pripisi nepremičnin 

123. člen 

Če se nepremičnina odpiše od zemljiškoknjižnega vložka in 
vpiše v drug vložek, se v ta vložek vpišejo pravice in bremena 
ter omejitve, vpisane v prvotnem vložku, ki se nanašajo na 
odpisano nepremičnino. 

124. člen 

Vpisi pravic, ki bremenijo ali omejujejo lastninsko pravico, se 
ne prenesejo v drug vložek, v katerega se vpiše nepremičnina, 
če se s takim odpisom strinjajo imetniki pravic, katerih vpisi 
se ne prenesejo. 

Izjava imetnike pravice, da soglaša z odpisom brez prenosa 
obremenilnih pravic mora biti podana v obliki javne listine ali 
zasebne listine, na kateri mora biti njegov podpis overjen. 

125. člen 
r 

O odpisu nepremičnin odloča sodišče na predlog lastnika 
nepremičnine, ki naj se odpiše. 

Predlogu, s katerim se predlaga odpis nepremičnine brez 
prenosa obremenilnih pravic mora biti priložena izjava iz 
drugega odstavka prejšnjega člena. 

126. člen 

Odpis parcele ali dela parcele, ki je bila uporabljena za grad- 
njo ali rekonstrukcijo komunikacije ali za regulacijo vodnega 
toka ter njen vpis v vložek, v katerem je vpisan dolžinski 
objekt, se opravi brez predložitve listin, predpisanih s tem 
zakonom, če vrednost vseh zemljišč, ki se odpisujejo od 
posameznega vložka ne presega zneska, ki ga določi minister 
za pravosodje. 

127. člen 

Odpis iz prejšnjega člena tega zakona se opravi na podlagi 
listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster, iz katerih izhaja, 
da so zemljišča uporabljena za komunikacije ali za regulacijo 
vodnih tokov. 

128. člen 

Odpis zemljišč po določbah 126. 127. člena tega zakona ni 
ovira za uveljavljanje odškodnine. 

Sedmi del 

KAZENSKI DOLOČBI 

129. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do 
pridobitve stvarne pravice, pa ne vloži zemljiškoknjižnega 
predloga v treh mesecih od sklenitve posla (prvi odstavek 71. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

130. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba - investitor gradnje stavbe, katere posamezni 
deli so namenjeni za prodajo, če ne vloži zemljiškoknjižnega 
predloga v 30 dneh od izdaje dokončnega uporabnega dovo- 
ljenja (drugi odstavek 71. člena). 

Z denarno kaznijo najmaj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Osmi del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

131. člen 

Lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, so 
dolžni v petih letih po uveljavitvi tega zakona predlagati vpis 
lastninske pravice. 

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena sodišče ne 
začne postopka za varstvo lastninske pravice, če še ni bil 
vložen predlog za vpis lastninske pravice. 

132. člen 

Investitorji gradnje stavbe, katere posamezni deli so bili 
namenjeni za prodajo, stavba in njeni posamezni deli pa še 
niso vpisani v zemljiški knjigi, so dolžni predlog za vpis stavbe 
in njenih posameznih delov vložiti v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 
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133. člen 

Sedanji imetnik pravice, Ki ne more izkazati svoje pravice 
z listinami, ki jih ta zakon predpisuje za vknjižbo zaradi 
neskladnosti s podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi, lahko 
Predlaga, da se za vpis njegove pravice smiselno uporabijo 
določbe od 106. do 120. člena tega zakona. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sodišče dovoli vpis 
Pravice, ki jo je sedanji imetnik pravice pridobil s pravnim 
poslom od knjižnega predhodnika in je edina ovira za njen 
vPis dejstvo, da na pogodbi niso overjeni podpisi po določbi 
22. člena tega zakona, če ugotovi, da overitev ni možna, da so 
Podpisi pristni, ter da je predložen dokaz, da je bila pogodba 
predložena davčnemu organu. 

Predlog za vpis iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
mogoče vložiti le v roku iz 131. člena tega zakona. 

134. člen 

Odpis zemljišč, ki so bila do uveljavitve tega zakona že upo- 
rabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo komunikacij ali regula- 
cijo vodnih tokov, se dovoli ne glede na vrednost zemljišča 
(126. člen). 

135. člen 

Ne glede na določbe 102. in 105. člena tega zakona se po 
uradni dolžnosti vknjiži izbris hipotek za tiste terjatve, katerih 
vrednost v trenutku uveljavitve tega zakona brez upoštevanja 
obresti, ne presega zneska 1,000.000,00 SIT, če so hipoteke 
starejše od 30 let. 

136. člen 

Sklep o izbrisu hipoteke po prejšnjem členu tega zakona se 
razglasi na oglasni deski sodišča. 

za pritožbo zoper sklep iz prvega odstavka tega člena 
teče od dneva razglasitve na oglasni deski. 

137. člen 

Izbris hipoteke ne vpliva na obstoj terjatve. 

138. člen 

Nepremičnine, ki so vpisane v seznamih kot javno dobro, se 

po uradni dolžnosti prenesejo v vložke glavne knjige in vknji- 
žijo kot javno dobro. 

139. člen 

Zemljiškoknjižne parcele, ki so vpisane kot prekomejne par- 
cele, se po uradni dolžnosti prenesejo z vsemi obstoječimi 
vpisi v vložek tiste katastrske občine, v kateri ležijo. 

140. člen 

Nepremičnine, vpisane kot solastnina po idealnih delih 
v različnih vložkih, se po uradni dolžnosti prenesejo v nove 
vložke, s prenosom obstoječih vpisov, ki se na te nepremič- 
nine nanašajo. 

141. člen 

Določbe od 50. člena dop 54. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati z uveljavitvijo predpisa iz 56. člena tega zakona. 

142. člen 

Knjige »E«, ki bodo vzpostavljene do dneva, določenega 
v 141. členu tega zakona, ostanejo v veljavi do prenosa podat- 
kov glavne knjige v elektronsko banko podatkov. 

143. člen 

Do vzpostavitve katastra stavb se glede pridobivanja tehnič- 
nih podatkov o stavbah v etažni lastnini smiselno uporablja 
določba 26. člena zakona o pravicah na delih stavb (Uradni 
list SRS, štev. 19/76). 

144. člen 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
prostor, predpiše tipologijo splošne vrste rabe nepremičnin. 

145. člen 

Z dnem, določenim v 141. členu tega zakona prenehajo veljati 
določbe od 27. člena do 37. člena zakona o pravicah na delih 
stavb (Uradni list SRS, štev. 19/76) in Navodilo o vknjižbi 
pravic na delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige »E« (Uradni 
list SRS, štev. 22/77)j. 

146. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o zemljiški knjigi je razdeljen na osem delov. 

'• Splošne določbe 

V splošnih določbah so vsebovana temeljna pravila, na kate- 
rih je grajena ureditev evidentiranja pravnih stanj na nepre- 

Ti! lnah lnstitut tega evidentiranja poimenuje zakon zemlji- ška knjiga, to je z izrazom, ki se uporablja tako v praksi kot 
v zakonodaji za evidenco pravnih razmerij glede nepremičnin, 
čeprav ureja ta razmerja tako glede zemljišč, kot tudi glede 
stavb in posameznih delov stavb. Definicijo nepremičnine po 
tem zakonu pogojuje namen zemljiške knjige; to pa je vzpo- 
stavitev pravne evidence o prostoru, s posebnim poudarkom 
navarovanju pravnega prometa z nepremičninami. Vendar 
zakon dopušča, da se zaradi potrebe evidentiranja pravnih 
razmerij tudi glede drugih vrst nepremičnin, te vpisujejo 
v zemljiško knjigo (2. člen). 

Vsebino zemljiškoknjižnega vpisovanja okvirja načelo stvar- 
nosti: predmet vpisa so nepremičnine, stvarne pravice in tiste 
pravice, ki imajo značaj stvarnosti. Prometnost nepremičnine 
pa odslikavajo tudi določena pravna dejstva. Zaradi precizno- 
sti in preglednosti zemljiške knjige se predlaga, da se lahko 

vpisujejo le tiste pravice in pravna dejstva, ki jih, izhjajajoč iz 
funkcije zemljiške knjige, določi zakon (3. člen). 

Zemljiško knjigo vodi sodišče (4. člen). Določiev ziroma ohra- 
nitev sodne pristojnosti zahteva vloga te institucije. Vpisova- 
nje v zemljiško knjigo ni zgolj evidentiranje pravic; pri stvar- 
nih pravicah opravlja vpis v zemljiško knjigo funkcijo pridobi- 
tve pravice. O pridobitvi premoženjske pravice pa je potrebno 
odločiti v formalno izdelanem postopku, v katerem so stranki 
dane ustrezne procesne garancije. Te so močneje poudarjene 
v sodnem postopku, ki ga izvaja strokovno visoko usposob- 
ljena oseba, katera je pri svojih odločitvah samostojna, 
vezana je le na pravno ureditev. 

V 5. členu so sistemizirana temeljna načela, ki dajejo pravno 
usmeritev ureditvi zemljiškoknjižnega področja kot nujni 
dopolnitvi siceršnjega materialnega nepremičninskega prava. 

Izraz zahteve, določene v stvarnem pravu, da se stvarna pra- 
vica na nepremičninah pridobi z vpisom v zemljiško knjigo, je 
načelo vpisa (prvi odstavek). V pis, ki pri nepremičninah 
opravlja isto funkcijo kot izročitev pri premičninah, tj. publi- 
cira pravico, je po veljavni stvarnopravni zakonodaji (zakon 
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o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, Ur. I. SFRj, št. 6/80, 
36/90, ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, Ur. I. RS, št. 1/91 smiselno uporablja kot 
republiški predpis) določen le za poslovno pridobitev stvarnih 
pravic oziroma pri hipoteki tudi za pridobitev s sodno 
odločbo. Po mnenju predlagatelja je to načelo tisto, ki najbolj 
učinkovito zagotavlja ažurnost zemljiške knjige, saj v svoji 
negativni posledici pomeni, da pravica brez vpisa ne nastane. 
Zato naj bi bilo primerov dopustnosti nastanka pravice brez 
vpisa čim manj. Določitev teh primerov zahteva posebno 
pravno presojo In se prepušča materialni zakonodaji (po 
veljavni zakonodaji je npr. predpisana za pridobitev dediščine 
- 132. člen zakona o dedovanju, Ur. I. SRS, št. 15/76,23/78, za 
skupno premoženje zakoncev -51. člen zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, Ur. I SRS, št. 14/89, za pripose- 
stvovanje - 21. člen zakona o temeljnih lastninskopravnih 
razmerjih.) Nečelo vpisa ne more veljati za obligacijske pra- 
vice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, ker po določbah 
obligacijskega prava nastanejo s samo pogodbo. Z vpisom 
pridobijo le publiciteto in se zavarujejo proti tretjim osebam. 
Tako se po veljavnem pravu (532. člen in 593. člen zakona 
o obligacijskih razmerjih, Ur. I. SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89) 
predkupna in zakupna pravica lahko uveljavita zoper tretjo 
osebo tudi brez vpisa v zemljiško knjigo, če je tretja oseba 
zanju vedela. Z vpisom pa se izboljša pravni položaj njunih 
imetnikov, saj se z njim takšna vednost predpostavlja. 

V skladu z načelom zakonitosti mora sodišče po uradni dolž- 
nosti ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za vpis, določeni 
s posebnim predpisom (tretji odstavek). Ti pogoji so lahko 
formalne ali materialne narave. To načelo je razgrajeno 
v določbah o postopku vpisovanja (četrti del zakona). 

V tretjem odstavku je povzeto načelo prednosti. Vrstni red 
pravic v zemljiški knjigi se določa po načelu prior tempore 
potior iure - močnejša pravica je tista, ki je prej vpisana. 
Časovno zaporedje vpisov pa se ravna po trenutku, ko je 
predlog za vpis vložen pri sodišču (46. člen). Ker sodišče 
odloča o vpisu po stanju v času vložitve predloga, teče tudi 
pravno dejstvo od tega trenutka. Uvrstitev pravice na dolo- 
čeno mesto v vrstnem redu sicer ni neposredna vsebina 
pravice. Opredeljuje pa njeno pravno pozicijo v razmerju do 
drugih vpisanih pravic, kar postane pomembno v izvršbi, ko 
se pravica boljšega vrstnega reda zadovolji v polnem obsegu 
pred pravico slabšega reda. Ustrezno temu pomenu ureja 
zakon tudi spremembo vrstnega reda glede hipotek (47. in 48. 
člen). Stvarnopravni učinek obveznostnega dogovora o spre- 
membi bi bil dosežen z vpisom spremembe vrstnega reda, ki 
bi se opravila na način, določen za vpis pravice. Glede na 
zemljiškoknjižna načela s spremembo vrstnega reda ne smejo 
biti prizadete knjižne pravice drugih imetnikov. Zato se 
določa, da je za tako spremembo potrebno soglasje lastnika 
in tistih imetnikov pravic, ki so vpisane med pravicama, ki 
menjujeta vrstni red, če pa slednji s tako spremembo ne 
soglašajo, se spremeni le vrstni red upravičencev, obseg 
pravic pa ostaja nespremenjen. Sam pojem vrstnega reda 
predpostavlja tudi vpis pravice. Kot posebnost pa zakon omo- 
goča vrstni red za pravico, ki se bo šele vpisovala. Takšna 
možnost se predvideva za prenos lastninske pravice ter za 
prenos in izbris hipoteke (36. člen). V skladu z že navedeno 
zaščito imetnikov knjižnih pravic je takšno varovanje, ki je 
izraz določene svobode razpolaganja s pravico (tako je 
možna hipoteka tudi za bodočo obveznost) dopustno le, če je 
bi bil možen tudi vpis pravice, za katero se vrstni red varuje. 
Zaradi potrebe, da zemljiškoknjižno stanje odraža dejansko 
pravno stanje, naj bi bilo časovno omejeno. 

Vsebina določbe četrtega odstavka je načelo zaupanja v zem- 
ljiško knjigo ali materialno publicitetno načelo. To načelo 
temelji na verodostojnosti zemljiškoknjižnega stanja. Izhaja- 
joč iz tega se lahko tisti, ki je v dobri veri, zanese, da so 
vpisane vse pravice, ki na določeni nepremičnini obstojajo 
(negtivna stran načela zaupanja), vse kar je vpisano, pa je tudi 
popolno in pravilno, tako kot je vpisano (pozitivna stran 
načela zaupanja). Le ob visoki stopnji soglasja zemljiškoknjiž- 
nega in dejanskega stanja lahko zemljiška knjiga opravlja 
funkcijo, ki jo ima v pravnem redu. Vendar pa popolne sklad- 
nosti v praksi ni mogoče vzpostaviti (vpis se lahko napačno 

izvrši, vpis je nepravilen iz vzrokov materialnega prava), zato 
se v določbah 96. do 101 člena predpisuje, kako se nepravil- 
nost vpisov zemljiške knjige odpravlja. 

Po mnenju predlagatelja je za dosego čimbolj pravilnega in 
ažurnega stanja umestno, da se uzakoni tudi načelo obvezno- 
sti vpisa (6. člen). V zemljiško knjigo se sicer vpisujejo pred- 
vsem klasične civilne pravice, ki pa tudi spreminjajo svoje 
opredelilne značilnosti - tako se pri lastninski pravici vedno 
bolj poudarja njena socialna funkcija in temu posledično 
večajo javnopravne omejitve, kar tudi kaže na javni pomen te 
institucije. Zato ne more biti prepuščeno izključno volji posa- 
meznika ali bo vpise predlagal. Načelo obveznosti vpisa se 
konkretizira v 71. členu z določitvijo subjekta, ki je dolžan vpis 
predlagati ter 131. členu, kjer se sankcionira opustitev te 
obveze. Razen za pridobitelja pravice zakon posebej izpostav- 
lja to obveznost za investitorja gradnje stavbe, katere posa- 
mezni deli so namenjeni za prodajo. Ta njegova obveznost, ki 
sicer že sedaj izhaja iz same vsebine prodajne pogodbe (s 
prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar kupcu 
izročil tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, torej da se bo 
lahko vpisal v zemljiško knjigo), je tudi strožje sankcionirana, 
glede na to, da bo le z vztrajanjem na izpolnitvi te dolžnosti 
realno pričakovati, da bo kataster stavb in njegova pravna 
nadgradnja v zemljiški knjigi v polnem obsegu vzpostavljena. 

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo je posledica načela javno- 
sti, ki pomeni, da je vsebina zemljiške knjige dostopna vsako- 
mur. Ob tako postavljenem načelu se poznavanje zemljiškok- 
njižnega stanja predpostavlja; tisti, ki se z njim ne seznani, 
nosi škodljive posledice. V zakonu se predlaga absolutna 
javnost (brez potrebe obstoja posebnega interesa) glede 
glavne knjige, za zbirko listin pa naj bi bil takšen interes 
izkazan (7. člen). Posebej je potrebno načelo javnosti izpeljati 
pri računalniško vodeni zemljiški knjigi, upoštevajoč druga- 
čen tehnični medij (58. člen). Izključitev možnosti zbiranja 
podatkov, ki presegajo podatke o konkretni nepremičnini kot 
tudi sami preventivni tehnični ukrepi dostopa do teh podatkov 
so predmet strokovne obdelave posebnega projekta informa- 
tizacije zemljiške knjige, ki je v teku. 

2. Vpiti 

Zemljiška knjiga kot evidenca pravnih razmerij na nepremič- 
ninah gradi na evidenci, ki vodi dejanske podatke o nepremič- 
ninah. Predlagani zakon uporablja za to tehnično evidenco 
splošen izraz kataster, glede na to, da je sedaj vzpostavljen le 
zemljiški kataster (ta evidentira podatke o zemljiščih - 1. člen 
zakona o zemljiškem katastru, Ur. I. SRS, št 16/74, 42/86), ne 
pa tudi kataster stavb, ki naj bo glede na predlagano delitev 
nepremičnin tehnična podlaga za vpisovanje pravnih razmerij 
na stavbah. Zemljiška knjiga bi iz ustreznega katastra prevze- 
mala le tiste podatke, ki nepremičnino ne karakterizirajo le 
kot fizični objekt, temveč tudi kot objekt pravnih odnosov. Po 
mnenju predlagatelja so to identifikacijski znak, površina in 
splošna vrsta rabe (9. člen). Teh podatkov glede na izvirno 
pristojnost njihovega vodenja v ustreznem katastru, v zemlji- 
škoknjižnem postopku tudi ne bi bilo mogoče spreminjati 
(arg. 90. člen). 

Do vzpostavitve katastra stavb se ohranja sedanji način prido- 
bivanja tehničnih podatkov o stavbah - te se evidentirajo 
v zemljiškem katastru in posledično temu v zemljiški knjigi kot 
vrsta rabe zemljišča. Za stavbe v etažni lastnini pa je potrebno 
v zemljiškoknjižnem postopku predložiti listino, kjer se izka- 
zujejo tehnični podatki o stavbi in posameznih delih stavbe 
- načrt etažne lastnine (143. člen). 

Zemljiška knjiga je glede na svojo funkcijo - varstvo prav- 
nega prometa z nepremičninami - osrednji institut material- 
nega nepremičninskega prava. Pomen pravic na nepremični- 
nah je tolikšen, da morajo biti ustrezno publicirane, material- 
nopravne norme pa izrecno zahtevajo, da se pridobijo šele 
z vpisom v zemljiško knjigo. Vpis ima tako vedno podlago 
v materialnopravnem razmerju; materialno pravo narekuje 
vsebino zemljiškoknjižnega prava. Predmet vpisa v zemljiško 
knjigo so tiste pravice, ki so po zakonskem pojmovanju 
stvarne pravice. Glede stvarnih pravic na zasebni lastnini se 
v Republiki Sloveniji še uporablja zakon o temeljnih lastnin- 
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skopravnih razmerjih (Ur. I. SFREJ, št. 6/80, 36/90), ki ureja le 
temeljne stvarne pravice: lastninsko, služnostno in zastavno 
pravico, druge pa naj bi po tedanji zakonodaji uredil republi- 
ški zakon, ki pa ga Slovenija ni nikoli sprejela. V taki pravni 
situaciji zakon našteva pravice, ki se vpisujejo v zemljiško 
knjigo - poleg pravic, ki se v pravni teoriji uvrščajo med 
stvarne pravice, v skladu s sedanjo ureditvijo in sodno prakso 
še nekatere obligacijske pravice, ki jih je ustrezno podrediti 
absolutnosti in vpisati v zemljiško knjigo (10. člen). Predlaga- 
telj zakona meni, da uvrstitev določene pravice med t. i. 
knjižne pravice ni mogoče prepustiti le zakonu o zemljiški 
knjigi, temveč lahko to določi tudi drug zakon (tako npr. sedaj 
zakon o dedovanju predpisuje, da lahko preživljalec vpiše 
svojo pravico iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju), pred- 
vsem zaradi tega, ker bo bodoča stvarnopravna zakonodaja 
še morala doreči problematiko stvarnih pravic (tako npr. 
kakršne so pravice tujcev na zemljišču, pravice graditelja 
objekta pod zemljo). 

°a bo zemljiška knjiga lahko odgovarjala svojemu namenu, 
mora biti tisto, kar je v njej vpisano, čim bolj določeno in 
vidno - načelo specialnosti vpisov. To načelo se v predlaga- 
nem zakonu izraža tako, da mora biti vpisana bistvena vse- 
bina pravice, ki se vpisuje: to pomeni pri solastnini tudi vpis 
idealnih delov (izjemoma se ti deli ne bi vpisovali pri solast- 
ninski pravici na skupnih delih stavbe v etažni lastnini, zato da 
b' se ta vpis olajšal - drugi odstavek 12. člena), pri hipoteki 
°Pis terjatve, katero hipoteka varuje (tretji in četrti odstavek 
13. člena), pri časovno omejeni pravici čas njenega trajanja 
(15. člen!). Zaradi ekonomičnosti se ob predvidenem računal- 
niškem sistemu vodenja omogoča vpis obremenilnih pravic tudi na posamezne nepremičnine (14. člen), kar pomeni 
razliko od sedanjega načina vpisovanja, ko morajo vse nepre- 
mičnine v zemljiškoknjižni enoti praviloma imeti enak pravni 
Položaj Zahteva po preciznosti vpisa velja tudi glede imetnika 
Pravice, ki mora biti označen tako, da je izključen dvom 0 njegovi istovetnosti in to s takšnimi podatki, ki niso sporni 
s stališča varstva osebnosti (16. člen). Zato bi bil možen vpis 
anotne matične številke le na predlog njenega imetnika. 
12 zahteve formalnega zemljiškoknjižnega prava, da mora biti vPis izvedljiv glede na zemljiškoknjižno stanje, izhaja, da 
mora biti subjekt, zoper katerega se bo vpis izvršil, vpisan 
v zemljiški knjigi (prvi odstavek 17. člena). V materialnem 
pravu pa ima kontinuiteta vpisov podlago v načelu, da nihče 
ne more prenesti več pravic, kot jih ima sam. Določbi drugega 
'n tretjega odstavka 17. člena, ki se vsebinsko navezujeta na 
določbe, s katerimi se predpisuje, kdo lahko vloži predlog za vPis (členi 67 do 70), modificirata vsebino prvega odstavka: 
možnost preskoka vpisa narekujejo izključno razlogi racional- 
nosti in zahteva, da zemljiškoknjižno stanje odgovarja dejan- 
skemu. s tem se z ničemer ne posega v materialnopravno 
Podlago vpisa, saj je za vse vmesne prenose pravic to 
Potrebno izkazati. 

V zemljiško knjigo se poleg pravic vpisujejo tudi pravna dej- 
stva, ki so povezana z obstojem nepremičnine oziroma prav- 
nim razmerjem na nepremičnini (18. člen). Ta se lahko nana- 
šajo na osebna stanja v zemljiški knjigi vpisanega imetnika 
Pravice, ki so pomembna za njegovo pravico razpolaganja 
z nepremičninami (npr. odvzem poslovne sposobnosti) ali pa 
so taka, da v vsakem primeru vplivajo na pravni promet 
vPisanih nepremičnin. Pri tem je potrebno zlasti upoštevati, 
da prihaja v razvoju stvarnopravnih razmerij do določenih 
Premikov; pomen varstva okolja se bo nedvomno izražal 
Y celotnem stvarnopravnem sistemu; ustava ob zagotavljanju 
in varovanju lastninske pravice priznava tudi njeno socialno 
vezanost. Vse to bo povzročilo posege v klasične civilne 
pravice, ki se bodo preko vpisov, bodisi določenih pravic, 
bodisi pravnih dejstev izrazili tudi v zemljiški knjigi. 

Vrste vpisov v zemljiški knjigi so vknjižba, predznamba in 
zaznamba (19. člen). 

Vknjižba je brezpogojen vpis ali izbris pravice (20. člen), ki je 
lahko deklaratorne narave, če vpisano pravico le publicira ali 
Pa konstitutivne narave, če pomeni tudi način pridobitve 
pravice. Glede na že poudarjeno vez med zemljiškoknjižnim 
m materialnim pravom vknjižba sama zase ne povzroči 

nastanka pravice. Vedno je kavzalno vezana na določen 
pravni temelj, ki se mora izraziti v listini, katera je neposredna 
podlaga za vpis (21. člen). Ta listina je lahko javnega značaja 
(listina, ki jo v okviru svoje pristojnosti izda državni organ) ali 
pa zasebna listina. Pri tem je potrebno omeniti, da se v pred- 
logu zakona o notariatu za večje število pravnih poslov 
o nepremičninah, ki jih sedaj lahko sklepajo stranke same, 
določa obveznost sklenitve v obliki notarskega zapisa in da 
imajo takšne listine značaj javne listine. Zaradi pomena 
nepremičninskega prometa se v primerih, ko je podlaga vpisu 
zasebna listina, zanjo predlaga strožja obličnost; podpis 
osebe, katere pravica se omejuje, obremenjuje ali preneha, 
mora biti overjen (po 17. členu zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov, Ur. I. SRS, št. 29/72 lahko tako overitev 
opravi le sodišče), če gre za obligacijsko pravico, naj bi bila 
potrebna tudi njena izrecna privolitev (23. člen). Po mnenju 
predlagatelja pomeni ta način ustrezno varstvo stranke pred 
nepremišljenostjo. Ustavna prepoved pridobivanja lastninske 
pravice na zemljiščih za tujce pa bi bila v zemljiškoknjižnem 
postopku zagotovljena tako, da bi se pri prenosu lastninske 
pravice na zemljišču overjal tudi podpis pridobitelje. Posebno 
varovalno kavtelo pomeni še določba tretjega odstavka 79. 
člena, po kateri mora biti sodišču vedno predložen izvirnik 
zasebne listine, da se tako izključijo vse tehnične možnosti 
zlorab listin. 
Predznamba je pogojna pridobitev ali prenehanje pravice (25. 
člen). V zemljiškoknjižnem sistemu deluje kot varovalno sred- 
stvo v smeri nastavka, prenehanja ali omejitve pravice: 
dopustna naj bi bila v primerih, ko so že podani materialni 
temelji knjižne pravice (npr. državni organ že odloči o pravici, 
vendar odločba še ni pravnomočna, zahtevek je že oblikovan, 
vendar le kot obveznostnopravni in drugi primeri, določeni 
v 28. členu), niso pa nastopili vsi pogoji za stvarnopravno 
spremembo. Šele ko bodo ti izpolnjeni na predpisan način 
(29. člen), bo z opravičbo predznambe ustvarjena popolna 
pravica in to v vrstnem redu predznambe (arg. iz 32. člena). 
Ker je le stvarnopravno učinkovanje pravice pogojeno z opra- 
vičbo predznambe, se zaradi tekočega odvijanja pravnega 
prometa, vpisi morajo dopustiti tako glede vknjižene kot tudi 
glede predznamovane pravice, glede na izid opravičbe pa 
postanejo določeni vpisi neutemeljeni in se izbrišejo (32. 
člen). 
Zaznambe so pomožni vpisi, ki služijo različnim namenom in 
imajo različne učinke. Zaradi problema določiti jim skupno 
označbo in možnosti, da bi se v praksi predmet zaznamb 
preveč razširil, naj bi bile dovoljene le tiste, ki jih določa 
zakon (34. člen). Zaradi vpliva na razpolagalno sposobnost 
lastnika nepremičnine bi zakon o zemljiški knjigi dovoljeval 
zaznambe vseh dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja 
imetnika knjižne pravice. Posamezne tovrstne zaznambe 
sedaj že dovoljujejo nekateri zakoni (npr. zaznambo uvedbe 
postopka in odločbe o odvzemu ali vrnitvi poslovne sposob- 
nosti, odvzem roditeljske pravice, zakon o nepravdnem 
postopku, Ur. I. SRS, št. 30/86). Te zaznambe so deklaratorne 
narave, saj le objavljajo dejstva, ugotovljena v drugem 
postopku, vzpostavljajo pa vednost o teh dejstvih za vse 
osebe (35. člen). 

Zaznambe lahko v smeri nastanka ali prenehanja pravice 
učinkujejo le tako, da varujejo vrstni red (36. člen), nepo- 
sredno pa nastanka pravice ne morejo povzročiti. Ker se 
s takimi zaznambami ustanovijo določene pravne posledice, 
so te zaznambe konstitutivne narave. Enake narave je tudi 
zaznamba odpovedi terjatve ter zaznamba hipotekarne tožbe 
(42. člen) in zaznamba spora, ki teče v zvezi s pridobitvijo, 
spremembo ali prenehanjem stvarne pravice na nepremičnini 
oziroma zaradi izpodbijanja neveljavne vknjižbe (44. člen). 
Pravne posledice teh zaznamb so, da se sodne odločbe, 
izdane v omenjenih sporih, lahko izvršijo tudi zoper osebe, 
katere bi pridobile knjižne pravice po zaznambi. Nekatere 
zaznambe predvideva zakon v zvezi s postopkom (po 84. člen 
zaznamba zavrnitve predloga za vpis, po 88. členu zaznamba 
pritožbe) z namenom, da se varuje vrstni red vpisa in opozarja 
interesente na možnost vpisa. Posamezne zaznambe so dolo- 
čene tudi v drugih predpisih (npr. zaznamba izvršbe, zaz- 
namba prepovedi odtujitve in obremenitve v zakonu o izvršil- 
nem postopku, razglasitev nepremičnine za spomenik ali zna- 
menitost v zakonu o naravni in kulturni dediščini). 
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3. Notranja ureditev zemljiške knjige 

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin. 
Vpisi se opravljajo v glavno knjigo, v zbirko listin pa se 
združujejo listine, ki so podlaga za vpise v glavno knjigo. Za 
vsako glavno knjigo se vodijo tudi pomožne evidence, ki 
služijo lažjemu iskanju podatkov v zemljiški knjigi (1. člen, 49. 
člen). 

Osrednji del zemljiške knjige je glavna knjiga. Glede na izho- 
dišče predlaganega zakona, da se vodijo pravna razmerja 
glede razičnih vrst nepremičnin tj. zemljišč in stavb ter 
v okviru teh tudi njihovih samostojnih delov, se je kot eno 
poglavitnih vprašanj v zvezi z notranjim ustrojem obravna- 
vane institucije odprlo vprašanje ali naj se vodita dve ločeni 
glavni knjigi, posebej za zemljišča in posebej za stavbe. Pred- 
lagatelj ocenjuje, da glede na predvideni računalniški način 
vodenja zemljiške knjige, ki bo razširil možnosti vpisovanja ob 
hkratnem ohranjanju preglednosti, ni nobene tehnične 
potrebe po ločenih knjigah. Prav tako ni za to nobenega 
pravnega razloga. Nasprotno, pravna ureditev napotuje na 
enotno vodenje pravnih razmerij ne nepremičninah. Močna 
fizična vez med zemljiščem in stavbo, ki na njem stoji se 
namreč v pravni ureditvi izraža tako, da se zemljišče in stavba 
praviloma štejeta kot enoten objekt pravic, oziroma, da je 
pravno stanje na obeh enako. Za konfliktne situacije tj. pri- 
mere, ko nekdo postavi stavbo na tujem zemljišču, se je 
v okviru splošnega pravila, da postranska stvar deli usodo 
glavne stvari, v obdobju dominantnega ekonomskega 
pomena zemljišč oblikovalo načelo, da nadgradnja pripada 
lastniku zemljišča (superficies solo cedit). To načelo je, neko- 
liko modificirano zaradi spoznanja, da ima lahko stavba večjo 
vrednost kot zemljišče in mora zato lastnik stavbe postati 
lastnik zemljišča (24., 25. in 26. člen zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih) sprejeto tudi v naši pozitivni 
zakonodaji. Z uveljavitvijo družbene lastnine je bilo sicer 
prebito, nedvomno pa se bo v novem lastninskem sistemu 
njegova uporaba ponovno razširila. Izjema še ostaja etažna 
lastnina, ki jo sedaj ureja stanovanjski zakon (Ur. I. RS, št. 18/ 
91) in to tako, da so posamezni deli stavbe v lastnini pravnih 
ali fizičnih oseb, skupni prostori, deli in naprave v stavbi ter 
funkcionalno zemljišče pa so v solastnini vseh etažnih lastni- 
kov. Objekt pravic in pravnega prometa so stanovanja kot 
posamezni deli, vključno s solastninskim deležem na skupnih 
delih in na funkcionalnem zemljišču. Dvojnost lastnin bo 
podana tudi v primerih, ko bodo stavbe gradili tujci, ki po 68. 
členu Ustave Republike Slovenije praviloma ne morejo postati 
lastniki zemljišč ter eventualno v drugih primerih, ki bi jih 
določila bodoča zakonodaja. 

Glede oblikovanja zemljiškoknjižnega vložka kot osnovne 
enote zemljiške knjige pa predlagatelj ocenjuje, da ni smotrno 
odstopati od sedanjega osnovnega koncepta: v posameznem 
zemljiškoknjižnem vložku bi se združevale nepremičnine iste 
lastninske pripadnosti. Točen pregled vseh informacij, nana- 
šajočih se na določeno nepremičnino bi zagotavljala trodelna 
zgradba zemljiškoknjižnega vložka: v poseben list tega 
vložka, imenovan A, bi se vpisovala nepremičnina s podatki, 
prevzetimi iz ustreznega katastra (51. člen): v list B bi se 
vpisovala lastninska pravica (52. člen) in v list C obremenilne 
pravice (53. člen). Podrobnejše določbe o razvrstitvi vpisov, 
načinu vpisovanja in obliki evidenčnih listov ter druga teh- 
nična vprašanja bi urejal podzakonski predpis (56. člen). 

4. Postopek za vpla v zemljiško knjigo 

V zemljiškoknjižnem postopku odloča sodišče o vpisu, ki je 
po svojem pomenu lahko evidentiranje ali ustanavljanje pra- 
vice, ki med strankami ni sporna. Glede na funkcijo zemljiške 
knjige mora biti postopek hiter in enostaven. Tem zahtevam 
ustreza narava nepravdnega postopka. Zato se v 60. členu 
predlaga, da se tudi za zemljiškoknjižno poslovanje uporablja 
zakon o nepravdnem postopku (Ur. I. SRS. št. 30/86), zakon 
o zemljiški knjigi pa naj vsebuje le tista prvila, ki zaradi 
specifike zemljiškoknjižnega postopka odstopajo od določb 
nepravdnega postopka. 

Razmerje med načelom dispozitivnosti in oficialnosti 
v postopku se v zakonu o zemljiški knjigi rešuje tako, da se 

I 
kot izhodiščno pravilo predlaga, da se vpisi v zemljiški knjigi i 
opravijo na predlog, ki se praviloma vloži pri sodišču, kjer je 
vpisana nepremičnina (63. člen). Uradni postopki se v primer- ' 
javi s sedanjo ureditvijo širijo (65. člen). Predlagatelj meni, da i 
bodo sicer privatnopravni interesi osnovno gibalo za čim 
ažurnejše zemljiškoknjižno stanje, potrebno pa je upoštevati, • 
da je zemljiška knjiga ustanova javnega pomena. Ker je v jav- 
nem interesu, da odraža točen in popoln prikaz pravnega i 
stanja na nepremičninah, to posledično opravičuje, da se , 
v več primerih postopek uvede po uradni dolžnosti. Na novo 
se predlaga oficialni postopek takrat, ko je državni organ 
pravnomočno ugotovil dejstvo ali odločil o pravici, ki se 
vpisuje v zemljiško knjigo. Z izdajo pravnomočne odločbe je 
namreč že podana zelo visoka stopnja upravičenosti za vpis, 
kar je tudi osnova za njegovo uresničitev. 
Bistveni del postopkov po uradni dolžnosti vsekakor ostajajo 
postopki, ki se izvedejo na podlagi odločbe geodetskega 
organa. Po zakonu o zemljiškem katastru (Ur. I. SRS, št. 16/74, 
42/86) je pristojen geodetski organ dolžan sodišču pošiljati 
odločbe o ugotovitvi katastrskih podatkov. Ker zemljiški kata- 
ster evidentira tudi lastnike nepremičnin, pa je sodišče dolžno 
geodetskemu organu pošiljati sklepe o vpisu lastninske pra- 
vice. Ta način, s katerim se do vzpostavitve skupne baze 
katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov zagotavlja sklad- 
nost obeh evidenc, je ohranjen tudi v predlaganem zakonu 
(točka b) drugega odstavka 65. člena in točka 5. prvega 
odstavka 86. člena). 

Zaradi zagotovila, da bo do vpisa čimprej prišlo, se predlaga, 
da se tudi oficialni postopki lahko izvedejo na predlog (tretji 
odstavek 65. člena). 

Predlagatelja vpisa definira zakon v materialnem smislu: to je 
tisti, ki ima pravni interes, da se opravi vpis (67. člen kot 
splošna določba). Kot izjema pa so določeni primeri predlaga- 
nja vpisov v tujem imenu (pri izvenknjižnem prenosu pravice 
- drugi odstavek 17. člena, za vpis skupnih in medsebojnih 
pravic - 68. člen, vpis hipoteke na predlog poroka - 69. člen). 

Zaradi poenostavitve postopka se predlaga, da bi se predlogi 
praviloma vlagali na predpisanih obrazcih (72. člen), s čimer 
bi se v večji meri zagotovila tudi jasnost vloge. Ker je vsebina 
zemljiškoknjižnega predloga v primerjavi s predlogi 
v nepravdnem postopku nekoliko specifična, jo zakon izrecno 
določa (73. in 74. člen). Pogoj za to je medsebojna vez vpisov, 
ki obstaja bodisi zaradi tega, ker vpisi temeljijo na isti listini ali 
ker se ista pravica vpisuje v več vložkih (simultana hipoteka). 

V zemljiškoknjižnem postopku mora glede na njegovo naravo 
prevladovati načelo pismenosti. Sodišče posluje na podlagi 
pismenega predloga, narok pa bi opravil le izjemoma (drugi 
odstavek 81. člena). O utemeljenosti predloga - kar vsebin- 
sko pomeni ali se na podlagi predlogu priložene listine dovoli 
vpis - se odloča na podlagi navedb v predlogu. Ker ni 
potrebe, da bi sodišče zbiralo dodatno dokazno gradivo, se 
mora tudi časovni trenutek odločanja vezati na čas vložitve 
predloga. Ta trenutek je odločilen za presojo procesnih in 
materiainopravnih predpostavk glede utemeljenosti predloga 
(82. člen). 

Glede na to ali so izpolnjeni pogoji za vpis, sodišče vpis dovoli 
ali pa predlog za vpis zavrne oziroma zavrže. Obseg sodne 
presoje se lahko v zemljiškoknjižnem postopku uveljavlja le 
v omejenem obsegu. Predlagani zakon o zemljiški knjigi pred- 
pisuje predvsem formalne pogoje, ki jih more sodišče oceniti 
(83. člen), materialne pogoje, ki se prav tako preverjajo v zem- 
ljiškoknjižnem postopku, pa določajo drugi zakoni (npr. ali je 
nepremičnina sploh v prometu, ali določeni subjekti lahko 
postanejo lastniki nekaterih nepremičnin, ali je cena odgovar- 
jajoča). V zvezi s temi pogoji se odpira vprašanje, v kakšnem 
obsegu naj jih zemljiška knjiga kontrolira, da ne bo s tem 
prizadeta njena osnovna funkcija. Po mnenju predlagatelja je 
sprejemljivo, da ostane zemljiška knjiga tista institucija, ki bo 
varovala zagotovitev določenih, predvsem javnopravnih inte- 
resov, neposredno vezanih na nepremičnino. Opozoriti pa je 
potrebno na sedanje davčne predpise, ki overitev podpisov na 
pogodbi o prenosu nepremičnin in s tem tudi vpis v zemljiško 
knjigo vežejo na odmero oziroma plačilo prometnega davka 
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(zakon o davku na promet nepremičnin, Ur. I. RS., št. 47/90). 
c« bo takšna ureditev obdržana, bo to vplivalo na ažurnost 
zemljiške knjige, predvsem pa postavlja pod vprašaj uvedbo 
v ,ern zakonu predlaganega načela obveznosti vpisa, ki naj bi 
prav večjo skladnost zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja 
zagotavljalo. Po mnenju predlagatelja obveznost predhod- 
ne9a plačila davka ni sprejemljiva tudi zato, ker naj bi vpis 
v čim večji meri predstavljal tudi način pridobitve lastninske 
Pravice. Pogodbena stranka šele z vpisom v zemljiško knjigo 
Postane lastnik, s tem pa je tudi davčna izterjava lažja. Predla- 
gatelj meni, da bi bila z rešitvijo, ki jo predlaga (o izvršenem 
vpisu lastninske pravice na kakršnikoli pravni podlagi bi 
sodišče obvestilo pristojno upravo za javne prihodke - točka 
° prvega odstavka 86. člena) zagotovljena tudi celovitejša 
davčna kontrola, saj bi bil davčni organ obveščen o vseh 
Pridobitvah lastninske pravice. 

Odločba, s katero zemljiškoknjižno sodišče odloča o vpisu, se 
?~Bja v obliki sklepa (81. člen). Zaradi specifičnosti zemlji- 
škoknjižnega postopka zakon določa vsebino sklepa (85. 
člen), v skladu z izrekom sklepa se opravi v zemljiški knjigi 
vP's, nakar se sklep vroči osebam, katerih pravni interes 
u>egne biti zaradi vpisa prizadet (86. člen). Kot posebnost 
zemljiškoknjižnega postopka, pogojena s pravnimi učinki v "jem izvedenih procesnih dejanj, zakon določa, da se veljav- 
nost vpisa ne more izpodbijati zaradi nepravilne vročitve ali 
hevročitve sklepa o vpisu. Ustrezno naravi tega postopka pa 
le poleg varovanja pravnih interesov strank preko pravnih 
SčlenfeV zoper skl0P 0 VPISU predvidena posebna tožba (98. 

Kot redno pravno sredstvo zoper sklep o vpisu se predvideva 
Pritožba (87. člen). Pritožba bi bila devolutivno pravno sred- 
stvo - o njgj 0di0ča sodišče druge stopnje in sprejme v skladu 

,zakonom možne rešitve (92. člen). V primerjavi z drugimi c,vilnimi postopki bi bil rok za pritožbo daljši; glede na že 
opisan pomen časa vložitve vloge (vloga je tudi pritožba), 
Predlagatelj ocenjuje, da je 30 dni od vročitve sklepa dovolj 

ol9 rok, da pritožba že prispe na sodišče. 

Od izrednih pravnih sredstev bi bila zoper sklep o vpisu 
aoPustna zahteva za varstvo zakonitosti, kar pa predlagani 
zakon o zemljiški knjigi glede na subsidarno uporabo zakona 
o nepravdnem postopku in zakona o pravdnem postopku 
'zrečno ne določa. 

Y širšem smislu se med pravna sredstva všteva tudi izbrisna 
tožba (98. člen), s katero se rešuje neskladje med vsebino 
»sov v zemljiški knjigi in stvarnim dejanskim stanjem. To 
enko nastane zaradi nepravilnosti v pravnem temelju vpisa, 
,s'ed česar je vpis že od njegovega nastanka neveljaven, 
ahko pa tudi v času nastanka veljaven vpis zaradi nastopa 
določenih pravnih dejstev postane neveljaven; v skladu 
, pčelom zaupanja v zemljiško knjigo se tudi taki vpisi štejejo 
°t Pravnoveljavno obstoječi. Za odpravo teh nepravilnosti se 

Predvideva možnost vložitve posebne tožbe, s katero se v Materialnem smislu neveljavna vknjižba izpodbija in zahteva 
vzpostavitev prejšnjega knjižnega stanja. Predlagatelj meni, 
da /e tako situacijo potrebno ločeno urejati, če tožnik vlaga 
tožbo zoper tistega, ki je dobil sporno knjižno pravico nepo- 
sredno od njega, ko torej civilnopravno razmerje obstaja med 
njima in se preko vpisov v zemljiški knjigi le izraža navzven 
~ v tem primeru naj ima tožnik možnost varovati svoje pravice 
v i u treh let (drugi odstavek 99. člena). Kadar pa oškodo- 
vani izpodbija vknjižbo zoper tretje osebe, ki so v dobri veri 
pridobile knjižno pravico im morajo zato biti primerno zašči- 
tene, naj bi bili roki za izpodbijanje vknjižbe ustrezno krajši, 
ćakon določa različna roka za vložitev izpodbojne tožbe 
glede na to ali je bil tožnik o sporni vknjižbi obveščen (tretji 
odstavek 99. člena) ali pa je to obvestilo izostalo (četrti odsta- 
vek 99. člena). Seveda ne more biti varovana tretja oseba, ki 
Pravice ni pridobila v dobri veri. Tožnik lahko zoper njo 
uyeljavlja vse razloge, ki so preprečili veljaven nastanek pra- 
vce, po določilih civilnega prava. 

će pa se s tožbo izpodbija vknjižba, ki je postala neveljavna 
seie po izvršenem vpisu (drugi odstavek 98. člena), odločba 
izdana v postopku po tožbi, glede na splošna načela civilnega 

prava in načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ne more učinko- 
vati zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo pridobile pravice 
v dobri veri. 
Namenu, da zemljiška knjiga čimbolj natančno odraža dejan- 
sko stanje, služi institut izbrisa hipotek (členi 102 do 105). Ta 
je grajen na domnevi, da je terjatev, v zavarovanje katere je 
bila hipoteka ustanovljena, prenehala in je s tem odpadla 
podlaga za obstoj hipoteke kot akcesorne pravice. Kolikor pa 
stranke ne razpolagajo s potrebno zemljiškoknjižno doku- 
mentacijo za izbris, bi zakon taksativno navajal pogoje, ob 
katerih bi bil izbris dopusten (102. člen). O vložitvi zahteve za 
izbris, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bi sodišče moralo 
ustrezno obvestiti vse osebe, ki imajo zahteve glede hipote- 
karne terjatve (103. člen), da lahko izbrisu ugovarjajo. V pri- 
meru ugovora izbrisa ne bi dovolilo; ker je sporna materialno- 
pravna podlaga zahteve, o čemer pa zemljiškoknjižno sodišče 
ni pristojno odločati, bi bili vpisi možni šele na podlagi prav- 
nega temelja, izkazanega v ustrezni listini. 

5. Nastavitev In obnova zemljiške knjige 

Zemljiška knjiga je naložena na celotnem območju Slovenije. 
Ustanovitvenemu namenu pa služi le, če daje točen in popoln 
prikaz pravnega stanja na nepremičninah. Kadar zemljiško- 
knjižno stanje ne odgovarja dejanskemu, je potrebno zemlji- 
ško knjigo na novo nastaviti. Ta postopek ureja predlagani 
zakon v členih 106 do 121. 

Glede na to, da zemljiška knjiga temelji na katastru, bo nasta- 
vitev nujna v vseh primerih nove izmere katastra. Nova nasta- 
vitev zemljiške knjige pa bo opravičljiva tudi ob oceni neodgo- 
varjajočega zemljiškoknjižnega stanja, kar pa je prepuščeno 
predsedniku sodišča (108 člen). 

Predlagani zakon ureja postopek nastavitve kot sodno- 
upravni postopek, ki se sestoji iz ugotavljanja podatkov, ki se 
vpisujejo v glavno knjigo in izdelave glavne knjige (106. člen), 
katerega vodi posebna komisija (107. člen). Naloga prvega 
dela postopka je zbrati dejanske podatke o nepremičninah na 
podlagi katastrske dokumentacije, oblikovati vložke ter zbrati 
podatke o knjižnih pravicah, pri čemer lahko sodišče uporabi 
vse možne dokaze (116. člen). Glede na značaj postopka pa 
komisija, ki vodi postopek nastavitve ne more odločati o pra- 
vicah, ki so sporne (115. člen). Ugotovljeni podatki se javno 
razgrnejo (112. do 114. člen), da imajo prizadete osebe mož- 
nost ugovora zoper njihovo pravilnost. O konkretnih vpisih se 
odloča s sklepom (117. člen), zoper katerega je dovoljena 
pritožba. Na podlagi tako preverjenih podatkov se nastavi 
glavna knjiga, oškodovane osebe pa imajo še tri leta po 
uveljavitvi nove zemljiške knjige možnost, da izpodbijajo 
veljavnost vpisov. 

Smiselno naj bi se določbe o nastavitvi zemljiške knjige upo- 
rabljajo tudi za njeno obnovo, ki se predvideva v primerih, ko 
se zemljiškoknjižno stanje ne more uskladiti z dejanskim 
stanjem v rednem postopku (121. člen). To bodo v praksi 
primeri, ko bodo predvsem za posamezen del glavne knjige 
zemljiškoknjižni podatki bolj ali manj usklajeni s katastrskimi, 
vpisana pravna razmerja pa ne bodo odgovarjala dejanskim. 

6. Delitve In združitve, odpisi In pripisi nepremičnin 

Zaradi nujne skladnosti zemljiške knjige in katastra se 
objektne spremembe, nanašajoče se na obseg nepremičnin, 
kot so ugotovljene v postopku, ki ureja vzdrževanje katastra, 
v zemljiški knjigi izvedejo na podlagi odločb organa, ki kata- 
ster vodi (122. člen). 

Kot posebno zemljiškoknjižno operacijo pa je potrebno 
obravnavati primere, ko se posamezne nepremičnine izločajo 
iz določenega vložka in vpišejo v drug vložek, bodisi nov ali 
pa se pripišejo k že obstoječemu vložku (123. člen). Ker glede 
na splošna zemljiškoknjižna načela imetniki knjižnih pravic 
v svojih pravicah ne smejo biti oškodovani, določa zakon za 
odpis omejitve; če je nepremičnina obremenjena s pravicami 
tretjih oseb, se te pravice morajo prenesti v vložek, v katerega 
se nepremičnina vpisuje (123. člen). Tak prenos pa se ne 

Poročevalec 83 



opravi, če se s tem strinjajo imetniki obremenilnih pravic (124. 
člen). 

Poseben sumarni postopek odpisa se predlaga za primere, ko 
so bili deli zemljiških parcel že uporabljeni za komunikacije 
ali za regulacijo vodnih tokov (125. člen). Izhajajoč iz tehnič- 
nega pristopa k navedenim prostorskim operacijam, ko pred- 
hodno ni mogoče točno določiti zemljišča, ki se bo uporabilo 
in v tej smeri skleniti ustrezne pogodbe o prenosu lastništva 
na zemljišču, naj bi bil zemljiškoknjižni prenos uporabljenega 
zemljišča dopusten brez predložitve ustrezne listine, tako 
o prenosu lastnine oziroma o privoljenju za odpis brez pre- 
nosa obremenilnih pravic. Pogoj za takšen odpis pa bi bila 
limitirana vrednost vseh zemljišč, ki bi se odpisovala (126. 
člen), katero bi v skladu z gospodarskimi in cenovnimi gibanji 
določal minister za pravosodje. Predlagana rešitev v ničemer 
ne posega v civilna razmerja med udeleženci, na kar kaže tudi 
pojasnilna norma 130. člena o plačilu odškodnine. 

7. Kazenski določbi 

V 129. in 130. členu sta kot prekršek opredeljeni opustitev 
obveznosti vpisa za tiste subjekte, ki so dolžni vpis predlagati 
in določene sankcije. 

8. Prehodne In končne določbe 

V osmem poglavju $e ureja prehod iz sedanjega stanja na 
ureditev kot je predlagana v tem zakonu. Glede na obstoječe, 
nezadovoljivo stanje je ocenjeno, da je potrebno določiti 
dovolj dolg rok (131. člen), v katerem je realno pričakovati, da 
bodo imetniki knjižnih pravic izpolnili pogoje za vpis, ki so za 
to prehodno obdobje tudi nekoliko olajšani. Z izvedbo določb 
134 do 139. člena pa bi bilo zagotovljeno, da zemljišča knjiga 
vsebuje le aktualne vpise in to v skladu s predlagano strukturo 
glavne knjige. 
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Predlogjzakona o VARNOSTI PRI DELU//- EPA 305- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 8. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARNOSTI PRI 
DELU S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupčine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njeni predstavnici pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti pri delu 

<• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o varstvu pri delu je bil sprejet leta 1974 in nato 
v letu 1986 dopolnjen in spremenjen, vendar so ostala 
temeljna načela na izrecno zahtevo takratne skupščine 
nespremenjena. Zakon pokriva le tehniško-organizacijski del 
varstva, medtem, ko so vsa vprašanja, ki zadevajo medicinsko 
stroko in ustrezno zdravstveno zavarovanje, prepuščena 
zdravstveni zakonodaji. Podobno je ločena ureditev invalid- 
skega zavarovanja v primeru poklicnih bolezni in nesreč pri 
delu, ki jo ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Tehniško-organizacijski del dopolnjuje vrsta podzakonskih 
aktov kot so pravilniki, tehniški normativi in standardi. 

Sedanji zakon vsebuje tudi poglavje o organizaciji inšpekcije 
za delo, ki ne nadzira samo tega zakona ampak pokriva tudi 
Področje delovnih razmerij. V novi zakonodaji naj bi bilo 
vprašanje inšpekcije dela urejeno s posebnim zakonom, ki ga 
je predlagatelj že pripravil in za katerega meni, da bi ga kazalo 
obravnavati skupaj s tem zakonom. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so bile sprejete leta 1986, 
so bile izvedene najnujnejše prilagoditve Konvenciji št. 155 
Mednarodne organizacije dela o zagotavljanju varnosti in 
zdravja delavcev pri delu ter delovnega okolja, zlasti glede 
vpeljave takoimenovanega predhodnega varstva, to je zago- 
tavljanja varstvenih ukrepov že v fazi projektiranja. Sicer pa je 
zakon ohranil elemente samoupravljanja in dogovorne eko- 
nomije ter zadržal nekonsistentno terminologijo. 
s tehnološkim in organizacijskim napredkom proizvodnje 
v svetu se je korenito spremenil tudi odnos do zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu, kot bistvenega elementa ekono- m'ke, saj vse posledice (poškodbe, zdravstvene okvare) ne 
dovolj varno zasnovanega dela predstavljajo neželene stro- 
ge, ki vplivajo na ceno dela. 

Paradi tega je razviti svet skozi svojo specializirano organiza- 
cijo kotje Mednarodna organizacija dela postavil temelje var- 
nosti in zdravja pri delu z vrsto mednarodnih konvencij, ki so 
i|h države članice ratificirale in s tem sprejele v njih postav- 
ljene zahteve. Republika Slovenija je z osamosvojitvijo priv- 
zela obveze vseh ratificiranih konvencij bivše Jugoslavije. Pri 
tem je potrebno omeniti že citirano konvencijo št. 155 o zago- 
tavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu ter delovnega 
okolja in konvencijo št. 161 o organiziranem izvajanju zdrav- 
stvenega varstva pri delu. V zadnjem obdobju so se tem 
zahevam pridružile še ostrejše zahteve Evropske skupnosti. 
Uskladitev naše zakonodaje s temi zunanjimi pogoji je neizo- 
gibna. Če naši izdelki ne bodo po varnosti ustrezali zahtevam 
Evropske skupnosti, jih ne bo mogoče prodajati na tem trgu. 
Hkrati pa se bomo postavili v podrejen položaj, če ne bomo 
tudi za naše lastne potrebe v Sloveniji zahtevali eneke ostrine. 
Postali bi odlagališče Evrope nezaželenih in nevarnih tehno- 
toglj. 

Pravtako je potrebno zakon posodobiti ter ga prilagoditi trž- 
nemu gospodarjenju. Odpraviti pa moramo tudi nesoglasje, ki 
izvira iz nekorektne terminologije. 

Zakon mora namreč zagotavljati pravico delavcev do »varno- 
sti pri delu«, to je do takšnih delovnih okoliščin in razmer pri 
delu, ki omogočajo, da delavec niti po preteku polne delovne 
dobe, ne bo utrpel škodljivih posledic zaradi opravljanja svo- 
jega dela. 

Sedanji naslov »varstvo pri delu« pokriva le načine, kakor tudi 
sredstva, s katerimi se odkrivajo, preprečujejo oziroma 
odstranjujejo vzroki, zaradi katerih lahko pri delu pride do 
poškodbe, poklicnih bolezni ali drugih posledic za delovno 
zmožnost, zdravje ali življenje delavca. Z uveljavljanjem var- 
stva pri delu se mora doseči takšno raven varnosti, da delavec 
ne bo imel kakršnihkoli posledic, ki bi nastale v zvezi z oprav- 
ljanjem dela. Tako opredeljeno varstvo pri delu temelji na 
strokovni vsebini in predstavlja le del prizadevanj za varnost 
in zdravje delavcev. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljni cilj novega zakona je torej zagotavljanje takšne ravni 
»varnosti pri delu«, da delavec, niti po preteku polne delovne 
dobe, ne bo prizadet zaradi opravljanja svojega dela. 

To raven se dosega s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, 
vzgojnimi in drugimi varstvenimi ukrepi, upoštevaje potrebno 
delavčevo zavest, da pazljivo opravila svoje delo. Izvajanje 
delovnih opravil mora biti prilagojeno fizičnim in mentalnim 
zmožnostim delavcev. Hkrati pa mora biti tako zasnovano, da 
dalavec lahko samemu sebi prilagaja okoliščine, v katerih bo 
varno delal. Drugače povedano, delo se ne sme načrtovati 
tako, da bi mu delavci ne bili kos s svojimi fizičnimi in 
mentalnimi sposobnostmi, ter da bi neobvladovanje delovnih 
okoliščin s strani delavca ustvarjalo nepotrebna tveganja za 
poškodbe in zdravstvene okvare. 

Ekološke razmere na delovnem mestu (delovno okolje) 
morajo biti na takšni ravni, ki glede na naravo dela, zagotavlja 
delavcu največjo možno zdravstveno in psihofizično varnost. 

Zato mora biti pravilno pojmovano »varstvo pri delu« neloč- 
ljivi sestavni del slehernega narčtovanja, priprave in izvajanja 
kakršnegakoli delovnega postopka ali uvajanja tehnološkega 
procesa. Udejanjanje takšnega načela pa terja na eni strani 
delo v stroki, na drugi strani pa čvrsto disciplino pri opravlja- 
nju dela, seveda pa tudi pri uvajanju spoznanj stroke, podprto 
s krepitvijo kulture dela. 

Temeljna načela hkrati opredeljujejo izhodišče elemente, ki 
tvorijo temeljno usmeritev politike zagotavljanja varnosti in 
zdravja delavcev pri delu. 
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III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V EVROPSKI SKUPNOSTI 
IN DRUGIH RAZVITIH DRŽAVAH 

Sistemi varstva pri delu se v ES in v drugih razvitih državah 
med seboj bistveno ne razlikujejo. Zakoni o varnosti in 
zdravju pri delu urejajo organizacijske zadeve, pravice in 
obveznosti tako delojemalcev kakot tudi delodajalcev, kazen- 
ske določbe in podobno. Strokovna vprašanja in tehnične 
rešitve pa so predmet standardov. Zakonodajna gradiva pri- 
pravljajo resorni upravni organi, pristojni za delo. Priprava 
standardov s področja varnosti in zdravja pri delu ter delov- 
nega okolja pa je tako široka in razvejana, da je ni mogoče 
pokrivati znotraj posameznega resornega organa v vladi, zato 
imajo razvite države posebne strokovne institucije, kar je 
v skladu z zahtevo 15. člena Konvencije št. 155 o varnosti in 
zdravju pri delu ter delovnem okolju. 

V okviru Mednarodne organizacije dela je ustanovljen pose- 
ben sistem opozarjanja o varnostnih in zdravstvenih tveganjih 
pri delu, s katerim pa lahko vzpostavi zvezo le organ, predvi- 
den s citiranim 15. členom. 

Pregled ureditve v državah ES, EFTE in OECD je pokazal, da 
ima večina držav takšno institucijo pri ministrstvu za delo 
(Belgiji, Danski, Franciji, Grčiji, Luxemburgu, Nizozemski, 
Španiji in ZR Nemčiji). V Italiji je takšna institucija pri ministr- 
stvu za zdravstvo, v Iraku, Portugalski in Veliki Britaniji pa 
neposredno pod vlado. 

V deželah EFTE imata takšno institucijo pri ministrstvu za 
delo Švedska in Norveška, Avstrija, Finska in Švica imajo 
takšno institucijo v okviru državne zavarovalnice. 
Avstralija ima posebno institucijo neposredno pod ministr- 
skim predsednikom, medtem ko jo ima Kanada enako kot 
Velika Britanija neposredno pod vlado. 

V ZDA imajo takšen institut v sklopu posebnega upravnega 
organa - Uprave za poklicno varnost in zdravje (Occupati- 
onal Safety and Health Administration) - OSHA. 

Nekatere izmed navedenih držav imajo celo podvojeno orga- 
niziranost, torej posebno dodatno institucijo pri poklicnih 
združenjih (ZR Nemčija) ali pri zavarovalnicah (Avstralija, 
Francija, Kanada, Portugalska in Švedska). 
Financiranje te dejavnosti teče v dveh oblikah, in sicer: 

- s prispevkom delodajalcev, ki je sorazmeren izplačanim 
osebnim dohodkom ali 
- z obveznim zavarovanjem. 
Pretežna večina držav financira varstvo pri delu skozi pri- 
spevke, katerih višina močno variira od države do države. 
Najnižji prispevek plačujejo v Luxemburgu od 0,6% (za neri- 
zične dejavnosti, kot je delo v pisarni), pa do 6% (za gradbeni- 
štvo), najvišjega pa na Portugalskem od 1,25% (uradi) do 18% 
(rudarstvo in metalurgija). Ta prispevek plačujejo zgolj delo- 

, dajalci za razliko od prispevkov za zdravstveno in pokojnin- 
sko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ki 
jih plačujejo delodajalci v razmerju 50:50 skupaj z zaposle- 
nimi. 

Z obveznim zavarovanjem je financiranje urejeno v Danski, 
Nizozemski, Veliki Britaniji, Avstraliji, Finski in Švici. 

V Belgiji, Franciji in ZR Nemčiji pa uporabljajo obe opisani 
obliki hkrati. 

Ureditev varstva pri delu v smislu zagotavljanja varnih delov- 
nih razmer in varnega delovnega okolja ureja v temelju Direk- 
tiva Sveta ES, št. 89/391/EEC z dne 12. 6. 1989 o vpeljavi 
ukrepov za vzpodbujanja napredka varstva in zdravja de- 
lavcev. 

Sistem varstva pri delu je po tej direktivi podrejen dvema 
temeljnima načeloma, in sicer: 

- prostemu pretoku blaga in storitev ter 
- prostemu pretoku delovne sile. 

Prost pretok blaga in storitev je povezan z vrsto zahtev, ki jim 
mora ustrezati takšno blago tako glede kakovosti kakor tudi 
glede zagotavljanja varnosti njihovemu uporabniku. Zato 
Direktiva sveta ES št. 89/392/EEC z dne 14. 7.1989 o prilagaja- 
nju zakonov držav članic, ki se nanašajo na stroje, podrobna 
določa zahteve glede varstva pri delu tako glede pregleda in 
preizkusa blaga kakor tudi listin, s katerimi se potrjuje 
tovrstna ustreznost. 

Načelo prostega pretoka delovne sile pa uveljavlja zahtevo 
enakih razmer za varno delo in enako varno delovno okolje, 
tako, da bi delavec v katerikoli državi članici imel enake 
pogoje dela. Takšnim pogojem mora seveda bodoči kandidat 
za pridruženega člana zadostiti in to ne samo deklarativno, 
temveč je potrebno zakon prevesti v enega izmed jezikov ES 
in ga tudi poslati organom ES. Zato je prevzem citirane 
Direktive 89/391/EEC neizogiben tudi za našo državo. , 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Splošne določbe vsebujejo opredelitev področja varnosti 
pri delu. V tem delu bodo zaradi jasnosti in lažjega razumeva- 
nja podrobneje opredeljene temeljne definicije pojmov, ki se 
uporabljajo v besedilu zakona. Predvsem je treba poudariti, 
da se za delavca po tem zakonu šteje vsaka oseba, ki dela pri 
delodajalcu ne glede na pravno podlago, na osnovi katere 
delo opravlja. Delavec je torej vsak, ki dela na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, štipendijske pogodbe, 
vajeniške pogodbe ali pogodbe o pravljanju počitniške ali 
druge prakse. Delodajalec pa je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki zaposluje navedene osebe, in ki odgovarja za 
družbo, zavod, obratovalnico oziroma drugo statusno obliko, 
v kateri se neka dejavnost opravlja. 

Zakon naj bi uporabljali za vse dejavnosti, z izjemo dveh 
področij in sicer: obrambe in notranjih zadev, kjer je področje 
varnosti tako specifično, da mora biti posebej urejeno. 

2. Drugi del tvorijo temeljna načela za dosego varnosti, ki 
pomenijo istočasno nekakšen nacionalni program varstva pri 
delu. 

Varstvo pri delu je celovit sklop ukrepov, potrebnih za prepre- 
čevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni, ter izgube ali 
zmanjšanja delovne zmožnosti delavcev. Cilj teh ukrepov je, 
da delavci med delom ohranijo delovno zmožnost in tudi po 
preteku polne delovne dobe nimajo škodljivih posledic, ki bi 
bile pogojene z njihovim minulim delom. Zato sta bistvena 
elementa varstva pri delu medicina dela in njeni izsledki kot 
tudi sprotno spremljanje tehnologije in prilagajanje novim 
dognanjem tako glede stopnje tveganja posameznih nevarno- 
sti in škodljivosti kot glede njihovega odpravljanja. 

Osnovna nosilca varstva pri delu sta delodajalec in delavec. 
Temeljna dolžnost delodajalca je, da pri tem upošteva spoz- 
nanja stroke, krepi kulturo dela in zagotovi ustrezno disci- 
plino. Delodajalec mora skrbeti za varstvo pri delu od začetka 
načrtovanja delovnega procesa dalje, torej že pri projektira- 
nju delovnega mesta in pri nabavi sredstev za delo, ter ves čas 
svojega poslovanja. Organizirano opravljanje nalog varstva 
pri delu, si lahko delodajalec zagotovi z lastnimi strokovnimi 
službami ali z zunanjimi službami, pri čemer pa je za organi- 
zacijo tega področja vedno sam odgovoren. Delavec je odgo- 
voren za lastno varnost in zdravje pri delu ter za varnost 
drugih oseb, ki bi bile lahko ogrožene z njegovim delom. Pri 
tem je dolžnost delavca, da se ravna po navodilih, ki mu je 
daje v zvezi z varstovm njegov delodajalec, da uporablja 
varstvene in zaščitne ukrepe in opremo, da se usposablja za 
varno delo ter da s svojim ravnanjem ne krši delovne disci- 
pline. 

V temeljnih načelih je izrecno izpostavljeno tudi sodelovanje 
delodajalcev z drugimi asociacijami, predvsem z gospodar- 
skimi, obrtnimi oziroma drugimi ustreznimi združenji deloda- 
jalcev, z zavarovalnicami ter z zavodi s področja zdravstve- 
nega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izrecno pa 
je poudarjeno tudi dejstvo, da stroški dejavnosti, povezani 
z varnostjo in zdravjem pri delu, ne smejo bremeniti delavcev. 
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Finančno breme varstva pri delu je torej na strani delodajalca, 
pri čemer pa se moramo zavedati, da so stroški, ki so name- 
njeni za preventivo oziroma za zagotavljanje pogojev, opreme 
in sredstev za zdravi in varno delo, mnogo manjši od stro- 
škov, ki jih posledično zahteva opustitev vsega navedenega. 
Stroški zdravljenja, rehabilitacije, invalidnosti, rent, odškod- 
nin in vsega kar je lahko povezano z dejstvom, da za zdravje in 
varnost pri delu ni bilo ustrezno poskrbljeno so tako za 
delodajalca kot za družbo nekajkrat višji, pri čemer seveda ne 
smemo zanemariti človeškega faktorja in posledic, ki v tem 
primeru zadenejo delavca. 

3- Tretji del obravnava predhodno varstvo pri delu in doku- 
mentacijo, s katero se izpričuje ustreznost materialnih sred- 
stev za delo (orodja, strojev, opreme: kemijske, fizikalne in 
biološke snovi in učinkovine, delovni procesi, delovna mesta 
in delovno okolje). 

Predhodno varstvo je praktično uveljavljanje načela, da je 
skrb za varnost neločljivi sestavni del strokovnega načrtova- 
nja, priprave in izvajanja kakršnegakoli delovnega postopka 
a'i uvajanja proizvodnega procesa. Snovalci in načrtovalci 
procesov morajo opraviti varnostno analizo tako, da proučijo 
Pojave raznih možnih škodljivih vplivov in predvidijo načine 
možnega obvladovanja. O teh svojih izsledkih poročajo v Poročilu o varnostni analizi. Del možnih tveganj, zlasti glede 
ekoloških razmer v delovnem okolju pa je mogoče ugotavljati 
sele ko proizvodni proces obratuje pod polno obremenitvijo. 
Zato morajo delodajalci stalno dopolnjevati ugotovitve v var- 
nostni analizi. V tej analizi morajo tudi oceniti verjetnost 
možnih izrednih dogodkov, nevarnih za okolico. 

četrti del natančno opredeljuje dolžnosti in odgovornosti 
delodajalca za dosego varnosti in zdravja pri delu. Tako mora 
na eni strani zagotoviti delo v stroki, saj zakon določa, da 
mora, če nima svojih kadrov, organizirati zunanje. Na drugi 
strani pa mora z organiziranjem delovne discipline tudi zago- 
toviti izvajanje spoznanj stroke, zlasti zato, ker je udejanjanje 
organiziranosti proizvodnje prvinska naloga poslovodnih 
struktur. 

V sklopu tega dela bo podrobno vsebinsko obdelana zahteva 
Po opravljanju strokovnih nalog s področja varstva pri delu, 
kakor tudi povezava s sistemom soupravljanja. 

Pravtako bodo v tem poglavju opredeljene delodajalčeve 
obveznosti za primer izrednih dogodkov kot so večje obratne 
nezgode, ki lahko vplivajo tudi na zunanje okolje. Ob tem je 
Potrebno pripomniti, da bo to obvezo uvedla nova Konvencija 
Mednarodne organizacije dela, ki je bila sprejeta na zaseda- 
nju Generalne skupščine v Ženevi v juniju 1993 in ratifikaciji 
katere se ne bo mogoče izogniti v Republiki Sloveniji. 

Podrobna razčlenitev delodajalčevih obveznosti je povezana 
z ekonomskimi razlogi. Stroški, ki jih povzročajo posledice ne 
dovolj varno organiziranega dela, običajno presegajo tudi 
desetkratne vrednosti tistih stroškov, ki bi jih terjalo uvajanje 
varnostnih ukrepov. Sedanji sistem, ki ga določata zakona 
o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ne stimulira prizadevanj 
delodajalcev za dvig ravni varnosti pri delu. 

5- Peti del obravnava pravice in obveznosti delavcev. Obvez- 
nosti delavcev so opredeljene na ravni pravil obnašanja, ki jih 
izda delodajalec oziroma nadrejeni. Ob tem je dolžnost delo- 
dajalca, da delavca podrobno informira o tveganjih, zaradi 
katerih je delavčevo obnašanje predpisano ter ga je treba 
brezpogojno izpolnjevati v sklopu delovne discipline. 

V primeru, da posamezne okoliščine ne zagotavljajo varnosti 

v določeni meri, pa je delavcu naložena dolžnost, da opozori 
nadrejenega na pomanjkljivost. Do usposobitve proizvodnega 
procesa pa ima delavec pravico, da odkloni delo. 

V primeru možnosti nastanka zdravstvenih okvar pa mora 
delodajalec zagotoviti zdravstveno nadzorstvo. 

6. Čeprav se načrtuje ureditev inšpekcijskega nadzorstva 
generalno s posebnim zakonom o inšpekciji dela, so v tem 
zakonu dodeljuje nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona 
posebej rudarski inšpekciji zaradi specifičnih razmer pri 
rudarjenju. Posebne okoliščine pa veljajo tudi v pomorski 
plovbi, tako da je smotrneje da nadzor vrše inšpektorji prista- 
niške kapetanije. 

7. Ta del uvaja Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje 
pri delu po vzorcu Združenih držav Amerike in Združenega 
kraljestva kot sta pri njih telesi - Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) oziroma Health and Sefety 
Commission (HSC). 

Mednarodne organizacije, zlasti pa Mednarodna organizacija 
dela in Komisija za varnost in zdravje pri Svetu Evrope sta 
postavili izrecno zahtevo, da poslujeta z državami članicami 
preko posebej določenega koordinativnoga telesa. To telo se 
bo lahko včlanilo v mednarodni sistem opozarjanja o varnost- 
nih in zdravstvenih tveganjih pri Mednarodni organizaciji dela 
in bo javljeno ES in njenim državam članicam kot povezava 
v sistemu certificiranja deklaracij o ustreznosti, zadošča tudi 
tem zahtevam. 

Razlogi za ustanovitev urada temeljijo predvsem na dejstvu, 
da bi vzpostavitev večje institucije po zgledih prikazanih v III. 
poglavju bila za nas finančno preobremenjujoča, hkrati pa ji 
ta hip tudi kadrovsko ne bi bili kos. 

8. Kazenskih sankcij ta predlog v okviru predstavljenih tez še 
ne opredeljuje. Razlog predlagatelj vidi v vprašanju nadalj- 
njega sistemskega opredeljevanja vrst kazenskih sankcij. Dej- 
stvo je namreč, da v spremenjeni zakonodaji bodoča ureditev 
ne bo več predvidevala gospodarskih prestopkov. Sedaj še 
veljavni zakon o varstvu pri delu namreč izvajanje mnogih 
obveznosti v okviru t. i. preventivnega varstva zagotavlja 
z gospodarskimi prestopki. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala bistvenih dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, iz kate- 
rega se je financiralo delovanje inšpekcije dela. Pooblaščene 
organizacije bodo tako kot dosedaj, na stroške uporabnikov, 
izvajale z zakonom predpisane naloge, ki so ostale enake. 

Finančna obremenitev gospodarstva v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti in zdravja delavcev pri delu ostaja nespremenjena, 
saj je bilo potrebno že po sedanji zakonodaji zagotavljati 
sredstva za preprečevanje poškodb in poklicnih bolezni, sicer 
bi bili stroški za sanacijo njihovih posledic mnogo višji. Seda- 
nji zakon v tej smeri ne predvideva nobenih razširitev, le 
uskladitve z zahtevami ES, ki pa imajo enak cilj, to je reduk- 
cijo stroškov posledic ne dovolj varnega dela. 

Nova proračunska finančna sredstva bodo potrebna le za 
kadre v Uradu RS za varstvo pri delu, to je za tri strokovnjake 
vključno z direktorjem in eno administrativno moč. Prav tako 
bo potrebno zagotoviti najnujnejše prostore. Ta razširitev je 
neizogibna in je posledica tega, da je Republika Slovenija 
postala polnopravna članica Mednarodne organizacije dela, 
ker mora prevzeti opravljanje nalog, ki jih v prejšnjem sistemu 
ni opravljala. 
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TEZE za zakon o varnosti pri delu 
T 

J 
( 
! 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

t.teza 

S tem zakonom se določajo pravice in obveznosti delodajal- 
cev in delavcev v zvezi z varnostjo pri delu ter predpisujejo 
ukrepi in postopki, za zagotavljanje varnih delovnih razmer in 
varnega delovnega okolja. 

2. teza 

Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za 
delavce in za vse druge osebe, ki so kakorkoli navzoče pri 
odvfjanju delovnih procesov, razen če ni s posebnim predpi- 
som drugače določeno. 

3. teza 

V tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednje pomene: 

- nevarnosti: tveganja, katerih posledica je lahko nepo- 
sredna poškodba ali obolenje delavca; 
- škodljivosti: učinki fizikalnega, kemijskega ali biološkega 
izvora, katerih posledica so zdravstvene okvare; 
- delovno mesto: mesta, na katerih morajo delavci zaradi 
svojega dela biti ali do njih priti in so dostopi pod neposred- 
nim ali posrednim nadzorom delodajalca; 
- delodajalec: pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce, 
ali pri kateri delavci delajo; 
- delavec: oseba, ki je zaposlena pri delodajalcu, na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ali je pri njem na 
usposabljanju; 
- sredstva za delo: objekti, delovne priprave in naprave, 
sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu, kakor tudi 
druga sredstva, stroji in naprave ter snovi, ki se uporabljajo ali 
so kakorkoli povezane z delom; 
- delovni proator: vsak prostor, v katerem je vsaj eno delovno 
mesto; 
- delovni proces: povezanost opravil in postopkov delavcev 
z uporabo sredstev za delo; 
- delovno okol|e: delovni in pomožni prostori, oprema in 
naprave ter ekološke razmere na delovnih mestih v teh pro- 
storih; 
- resna, neposredna In neizogibna nevarnost: pojav, ki 
ogroža življenje in zdravje velikega števila ljudi, ki sodeluje pri 
delovnem ali tehnološkem procesu, kakor tudi izven njega. 

II. TEMELJNA NAČELA VARSTVA PRI DELU 

4. teza 

Varstvo pri delu je vrsta ukrepov, s katerimi se preprečujejo 
poškodbe pri delu, poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom 
in zmanjšanje ali izguba delovne zmožnosti. Ti ukrepi so 
neločljiv sestavni del načrtovanja, priprave, uvajanja in izvaja- 
nja kakršnegakoli posameznega dela ali delovnega procesa. 
Z varstvom pri delu se dosega takšna raven varnosti pri delu, 
ki zagotavlja, da delavec tudi po preteku polne delovne dobe, 
ne bo imel škodljivih posledic zaradi opravljanja svojega dela. 

5. teza 

Ukrepe varstva pri delu je potrebno stalno prilagajati spozna- 
njem ustreznih strok. Presoja vzrokov nastanka poškodb ali 
zdravstvenih okvar delavcev oziroma odločanje o tem ali se 
opusti raba določenih tehnologij temelji na stališčih in predlo- 
gih medicine dela. 

8. teza 

Delodajalec mora pri uresničevanju zahtev varstva pri delu 
upoštevati spoznanje stroke, uvajati disciplino in krepiti 
splošno kulturo dela. 

7. teza 

Delodajalec mora zagotoviti varnost delavcev pri delu, zlasti | 
z naslednjimi ukrepi: \ 
- z ustreznim organiziranjem opravljanja strokovnih nalog, 
- z uvajanjem ustrezne delovne discipline za izvajanje | 
obveznosti v zvezi z varstvom pri delu vseh delavcev, ki ( 
sodelujejo v delovnem procesu, 
- s pooblastitvijo delavcev, ki so odgovorni za varno izvaja- | 
nje delovnih procesov. ; 

8. teza | 

Delavec mora skrbeti za svojo varnost pri delu ter za varnost 
drugih oseb, kadar je odvisna od njegovega ravnanja pri delu. 

I 
Odgovornost delavca za varnost pri delu se presoja v skladu | 
z usposobljenostjo za zagotavljanje lastne varnosti pri delu , 
ter z odredbami in navodili delodajalca. i 

9. teza 

Delovni procesi morajo biti prilagojeni telesnim in duševnim | 
zmožnostim delavcev, delovno okolje pa mora glede na , 
naravo dela zagotovljati delavcem največjo možno zdrav- , 
stveno in psihofizično varnost. 

10. teza i 
I 1 

Vse vrste in stopnje izobraževanja ter poklicnega usposablja- , 
nja morajo na ustrezen način vključevati vprašanja varnosti 
pri delu. 

11. teza ( 
i 

Delodajalci in delavci vzpostavijo za zagotavljanje varnosti pri , 
delu medsebojno obveščanje, posvetovanje in soodločanje, i 
skladno s tem zakonom in posebnimi predpisi. ( 

12. teza i 

Delodajalec nosi stroške zavarovanja za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni ter v zvezi z zavarovanjem odgovor- , 
nosti delavca za škodo, povzročeno pri delu, skladno z za- . 
konom. i 

i 
Delavcu ni mogoče naložiti stroškov v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti pri delu, niti ne more biti zaradi tega prikrajšan | 
v njegovem, z delom pridobljenem, materialnem in socialnem | 
položaju. 

III. PREDHODNO VARSTVO PRI DELU 
I 

13. teza 
i 

Investitor oziroma delodajalec zagotavlja predhodno varstvo 
pri delu v času, ko se načrtuje delovni proces. S predhodnim 
varstvom pri delu se pri načrtovanju delovnih procesov in 
sredstev za delo ugotovijo njihove nevarnosti in škodljivosti, ( 
da se zagotovi varnost delavcev. 

Predhodno varstvo po prejšnjem odstavku obsega zlasti: 

- preliminarno poročilo o varnostni analizi delovnega pro- ' 
cesa (v nadaljnjem besedilu: varnostno poročilo), 
- druge listine, s katerimi se v skladu s tem zakonom in ' 
drugimi predpisi dokazuje zagotovitev predhodnega varstva, j 
- programe usposabljanja za varno delo in ' 
- pravila ravnanja in obnašanja na delovnem mestu. 

Varnostno poročilo se priloži dokumentaciji, s katero se načr- 
tujejo delovni procesi in tista sredstva za delo, ki so predmet ' 
posebnega dovoljenja po zakonih, kot dokazilo o zagotovitvi < 
predhodnega varstva pri delu. ! 
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Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za gospodarske dejavnosti oziroma ministrom, pristojnim za 
okolje in prostor predpiše, za katere delovne procese oziroma 
sredstva za delo, je obvezna izdelava varnostnega poročila. 

14. teza 

Delovna mesta morajo biti prilagojena zahtevam, določenim 
v 9 tezi tega zakona. 

Delovno okolje mora ustrezati vrsti in naravi dela, tako da 
dodatno ne obremenjujejo delavcev. 

Minister, pristojen za delo v soglasju z ministrom, pristojnim 
28 graditev objektov, predpiše normative o minimalnih tehnič- 
nih pogojih za delovno okolje oziroma za posamezne prvine 
delovnega okolja. 

15. teza 
Pr" graditvi objektov z delovnimi oziroma pomožnimi prostori 
'®r pri izdelavi in montaži naprav in napeljav, ki slutijo delov- n m procesom, se v postopkih za izdajo dovoljenj, predpisa- 

z zakonom, preverja zagotavljanje varnosti delavcev pri 

Za objekte, naprave in napeljave iz prejšnjega odstavka, za 
katere je predpisana izdelava varnostnega poročila, se preve- 
ritev opravi z inšpekcijskim pregledom projektne dokumenta- 
cije pred izdajo dovoljenja, v skladu s predpisi. 

Za ostale objekte, naprave in napeljave iz prvega odstavka te 
'eze pa se preverjtev opravi z inšpekcijskim pregledom 
objekta, naprave ali napeljave pred izdajo obratovalnega do- 
jenja. 

16. teza 

se pri inšpekcijskem pregledu projektne dokumentacije 
ugotovi, da niso zagotovljeni predpisani ukrepi varstva pri 
°'u. dovoljenja za poseg v prostor ni mogoče izdati, dokler 

ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji niso 
odpravljene. 

p® se pri inšpekcijskem pregledu zgrajenega objekta, izde- ane ali montirane naprave oziroma napeljave ugotovi, da niso 
Zgotovljeni s projektno dokumentacijo predvideni ukrepi 
varstva pri delu, oziroma da dela niso izvedena v skladu 
s Projektno dokumentacjo, obratovalnega dovoljenja ni 
mogoče izdati, dokler ugotovljene pomanjkljivosti oziroma 

i neskladnosti niso odpravljene. 

| Minister, pristojen za delo predpiše postopek inšpekcijskih 
Pregledov iz prvega in drugega odstavka te teze. 

17.taza 

Minister, pristojen za delo, v sogalsju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor, predpiše normative o minimalnih tehnič- 
j n'^ zahtevah za pomožne prostore. 

i 18. teza 

Sredstva za delo morajo biti konstruirana, izdelana, postav- 
ljena in uporabljana tako, da je zagotovljeno varstvo pred 
poškodbami in zdravstvenimi okvarami. Snovi, ki bi lahko 
Povzročile poškodbe ali zdravstvene okvare se smejo uporab- 

i- 'Jati le pod pogojem, da je zagotovljena ustrezna varnost. 

n s sredstvi iz prejšnjega odstavka ni mogoče doseči 
i, ustrezne varnosti, se predvidi oprema za osebno varstvo de- 

lavcev. 

19. teza 
r- 
>t Posamezna sredstva za delo morajo biti opremljena z izjavo 
/i o ustreznosti, s katero njihov proizvajalec potrdi, da je delo 

s tem sredstvom varno ob namembnostni rabi ter ob upošte- 

vanju priloženega navodila za varno uporabo, preizkušnje in 
vzdrževanje. 

Snovi, ki utegnejo povzročiti poškodbe ali zdravstvene 
okvare, morajo biti opremljene s posebno deklaracijo. V njej 
so podani vsi varstveno tehnični podatki, pomembni za oceno 
tveganje pri delu s temi snovmi. 

20. teza 

Minister, pristojen za delo, predpiše obvezno vsebino in 
obliko varnostnega poročila in drugih listin iz 13. teze tega 
zakona. 

21.laza 

Na podlagi listin iz 13. in 19. teze tega zakona pripravijo 
delodajalci program usposabljanja delavcev za varno delo 
delavcev, ki bodo sodelovali pri delu v posameznih fazah 
načrtovanega delovnega postopka ali proizvodnega procesa 
oziroma za varno delo s posameznim sredstvom za delo. 

22. taza 

Delodajalci določijo na podlagi stališč in predlogov medicine 
dela zdravstvene, telesne in duševne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci na delovnih mestih ali za delo s posamez- 
nimi sredstvi za delo. 

23. taza 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo, predpiše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
delavci na posebnih delovnih mestih ali za delo z določenimi 
sredstvi za delo. 

IV. DOLŽNOSTI DELODAJALCEV 

1. Splošne obveznosti deloda|alcav 

24. taza 

Delodajalec mora zagotoviti varnost delavcev, vključujoč 
varovanje pred tveganji pri delu, seznanjanje In usposabljanje 
za varno delo, opravljanje strokovnih nalog v zvezi s tem ter 
potrebna sredstva za te naloge. 

Delodajalec mora sproti spremljati varnostne razmere in prila- 
gajati ukrepe varstva pri delu spremenjenim okoliščinam ter 
stalno izboljševati delovne razmere. 

25. taza 

Delodajalec zagotavlja varnost delavcev tako, da: 

- načrtuje odpravljanje in obvladovanje nevarnosti za 
poškodbe ali zdravstvene okvare pri samem viru; 
- prilagaja delovno mesto, sredstva in delovno okolje 
delavcu, tako da upošteva zahtevo po zmanjšanju negativnih 
učinkov monotonije dela in dela z vnaprej določeno normo; 
- posodablja delovne postopke in proizvodne procese; 
- nadomešča posamezne varnostne ukrepe z ukrepi, ki celo- 
viteje zagotavljajo varnost delavcev pri delu; 
- z ustnimi odredbami, delovnimi redi, pravilniki in drugimi 
akti vzpostavlja disciplino delavcev, ki zagotavlja varnost izva- 
janje dela, prilagojeno naravi in velikosti podjetja; 

- usposablja delavce za varno delo. 

26.taza 

Delodajalec z organizacijo delovnih postopkov in proizvodnih 
procesov ter z vpeljavo varstvenih ukrepov: 

- zagotavlja brezhibnost sredstev za delo in ustreznost delov- 
nega okolja in delovnih razmer, kakor tudi njihovo sprotno 
prilagoditev ob vsaki spremembi v proizvodnem procesu, 
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- vključuje izvajanje varstvenih ukrepov v vse organizirane 
aktivnosti na vseh ravneh svojega poslovanja; 
- upošteva pri razporejanju delavcev na delovna mesta nji- 
hove zmožnosti za varno opravljanje dela; 
- zagotavlja obveščanje delavcev ali njihovih predstvnikov 
o novih tehnologijah, načrtovanju in izbiri opreme, o delovnih 
razmerah in delovnem okolju; 
- zagotavlja, da imajo dostop na področja, kjer preti resna, 
neposredna in neizogibna nevarnost, le tisti delavci, ki so 
prejeli ustrezna navodila. 

Delodajalec prikaže izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega 
odstavka v varnostnem poročilu. Ob spremembah delovnih 
procesov pripravi delodajalec ustrezno sremembo ali dopol- 
nitev tega proočila. 

27.teza 

Delodajalec opredeli način preverjanja brezhibnosti sredstev 
za delo in ustreznosti delovnega okolja in delovnih razmer 
v dopolnitvah varnostnega poročila. 

28. teza 

Če na določenem delovišču izvaja dela več delodajalcev, 
sodelujejo pri uvajanju varnostih, zdravstvenih, higienskih in 
drugih ukrepov 

Delodajalci se o izpolnjevanju svojih obveznosti iz prejšnjega 
odstavka medsebojno obveščajo, z njimi pa seznanjajo tudi 
delavce na delovišču oziroma njihove zastopnike. 

2. Opravljani* strokovnih nalog za zagotavljanje varnosti pri 
dalu 

29. teza 

Delodajalec mora določiti ustrezno število strokovnih delav- 
cev, ki bodo izvajali naloge, potrebne za organiziranje in 
zagotavljanje varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: stro- 
kovni delavci). 

število in zahtevano strokovno usposobljenost strokovnih 
delavcev določi delodajalec na podlagi: 

- narave, zahtevnosti, obsežnosti, in težavnosti delovnih 
procesov, 
- števila delavcev, 
- števila delovnih izmen, 
- števila krajevno ločenih enot ali obratov. 

Delodajalec mora zagotoviti pogoje za učinkovito opravljanje 
dela strokovnih delavcev, zlasti pa nuditi potrebne prostore 
ter izvajanje administrativnih in tehničnih opravil. 

Opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog iz prvega 
odstavka te teze lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi služ- 
bami ali strokovnimi delavci. 

30. teza 

Delodajalec določi pravice in dolžnosti delavcev iz tretje ali- 
neje 7. teze tega zakona s splošnim aktom. 

Delodajalec mora s splošnim aktom iz prejšnjega odstavka 
posebej določiti način uresničevanja pravice in dolžnosti 
delavcev, da v primeru resne, neposredne ali neizogibne 
nevarnosti zaustavijo delo oziroma odredijo, da delavci zapu- 
stijo delovno mesto. 

Delodajalec mora zagotoviti, da je v vsaki izmeni in vsaki 
krajevno ločeni enoti vedno vsaj en delavec, ki ima pravico in 
dolžnost ukrepati v skladu s prejšnjim odstavkom. 

31. teza 

Strokovni delavci pomagajo delodajalcu v vseh vprašanjih 
varnosti in zdravja pri delu, vključno s humanizacijo dela in 
delovnega okolja. 

Pri tem zlasti: 

1. svetujejo delodajalcu in delavcem iz tretje alineje 7. teze 
tega zakona pri: 
- načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju obratov ter pomožnih 
prostorov, 
- skrbi za brezhibnost sredstev za delo in pri vpeljavi novih 
delovnih postopkov in snovi, 
- izbiri in preizkusu sredstev za osebno varstvo delavcev, 
- opremi delovnih mest, poteku dela, delovnem okolju ter pri 
določenih vprašanjih ergonomije. 
2. pregledujejo s stališča varnosti pri delu obrate in sredstva 
za delo pred njihovim prevzemom, kakor tudi nove delovne 
postopke pred začetkom obratovanja. 
3. spremljajo izvajanje ukrepov za varnost pri delu tako, da: 
- redno nadzorujejo delovna mesta in javljajo ugotovljene 
pomanjkljivosti delodajalcu ali drugi za to odgovorni osebi, 
- predlagajo ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjk- 
ljivosti in sodelujejo pri odpravljanju, 
- nadzirajo uporabo sredstev za osebno varstvo delavcev, 
- raziskujejo vzroke poškodb ter predlagajo ukrepe za nji- 
hovo preprečevanje. 
4. pospešujejo in vzpodbujajo disciplino in raven varstvene 
kulture delavcev, opozarjajo na ukrepe in odredbe za varno 
delo ter sodelujejo pri usposabljanju za varno delo. 

32. teza 

Delodajalec mora zagotoviti sodelovanje medicine dela pri 
nalogah, določenih v prejšnji tezi, še posebej pa mora zagoto- 
viti: 
- proučevanje ekoloških, antropoloških, fizioloških in psiho- 
loških vzrokov za obremenitve delavcev in njihovo zmanjše- 
vanje, 
- organizirano prvo pomoč, 
- menjavo delavcev na delovnih mestih zaradi zdravstvenih 
razlogov, 
- prednostno zaposlovanje za delo manj zmožnih delavcev 
in drugih oseb, ki uživajo posebno varstvo. 
Medicina dela sodeluje pri odkrivanju vzrokov poklicnih 
bolezni in bolezni v zvezi z delom ter predlaga ukrepe za 
njihovo omejevanje. 

33. teza 

Delodajalec mora zagotoviti, da so strokovni delavci neod- 
visni pri uvajanju spoznanj stroke in odločanju o drugih 
zadevah s področja varstva pri delu. 
Če delodajalec odkloni predlog strokovnega delavca, mora 
svojo odklonitev pisno utemeljiti in jo posredovati predlagate- 
lju in organu soupravljanja, določenem v skladu s posebnim 
zakonom. 

34. teza 

Strokovni delavci morajo pri izpolnjevanju svojih nalog sode- 
lovati z organi soupravljanja, določenimi v skladu s posebnim 
zakonom in jim sporočati vsebino posameznih predlogov, ki 
so jih posredovali delodajalcu. 
Na zahtevo organov soupravljanja, določenimi v skladu 
s posebnim zakonom so jim strokovni delavci dolžni posredo- 
vati svoja mnenja o zadevah s področja varnosti in zdravja 
delavcev. 

35. teza 

Inšpektor za delo presoja ustreznost opravljanja nalog stro- 
kovnih delavcev. 
Inšpektor za delo o svojih ugotovitvah pisno obvesti deloda- 
jalca in organ soupravljanja, določen v skladu s posebnim 
zakonom. Delodajalec je dolžan obravnavati ugotovitve in 
predloge inšpektorja za delo ter ga obvestiti o ukrepih, ki jih je 
sprejel. 
Če delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, 
inšpektor za delo z odločbo odredi ustrezne ukrepe. 
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3. Drug* obveznosti delodajalcev 

36. teza 
t 

Delodajalec mora takoj obvestiti inšpekcijo za delo o vsaki 
1 p.°^kodb' Pr' delu, kolektivni nesreči, hujši poškodbi P" delu in o ugotovljeni poklicni bolezni ter o vsakem pojavu, 

KMahko povzroča nevarnost za življenje ali zdravje delavcev 
Pn delu. 
Delodajalec mora takoj obvestiti o smrtni ali hujši poškodbi 
P" delu tudi organ, pristojen za notranje zadeve. 

37. teza 

^elodajalec mora zagotoviti vsakemu delavcu ustrezno uspo- 
abijanje za varnost pri delu, tako da bo prejel pojsnila in 
avodiia, ki so specifična za njegovo delovno mesto oziroma 

delo in to: 
~ ob sklenitvi delovnega razmerja 

prj premestitvi delavca na drugo delovno mesto ali če mu 
naloži drugo delo, 
~ pri uvedbi nove, ali spremenjene, delovne opreme, 
- pri uvedbi kakršnekoli nove tehnologije, 
usposabljanje delavcev je treba prilagajati novim ali spreme- 
njenim nevarnostim ter po potrebi občasno obnavljati in do- 
polnjevati. 
Stroški usposabljanja bremenijo delodajalca, usposabljanje 
Pa mora biti izvedeno v delovnem času. 

38. teza 

Do'°da-alec mora za9°,oviti vse potrebno za nuđenje prve Pomočj gašenje požarov in evakuacijo delavcev ob nesreči 
ziroma ob resni, neposredni ali neizogibni nevarnosti in 
'Postaviti vse potrebne stike s pristojnimi zdravstvenimi in 

°r"gimi službami. 
eiodajalec v skladu s prejšnjim odstavkom zagotovi 

Hoi 2no usposobljene delavce in opremo upoštevajoč obseg 
delov"'*1 pos,°Pkov in tehnoloških procesov ali njihovih 

i! 
i 39. teza 

Delodajalec mora seznaniti vse delavce, ki so ali bi bili lahko 
, Postavljeni resni, neposredni in neizogibni nevarnosti, s pri- 
akovanimi tveganji, kakor tudi z ukrepi za zagotovitev nji- ve varnosti; ukrepati in dajati navodila, ki omogočajo delav- 
em, da v primeru resne, neposredne in neizogibne nevarno- 

sti ustavijo delo oziroma takoj zapustijo delovno mesto ter se 
umaknejo na varno; preprečiti, da bi delavci ponovno začeli 

i "elom v okoliščinah, ko še obstaja resna, neposredna in 
eizogjbna nevarnost, razen v izjemnih in utemeijnih pri- 

40. teza 

Delavci, ki so v primeru resne, neposredne in neizogibne 
nevarnosti zapustili delovno mesto oziroma nevarno 
oomočje, ne smejo biti prizadeti zaradi svojega ravnanja. 

, delodajalec dopusti, da lahko delavci ustrezno ukrepajo, 
skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih imajo 
"a razpolago, da se izognejo posledicam takšne nevarnosti, 
oe ni delavcev iz tretje alinee 7. teze tega zakona. 

®'avci za škodo, ki bi nastala iz delovanja po prejšnjem 
odstavku, niso odgovorni, razen če ravnajo naklepno ali iz 
velike malomarnosti. 

41. teza 

Delodajalec vodi evidence in izpolnjuje druge obveznosti v skladu s posebnimi predpisi. 

v- PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV 

42. teza 
Delavec ima pravico In dolžnost odkloniti delo, če ga deloda- 
laiec razporedi na drugo delovno mesto in ni bil predhodno 
seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi pri delu, ali če 
ne bil ustrezno zdravniško pregledan. 

44. teza 

Če delavec odkloni delo, ker mu neposredno grozi nevarnost 
ali ker niso izvedeni predpisani varstveni ukrepi, obdrži vse 
pravice iz delovnega razmerja, krni jih je imel na tem delov- 
nem mestu. 

45. teza 

Delavec ima pravico, da na delovnem mestu, na katerem kljub 
izvedbenim varstvenim ukrepom lahko pride do poklicne 
bolezni, dela samo določeno dobo, tako da ga delodajalec po 
izteku te dobe razporedi na drugo delovno mesto, kjer ni take 
neposredne nevarnosti. 

46. teza 

Če delavec pri delu ne upošteva predpisanih varstvenih ukre- 
pov, ne uporablja predpisanih sredstev in opreme za osebno 
varstvo pri delu ter ne izpolnjuje drugih obveznosti v zvezi 
s tem, se šteje, da s takim ravnanjem ogroža svojo varnost in 
varnost drugih delavcev. 
Če delavec s svojim ravnanjem iz prejšnjega odstavka nepo- 
sredno ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, stori 
hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se izreče disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. 

47. teza 

Delavec mora delodajalcu ali delavcu iz tretje alineje 7. teze 
tega zakona takoj prijaviti vsako pomanjkljivost, okvaro, neva- 
ren ali drug pojav, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo varnost, 
varnost drugih delavcev in drugih oseb. 

48. teza 

Če delodajalec pomanjkljivosti iz prejšnje teze ne odpravi 
v osmih dneh po prijavi ali če je delavec mnenja, da niso bili 
izvedeni ustrezni varstveni ukrepi, lahko vloži zahtevo pri 
inšpekciji za delo. 

VI. NADZORSTVO 

49. teza 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varstvu pri delu ter 
varstvenih ukrepov, določenih s splošnimi akti oziroma kolek- 
tivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija za delo. 

50. teza 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov po prejšnji tezi pri izva- 
janju rudarskih del opravlja rudarska inšpekcija. 

51.teza 

Nadzorstvo glede varstva pri delu članov posadk na ladjah in 
čolnih za gospodarske namene, razen ribiških ladij, opravlja 
Pristaniška kapetanija Koper, v skladu s tem zakonom, pred- 
pisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi. 

VII. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PRI DELU 

52. teza 

Za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti pri delu 
se kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za delo, usta- 
novi Urad Republike Slovenije za varnost pri delu (v nadalj- 
njem besedilu: Urad). 

Urad opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. spremlja in ocenjuje stanje varstva pri delu in na tej podlagi 
določa, izvaja in dopolnjuje skupna načela za enotno urejanje 
varnosti in zdravja pri delu ter delovnega okolja; 
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2. spremlja in proučuje predpise s področja varstva pri delu 
drugih držav in meddržavnih asociacij; 

. 1 

3. proučuje poklicna tveganja za zdravstvene okvare delavcev 
in daje smernice za obvladovanje teh tveganj; 

4. pripravlja strokovne podlage za izdajo izvršilnih predpisov 
in standardov, ter priporoča prevzem tujih standardov; 

5. sodeluje v mednarodnem sistemu opozarjanja o varnostnih 
in zdravstvenih tveganjih pri Mednarodni organizaciji dela; 

6. sodeluje kot akreditirano strokovno telo pri Komisiji Sveta 
Evrope za varnost in zdravje pri delu; 

7. vzpodbuja in usmerja strokovne organizacije za certificira- 
nje ter vodi evidenco njihovega dela, 

8. predlaga organizacije, ki se pooblastijo za certificlranje po 
standardih SLS in vodi evidenco o tem; 

9. organizira in vodi informacijsko in dokumentacijsko dejav* 
nost področja; 

S 

10. daje strokovna mnenja o primernosti uvajanja novih teh 
nologij s stališča varnosti pri delu; 
11. koordinira vključevanje izobraževanja oziroma usposab- 
ljanja s področja varnosti pri delu v programe srednjega 
poklicnega izobraževanja. 

53. teza 
n 

Urad vodi direktor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenija 
na predlog ministra, pristojnega za delo. 

54. teza 

Urad sodeluje z drugimi organi v zadevah, ki so povezana 
z varnostjo pri delu in lahko zahteva od njih podatke, ki jid 
imajo na razpolago. 
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Predlog zakona o UNIČENJU OSEBNIH DOSJEJEV OBVEŠČEVALNIH 

y SLUŽB BIVŠE SFRJ - EPA 323 - PRVA OBRAVNAVA 

I 

I 

Polonca DOBRAJC, Zmago JELINČIČ, 
poslanca Slovenske nacionalne stranke - SNS 

Na podlagi tretjega odstavka 174. in 183. člena poslovnika 
Držanega zbora pošiljata v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O UNIČENJU OSEBNIH DOSJEJEV 
OBVEŠČEVALNIH SLUŽB BIVŠE SFRJ 
Pri delu delovnih teles bosta sodelovala predlagatelja za- 
kona. 

Zmago Jelinčič, I. r. 
Polonca Dobrajc, I. r. 

Predlog zakona o uničenju osebnih dosjejev obveščevalnih služb bivše SFRJ 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavni temelj predloga za izdajo zakona je v varstvu ustavnih 
Pravic in svoboščin, kot je pravica do osebnega dostojanstva 
ln varnosti (34. člen Ustave RS), varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS) in varstvo osebnih 
Podatkov (38. člen Ustave RS). Posebej velja poudariti, da je 
Potrebno s tem zakonom doseči tudi onemogočanje angaži- 
ranja prizadetih oseb po obveščevalnih službah t.i. Zvezne 
Jugoslavije, ter obveščevalnih služb novih držav na ozemlju 
pivše Jugoslavije. Vse te službe bi lahko prizadete državljane 
izsiljevale tako da bi morali sodelovati z njimi na škodo 
Republike Slovenije, da so mnogi podatki shranjeni tudi na 
bivši zvezni ravni. Če sprejmemo tak zakon, bodo prizadeti 
odločneje odklanjali vsako sodelovanje s tujimi obveščeval- 
nimi službami, kar je tudi bistvenega pomena za varnost naše 
države in za zagotavljanje demokratičnega ter pluralističnega 
delovanja vseh organov. 

2- NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Temeljna načela predlaganega zakona izhajajo iz Ustave 
Republike Slovenije, ki v členih 34., 35. in 38. zagotavlja 
državljanom Republike Slovenije naslednje pravice: 
~ Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, 
kar bi bilo s sprejetjem predlaganega zakona v veliko večji meri možno uresničiti, saj bi zakon preprečil izsiljevanja, 
Psihične pritiske in druga maltretiranja s strani ljudi, ki razpo- 
lagajo z dosjeji; 
~ Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic državlja- 
nom. Pri ohranitvi sedanjega stanja bi to ustavno načelo bilo 
vsekakor rešeno. Omogočalo bi nekaterim privilegiranim, ki 

je sistem omogočal pridobiti zaupne dosjeje, da se vtikajo 
v zasebnost posameznika. 
~ Ustava Republike Slovenije jamči varstvo osebnih podat- 
kov. Prepovedana je vsaka uporaba osebnih podatkov 
v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Ob sedanjem 
s,anju. ko nihče natančno ne ve, v čigavih rokah se nahajajo 
zaupni dosjeji, bi bilo seveda kršeno tudi to ustavno načelo. 
°b vsem povedanem bi s predlaganim zakonom v veliki meri 
prispevali k vzpostavitvi pravne države, kar je eden temeljnih c"iev predlaganega zakona. 

3-temeljne rešitve 

Teze zakona že podrobneje opredeljujejo način uničevanja 
osebnih dosjejev ter hkrati tudi varstvo tistih podatkov, ki so 
Pomembni iz zgodovinskih razlogov, razlogov varstva države, 
ter razčiščevanja storjenih krivcev posameznikom in sku- 
pinam. 
izjemoma je v tezah opredeljno tudi posebno kaznivo dejanje, 
tudi s kvalificirano obliko, tako, da bi se zagotovilo spoštova- 
nje in izvajanje zakona. 

?- FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER POTREBA PO 
NOVIH IZVRŠILNIH PREDPISIH 

Finančne posledice tega zakona bodo obremenile proračun 
glede dela Ministrstva za notranje zadeve le delno, saj bodo 

večino stroškov nosili zainteresirani. Pozitiven rezultat pa bo 
dosežen tudi s tem, da se bo zmanjšal obseg arhiva in zapo- 
slenih na tem področju. 
Upoštevati je treba tudi, da vsi sodelavci službe državne 
varnosti in drugih služb niso tega počeli iz lastnih nagnjenj, 
pač pa so bili izsiljevanj zaradi zasebnih ravnanj, intimnih 
nagnjenj ali s podtikanjem kriminala. Tako so bili podatki 
neredko skonstruirani, izsiljevanje pa je merilo za aretacijo, 
povzročitev izgube ugleda, prenehanje dela in podobno. Vsi, 
ki so kaj bistvenega pomenili in bili infiltrirani v takrat 
sovražne kroge, so bili v bistvu izsiljevanj, saj kakršenkoli 
»patriot« v take kroge ni imel dostopa. Zato je potrebno, da se 
ti ljudje enkrat dokončno rešijo kakršnegakoli izsiljevanja in 
zaživijo normalno življenje. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Za zagotavljanje zasebnosti posameznikov, varnosti države, 
možnosti izsiljevanja posameznikov od tujih obveščevalnih 
služb in pred možno uporabo podatkov iz osebnih dosjejev 
v politične namene, se sprejme zakon o uničenju podatkov iz 
osebnih dosjejev, pridobljenih od bivših obveščevalnih služb, 
bivše SFRJ. 

2. člen 

Upravljalec osebnih dosjejev, pridobljenih od bivših obvešče- 
valnih služb bivše SFRJ mora na zahtevo posameznika v roku 
šestih mesecev, po uveljavitvi tega zakona onemogočiti vpo- 
gled v podatke, ki so vsebovani v osebnih dosjejih in se 
nanašajo nanj. 

Upravljalec osebnih dosjejev, pridobljenih od bivših obvešče- 
valnih služb bivše SFRJ mora posamezniku omogočiti vpo- 
gled takoj, oziroma v sedmih dneh od dneva, ko je prejel 
zahtevo. 

Stroške v zvezi z zahtevo nosi vlagatelj zahteve. 

3. člen 

Posameznik, ki meni, da podaki o osebnih dosjejih niso vero- 
dostojni, lahko s predlogom zahteva sodno varstvo. 
O predlogu odloča pristojno sodišče v nepravdnem postopku. 
V postopku, v katerem se odloča o predlogu, je javnost 
izključena. 

4. člen 

Po izteku 12-mesečnega roka od uveljavitve tega zakona, se 
podatki iz osebnih dosjejev, pridobljeni od bivših obveščeval- 
nih služb bivše SFRJ komisijsko uničijo. 

Komisijo sestavljajo: 

- štirje poslanci Državnega zbora RS (po eden iz dveh naj- 
močnejših pozicijskih strank ter po eden iz dveh najmočnej- 
ših opozicijskih strank): 
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- sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije; 

- temeljni javni tožilec. 

Delo bi opravili strokovni delavci Ministrstva za notranje za- 
deve. 

5. člen 

Ne uničijo se naslednji podatki iz osebnih dosjejev, pridob- 
ljeni iz bivših obveščevalnih služb bivše SFRJ: 

- analize, poročila in gradiva, ki imajo nesporen zgodovin- 
skih pomen ali pomen za varnost države; 

- podatki o dejanjih, ki so bila storjena zoper posameznika 
z odvzemom življenja ali svobode, brez pravne podlage; 

- podatki, ki bi omogočili razčiščevanje spornih obsodb. 

Kateri podatki iz osebnih dosjejev se ne uničijo, odloča komi- 
sija v sestavi: 

- štirje poslanci Državnega zbora RS (po eden iz dveh naj- 
močnejših pozicijskih strank ter po eden iz dveh najmočnej- 
ših opozicijskih strank); 

•i 
- sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije; 

- temeljni javni tožilec: 

- redni profesor na Filozofski fakulteti (Katedra za novejšo 
zgodovino). 

6. člen 

Posameznik, ki meni, da se z uničenjem ali neuničenjem 
podatkov iz osebnih dosjejev pridobljenih bivših obveščeval- 
nih služb bivše SFRJ, ki se nanašajo nanj, kršijo njegove 
pravice, lahko vloži predlog iz 3. teze tega zakona. 

7. člen 

Ker v Republiki Sloveniji ni dosjejev kontraobveščevalne 
službe in drugih obveščevalnih služb bivše SFRJ, se lahko 

njihovi morebitni sodelavci prijavijo Ministrstvu za notranje 
zadeve, tako, da se prepreči njihovo ponovno aktiviranje za 
delo teh služb. 

8. člen 

Minister za notranje zadeve v roku 2 (dveh) mesecev po 
uveljavitvi tega zakona, pripravi vse potrebno za izvedbo 
zakona. 

Po preteku tega roka, minister za notranje zadeve v Uradnem 
listu Republike Slovenije objavi pogoje vpogleda v osebne 
dosjeje. 

V vpogled se dovoli posameznikom ob sodelovanju uradne 
osebe, ki prepreči odnašanje celotnega ali delnega akta. 

9. člen 

Minister za notranje zadeve v skladu s tem zakonom in tu 
določenimi postopki izda podrobnejši predpis. 

10. člen 

Kdorkoli bi preprečil uničenje kakšnega osebega dosjeja ali 
njegovega dela, pridobljenega od bivših obveščevalnih služb 
bivše SFRJ, stori kaznivo dejanje preprečitve uničenja podat- 
kov iz osebnih dosjejev in se kaznuje s kaznijo zapora od 
6 (šest) mesecev do 2 (dveh) let. 

Kdorkoli podatke iz osebnih dosjejev pridobljenih od bivših 
obveščevalnih služb SFRJ po preteku roka za njihovo uniče- 
nje, razširja ali uporablja z namenom kršitve pravice do zaseb- 
nosti ali v politične namene, se kaznuje s kaznijo zapora, 
najmanj od enega leta do treh let. 

11. člen 

Zakon stopi v veljavo v 15-ih dneh po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
Polonca Dobrajc 
Zmago Jelinčič 
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