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Predlog zakona o DRUŽBI ZA IZGRADNJO AVTOCEST - EPA 33' \ HITRI 
POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DRUŽBI ZA IZGRADNJO AVTO- 
CEST, 

ki vam ga pošiljamo po hitrem postopku na podlagi 174. in 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Slovenije je napodlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije n na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbra Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena prestavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sdelovala: 
- Igor UMEK, minister za prome.in zveze. 
- Marjan DVORNIK, državni seretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 

Predlog zakona o družbi za izgradnjo cest 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji dne 27.7.1993 
na podlagi 185. člena Poslovnika Državnega zbora ob obrav- 
navi gradiva Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji sprejel 
sklep, da Vlada Republike Slovenije predloži v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije Zakon o družbi za 
gradnjo avtocest za septembrsko sejo Državnega zbora. 

* 
Na podlagi tega sklepa Vlada Republike Slovenije predlaga, 
da se ustanovi posebna družba, katere namen je priprava, 
organizacija in vodenje celotnega projekta gradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji, kar vključuje vsa preddela, odkup zem- 
ljišč, najem posojil, nadzor nad gradbenimi deli pri gradnji 
cest ter organizacijo vzdrževanja in upravljanja avtocest. Zato 
Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem zakona, ki bi 
urejal način ustanovitve družbe za gradnjo in vzdrževanje 
avtocest v Sloveniji, vlogo Republike Slovenije pri tem in 
način njene organizacije in poslovanja. 

Z zakonom naj bi se določila temeljna izhodišča za ustanovi- 
tev družbe in način vključitve državnega kapitala v samo 
družbo, vključevanje možnih investitorjev, financiranje ter 
nadzor nad njenim delovanjem. Tako naj bi Republika Slove- 
nija ustanovila družbo za gradnjo avtocest, v kateri bo imela 
Republika Slovenija večinski delež. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1. 

Razlogi za takšno ureditev gradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji so: 

- nujnost pospešene gradnje avtocest na podlagi projekt- 
nega financiranja, 
- omejene možnosti financiranja takšne pospešene gradnje 
iz integralnega proračuna, ker je v vsakem času težko prilaga- 
jati obseg razpoložljivih sredstev gradnji, prav tako pa je tudi 
za dokončanje celotne investicije težko zagotoviti sredstva 
v določenem roku, če dinamika virov ni zagotovljena za daljše 
časovno obdobje (proračun se sprejema za eno koledarsko 
leto), 
- mednarodne finančne inštitucije, kot so MBOR, EIB, EBOR, 
pri odobravanju posojil poleg preostale dokumentacije zahte- 
vajo tudi 3- do 5-ietni investicijski program in finančni plan 
investitorja. Takšnega dokumenta pa ni možno pripraviti na 
podlagi integralnega proračuna. 

Dosedanje stanje in raziskave so pokazale, da hitrejša gradnja 
avtocest v Republiki Sloveniji s sedanjim sistemom financira- 
nja ni mogoča, čeprav je za vključitev Slovenije v prometne 
tokove v Evropi avtoceste nujno treba zgraditi. Tudi analiza 
možnosti gradnje avtocest s sedanjim načinom financiranja in 
podeljevanje koncesij tujim investitorjem ni dala zadovoljivih 

rezultatov. Zato je pospešeni pagram gradnje avtocest 
mogoče uresničiti le s posebnimi fnančnimi aranžmaji. 

Ob upoštevanju predvidenih rokov :a gradnjo in slovenskih 
potreb je treba gradnjo slovenske^ avtocestnega sistema 
zastaviti projektno, z združevanjem fseh kapitalskih in pro- 
jektnih zmogljivosti v Republiki Slveniji ter z vključitvijo 
možnih domačih in tujih investitorje* s tem pa tudi hitrejšo 
gradnjo avtocest. Namen družbe, za tetero se s predlaganim 
zakonom postavljajo temeljni zakonskokviri za njeno ustano- 
vitev in najem kapitala države, pa je, d<se preko nje najamejo 
finančna sredstva za gradnjo cest p načelu projektnega 
financiranja, ki zahteva pomembno ganntno vlogo Republike 
Slovenije. 

Za uresničitev programa gradnje avtoest, predvsem pa za 
gradnjo prednostnih odsekov in poveza, bo možno uporabiti 
lastna sredstva in sredstva tujih postil ter z namenskim 
financiranjem s »cestnim tolarjem«. 

V preteklih letih se je že v uvodnih pogjanjih z nekaterimi 
možnimi tujimi koncesionarji pokazalo, a koncesijska grad- 

OBRAZLOŽITEV 

ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM'OSTOPKU 

Glede na stanje in dejanske potrebtnašega pro- 
meta je treba gradn|o našega čestoga sistema 
pospešiti. 

Zakon o družbi za gradnjo avtocest llovenije bo 
omogočil postopno Izpolnitev temeljiti zahtev za 
hitrejšo gradnjo avtocest v Republiki liovenijl. Te 
zahteve so: ustanovitev družbe, načlr vključeva- 
nja državnega kapitala v samo družb« In možnih 
soinvestitorjev, način upravljanja, potovanja in 
financiranja ter nadzora gradnje avtoost v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Ob upoštevanju predvidenih rokov za jradnjo In 
slovenskih potreb je treba gradnjo slovenskega 
avtocestnega sistema zastaviti projektio, z zdru- 
ževanjem vseh kapitalskih in projektivni zmoglji- 
vosti v Republiki Sloveniji ter z vključitvi možnih 
domačih in tujih investitorjev, kar bo dnogočllo 
hitrejšo gradnjo avtocest, za katero se s predlaga- 
nim zakonom postavljajo temeljni zakortki okviri 
za njeno ustanovitev in vključevanje kartala dr- 
žave, da se preko nje najamejo doma# to tuja 
finančna sredstva za gradnjo cest po natolu pro- 
jektnega financiranja. 

Glede na navedeno to še zlasti to, da s» začete 
dejavnosti za pridobitev posojil mednarodnih fi- 
nančnih institucij, je treba sprejeti ta ztkon po 
hitrem postopku. 
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nja za Slovenijo ne bi bila najugodnejša, saj noben koncesi- 
onar ne vlaga v koncesijo večjih vsot iz lastnih sredstev, poleg 
tega pa bi morala država dati koncesionarju že zgrajene 
avtoceste v uporabo, s pomočjo katerih bi si tuji investitor 
zagotovil tudi povračilo lastne udeležbe pri gradnji cest. Vse, 
kar lahko zagotovi tuji koncesionar, lahko zagotovi tudi 
družba, ki bo skrbela za racionalno gradnjo z najnižjimi mož- 
nimi cenami in najnižjimi stroški financiranja ter menedže- 
menta. Po določenem času, ki bo precej krajši od trajanja 
koncesije, pa bo država lahko pobirala tudi dobiček, ki bi 
sicer pripadal tujcu. 

2. 

Tudi izkušnje v državah Evropske skupnosti in še zlasti pri 
naših sosedih so pokazale, da so poiskali prav takšen pristop 
pri financiranju avtocest. Iz pravnih ureditev v teh državah je 
razvidno, da so resorna ministrstva vlad oziroma posamezni 
upravni organi ter proračun pretoga oblika organiziranosti, 
da bi lahko ob vrsti upravnih nalog delovali tudi kot inštitucije 
za učinkovito financiranje in gradnjo avtocest. Rešitve so 
iskali v spremenljivih pravno organizacijskih oblikah, name- 
njenih financiranju, gradnji, vzdrževanju in upravljanju avto- 
cest ter lahko delujejo po načelu gospodarskih javnih služb. 

Tako na primer v Republiki Avstriji za financiranje avtocest in 
hitrih cest skrbi Delniška družba za financiranje avtomobil- 
skih in hitrih cest, ki je bila ustanovljena z zveznim zakonom 
z dne 8.10.1982. Delniška družba ima sedež na Dunaju in 
osnovni kapital, ki je bil z zakonom predpisan v minimumu 
100 mio avstrijskih šilingov. Delnice delniške družbe so 
v celoti v lasti države - Republike Avstrije. Družba je v glav- 
nem financirana iz sredstev zveznega proračuna (zlasti iz 
namensko vezanih dohodkov iz davka na naftni derivati ter 
dajatev na podlagi posebnih pravnih naslovov npr.: plačila za 
priključke javnih cest in poti na zvezne ceste; plačil lastnikov 
storitvenih objektov, ki so namenjeni udeležencem v prometu 
na zveznih avtocestah in zveznih hitrih cestah; plačil za vsako 
nenamensko uporabo zveznih cest ipd.) in izvaja operacije 
kreditiranja v Avstriji ter tujini, mora pa prevzeti financiranje 
tistih gradbenih ukrepov, ki izhajajo iz izpolnjevanja obvezno- 
sti po sklenjenih sporazumih o hitrejši gradnji odsekov zvez- 
nih cest med Republiko Avstrijo ter posameznimi deželami. 

III. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

a) Družba se organizira v obliki gospodarske javne družbe, saj 
se s tem želi doseči, da družba deluje na podlagi poslovnih 
interesov z racionalno povezavo in organizacijo vseh zmoglji- 
vosti domačih in tujih virov financiranja. Država bo lastnik 
družbe in s tem zagotavlja tudi odločujoč vpliv pri opravljanju 
in vodenju poslovanja družbe. 

Pri izbiri organizacijske oblike Vlada Republike Slovenije 
pedlaga delniško družbo, ki ustreza interesom predlagatelja 
in pa svoji organizacijski strukturi izpolnjuje merila, ki si jih je 
Vlada Ttopublike Slovenije zastavila v zvezi s projektom grad- 
nje avtocest 

BESEDILO ČLENOV: 
■' ; . • 

SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 

S tem zakonom se ureja način ustanovitve družbe za gradnjo, 
vzdrževanje in upravljanje avtocest Republike Slovenije. 

USTANOVITEV DRUŽBE 

2. Člen 

Družba ima obliko delniške družbe in deluje po Zakonu 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), če 
s tem zakonom posamezna vprašanja niso drugače rešena. 

b) Zakon opredeljuje družbo kot delniško družbo. Država 
Slovenija nastopa v družbi kot ustanovitelj in ima ves čas 
trajanja v družbi večinski delež. V postopkih ustanavljanja in 
poslovanja družbe Republiko Slovenijo predstavlja Vlada 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu družbe. 

c) Osnovni kapital ob ustanovitvi družbe znaša 51 mio SIT. 
Delež Republike Slovenije v ustanovnem osnovnem kapitalu 
družbe je 100%, pri vsaki spremembi kapitala družbe delež 
države ne sme pasti pod 51% upravljavskih delnic. 

Delež Republike Slovenije se zagotovi iz proračuna Republike 
Slovenije. 
d) Viri sredstev za poslovanje družbe so poleg osnovnega 
kapitala: najeta posojila; sredstva, zbrana z Zakonom o zago- 
tovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93), in druga 
namensko zbrana sredstva; sredstva, zbrana s cestninami; 
sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev; prihodki 
od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah in drugi viri. 

Uprava družbe ima do 5 članov (direktorjev) in jih imenuje 
Vlada Republike Slovenije. Upravo zastopa in vodi predsednik 
uprave (direktor družbe), njihova pristojnost pa se podrob- 
neje opredeli v statutu družbe. 

e) Nadzor države nad poslovanjem družbe je zagotovljen: 
- z večinskim deležem Republike Slovenije v osnovnem kapi- 
talu družbe; 
- s pristojnostjo nadzornega sveta, članov, katerih odloču- 
jočo večino izvoli, odpokliče in razrešuje Državni zbor Repu- 
blike Slovenije; 
- z upravo družbe, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. 

f) Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Republika Slovenija vstopa v družbo kot večinski delničar in 
zagotavlja najmanj 51% vsega osnovnega kapitala družbe. 
Zato je s sprejemom zakona že ob ustanovitvi družbe potre- 
ben finančni prispevek Republike Slovenije, ki ga mora ta 
zagotoviti iz sredstev proračuna. To je že ob ustanovitvi dolo- 
čena finančna obremenitev Republike Slovenije, ki pa je vsaj 
kot ustanovitveni strošek že zagotovljen v proračunu Repu- 
blike Slovenije za gradnjo avtocestnega sistema, dodatno pa 
so sredstva zagotovljena tudi s posebnim zakonom za namen- 
sko zbiranje sredstev za gradnjo avtocestnega sistema z ben- 
cinskim tolarjem. Ustanovitveni kapital iz navedenega vira 
znaša 51 mio SIT. 

Republika Slovenija si s tem zagotavlja tudi večinski uprav- 
ljavski vpliv. Družba naj bi po začetnem obdobju obratovala 
donosno in ustvarjala dobiček. 

Edini ustanovitelj je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada 
Republike Slovenije. 

DEJAVNOST DRUŽBE 
3. člen 

Družba pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdrževanje 
omrežja avtocest ter upravlja avtoceste v Republiki Sloveniji. 

Družba mora za najetje posojil in izdajo obveznic ter izdajo 
garancij predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije s posebnim zakonom. 

KAPITAL DRUŽBE 

Osnovni kapital družbe ob ustanovitvi znaša 51 mio SIT in ga 
Republika Slovenija zagotovi iz sredstev, zbranih z Zakonom 
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o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji. 

Pri spremembi kapitala delež glasov, ki jih ima Republika 
Slovenija v skupščini družbe, ne sme pasti pod 51%. 

POSLOVANJE DRUŽBE 
5. člen 

Viri sredstev za poslovanje družbe so: 

- vplačani kapital družbe; 
- najeta posojila; 
- sredstva, zbrana z Zakonom o zagotovitvi namenskih sred- 
stev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 46/93); 
- druga namensko zbrana sredstva; 
- sredstva, zbrana s cestninami za ceste, ki jih upravlja 
družba; 
- sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev; 
- prihodki od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah; 
- drugi viri. 

Vir iz tretje alinee predhodnega odstavka tega člena se s skle- 
pom Vlade Republike Slovenije uporabi kot delež Republike 
Slovenije za ustanovitev in povečanje kapitala družbe. 

6. člen 

Finančni načrt, zaključni račun in poslovno pročilo sprejme 
Skupščina po predhodnem mnenju nadzomga sveta, potrdi 
pa ga Vlada Republike Slovenije. 

NADZORNI SVET 

7. člen 

Eno tretjino članov nadzornega sveta imenie Državni zbor 
Republike Slovenije. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

8. člen 

Obstoječe odseke avtocest prenese RepOlika Slovenija 
v upravljanje tej družbi s pogodbo. 

9. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. 

Zakon o družbi za gradnjo avtocest Slovenije ureja način 
ustanovitve Družbe za gradnjo avtocest Republike Slovenije. 

Priprava in predložitev zakona sta bili naloga Vlade Republike 
Slovenije, sprejete s sklepom 11. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije dne 27. 7. 1993. 

Z ustanovitvijo Družbe za gradnjo avtocest Republike Slove- 
nije se bo zagotovila hitrejša gradnja avtocest v Republiki 
Sloveniji, saj je analiza možnosti gradnje avtocest s sedanjim 
načinom financiranja pokazala, da na takšen način avtocest 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva ni mogoče 
hitreje graditi. Tudi analiza možnosti gradnje s podelitvijo 
koncesije tujim investitorjem ni dala zadovoljivih rezultatov, 
tako da je mogoče izvesti pospešen program gradnje le 
s posebnimi finančnimi aranžmaji, kar pa omogoča ustanovi- 
tev družbe. 

2. 

Zakon temelji na načelu, da lahko država učinkovito pospeši 
gradnjo avtocestnega sistema le, če z ustanovitvijo oziroma 
vložitvijo lastnega razpoložljivega kapitala v delniško družbo, 
najetjem domačega in tujega kapitala doseže združevanje 
vseh kapitalskih in projektnih zmogljivosti v Republiki Slove- 
niji. 

Zakon ureja ustanovitev družbe ter temeljne statusne značil- 
nosti družbe. Ustanovi se kot delniška družba v skladu z Zako- 
nom o gospodarskih javnih službah, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

Ustanovitelj družbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije (2. člen). 

Družba pripravlja, organizira in vodi projekt gradnje in vzdrže- 
vanja ter upravljanja avtocest, ki jih zgradi ali prevzame 
s pogodbo od Republike Slovenije. Predvideno je, da mora 
družba za najetje posojil, izdajo obveznic in izdajo garancij 
pridobiti predhodno soglasje Državnega zbora na podlagi 
posebnega zakona (3. člen). 

Zakon določa osnovni ustanovni kapital družbe in pa delež 
Republike Slovenije, ki tudi pri poznejših spremembah kapi- 
tala ne sme pasti pod 51%. S to določbo Republika Slovenija 

ves čas poslovanja ohranja nadzor nad posl 
kot večinski lastnik (4. člen). 

Določeni so viri za poslovanje družbe, ki naj 
zacijo namena družbe. Ti viri so: 

- vplačani kapital družbe, 
- najeta posojila; 
- sredstva, zbrana z Zakonom o zagotovitvi fimenskih sred- 
stev za gradnjo avtocestnega omrežja v Refbliki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 46/93); 
- druga namensko zbrana sredstva; 
- sredstva, zbrana s cestninami za ceste, ki jih upravlja 
družba; 
- sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev; 
- prihodki od oddaje spremljajočih dejavnostna avtocestah; 
- drugi viri (S. člen). 

Najpomembnejše odločitve družbe, kot so Inančni načrt, 
zaključni račun in poslovno poročilo, potrdi p prejemu na 
organih družbe Vlada Republike Slovenije (6. i len). 

Nadzorni svet je osrednji organ nadzora drul>e in zastopa 
interese javnosti in interese delničarjev. Parlammtarni nadzor 
nad poslovanjem družbe je zagotovljen z imeno'anjem član - J[ ' 
nadzornega sveta, ki jih imenuje Državni zbor fepublik<" e/_ 
veni je (7. člen). -PM 'J 

Upravljanje že zgrajenih avtocest bo Repcjbnk& Slovenija na 
družbo prenesla s pogodbami (8. člen). v 

/r 
Z zakonom so urejena le temeljna iz 'nodišča za ustanovitev 
družbe. Podrobnosti bodo urejene .4 statutom družbe ki ie 
formalni ustanovni akt družbe in gia bo sprejel ustanovitelj 
družbe. ' 

Čeprav je družbo mogoče ustanoviti na več načinov ie oredvi- 
den sukcesivni način ustanovitve družbe, tako da se družba 
šteje za ustanovljeno, ko ustanovitelj sprejme statut 

3. 

Finančna sredstva, potrebna za ustanovitev družbe se zaao- 
tovijo v proračunu Republike Slovenije. Dodatna sredstva za 
gradnjo avtocestnega sistema in dokapitaiizacijo družbe pa 
so zagotovljena z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev 
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 

Ivanjem družbe 

agotovijo reali- 
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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR - EPA 343 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O URE- 
JANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, 
ki vam ga pošiljamo po hitrem postopku na podlagi 174. in 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 
Vlada Republike Slovenije je na podiagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 

- Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor, 

- Tomaž JEGLIČ, svetovalec vlade. 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

Državni zbor Republike Slovenije Je na 11. seji dne 
27. 7.1993 sprejel sklep, s katerim je Vladi Repu- 
blike Slovenije naložil, da za sejo Državnega zbo- 
ra Republike Slovenije v mesecu septembru pri- 
pravi predlog zakona o skrajšanju postopkov za 
pridobitev lokacijskih načrtov in gradbenih dovo- 
ljenj za infrastrukturne objekte in naprave naci- 
onalnega pomena. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
obravnava in sprejme po hitrem postopku v skla- 
du z 201. členom poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije zaradi izrednih potreb države 
in zato, da potekajo postopki sprejemanja zako- 
nov, ki se nanašajo na izgradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji sočasno. 

I. UVOD 

1/1 .OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Sedanji predpisi s področja urejanja prostora in o graditvi 
sicer niso neusklajeni ali celo v nasprotju z ustavo Republike 
Slovenije, vseeno pa predstavljajo precejšnjo zavoro za prido- 
bivanje potrebnih dovoljenj za posege v prostor, ker zahtevajo 
dolgotrajne in nepotrebne zaporedne postopke. Ne glede na 
to pa je potrebno tem še vedno veljavnim predpisom priznati 
zaslugo za to, da je Slovenija skoraj edina država na svetu, ki 
ima svoje območje v celoti pokrito s prostorskimi plani 
v merilu 1:5000 in do parcele natančno. To omogoča 
natančno prostorsko planiranje in strokovno odločanje tudi 
z upoštevanjem lastništva. Veljavni predpisi pa nimajo vgraje- 
nih mehanizmov za hitro reagiranje na investicije državnega 
pomena in so zato postopki formalnega odločanja, to je tudi 
potrebnih spreminjanj ali dopolnjevanj sprejetih odločitev, 
dolgotrajni. 

V zadnjem letu dni so se tako v javnosti kot med poslanci 
Državnega zbora vedno bolj pojavljale zahteve po hitrejši 
gradnji avtocestnega omrežja, pa tudi druge infrastrukture. 
Zato je Državni zbor Republike Slovenije na 11. seji dne 27. 7. 
1993 sprejel sklep, s katerim je Vladi naložil, da za septembr- 
sko sejo Državnega zbora pripravi predlog zakona o skrajša- 
nju postopkov za pridobitev lokacijskih načrtov in gradbenih 
dovoljenj za infrastrukturne objekte in naprave nacionalnega 
pomena. 

Dolgotrajnost dosedanjih postopkov izhaja iz zakona o ureja- 
nju prostora in iz zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor, (Ur. I. SRS, št. 18/84). Ta zakona sta še vedno 

veljavna in izhajata iz načel dogovornega sporazumevanja, 
kot je bil uzakonjen s sistemom družbenega planiranja. 

Enak učinek ima tudi zakon o graditvi objektov s predpisova- 
njem gradbenega dovoljenja. Le-to se (za razliko od lokacij- 
skega dovoljenja, ki se ukvarja s problemom in primernostjo 
umeščanja objekta v prostor in kjer v upravnem postopku 
nastopa veliko število strank) omejuje na nepotrebno upravno 
dovoljevanje dejanj, ki so pretežno določena s tehničnimi in 
drugimi splošnimi predpisi, s tem pa podvaja trajanje uprav- 
nega postopka in podaljšuje čas priprave za dovoljenje 
potrebne projektne dokumentacije. Podaljševanje rokov je 
torej posledica tako zaporednega nizanja dveh upravnih 
postopkov, kot tudi za gradbeno dovoljenje zahtevanega per- 
fekcionističnega obsega in obdelave projektov za pridobitev 
dovoljenj. 

Na videz bi bilo najbolj preprosto zaradi prej opisanih vzrokov 
nemudoma sprejeti že dodobra pripravljen nov zakon o ureja- 
nju prostora in graditvi, ki bo razveljavil dosedanje zakone 
o ure janju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor, o stavbnih zemljiščih in o graditivi objektov. Teže pa 
bi bilo tak zakon takoj in v celoti uveljaviti, zlasti zato, ker še ni 
niti sprejet zakon o (državni) upravi in lokalni samoupravi. 
Zato je ta čas edino smotrno vnaprej sprejeti rešitve, ki bodo 
omogočale pospešitev priprave, sprejemanja in realizacije 
pomembnih infrastrukturnih lokacijskih načrtov, takšen ali 
podoben model pa bi se nato prenesel tudi v dokončni novi 
zakon. 

Zakon, ki bo omogočil pospešitev priprave in sprejemanja 
splošnih in konkretnih pravnih aktov samo za izgradnjo avto- 
cest predlagamo zato, ker se naj zadevni zakon sprejema po 
hitrem postopku. Urgentnost reševanja vprašanj avtocest 
sicer ni v ničemer večja od problematike ostalih infrastruktur- 
nih objektov in naprav nacionalnega pomena, to je tudi želez- 
niškega prometa, energetike, vodnega gospodarstva in ekolo- 
gije. Za to področje se lahko pripravi in sprejme zakon po 
normalnem postopku Državnega zbora. 

1/2. CILJI ZAKONA 

Cilji zakona so glede infrastrukturnih objektov in naprav naci- 
onalnega pomena naslednji: 

- skrajšanje in poenostavitev postopkov za pripravo in spre- 
jemanje lokacijskih načrtov; 
- skrajšanje in poenostavitev postopkov za pripravo in spre- 
jemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbe- 
nih planov; 
- skrajšanje in poenostavitev upravnih postopkov za pridobi- 
tve dovoljenj; 
- zagotovitev možnosti za strokovno prostorsko planiranje in 
projektiranje; 
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- zagotovitev predpisanega varstva okolja; 
- poenostavitev izpolnitve pogojev za pridobitev zemljišč; 
- zagotovitev demokratičnega odločanja in soodločanja jav- 
nosti na vseh ravneh (občina in republika); 
- odprava oz. znižanje odškodnin zaradi sprememb namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč in gozda. 

Cilj novega zakona je torej poenostavitev, vendar ne na škodo 
strokovnosti ter pospešitev postopkov priprav in sprejemanja 
vseh lokacijskih načrtov za izgradnjo avtocest, ki predstav- 
ljajo infrastrukturni objekt nacionalnega pomena z upošteva- 
njem dejstva, da takšni postopki ne smejo iti v škodo soodlo- 
čanja javnosti ter strokovnosti in demokratičnosti odločanja, 
tudi z vidika razmerij med občino in republiko. 

Prvi cilj zakona je v skrajšanju danes več let trajajočega roka, 
ki preteče od datuma, ko poda zainteresirani minister pobudo 
ministru pristojnemu za urejanje prostora, do datuma, ko 
sprejme Vlada Republike Slovenije odlok o lokacijskem 
načrtu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predlagatelj ocenjuje, da so ti roki realno naslednji: 

- priprava predloga LN od 2,5 meseca do 6 mesecev 
- priprava sklepa o javni razgrnitvi od 15 dni do 1 meseca 
- javna razgrnitev obvezno 1 mesec 
- odločitev oziroma stališče o pripombah in predlogih 

od 15 dni do 1 meseca 
- dopolnitve in popravki javno razgrnjenega LN (usklajen 
predlog) od 1 meseca do 45 dni 
- sprejemanje odloka o LN vključno z Državnim zborom 

od 15 dni do 2.5 meseca 
SKUPAJ najmanj 6 mesecev 

največ 11 do 13 mesecev 

Drugi cilj zakona je z združitvijo lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja skrajšati rok pridobitve dovoljenja najmanj za 
3 mesece, dejansko glede na dosedanje izkušnje pa pov- 
prečno za 6 do 9 mesecev. 

1/3. TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Bistveno temeljno načelo predloženega zakona je z minimal- 
nimi sredstvi poseči v obstoječo zakonsko ureditev, nadalje 
njegova preglednost v primerjavi z ostalimi še veljavnimi 
predpisi s področja urejanja prostora ter nedvoumnost, da se 
njegove določbe nanašajo samo na postopke priprav in spre- 
jemanja lokacijskih načrtov za nove avtoceste. Enaka pre- 
glednost bi bila dosežena sicer tudi, če bi se zakon nanašal na 
vse infrastrukturne objekte in naprave nacionalnega pomena. 

Vsem udeležencem priprave se definirajo maksimalni roki. 

Postopki odločanja se na nivoju splošnih pravnih aktov parali- 
zirajo namesto, da so zaporedni, pri čemer se prihrani čas za 
odločanje in poveča kvaliteta odločitev zaradi soočanja gene- 
ralnih in detaljnjih prostorskih rešitev. 

Uvede se združitev odločanja na nivoju konkretnih pravnih 
aktov z institutom enega dovoljenja v zadevah zunanjih raz- 
merij novogradenj (lokacijsko dovoljenje) in tehničnih para- 
metrov novogradnje same (gradbeno dovoljenje), s čimer se 
prihrani na času in stroških ter poveča kvaliteta pravne odlo- 
čitve, saj gre za soočanje endogenih in eksogenih projektnih 
rešitev. 

Posamezne zakonske rešitve so naslednje; 

Pobudo za pripravo lokacijskega načrta za infrastrukturni 
objekt da zainteresirani minister oz. minister za promet in 
zveze. Na podlagi pobude minister pristojen za urejanje pro- 
stora določi program priprave lokacijskega načrta. 

Če lokacijski načrt pomeni spremembe prostorskih planskih 
aktov republike ali občine se lokacijski načrt, dopolnjen 
s planskimi gradivi, uporabi tudi za istočasne spremembe in 
dopolnitve dolgoročnih in srednjeročnih planov občine in 

republike. Minister določi rok za pripravo predloga lokacij- 
skega načrta, ki ne sme biti daljši kot šest mesecev od dneva 
pobude. Minister pošlje program priprave lokacijskega načrta 
prizadetim občinam. 

Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o javni razgrnitvi 
lokacijskega načrta, ki nadomešča tudi sklepe občinskih 
izvršnih svetov. Javna razgrnitev traja en mesec. Kadar ima 
lokacijski načrt lastnosti sprememb in dopolnitev republiških 
prostorskih planskih aktov, Vlada predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da ga sprejme kot njihove spremembe in 
dopolnitve, skupščinam občin pa da ga sprejmejo kot spre- 
membe in dopolnitve svojih prostorskih planskih aktov. 

Občinske skupščine morajo opraviti obravnavo predloga 
lokacijskega načrta, Državni zbor pa njegovo prvo branje 
v času javne razgrnitve. Pripombe iz javne razgrnitve in obrav- 
nav lokacijskega načrta pošljejo občine ministru najpozneje 
v 15. dneh po končani javni razgrnitvi. 

O osvojitvi pripomb odloči minister za okolje in prostor 
soglasju z zainteresiranim ministrom najkasneje v tridesetih 
dneh po zaključku javne razgrnitve. 

V primerih, ko se lokacijski načrt šteje za spremembe in 
dopolnitve prostorskih planskih aktov občin, ga pošlje v spre- 
jem tudi pristojnim skupščinam občin, ki morajo Vlado naj- 
kasneje v 30 dneh, po prejemu usklajenega predloga obvestiti 
o njegovem sprejemu. 

V primerih, ko se lokacijski načrt šteje tudi za spremembe in 
dopolnitve prostorskih planskih aktov Republike Slovenije, ga 
Vlada pošlje v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Če skupščina občine ne sprejme iz lokacijskega načrta izhaja- 
jočih sprememb oz. dopolnitev svojih prostorskih planskih 
aktov, jih sprejme Državni zbor kot spremembo oz. dopolnitev 
republiškega prostorskega planskega akta z izključno veljav- 
nostjo za območje urejanja c lokacijskim načrtom. Če skupš- 
čina občine najkasneje v 30 dneh ne obvesti Vlade o sprejemu 
lokacijskega načrta, se šteje, da je lokacijski načrt kot spre- 
membe in dopolnitve svojih prostorskih planskih aktov spre- 
jela. 

Dovoljenje za gradnjo infrastrukturnoga objekta kot nadome- 
stilo za lokacijsko in gradbeno dovoljenje izda na podlagi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora vsebo- 
vati najmanj elemente, ki so po 11. členu zakona o graditvi 
objektov predpisani za idejne projekte ter poročilo vplivov na 
okolje po 55. členu zakona o varstvu okolja z enotno odločbo 
minister v soglasju z ministrom za gospodarske dejavnosti. 

Za pridobitev takšnega dovoljenja torej ne bo potrebno več 
prilagati tako kot do sedaj kompleksnih projektov za pridobi- 
tev gradbenega dovoljenja, ampak bo zadoščal idejni projekt, 
ki je po veljavnih predpisih dovolj podrobna dokumentacija za 
dovoljevanje v javnem interesu. 

1/4. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORA- 
ČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

Finančna sredstva za pripravo lokacijskih načrtov in prostor- 
skih planskih aktov so že predvidena v okviru posameznih 
proračunskih postavk ministrstev, pristojnih za posamezna 
področja materialne infrastrukture. Potreben bo njihov pre- 
nos na podlagi posameznih predlogov pristojnih ministrov in 
določil programa priprave lokacijskega načrta. 

Vlada lahko na osnovi veljavnega lokacijskega načrta odloči, 
da se za zemljišča potrebna za izgradnjo avtocest izračunana 
odškodnina zaradi sprememebe namemebnosti kmetijskega 
zemljišča oz. gozda zniža ali ne plačuje. Takšen predlog za 
znižanje se mora ustrezno utemeljiti že v pripravah na ivesti- 
cijo oz. takšen strošek upoštevati pri ekonomskem izračunu 
investicije ter pri variantnih preveritvah možnih tras avtoceste 
z namenom izogibanja najboljših kmetijskih zemljišč. 
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Na račun ukinitve odškodnin zaradi spremembe namembno- 
sti kmetijskih zemljišč ali gozdov je po ocenah mogoče priča- 
kovati znižanje cen km avtoceste (upoštevajoč tudi nekatere 
druge vplive) tudi do 25% (pri širini cestnega sveta 26 m bi na 
provrstnem kmetijskem zemljišču sedaj veljavna odškodnina 
znašala do 1 MIO USD / km AC). Vendar pa je ob tem treba 
upoštevati, da gre za izpad proračunskih prihodkov, ne pa za 

realne prihranke, s tem v zvezi pa za indirektno prerazporedi- 
tev znotraj integralnega proračuna v korist infrastrukturnih 
resorjev. 

Posebna bremena za republiški in občinske proračune s pred- 
laganim zakonom ne nastanejo. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 
list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št.26/90, 18/93 
ter 47/93) se dopolni tako, da se za 45. členom doda novo 
poglavje z naslovom: 

»5. Postopki sprejemanja lokacijskih načrtov In pridobivanja 
upravnih dovoljenj za avtoceste« 

in naslednji novi členi: 

»45. a člen 

(1) Priprava lokacijskega načrta za avtocesto se prične na 
doku mentiran predlog ministra, v čigar delovno področje 
spada avtocesta. 

(2) Na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen 
za prostor (v nadaljevanju: minister), določi program priprave 
lokacijskega načrta, s katerim določi zlasti: 

- vsebino lokacijskega načrta, ki je smiselni izvleček sestavin 
iz 28.,29. in 32. člena tega zakona oziroma iz 29.,31.,34.,35. in 
43. člena zakona o urejanju prostora Ur l. SRS štev. 18/84 in 
15/89) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS 
štev. 32/93), obvezno pa vsebuje načrt gradbenih parcel ter 
tehnične elemente za zakoličenje objektov in parcel; 
- rok za pripravo lokacijskega načrta, ki ne sme biti daljši kot 
šest mesecev od dneva predloga iz 1. odstavka. 

(3) Če z zakonom določen organ oziroma organizacija v 15 
dneh ne poda pogojev, svojega mnenja oziroma z zakonom 
predpisanega soglasja, se šteje, da nima pogojev oziroma, da 
z lokacijskim načrtom soglaša. 

(4) Minister pošlje program priprave lokacijskega načrta Vladi 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada), ministru iz 
prvega odstavka tega člena in občinam, na območju katerih 
bo locirana avtocesta. 

45. b člen 

(1) Minister v soglasju z ministrom, v čigar delovno področje 
spada avtocesta, v 15 dneh po izteku roka iz 3. alinee drugega 
odstavka prejšnjega člena predloži Vladi predlog lokacijskega 
načrta. 

(2) Vlada sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga iz prejš- 
njega odstavka, v primerih iz 45. d člena pa tudi sklep o javni 
razgrnitvi prostorskih planskih aktov. Vlada objavi sklep 
o javni razgrnitvi in pošlje predlog lokacijskega načrta obči- 
nam. Sklep Vlade nadomešča sklepe občinskih izvršnih sve- 
tov o javni razgrnitvi. 

(3) Občine morajo razgrniti predlog lokacijskega načrta 
v roku, ki je določen s sklepom iz prejšnjega odstavka. Javna 
razgrnitev traja en mesec. 

45. c člen 

0) Pripombe in predloge z javne razgrnitve in obravnav pred- 
'oga lokacijskega načrta pošljejo občine ministru najpozneje 
v 15 dneh po izteku roka javne razgrnitve. Če v tem roku 
minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve, se šteje, da na 
predlog lokacijskega načrta ni pripomb, oziroma da je ta 
usklajen. 

(2) O utemeljenosti pripomb in predlogov odloči minister 
v soglasju z ministrom, v čigar delovno področje spada avto- 
cesta, najkasneje v tridesetih dneh po zaključku javne razgrni- 
tve. 

45. č člen 

(1) Minister pripravi v 45 dneh po sprejetju odločitve iz 2. 
odstavka 45.c člena zakona usklajen predlog lokacijskega 
načrta in ga pošlje v sprejetje Vladi. V tem času pa se mora od 
z zakonom določenih organov oziroma organizacij pridobiti 
njihova mnenja oziroma z zakonom predpisana soglasja. 

45. d člen 
(1) Kadar lokacijski načrt za avtocesto ni skladen z veljavnimi 
prostorskimi sestavinami občinskih ali republiških dolgoroč- 
nih in srednjeročnih družbenih planov (v nadaljnjem besedilu: 
občinski oziroma republiški prostorski planski akti) oziroma 
v njih nima podlage, se v postopku njegovega sprejemanja 
istočasno sprejmejo tudi spremembe oziroma dopolnitve teh 
aktov. 

(2) Kadar v primeru iz prejšnjega odstavka lokacijski načrt ni 
skladen z republiškim prostorskim planskim aktom ali v njem 
nima podlage, Vlada predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor), da ga 
sprejme v delu, ki predstavlja spremembe oziroma dopolnitve 
republiškega prostorskega planskega akta. 

(3) Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi prostorskimi 
planskimi akti ali v njih nima podlage, ga Vlada pošlje skupš- 
čini občine s predlogom, da ga sprejme v delu, ki predstavlja 
spremembe oziroma dopolnitve občinskih prostorskih plan- 
skih aktov. 

(4) Državni zbor oziroma skupščina občine opravita prvo 
obravnavo po drugem oziroma tretjem odstavku tega člena 
v času javne razgrnitve lokacijskega načrta. 

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora skupščina 
občine sprejeti spremembe oziroma dopolnitve občinskih 
prostorskih planskih aktov najkasneje v 30 dneh po tem, ko ji 
je bil dostavljen usklajen predlog lokacijskega načrta. 

45. e člen 

(1) Če skupščina občine zavrne sprejetje odločitve oziroma 
v roku iz petega odstavka 45. d člena ne obvesti Vlade o spre- 
jetju ali o zavrnitvi sprememb oziroma dopolnitev občinskih 
prostorskih planskih aktov, sprejme zadevno odločitev 
Državni zbor kot spremembo oziroma dopolnitev republi- 
škega prostorskega planskega akta. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka veljajo za območje, ki se 
ureja z lokacijskim načrtom, le določila republiških prostor- 
skih planskih aktov. 

45. f člen 
Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi oziroma repu- 
bliškimi prostorskimi planskimi akti, ga Vlada sprejme po tem, 
ko so končani postopki oziroma izpolnjeni pogoji po 45. d in 
45. e členu. 

45. g člen 

Uredba Vlade o sprejetju lokacijskega načrta je podlaga za 
pripravo tehnične dokumentacije po predpisih o graditvi ob- 
jektov. 
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45. h člen 

(1) Za gradnjo avtoceste se na podlagi lokacijskega načrta in 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora vsebo- 
vati najmanj sestavine, predpisane po 11. členu zakona o gra- 
ditvi objektov (Ur.l. SRS štev. 34/84 in 29/86) za idejne projekte 
ter presoje vplivov na okolje po 55. členu zakona o varstvu 
okolja (Ur. I. RS štev. 32/93) izda enotno dovoljenje, ki vsebuje 
sestavine lokacijskega dovoljenja po predpisih o urejanju 
naselij in gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov ter nadomešča obe dovoljenji. 

(2) Dovoljenje po prejšnjem odstavku izda minister, pristojen 
za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev 
objektov po določilih drugega odstavka 204. člena zakona 
o splošnem upravnem postopku (Ur.l. SFRJ, št. 47/86). 

45. i člen 

Vlada Republike Slovenije lahko odloči, da se za zemljišča, 
potrebna za izgradnjo avtocest, odškodnina zaradi spre- 

/. 

Predlagane rešitve v zakonu skrajšujejo in poenostavljajo 
postopke pridobivanja lokacijskih načrtov in upravnih dovo- 
ljenj za določene objekte s tem, da: 

1) združujejo oziroma nalagajo sočasen potek postopka spre- 
jemanja lokacijskega načrta in postopkov sprejemanja spre- 
memb oziroma dopolnitev prostorskih planskih aktov repu- 
blike in občin v primerih, ko lokacijski načrt ni skladen z pro- 
storskimi planskimi akti; 

2) združujejo postopek izdaje lokacijskega dovoljenja in 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja v en postopek tako, 
da se za gradnjo izda enotno dovoljenje, ki vsebuje predpi- 
sane elemente lokacijskega dovoljenja in predpisane ele- 
mente gradbenega dovoljenja; 

3) skrajšujejo oziroma določajo maksimalne roke za posa- 
mezna dejanja oziroma faze v postopku sprejemanja lokacij- 
skega načrta. 

II. 

V posameznih členih predlaganega zakona so predvidene 
naslednje konkretne rešitve: 

Besedilo 45. a člena določa, kako se začne postopek priprave 
lokacijskega načrta, vsebino lokacijskega načrta in rok za 
njegovo pripravo. 

Bistvo določb 45. b člena je v tem, da sklep Vlade RS o javni 
razgrnitvi predloga lokacijskega načrta nadomesti tudi sklepe 
izvršnih svetov občinskih skupščin in v tem da zavezuje 
občine, da morajo poskrbeti, da se javna razgrnitev prične 
v rokih iz sklepa. Ta člen ter naslednja 45. c in 

45. č člen določajo roke, v katerih morajo nosilci priprave, 
obravnave in sprejemanja lokacijskega načrta opraviti posa- 

membe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, 
ki je po 17. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS 
štev. 17/86, in Ur.l. RS štev. 9/90 ter 5/91) prihodek republike, 
ne plačuje oziroma se zniža.« 

2. člen 

Glede postopka sprejemanja lokacijskih načrtov, pridobivanja 
upravnih dovoljenj in drugih vprašanj, ki jih glede objektov iz 
1. člena ureja ta zakon, se ne uporabljajo določbe naslednjih 
zakonov, če so z njim v nasprotju: 

- zakon o urejanju prostora (Ur.l. SRS štev. 18/84 in 15/89), 
- zakon o graditvi objektov (Ur.l. SRS štev. 34/84 in 29/86) in 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS štev. 17/86 in Ur. I. 
RS, štev. 9/90 ter 5/91). 

3. člen 

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

mezna dejanja. Za posamezna dejanja so določeni maksi- 
malni roki. 

V 45. d, 45. e in 45. f členu je določen postopek sprejemanja 
lokacijskega načrta v primeru, ko ta ni skladen s prostorskimi 
sestavinami občinskih oziroma republiških dolgoročnih in 
srednjeročnih družbenih planov. Zaradi skrajševanja postop- 
kov je predvideno istočasno sprejemanje lokacijskega načrta 
in morebitnih potrebnih sprememb oziroma dopolnitev veljav- 
nih prostorskih planskih aktov. 
V 45. g je predvideno, da je glede na dejstvo, da se ne izda 
posebno lokacijsko dovoljenje, lokacijski načrt podlaga za 
pripravo tehnične dokumentacije. 
V 45. h členu je predvideno, da se zaradi skrajševanja rokov za 
gradnjo objektov po tem zakonu izda enotno dovoljenje, ki 
vsebuje predpisane elemente lokacijskega dovoljenja in pred- 
pisane elemente gradbenega dovoljenja. Predvideni postopek 
izdaje enotnega dovoljenja izhaja iz drugega odstavka 204. 
člena zakona o splošnem upravnem postopku, ki v primeru, 
ko je z zakonom ali drugim predpisom določeno, da odloča 
en organ v soglasju z drugim organom, sestavi odločbo 
organ, za katerega je določeno, da jo izda in jo pošlje s spisi 
predmetne zadeve drugemu organu. Ta lahko da soglasje 
s potrdilom na sami odločbi ali pa s posebnim aktom. 
Odločba se šteje za akt organa, ki jo je izdal. Šteje se, da je 
odločba izdana, ko da drugi organ k njej soglasje. 

V 45. i členu je predlagano pooblastilo Vladi, da lahko 
sprejme odločitev, po kateri se za zemljišča, potrebna za 
gradnjo objektov po tem zakonu, ne plačuje odškodnina za 
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda 
v delu, ki je prihodek Republike Slovenija oziroma da se sicer 
predpisana odškodnina zniža. Taka določba je smiselna pred- 
vsem iz razloga, ker plačevanje te odškodnine za objekte po 
tem zakonu predstavlja nepotrebno tehnično obremenjevanje 
posameznih proračunskih porabnikov in služb, v kolikor je 
sprejemljivo stališče, da je s takimi določili povzročena indi- 
rektna prerazporeditev med porabniki integralnega prora- 
čuna ustrezna. 
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Predlog zakona o PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 

- EPA 73 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedolo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STE- 
ČAJU IN LIKVIDACIJI, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in 
188. 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: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 

1. TEMEUNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pogoje za izvedbo in postopek prisilne 
poravnave in stečaja nad dolžniki, določenimi s tem zakonom 
(v nadaljnem besedilu: dolžnika). 

(2) Namen tega zakona je tudi odprava insolventnosti dolž- 
nika s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter 
poplačilo upnikov. 

(3) Kadar zakon predvideva prenehanje pravne osebe z likvi- 
dacijo in določi, da jo izvede sodišče ali ne določi, kdo jo 
izvede, jo izvede sodišče po določbah tega zakona. 

2. člen 

(1) Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa 
plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen ter v dru- 
gih primerih, določenih z zakonom. 

(2) Stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega 
upnika. 

3. člen 

Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali 
osebno odgovorni družbenik. 

4. člen 

(1) Dolžnik po tem zakonu je samostojni podjetnik, gospodar- 
ska družba, zadruga ter druga pravna ali fizična oseba, za 
katero poseben zakon določa, da se nad njo opravi stečajni 
postopek. 

(2) Stečajni postopek se opravi tudi nad javnim podjetjem, če 
z zakonom ni določeno drugače. 

5. člen 

(1) Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upni- 
kom pred začetkom stečajnega postopka ter med njim skleni- 
tev prisilne poravnave. 

(2) Če je predlog za začetek postopka prisilne poravnave 
vložen pred začetkom stečajnega postopka, do konca 
postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno 
začeti stečajni postopek. 

2. SPLOŠNE DOLOČBE 

6. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna 
masa. 

(2) V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje, če 
z zakonom ni drugače določeno. 

(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre 
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega druž- 
benika, razen stvari in prejemkov, ki so po tem zakonu izvzete 
iz izvršbe. 

(4) Če osebno odgovorni družbenik iz tretjega odstavka tega 
člena verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz 
premoženja družbe, njegovo premoženje ne gre v stečajno 
maso. 

7. člen 

Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikovo premoženje, ki 
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečaj- 
nega postopka ali če je neznatne vrednosti. 

8. člen 

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo 
z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko. S tem 
dnem nastopijo v skladu z določbami tega zakona omejitve 
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in poo- 
blastila poslovodnih organov, organov upravljanja in zastop- 
nikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega družbe- 
nika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna 
razmerja pri dolžniku zaposlenih delavcev ter nastopijo civil- 
nopravne posledice začetka stečajnega postopka. 

(2) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi potr- 
jene prisilne poravnave ali sklepa o začetku stečajnega 
postopka, imajo poleg pravic po tem zakonu tudi pravice, 
določene za primer insolventnosti s posebnim zakonom. 

9. člen 

V stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso, 
vnovčijo s prodajo premoženja in izterjavo terjatev. 

10. člen 

(1) Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz razdelitvene 
mase sorazmerno, če z zakonom ni drugače določeno. 
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(2) Pred poplačilom upnikov se izloči iz razdelitvene mase 
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega 
postopka. 

(3) Začetek stečajnega postopka nima vpliva na pravice, da se 
iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku (v 
nadaljnem besedilu: izločitvene pravice), in tudi ne na pravice 
do posebnega poplačila iz določenih stvari oziroma dolžniko- 
vega premoženja (zastavna pravica, pravica poplačila, pravica 
retencije in druge ločitvene pravice - v nadaljnem besedilu: 
ločitvene pravice). 

(4) Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebit- 
nem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se 
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma 
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezne 
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostnega 
poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali če 
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, ne 
določa drugače. 

11. člen 

(1) Stečajni postopek opravlja stvarno pristojno sodišče, na 
katerega območju ima dolžnik svoj sedež. 

(2) Stečajni postopek je hiter. 

(3) V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejš- 
nje stanje niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revi- 
zije. 

(4) Predlogov, izjav in ugovorov ne more dati oziroma vložiti, 
kdor je zamudil rok oziroma izostal z naroka, na katerem bi jih 
moral dati oziroma vložiti. 

12. člen 

(1) V stečajnem postopku se odloča s sklepom ali z odredbo. 

(2) Z odredbo se izda uradni osebi ali organu, ki opravlja 
stečajni postopek, nalog za izvršitev posameznih dejanj. 

13. člen 

(1) Zoper sklep je dopustna pritožba, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

(2) Rok za pritožbo je osem dni, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

(3) Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na 
oglasno desko sodišča. 

(4) Če je v tem zakonu predpisano, da mora biti sklep poslan 
določenim osebam, teče zanje rok za pritožbo od dneva, ko 
jim je bil sklep vročen. 

(5) Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

14. člen 

(1) Zoper odredbo je dovoljen ugovor v osmih dneh po njeni 
objavi, če odredba ni objavljena, pa od dneva vročitve pisnega 
odpravka, če ta zakon ne določa drugače. 

(2) O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat s sklepom, 
zoper katerega ni pritožbe. 

(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe. 

15. člen 

V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o pravdnem postopku, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. 

3. PRISILNA PORAVNAVA 

3.1. Organi v postopku prisilne poravnave 

16. člen 
(1) Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov (v 
nadaljnem besedilu: poravnalni senat), od katerih je eden 
predsednik senata. 

(2) Ob pogojih iz 174. člena tega zakona vodi postopek pri- 
silne poravnave sodnik posameznik. 

(3) Če upravitelj prisilne poravnave ni določen, opravlja nje- 
gove funkcije predsednik senata. 

17. člen 

(1) Ko poravnalni senat ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za 
začetek postopka prisilne poravnave, lahko določi upravitelja 
prisilne poravnave. 

(2) Za določitev upravitelja prisilne poravnave veljajo enaki 
pogoji kot za določitev stečajnega upravitelja. 

18. člen 

(1) Upravitelj prisilne poravnave mora predvsem: 

1/ preizkusiti stanje premoženja in poslovanja dolžnika; 

2/ preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih dolž- 
nikov; 

3/ preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev; 

4/ ugovarjati zoper neutemeljeno prijavljene terjatve, če na 
podlagi sporočila upnikov ali iz kakšnega drugega razloga 
dvomi o njihovi utemeljenosti; 

5/ prijaviti poravnalnemu senatu, če ravna dolžnik v nasprotju 
z 31. členom tega zakona; 

6/ opravljati druge dolžnosti, določene s tem zakonom. 

(2) Dolžnik in upniki lahko vložijo zoper ravnanje upravitelja 
prisilne poravnave ugovor pri poravnalnem senatu. 

(3) Upravitelj prisilne poravnave si lahko z dovoljenjem pred- 
sednika poravnalnega senata zagotovi pomoč izvedenca. 

19. člen 

(1) Upravitelj prisilne poravnave ima pravico do povračila vseh 
stroškov in do nagrade za delo. Stroški in nagrada za delo se 
poravnajo iz položenega predujma. 

(2) O povračilu stroškov in nagradi iz prvega odstavka tega 
člena odloča poravnalni senat. 

(3) Upravitelj prisilne poravnave odgovarja vsakemu udele- 
žencu v postopku prisilne poravnave za škodo, ki mu jo 
prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo 
nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave, ki ga je 
odobril poravnalni senat ali predsednik poravnalnega senata, 
ali zaradi tega, ker je upravitelj prisilne poravnave ravnal po 
navodilu predsednika poravnalnega senata, upravitelj prisilne 
poravnave ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposlo- 
val odobritev ali navodilo. 

20. člen 

(1) Delo upravitelja prisilne poravnave se nadzoruje smiselno 
določbam tega zakona, ki se nanašajo na nadzorstvo nad 
delom stečajnega upravitelja. 

(2) Zoper odločbo poravnalnega senata, izdano pri opravlja- 
nju nadzorstva nad delom upravitelja prisilne poravnave, ni 
pritožbe. 
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21. člen 

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v postopku prisilne porav- 
nave, poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa 
o začetku postopka prisilne poravnave, imenuje upniški 
odbor iz seznama upnikov. Upniški odbor ima liho število 
članov in sicer najmanj pet. 

(2) Upniški odbor iz prvega odstavka tega člena je sestavljen 
iz upnikov, ki pristanejo na sodelovanje v upniškem odboru, 
in imajo nasproti dolžniku najvišje terjatve. 

(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glaso- 
valno pravico, potrdijo upniški odbor iz prvega odstavka tega 
člena ali izvolijo upniški odbor v drugi sestavi. 

(4) Eden od članov upniškega odbora je predstavnik sveta 
delavcev oziroma delavski zaupnik. 

22. člen 

Upniški odbor iz 21. člena tega zakona ima pravico: 

1/ pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahte- 
vati podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne 
reorganizacije; 

21 sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije; 

3/ predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja; 

4/ dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna 
za zaščito interesov upnikov v postopku. 

3.2. Uvedba postopka prisilne poravnave 

23. člen 

Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za 
začetek postopka prisilne poravnave. 

24. člen 

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora 
obsegati navedbo sodišča, firmo in sedež dolžnika, dejstva, iz 
katerih izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka, 
predlog, da sodišče začne postopek prisilne poravnave in 
podpis predlagatelja. 

(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno prilo- 
žiti: 

1/ poročilo o dolžnikovem ekonomsko - finančnem stanju, 
zadnjo bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz gotovinskih 
tokov, 

2/ dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so 
podani pogoji za začetek postopka, 

3/ seznam upnikov in dolžnikovih dolžnikov z navedbo njiho- 
vih firm in sedežev ter z navedbo pravnih temeljev in višine 
njihovih dospelih in nedospelih terjatev oziroma dolgov, 

4/ seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov s smiselno ena- 
kimi podatki kot v seznamu iz prejšnje točke. 

(3) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi 
navedbo predstavnika sveta delavcev oziroma delavskega za- 
upnika. 

25. člen 

Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se lahko 
priloži tudi izjava o danem poroštvu, če bo potrjena prisilna 
poravnava. 

26. člen 

(1) Če predlog za začetek postopka prisilne poravnave nima 
obveznih sestavin iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ali 
mu niso priložene listine iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona, predsednik poravnalnega senata s sklepom vrne 
predlog v popravo ali zahteva dopolnitev. Hkrati določi rok, ki 
ne sme biti krajši od 8 dni. 

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
ravna v skladu s sklepom, predsednik poravnalnega senata 
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave. 

(3) Predsednik poravnalnega senata zavrže predlog za zače- 
tek postopka prisilne poravnave tudi, če še ni potekel rok za 
izpolnitev obveznosti iz prej sklenjene prisilne poravnave. 

3.3. Začetek postopka prisilne poravnave 

27. člen 

(1) Če predsednik poravnalnega senata ne zavrže predloga za 
začetek postopka prisilne poravnave po 26. členu tega 
zakona, izda poravnalni senat sklep o začetku postopka pri- 
silne poravnave. 

(2) S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave porav- 
nalni senat naloži predlagatelju, da položi predujem za stro- 
ške postopka in določi rok za položitev predujma, ki ne sme 
biti krajši kot 8 dni. 

(3) Če predlagatelj v roku iz drugega odstavka tega člena ne 
položi predujma niti ga zanj ne položi ustanovitelj ali druga 
oseba, poravnalni senat ustavi postopek prisilne poravnave. 

(4) Sklep o začetku postopka se vroči predlagatelju. 

28. člen 

(1) O začetku postopka prisilne poravnave obvesti poravnalni 
senat upnike z oklicem. 

(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na 
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep 
o začetku postopka prisilne poravnave. 

(3) Poravnalni senat lahko odloči, da se oklic objavi tudi 
v sredstvih javnega obveščanja. 

29. člen 

Oklic o začetku postopka vsebuje: 

1/ ime sodišča, pred katerim teče postopek, 

21 firmo in sedež dolžnika, 

3/ izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko, 
pod katero se zadeva obravnava, 

4/ poziv vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva 
nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na 
oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo 
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi 
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje 
terjatve, 

5/ opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlogo 
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po 
izteku roka iz prejšnje točke, 

6/ ime upravitelja prisilne poravnave, če je določen, 

71 firme in sedeže članov upniškega odbora, 

8/ dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča. 
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30. člen 35. člen 
Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nasta- 
nejo z dnem, ko je oklic o začetku postopka prisilne porav- 
nave nabit na oglasno desko sodišča. 

31. člen 

(1) Po dnevu, ko je bil vložen predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, in vse dotlej, dokler ni odločeno o začetku 
postopka prisilne poravnave, sme dolžnik opravljati tekoče 
posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti in poravnavanjem 
obveznosti iz tega naslova. 

(2) V času iz prvega odstavka tega člena dolžnik ne sme 
odtujiti in ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva 
ali avala. 

(3) Pravni posli, ki jih je dolžnik sklenil v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez 
pravnega učinka. 

(4) Po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave na 
oglasni deski sodišča sme opravljati dolžnik posle iz drugega 
odstavka tega člena le z dovoljenjem predsednika poravnal- 
nega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je 
določen. 

(5) Pravni posli, ki jih je dolžnik storil v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez učinka, če je 
druga oseba vedela ali bi morala vedeti, da tak posel presega 
okvire dolžnikovih tekočih poslov in da zanje ni imel dovolje- 
nja predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja pri- 
silne poravnave, če je določen, ali da je predsednik poravnal- 
nega senata oziroma upravitelj prisilne poravnave ugovarjal 
izvršitvi teh poslov. 

32. člen 

(1) Po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave 
lahko poravnalni senat na predlog upnika, če glede na okoliš- 
čine primera meni, da je to potrebno, s sklepom uredi izplače- 
vanje z dolžnikovega žiro računa tako, kakor to ustreza vod- 
stvu postopka prisilne poravnave. 

(2) V postopku prisilne poravnave je dolžnik dolžan upnikom 
na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v celotno poslovno-fi- 
nančno dokumentacijo in jim posredovati vse informacije, ki 
so pomembne za ugotovitev dolžnikovega ekonomsko finanč- 
nega stanja ali oblikovanja načrta finančne reorganizacije. 

33. člen 

(1) Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave do naroka za prisilno poravnavo. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena poravnalni senat 
postopek ustavi. 

34. člen 

(1) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega 
odbora, vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja 
prisilne poravnave ustavi postopek, če ugotovi: 

1/ da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni 
svoje obveznosti, 

2/ da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona, 
zaradi česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov, 

3/ da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi 
predloga za prisilno poravnavo. 

(2) V primeru iz 3/ točke prejšnjega odstavka tega člena začne 
poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek. 

(1) Ko prejme predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega 
zakona, razpiše predsednik poravnalnega senata narok za 
obravnavanje tega predloga. Nanj povabi predlagatelja, dolž- 
nika, člane upniškega odbora in upravitelja prisilne porav- 
nave, če je določen. Vabilu priloži predlog za ustavitev po- 
stopka. 

(2) Poravnalni senat mora odločiti o predlogu za ustavitev 
postopka na naroku iz prvega odstavka tega člena oziroma 
najpozneje v roku 3 dni po naroku. 

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat zavrne predlog za 
ustavitev postopka, ni posebne pritožbe. 

(4) V primeru, da je že določen narok za prisilno poravnavo, 
lahko poravnalni senat ne glede na prvi in drugi odstavek tega 
člena, odloči, da bo predlog za ustavitev postopka obravnaval 
na naroku za prisilno poravnavo. O tem mora obvestiti osebe 
iz prvega odstavka tega člena. Z obvestilom jim vroči predlog 
za ustavitev postopka. 

36. člen 

(1) Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni 
mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo niti izvršbe v zavarovanje. 

(2) Izvršbe iz prvega odstavka tega člena, ki že tečejo, se 
prekinejo. 

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na 
izločitvene upnike in ne na tiste ločitvene upnike, ki so dobili 
pravico do ločenega poplačila z izvršbo zaradi poplačila ali 
zavarovanja prej kot v zadnjih dveh mesecih pred začetkom 
postopka prisilne poravnave. 

(4) Prav tako se prvi in drugi odstavek tega člena ne nanašata 
na upnike iz drugega odstavka 160. člena tega zakona. 

37. člen 

(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti 
dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave 
štejejo za dospele. 

(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo 
v denarne terjatve po cenah na dan začetka postopka prisilne 
poravnave. 

(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku, 
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne 
denarne terjatve. 

(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve 
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka postopka prisilne poravnave. 

38. člen 

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanj- 
šajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za 
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva, 
ko bi terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo 
obresti v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka 
postopka prisilne poravnave do zapadlosti. 

39. člen 

(1) Terjatve, ki jih je bilo mogoče na dan, ko se je začel 
postopek prisilne poravnave, pobotati z dolžnikovimi nasprot- 
nimi terjatvami, veljajo za pobotane. 

(2) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na 
dan začetka postopka prisilne poravnave niso dospele, ter 
terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek. 
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40. člen 

(1) Če ni do začetka postopka prisilne poravnave še nobena 
stranka v celoti izpolnila svoje obveznosti iz obojestransko 
odplačne pogodbe, lahko dolžnik predlaga poravnalnemu 
senatu, da mu dovoli odstopiti od pogodbe. 

(2) Dolžnik lahko vloži predlog iz prvega odstavka tega člena 
v 30 dneh po začetku postopka prisilne poravnave. Poravnalni 
senat odloči o predlogu po zaslišanju upravitelja prisilne 
poravnave, če je ta določen, in druge pogodbene stranke. 
Poravnalni senat dovoli dolžniku, da odstopi od pogodbe, če 
ugotovi, da bi bila v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev 
ali izpolnitev prisilne poravnave in da odstop od pogodbe 
drugi pogodbeni stranki ne bo povzročil nesorazmerne 
škode. 

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat odloči o predlogu 
iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe. 

(4) Dolžnik lahko odstopi od pogodbe najkasneje v 8 dneh po 
prejemu sklepa, s katerim mu poravnalni senat dovoli, da 
odstopi od pogodbe. V takšnem primeru mora drugi pogod- 
beni stranki vrniti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe. Za 
morebitni odškodninski zahtevek druge pogodbene stranke 
veljajo pogoji prisilne poravnave. 

41. člen 

Če do začetka postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti 
druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko 
odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od 
pogodbe ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka izpolniti 
svojo pogodbeno obveznost tako, kot se glasi, ne glede na 
potrjeno prisilno poravnavo. 

42. člen 

Začetek postopka prisilne poravnave ne vpliva na pravico do 
odpovedi zakupne pogodbe. 

43. člen 

(1) Upniki prijavijo terjatve v roku 30 dni po dnevu, ko je bil 
oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Prijavijo terjatve, ki so nastale do začetka postopka 
prisilne poravnave. 

(2) Prijava mora obsegati: 

1/ firmo in sedež upnika, 
21 pravno podlago terjatve in njeno višino, 
3/ dokaze o obstoju terjatve in njeni višini. 

(2) Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatve v tuji 
valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano 
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka 
postopka prisilne poravnave. 

(3) Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glav- 
nice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obraču- 
nane do dneva začetka postopka. 

(4) Upniki, katerih terjatev niso dospele do dneva začetka 
postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani 
višini na dan začetka postopka (38. člen). 

(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prijavijo 
terjatve tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku 
postopka prisilne poravnave, če so terjatve nastale na podlagi 
pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med postopkom 
prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo oziroma poslova- 
njem (na primer: kreditodajalci, dobavitelji ipd.), in če so se 
upniki s posebno pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te 
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže (pogodba o kon- 
verziji terjatev v delnice oziroma deleže) pod pogojem, da bo 
prisilna poravnava potrjena. 

(6) Upniki iz petega odstavka tega člena prijavijo terjatev 
v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatev v del- 
nice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za 
prisilno poravnavo. 

44. člen 

(1) V roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev lahko 
dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je ta določen, ali 
upniki pri sodišču vložijo obrazložen ugovor zoper obstoj 
terjatve in njeno višino. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je zoper 
terjatev iz petega odstavka 43. člena tega zakona dopustno 
vložiti ugovor do začetka naroka za prisilno poravnavo. 

(3) Terjatev, zoper katero ni vložen ugovor iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena, velja za ugotovljeno. 

45. člen 

Z vložitvijo prijave terjatve se zastaranje pretrga. Znova začne 
teči, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi. Če 
pa prisilna poravnava ni bila potrjena in sodišče tudi ni začelo 
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, začne zastaranje 
znova teči po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka 
prisilne poravnave. 

3.4. Načrt finančne reorganizacije 

46. člen 

(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne 
poravnave priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga 
predložiti v roku dveh mesecev od dneva vložitve predloga. 
Predlagatelj mora načrt vložiti v najmanj 10 izvodih. 

(2) Če dolžnik v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena ne 
predloži načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat 
ustavi postopek. 

(3) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je dolo- 
čen, in članom upniškega odbora. 

47. člen 

(1) V načrtu finančne reorganizacije dolžnik predlaga prisilno 
poravnavo, s tem da: 

1/ razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in 
poslovni temelj in druge znake istovrstnosti (na primer razred 
terjatev iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred 
terjatev iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov, razred 
terjatev dolžnikovih dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih 
kupcev oziroma naročnikov, razred terjatev pri dolžniku zapo- 
slenih delavcev nad višino iz drugega odstavka 160. člena, in 
podobno), če za posamezne razrede ponudi različno soraz- 
merno znižanje terjatev, 

2/ navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi 
po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni, 

3/ navede predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in 
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz 
prejšnje točke, 

4/ predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma 
podaljšanje roka za izplačilo za vse terjatve v okviru posamez- 
nega razreda, razen če imetnik posamezne terjatve v okviru 
tega razreda izrecno pisno pristane na manj ugodne pogoje 
za izplačilo te terjatve. 

(2) Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik priložiti: 

1/ ažurirano bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih 
tokov, overjeno po pooblaščenem revizorju, in 
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2/ podrobno finančno projekcijo, ki vključuje gibanje finanč- 
nih tokov, stanje prihodkov in projekcijo bilance, 

3/ opis proizvodov podjetja in njegovih tržišč. 

(3) Dolžnik mora v načrtu finančne organizacije izkazati za 
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne 
poravnave, in obrazložiti dodatne metode finančne reorgani- 
zacije, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti iz predlagane 
prisilne poravnave. 

48. člen 

(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije ponudi 
izplačilo terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik 
izrecno pisno pristane na drugačno izplačilo. 

(2) Če je ponujeno izplačilo terjatev posameznega razreda 
v zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik 
ponuja upnikom za poplačilo njihovih terjatev, manjši kot 
50%, če ponuja plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot 
60%, če ponuja plačilo v roku dveh let. 

(3) Če je ponujeno izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za 
izplačilo ne sme biti daljši od treh let. 

(4) Izplačil na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
ni mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena 
tega zakona, razen če posamezni ločitveni upnik izrecno 
pisno pristane na manj ugodno izplačilo. 

49. člen 

Z metodo finančne reorganizacije iz tretjega odstavka 47. 
člena je mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali kombi- 
nacija teh metod, ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal pla- 
čilno sposoben. Metode finančne reorganizacije dolžnik 
v načrtu obrazloži zlasti s tem, da: 

1/ oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za pridobitev likvidnih 
sredstev (na primer: z odprodajo dela premoženja, z novimi 
krediti, in podobno), 

21 oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za povečanje osnov- 
nega kapitala (na primer: povečanje osnovnega kapitala 
z izdajo delnic dolžnika namesto izplačila terjatev posamez- 
nim upnikom, ki na to pristanejo ali zaradi pridobitve novih 
denarnih sredstev, in podobno), 

3/ opiše in ovrednoti ukrepe za racionalizacijo proizvodnje 
oziroma poslovanja (na primer: zmanjšanje števila zaposle- 
nih, zmanjšanje drugih stroškov in podobno), 

4/ opiše in ovrednoti načine, s katerimi bo podjetje ustvarjalo 
dohodek (na primer: proizvodnja oziroma prodaja novih pro- 
izvodov z opisom rezultatov raziskave tržišča za takšne proiz- 
vode). 

50. člen 

(1) Če je načrt finančne reorganizacije v nasprotju s 47. in 48. 
členom tega zakona, predsednik poravnalnega senata pošlje 
predlog v popravo. Hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši kot 
8 dni. 

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
ravna v skladu sklepom, predsednik poravnalnega senata 
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave in 
ustavi postopek. 

51. člen 

(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvi- 
deno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, je 
potrebno načrtu finančne reorganizacije priložiti tudi pro- 
gram prenehanja delovnih razmerij zaradi finančne reorgani- 
zacije. Program mora vsebovati: 

- število delavcev, ki jim zaradi finančne reorganizacije pre- 
neha delovno razmerje, 
- vrste delovnih mest, ki se zaradi finančne reorganizacije 
ukinejo. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima dolžnik po 
tem, ko postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravno- 
močen, pravico odločiti, da preneha delovno razmerje največ 
takšnemu številu delavcev, kot je določeno v programu, in ki 
opravljajo tiste vrste del, ki so določena v rpogramu kot 
presežna. 

(3) Pri določitvi delavcev, ki jim preneha delovno razmerje na 
podlagi drugega odstavka tega člena, se upoštevajo naslednji 
kriteriji: strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo 
in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, 
delovna uspešnost in delovna doba. 

(4) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi dru- 
gega odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki 
jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega po- 
stopka. 

52. člen 

(1) Poravnalni senat razpiše narok za prisilno poravnavo 
v roku 30 dni po predložitvi načrta finančne reorganizacije. 

(2) Poravnalni senat vabi upnike na narok za prisilno porav- 
navo z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slove- 
nije najmanj 15 dni pred narokom in nabije na oglasno desko 
sodišča. V oklicu pouči poravnalni senat upnike, da si lahko 
predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču. 

3.5. Narok za prisilno poravnavo 

53. člen 

(1) Na naroku obrazloži dolžnik svoje ekonomsko-finančno 
stanje in načrt finančne reorganizacije. 

(2) Poslovodni organ in oseba, ki je odgovorna za dolžnikovo 
finančno poslovanje, dasta izjavo, da podatki o ekonomsko- 
-finančnem stanju, ki so priloženi predlogu za uvedbo 
postopka prisilne poravnave, v celoti ustrezajo dejanskemu 
stanju. 

(3) O načrtu finančne reorganizacije se nato izjavi še predsed- 
nik upniškega odbora in upravitelj prisilne poravnave, če je 
določen. 

(4) Predsednik poravnalnega senata obvesti upnike, katere j 
terjatve veljajo za ugotovljene v smislu drugega odstavka 44. 
člena, in katere terjatve je poravnalni senat spoznal za ver- 
jetne v celoti ali deloma. 

54. člen 

(1) O predlagani prisilni poravnavi odločajo upniki z glasova- 
njem. 

(2) Upniki lahko glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna 
oseba, mora vlogi, s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo 
podpisal zastopnik. 

(3) Glasovalno pravico imajo upniki, katerih terjatve veljajo za 
ugotovljene po tretjem odstavku 44. člena tega zakona, in 
upniki katerih terjatve so prerekane po prvem oziroma 
odstavku 44. člena tega zakona, poravnalni senat pa jih je 
spoznal za verjetne v celoti ali deloma. 

(4) Skupna ali solidarna terjatev, če so ju upniki prijavili vsak 
za sebe, se šteje kot ena terjatev. Upniki se dogovorijo, kateri 
od njih jo bo prijavil kot svojo. Če se ne dogovorijo, odloči 
o tem poravnalni senat. 

(5) Če je upnik prijavil terjatve, ki so razvrščene v različne 
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razrede, se njegov glas ustrezno upošteva v vsakem od teh 
razredov. 

(6) Upniki, ki niso prijavili svojih terjatev v roku iz 43. člena 
tega zakona, ne morejo glasovati. 

55. člen 

(1) Glasovalne pravice nimajo upniki, katerih terjatve bi se 
v primeru stečaja poplačale iz razdelitvene mase pred drugimi 
terjatvami (drugi odstavek 160. člena), izločitveni upniki ter 
ločitveni upniki za del terjatev, ki je pokrit z vrednostjo stvari, 
na kateri imajo pravico do ločenega poplačila, razen tistih, ki 
so pravico do ločenega poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih 
dveh mesecih pred izdajo sklepa o začetku postopka prisilne 
poravnave. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena imajo 
glasovalno pravico tisti ločitveni upniki, ki se s pisno izjavo 
odpovedo ločitveni pravici. Če je ločitvena pravica nastala na 
podlagi hipoteke na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško 
knjigo, mora imeti pisna izjava o odpovedi ločitvene pravice 
obliko listine, sposobne za vpis v zemljiško knjigo. Listino so 
upniki dolžni predložiti sodišču'najkasneje pred pričetkom 
glasovanja. 

56. člen 

(1) Prisilna poravnava je sprejeta, če je zanjo glasujejo upniki, 
katerih terjatve znašajo več kot 60% vseh terjatev upnikov, ki 
imajo glasovalno pravico. 

(2) Pri glasovanju se upošteva glavna terjatev upnika z obra- 
čunanimi zamudnimi oziroma pogodbenimi obrestmi do 
dneva začetka postopka prisilne poravnave. Pri tem se terja- 
tve spodaj navedenih upnikov dodatno pomnožijo s spodaj 
navedenimi faktorji: 

- upniki iz 2. odstavka 55. člena: faktor 2,0 
- upniki, ki so pristali, da bodo v primeru, če bo prisilna 
poravnava potrjena, svoje terjatve zamenjali za prednostne 
delnice oziroma deleže: faktor 2,0 
- upniki, ki so pristali, da bodo v primeru, če bo prisilna 
poravnava potrjena, svoje terjatve zamenjali za navadne del- 
nice oziroma deleže: faktor 2,5 
- upniki iz petega odstavka 43. člena tega zakona: faktor 8,0. 

(3) Če je osnovni kapital dolžnika, ugotovljen z bilanco stanjo, 
ki jo je potrdil pooblaščeni revizor, večji kot nič, imajo glaso- 
valno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki. Pri tem se 
njihove terjatve ugotovijo na podlagi sorazmernega deleža 
v osnovnem kapitalu, ugotovljenem s takšno bilanco, in mno- 
žijo s faktorjem 0,5 (delijo z 2.0) 

57. člen 

Če se na naroku za prisilno poravnavo ne doseže večina, 
potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poravnalni senat 
predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po 
uradni dolžnosti stečajni postopek. 

3.6. Potrditev prisilne poravnave 

58. člen 

(1) Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, če so izpol- 
njeni naslednji pogoji: 

1/ da je prisilna poravnava sprejeta (56. člen tega zakona); 

2/ da v primeru iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona 
zavrne predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega zakona. 

(2) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, 
zavrne poravnalni senat predlog za prisilno poravnavo in 
ustavi postopek. 

59. člen 

(1) Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz 
posameznih razredov v načrtu finančne reorganizacije je 
sestavni del izreka sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi 
prisilno poravnavo. 

(2) V izreku sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno 
poravnavo, navede zlasti: 

1/ da je razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila 
terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi 
sestavni del izreka, 

2/ vsebino listine o odpovedi ločitveni pravici iz drugega 
odstavka 55. člena tega zakona, 

3/ seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane 
z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in 
rokov za njihovo plačilo, 

4/ firmo in sedež oseb ali organov, ki so dali poroštvo 
v postopku prisilne poravnave, z navedbo njihove solidarne 
odgovornosti vsem dolžnikovim upnikom, 

5/ število delavcev, ki jim preneha delovno razmerje pri dolž- 
niku. 

(3) Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti 
upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki 
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, 
če se naknadno ugotovijo. 

(4) Sklep, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno porav- 
navo, se vroči dolžniku in nabije na oglasno desko sodišča, 
po pravnomočnosti pa v izvlečku objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

60. člen 

(1) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terja- 
tve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regres- 
nim zavezancem. 

(2) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terja- 
tve upnikov iz drugega odstavka 160. člena tega zakona, za 
terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z ločitveno pravico, 
razen za tiste terjatve, za katere so pravico do ločenega 
poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred 
izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ter za 
terjatve izločitvenih upnikov. 

61. člen 

(1) Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike, 
katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova. 

(2) Če dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne 
poravnave, ima upnik pravico v izvršilnem postopku izterjati 
zmanjšano terjatev ne le od dolžnika, ampak tudi naravnost 
od poroka, ki je jamčil za dolžnika (3/ točka drugega odstavka 
59. člena). 

62. člen 

(1) Z ugotovljeno terjatvijo so po tem zakonu mišljeni glavni 
dolg in obresti, ki so dospele do začetka postopka prisilne 
poravnave, če temelji terjatev na izvršljivi odločbi, pa tudi 
stroški pravdnega in izvršilnega postopka. 

(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo 
terjatve v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača po 
potrjeni prisilni poravnavi, obračuna od celotnega zneska 
ugotovljene terjatve iz prvega odstavka tega člena. 

(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka 
za izplačilo terjatve tečejo obresti. 
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63. člen 

(1) Na podlagi potrjene prisilne poravnave je dolžnik oproš- 
čen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potr- 
jeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se 
odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. V tem obsegu 
je dolžnik oproščen obveznosti do tistih, ki jim gre pravica do 
regresa (poroki). 

(2) Če izplača dolžnik po potrditvi prisilne poravnave upnikom 
znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni 
odstotek, nima pravice zahtevati, naj se mu ta znesek vrne. 

64. člen 

(1) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov, ugo- 
tovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave, glede na 
dolžnika izgubijo pravno moč. 

(2) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz 
tretjega odstavka 59. člena tega zakona, se smejo izvršiti 
nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne porav- 
nave. 

(3) V postopku, ki teče po potrditvi prisilne poravnave proti 
dolžniku zaradi izplačila terjatve upnika iz tretjega odstavka 
59. člena tega zakona, ugotovi sodišče ali drug pristojni 
organ, obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku plačilo 
v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave. 

65. člen 

Zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave oziroma o zavrnitvi 
predloga za prisilno poravnavo se lahko pritožijo dolžnik, 
upniki in drugi, ki imajo za to pravni interes. 

3.7. Izpolnitev obveznosti Iz prisilne poravnave 

66. člen 

(1) Če dolžnik ni popolnoma izpolnil obveznosti iz potrjene 
prisilne poravnave, upniki, ki so poplačani v skladu s potrjeno 
prisilno poravnavo, niso dolžni vrniti tistega, kar so prejeli. 

(2) Terjatve upnikov iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
za popolnoma plačane, če so plačani zneski, ugotovljeni 
v potrjeni prisilni poravnavi. 

(3) Upniki, ki so delno poplačani glede na potrjeno prisilno 
poravnavo, prijavijo v stečajnem postopku celotno terjatev, 
zmanjšano za odstotek, za katerega se šteje, da so bili zanj 
poplačani na podlagi potrjene prisilne poravnave. 

(4) Upniki, ki niso bili niti delno poplačani glede na potrjeno 
prisilno poravnavo, prijavijo terjatve v stečajnem postopku 
v polnem znesku, do katerega bi imeli pravico, če prisilna 
poravnava ne bi bila potrjena. 

3.8. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave 

67. člen 

(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi 
potrjene prisilne poravnave, lahko v 6 mesecih po poteku roka 
za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnal- 
nega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi. 

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se sme vložiti, če 
lahko dolžnik iz svojih sredstev poravna terjatve upnikov 
v celoti, ne da bi se s tem zmanjšala njegova sposobnost, da 
redno izpolnjuje obveznosti do upnikov. 

(3) V sklepu, s katerim se razveljavi potrjena prisilna porav- 
nava, določi poravnalni senat rok, ki ne sme biti daljši od 
enega leta, v katerem mora dolžnik upnikom izplačati neizpla- 
čani del terjatev. 
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(4) Pritožba zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena zadrži 
izvršitev sklepa. 

68. člen 

(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi 
potrjene prisilne poravnave, lahko v dveh letih po pravnomoč- 
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave s tožbo zahteva, naj 
se potrjena prisilna poravnava razveljavi, če je bil sprejeta na 
goljufiv način. 

(2) Odločba, s katero se razveljavi potrjena prisilna poravnava, 
nima pravnega učinka za obveznosti iz prevzetega poroštva. 

3.9. Vpisi v registre 

69. člen 

(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po 
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne porav- 
nave, sklep o začetku postopka prisilne poravnave, sklep 
o ustavitvi postopka prisilne poravnave, sklep o zavrnitvi 
prisilne poravnave ter sklep o potrditvi prisilne poravnave. 

(2) Registrsko sodišče pri poznejšem vpisu hkrati vpiše tudi 
izbris predhodnega vpisa. 

3.10. Stroški postopka prisilne poravnave 

70. člen 

(1) Vsak udeleženec v postopku prisilne poravnave nosi svoje 
stroške. 

(2) Stroške iz tretjega odstavka 18. člena in prvega odstavka 
19. člena tega zakona nosi dolžnik. 

(3) Ne glede na izid postopka mora udeleženec povrniti dru- 
gim udeležencem stroške, ki jim jih je povzročil po svoji krivdi 
ali po naključju, ki se mu je zgodilo. 

3.11. Uporaba pravil o stečaju 

71. člen 

(1) Za postopek prisilne poravnave se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o stečajnem postopku, če ni v poglavju 
o prisilni poravnavi drugače določeno. 

(2) Za postopek prisilne poravnave se ne uporabljajo določbe 
o izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju. 

4. STEČAJNI POSTOPEK 

4.1. Organi stečajnega postopka 

72. člen 

Organi stečajnega postopka so: stečajni senat, stečajni upra- 
vitelj in upniški odbor. 

73. člen 

Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden 
predsednik senata. 

74. člen 

(1) Stečajni senat: 

1/ odloča o začetku stečajnega postopka, 

2/ odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov zoper 
odredbe predsednika stečajnega senata, 
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3/ določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim po- 
stopkom, 

4/ potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa 
nagrado za delo stečajnega upravitelja, 

5/ postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja, 

6/ potrjuje osnutek glavne razdelitve in izda sklep o glavni 
razdelitvi stečajne mase, 

7/ izda sklep o zaključku stečajnega postopka, 

8/ opravlja tudi drugo delo, ki ga določa ta zakon. 

(2) Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti, na ugovor ali 
predlog spremeni odločitve predsednika stečajnega senata 
ali stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite ali 
nesmotrne. 

75. člen 

(1) Predsednik stečajnega senata je pristojen za vsa vprašanja 
v zvezi z izvedbo stečajnega poltopka, če ni po tem zakonu 
določena pristojnost stečajnega senata. 

(2) Predsednik stečajnega senata nadzoruje poslovanje ste- 
čajnega upravitelja. 

(3) Predsednik stečajnega senata daje stečajnemu upravitelju 
navodila, ki so zanj obvezna. 

76. člen 

Zoper odredbo predsednika stečajnega senata lahko vložijo 
stečajni upravitelj, upniški odbor oziroma upniki v 3 dneh po 
prejemu odredbe ugovor pri stečajnemu senatu. 

77. člen 

(1) Stečajni upravitelj se postavi s sklepom o začetku stečaj- 
nega postopka. 

(2) Zoper sklep o postavitvi stečajnega upravitelja je dovoljen 
ugovor. 

(3) O ugovoru iz drugega odstavka tega člena odloča stečajni 
senat. Zoper odločbo o ugovoru ni pritožbe. 

(4) Ob prevzemu dolžnosti poda stečajni upravitelj pred pred- 
sednikom stečajnega senata izjavo, da bo vestno opravljal 
svojo dolžnost. 

78. člen 

2a stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na 
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera 
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in pošte- 
nost ni mogoče dvomiti. 

79. člen 

0) Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja in 
'astnika v skladu s potrebami stečajnega postopka, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa. 

(3) Če je dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni obrtnik, 
stečajni upravitelj zastopa dolžnika in vodi samo tiste njegove 
Posle, ki se nanašajo na premoženje, ki gre v stečajno maso. 

(4) Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem senatu z°per navodila predsednika stečajnega senata, če pa ne gre 
za posebno nujno stvar, lahko tudi odloži izvršitev odredbe 
Predsednika stečajnega senata, dokler o tem ne odloči ste- 
gni senat. 

80. člen 

(1) Stečajni upravitelj mora zlasti: 

1/ ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečaj- 
nega postopka, 

2/ sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega 
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom 
stroškov in terminskim planom, 

3/ sestaviti komisijo za inventuro, 

4/ sestaviti začetno stečajno bilanco, 

5/ skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega 
dolžnika, 

6/ skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika, 

7/ vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso, 

8/ sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata 
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bi- 
lance, 

9/ sestaviti osnutek poznejše razdelitve. 

(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v ste- 
čajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali 
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečaj- 
nega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik 
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj 
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni 
upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposlo- 
val odobritev ali navodilo. 

81. člen 

Stečajni upravitelj daje pisna poročila o poteku stečajnega 
postopka in o stanju stečajne mase, in sicer enkrat vsake tri 
mesece ali kadar to zahteva predsednik stečajnega senata 
oziroma stečajni senat ali upniški odbor. 

82. člen 

(1) Stečajni senat sme na predlog predsednika stečajnega 
senata, upniškega odbora, zainteresiranih oseb ali po uradni 
dolžnosti odstaviti stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje 
svojih dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi. 

(2) Zoper sklep o odstavitvi ima stečajni upravitelj pravico do 
ugovora, o katerem dokončno odloči stečajni senat. 

(3) Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno zahtevo. 

83. člen 
(1) Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stro- 
škov in do nagrade za delo. 

(2) O povračilu nujnih stroškov lahko stečajni senat odloča 
med postopkom, o nagradi pa ob zaključku stečajnega 
postopka. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača stečaj- 
nemu upravitelju akontacija nagrade za delo. 

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje izda predpis o merilih 
za določanje nagrade in izplačevanju akontacij. 

84. člen 

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku, 
sme stečajni senat ustanoviti upniški odbor. 

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skup- 
nega zneska terjatev vseh upnikov, mora ustanoviti stečajni 
senat upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna ali 
če bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega 
postopka. 
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85. člen 

(1) Število članov upniškega odbora določi stečajni senat in 
mora biti liho. 

(2) Če je upnikov manj kot pet, izvršujejo pooblastila upni- 
škega odbora vsi upniki. 

(3) Eden od članov upniškega odbora, če je ta ustanovljen, je 
tudi predstavnik sveta delavcev oziroma delavski zaupnik. 

86. člen 

(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma na prvem 
naroku za preizkus terjatev. 

(2) Pravico udeležbe pri volitvah članov upniškega odbora 
imajo upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma ugotov- 
ljene, ter upniki, katerih terjatve so v celoti prerekane, stečajni 
senat pa spozna, da so ti svoje terjatve izkazali za verjetne. 

(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino) 
skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo 
zahtevo brez volitev v upniški odbor. 

(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati 
tudi tisti, ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom. 

87. člen 

(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje 
predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti ali na pred- 
log stečajnega upravitelja ali večine članov upniškega 
odbora. Seje vodi eden izmed članov upniškega odbora, ki ga 
izvolijo njegovi člani. 

(2) Na sejah upniškega odbora sta navzoča predsednik stečaj- 
nega senata in stečajni upravitelj, vendar brez glasovalne 
pravice. 

(3) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, če 
je izid glasovanja neodločen, pa odloči predsednik stečaj- 
nega senata. 

88. člen 
(1) Upniški odbor: 

1/ obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečaj- 
nega postopka in o stanju stečajne mase, 

2/ ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno doku- 
mentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj, 

31 ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata 
zoper delo stečajnega upravitelja in pri stečajnem senatu 
zoper delo predsednika stečajnega senata, 

4/ predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje 
novega stečajnega upravitelja, 

5/ daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžniko- 
vega premoženja, 

6/ daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem 
začetih poslov in sklepanjem novih poslov, 

7/ daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju 
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri, 

8/ opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon. 

(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati 
o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase. 

89. člen 

(1) O povračilu nujnih stroškov članom upniškega odbora 
odloča predsednik stečajnega senata. 
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(2) Povračilo iz prvega odstavka tega člena se všteje med 
stroške stečajnega postopka. 

4.2. Uvedba stečajnega postopka 

90. člen 

(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pisnega predloga. 

(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni 
družbenik. 

(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če 
z verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če 
dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za porav- 
navo te terjatve. 

91. člen 

Predlagatelj mora izkazati za verjeten obstoj stečajnega 
razloga iz prvega odstavka 2. člena tega zakona. 

92. člen 

(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega 
senata drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogu 
izjaviti v roku 15 dni. 

(2) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena izjavi, da 
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje, 
da je stečajni razlog podan. 

(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ugovarja, 
da ni razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere pred- 
sednik stečajnega senata podatke za oceno ali je podan 
stečajni razlog (na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za 
dolžnika opravlja plačilni promet, s postavitvijo izvedenca in 
na drug primeren način). 

93. člen 

(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni 
senat za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka. 

(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik 
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni 
senat odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil 
dan. 

(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje 
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka. 

94. člen 

(1) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti, 
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na 
oglasno desko sodišča. 

(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega 
postopka, stečajni senat ustavi postopek. 

(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka 
ugotovi, da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne 
predlog za začetek stečajnega postopka. 

95. člen 

(1) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na i 
predlog upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, | 
z začasno odredbo: '• 

! 
1/ omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje 
pravnih poslov, ( 

v 
2/ odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izpla* 
čil zajamčenih osebnih dohodkov, ( 
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3/ določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev 
organov dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi 
sredstvi. 

(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1/ in 3/ točke 
prejSnjega odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz 
21 točke prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja 
za dolžnika posle plačilnega prometa. 

(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz 
prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti. 

96. člen 

(1) Lastniki, člani organov upravljanja dolžnika, direktor in 
drugi delavci dolžnika, ne glede na to ali jim je funkcija 
oziroma delo pri dolžniku prenehalo, obrtnik ter samostojni 
podjetnik, morajo dati predsedniku stečajnega senata vse 
potrebne podatke in obvestila ter mu izročiti listine, ki se 
nanašajo na stečajnega dolžnika. 

(2) Dolžnost dati podatke in izročiti listine iz prvega odstavka 
tega člena se obravnava po predpisih o dolžnosti pričevanja. 

4.3. Začetek stečajnega postopka 

97. člen 

(1) Ko zbere predsednik stečajnega senata podatke iz tretjega 
odstavka 92. člena tega zakona o obstoju stečajnega razloga, 
razpiše narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek 
stečajnega postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika 
in po potrebi izvedenca ter priče. 

(2) Na naroku, najpozneje pa v treh dneh po njem, izda 
stečajni senat sklep, s katerim začne stečajni postopek nad 
dolžnikom ali s katerim zavrne predlog za začetek stečajnega 
postopka. 

(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega 
postopka odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale 
stroške. 

(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat 
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolž- 
nik ali v primeru iz drugega odstavka 92. člena tega zakona. 

(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme 
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, prito- 
žiti tudi lastnik. 

(6) Pritožba iz petega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
sklepa o začetku stečajnega postopka. 

98. člen 

Brez preizkusa ali obstoji stečajni razlog se začne stečajni 
Postopek kadar to predlaga likvidacijski upravitelj ali v pri- 
meru iz drugega odstavka 34. člena in 57. člena tega zakona. 

99. člen 

(1) Če stečajni senat ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo 
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka ali 
da je neznatne vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni posto- 
pek začne in ga takoj zaključi. 

(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da 
Premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za 
stroške tega postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep, 
8 katerim stečajni postopek zaključi. 

(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(4) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se 

lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(5) Premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega 
postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom določe- 
nemu državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na 
katerega območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obvez- 
nosti. 

100. člen 

(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne 
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne 
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaže, da 
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnejno 
premoženje v stečajno maso. 

(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem, 
, ki ga določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe 

postopka. Upnik ima pravico do povrnitve predujma po pravi- 
lih o stroških stečajnega postopka. 

101. člen 

(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki 
z oklicem. 

(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na 
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep 
o začetku stečajnega postopka. 

(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagate- 
lju in dolžniku. 

102. člen 

Oklic o začetku stečajnega postopka navaja: 

1/ ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega po- 
stopka, 

21 izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka, 

3/ firmo in sedež dolžnika, 

4/ ime stečajnega upravitelja, 

5/ poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo 
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko 
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije, razen če svojih terjatev niso 
prijavili v postopku prisilne poravnave. 

6/ kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 

71 poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol- 
gove, 

8/ dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

4.4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka 

4.4.1. Kdaj nastopijo pravne posledice 

103. člen 

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo 
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na 
oglasno desko sodišča. 

(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi 
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je bil stečajni 
postopek znova začet, nastanejo pravne posledice stečajnega 
postopka z dnem, ko je bil prvi sklep nabit na oglasno desko 
sodišča. 
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104. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna 
masa. 

(2) V stečajno maso dolžnika, ki je pravna oseba, gre vse 
premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega 
postopka, ali ga pridobi do zaključka stečajnega postopka in 
premoženje osebno odgovornega družbenika. 

(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre 
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega druž- 
benika, razen stvari in prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po 1., 
2., 7. in 8. točki prvega odstavka 71. člena in 92. členu Zakona 
o izvršilnem postopku. V takšnem primeru lahko upniki pred- 
lagajo izdajo začasne odredbe smiselno 95. členu tega za- 
kona. 

(4) V stečajno maso dolžnika, ki je samostojni obrtnik ali 
podjetnik posameznik, gre vse premoženje, ki ga ima dolžnik 
ob začetku stečajnega postopka, razen stvari in prejemkov iz 
tretjega odstavka tega člena. 

4.4.2. Prenos pooblastil na stečajnega upravitelja 

105. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo poobla- 
stila poslovodnega organa, zastopnika ter organov upravlja- 
nja dolžnika in preidejo na stečajnega upravitelja. 

(2) Če je stečajni dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni 
obrtnik, preidejo na stečajnega upravitelja pooblastila iz 
prvega odstavka tega člena v mejah poslov iz tretjega 
odstavka 79. člena. 

4.4.3. Delovna razmerja 

106. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna 
razmerja dolžnikovih delavcev. 

(2) Stečajni upravitelj mora o prenehanju delovnega razmerja 
dolžnikovih delavcev zaradi uveljavljanja njihovih pravic 
obvestiti pristojni organ za zaposlovanje. 

107. člen 

(1) Stečajni upravitelj lahko za izvršitev nalog iz prvega 
odstavka 80. člena tega zakona sklene v soglasju s predsedni- 
kom stečajnega senata s potrebnim številom delavcev pravi- 
loma delovna razmerja za določen čas, le izjemoma za posa- 
mezne primere pa tudi pogodbe o delu v skladu s predpisi, ki 
urejajo delovna razmerja ter za vodenje sodnih ter upravnih 
postopkov pooblasti odvetnike. 

(2) Izdatki prvega odstavka tega člena ter nagrade odvetni- 
kom se vštejejo v stroške stečajnega postopka. 

4.4.4. Uvajanje stečajnega upravitelja v dolžnost 

108. člen 

(1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v naj- 
krajšem času uvede v delo. 

(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovod- 
sko evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi 
začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na 
dan začetka stečajnega postopka. 

(3) Če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance ugotovi, da 
je dejanska vrednost dolžnikovega premoženja manjša od 
vrednosti, izkazane v knjigovodstvu, sme stečajni senat na 

predlog stečajnega upravitelja izdati sklep, da se odpišejo 
razlike v vrednostih po stanju na dan začetka stečajnega 
postopka in neizterljive terjatve. 

(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva 
mnenje upniškega odbora, če je bil ustanovljen. 

4.4.5. Dolžnikovi računi 

109. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ugasnejo dolžnikovi 
računi in prenehajo pravice tistih, ki so bili pooblaščeni za 
razpolaganje z dolžnikovim premoženjem. 

(2) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega pro- 
meta, odpre na zahtevo stečajnega upravitelja nov račun, 
prek katerega se bo opravljalo poslovanje dolžnika. 

* 
(3) Denarna sredstva z dolžnikovih ugaslih računov se prene- 
sejo na nov račun. 

(4) Stečajni upravitelj je o začetku stečajnega postopka 
postopka dolžan nemudoma obvestiti organizacijo, ki oprav- 
lja za dolžnika posle plačilnega prometa. Od prejema obve- 
stila taorganizacija ne sme izvrševati nobenih plačil iz dolžni- 
kovih računov. 

4.4.6. Dolžnikova firma 

110. člen 

Poleg dolžnikove firme se dodata pri podpisovanju besedi: Iv 
stečajul in navede nova številka računa, prek katerega se 
opravlja dolžnikovo poslovanje. 

4.4.7. Izvršbe in zavarovanja 

111. člen 

(1) Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti 
zoper dolžnika ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za 
poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov ali 
verodostojna listina. 

(2) Postopki za zavarovanje in izvršbo iz prvega odstavka tega 
člena, ki so v teku, se prekinejo. 

(3) Vpisi v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po 
dnevu začetka stečajnega postopka, če so bili pogoji za 
vknjižbo izpolnjeni ter predlog za vpis vložen pred začetkom 
stečajnega postopka. 

(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne 
naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne 
za obveznosti plačevanja takse za dejanja dolžnika med tem 
postopkom. 

4.4.8. Terjatve upnikov 

112. člen 

(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti 
dolžniku se z dnem začetka stečajnega postopka štejejo za 
dospele. 

(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo 
v denarne terjatve po cenah na dan začetka stečajnega po- 
stopka. 

(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku, 
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne 
denarne terjatve. 

(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve 
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka stečajnega postopka. 
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113. člen 

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanj- 
šajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za 
čas od dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi 
terjatev zapadla. Od tako zmanjšane terjatve tečejo obresti 
v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka stečaj- 
nega postopka do zapadlosti. 

4.4.9. Obresti 

114. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obre- 
sti od terjatev proti dolžniku. 

(2) Od terjatev iz 112. člena tečejo od začetka stečajnega 
postopka zakonite zamudne obresti, od terjatev iz 113. člena 
pa tečejo zakonite zamudne obresti od dneva, ko bi terjatev 
zapadla. 

4.4.10. Zastaranje ter|atev 

115. člen 

(1) S prijavo terjatve v stečajno maso se pretrga zastaranje 
terjatev proti dolžniku. 

(2) Zastaranje terjatev dolžnika proti njegovim dolžnikom ne 
teče leto dni, računano od dneva začetka stečajnega 
postopka. 

4.4.11. Pogojne terjatve 

116. člen 

(1) Upniku s terjatvijo, ki je povezana z odložnim ali razveznim 
pogojem, se zagotovijo ustrezna sredstva iz stečajne mase. 

(2) Če odložni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve ste- 
čajne mase, taka terjatev ugasne, zagotovljena sredstva pa se 
razporedijo med druge upnike. 

(3) Če razvezni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve 
stečajne mase, se tak pogoj šteje za nezapisan. 

4.4.12. Pobot terjatev 

117. člen 

(1) V stečajnem postopku je dovoljen pobot terjatve upnika 
z nasprotno terjatvijo dolžnika. 

(2) Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva začetka stečajnega 
postopka pobotati, veljajo za pobotane in se ne prijavijo 
v stečajno maso. 

(3) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na 
dan začetka stečajnega postopka še niso dospele, ter terjatve 
ali nasprotne terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek. 

(4) Pobotati je mogoče tudi pogojne terjatve, če to dovoli 
stečajni senat. Za pobot pogojnih terjatev sme odrediti ste- 
čajni senat pogoj, da položi upnik zavarovanje. 

(5) Upniki, katerih terjatve so pobotane, morajo obvestiti 
o pobotu stečajnega upravitelja. Če upnik ne obvesti stečaj- 
nega upravitelja, odgovarja za škodo in stroške. 

118. člen 

Pobot ni dovoljen, če je bila terjatev odstopljena (cedirana) 
upniku v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečaj- 
nega postopka, upnik pa je vedel ali bi moral vedeti, da je 

postal dolžnik plačilno nesposoben ali da je proti njemu 
predlagan začetek stečajnega postopka oziroma postopek 
prisilne poravnave. 

119. člen 

Terjatev proti dolžniku, ki so nastale pred dnem začetka 
stečajnega postopka, ni mogoče pobotati s terjatvijo , ki je 
nastala po začetku tega postopka. 

4.4.13. Obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred 
začetkom stečajnega postopka 

120. člen 

Začetek stečajnega postopka nima pravnih posledic za terja- 
tev stečajnega upnika, ki izvira iz obojestransko odplačne 
pogodbe, če niti stečajni dolžnik niti stečajni upnik nista 
izpolnila obveznosti iz te pogodbe ali obveznosti iz te 
pogodbe nobeden od njiju ni v celoti izpolnil. 

121. člen 

'(1) Če v času do začetka stečajnega postopka niti stečajni 
dolžnik niti druga pogodbena stranka obojestransko 
odplačne pogodbe nista izpolnila svoje pogodbene obvezno- 
sti ali je ni nobeden od njiju v celoti izpolnil, lahko stečajni 
upravitelj bodisi izpolni pogodbo in zahteva izpolnitev od 
druge stranke ali odstopi od pogodbe. Od pogodbe lahko 
odstopi v treh mesecih po začetku stečajnega postopka. 

(2) Druga pogodbena stranka lahko pred iztekom roka iz 
prvega odstavka tega člena zahteva, da se stečajni upravitelj 
v primernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati 
v veljavi ali pa od nje odstopa. Če stečajni upravitelj ničesar 
ne izjavi, se šteje, da je odstopil od pogodbe. 

(3) Če stečajni upravitelj odstopi od pogodbe, lahko zahteva 
druga pogodbena stranka odškodnino kot stečajni upnik. 

(4) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti pogodbo, 
sme odkloniti izpolnitev, dokler je ne izpolni dolžnik ali dokler 
ji dolžnik ne da zavarovanja. 

(5) Druga pogodbena stranka ne more zahtevati izršitve fiks- 
nih pogodb, če pada izročilni rok v čas po dnevu začetka 
stečajnega postopka, pač pa lahko zahteva odškodnino kot 
stečajni upnik. 

(6) Odškodnina, ki jo je treba povrniti po petem odstavku tega 
člena, je enaka razliki'med pogodbeno kupno in prodajno 
ceno za blago in srednjo tržno ceno, ki bi jo imelo tako blago 
v kraju izpolnitve pogodbe na dan, ki je v pogodbi določen kot 
dan izročitve blaga. 

122. člen 

(1) Pogodbe o zakupu sme stečajni upravitelj odpovedati ne 
glede na zakonske ali pogodbene roke, in sicer vsakega 
prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni. 

(2) Odpoved pogodbe o zakupu po prvem odstavku tega člena 
ne posega v pravico druge pogodbene stranke do odškod- 
nine, ki jo ta uveljavlja kot stečajni upnik. 

4.4.14. Nalogi In ponudbe 

123. člen 

(1) Nalog, ki ga je izdal ali prevzel dolžnik, izgubi veljavnost 
z dnem začetka stečajnega postopka. 

(2) Ponudbe, dane dolžniku, ali ponudbe, ki jih je dal dolžnik, 
izgubijo veljavo z dnem začetka stečajnega postopka, če do 
dneva začetka tega postopka niso bile sprejete. 
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4.4.15. Zasledovalna pravica 

124. člen 

(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti izplačana, sme 
zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo pred dnem začetka 
stečajnega postopka poslano iz drugega kraja dolžniku, do 
dneva začetka tega postopka pa še ni prispelo v namembni 
kraj oziroma če ga do tega dneva dolžnik še ni prevzel (v 
nadaljnjem besedilu: zasledovalna pravica). 

(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar za nakup blaga. 

(3) Če je dolžnik blago, ki je prispelo v namembni kraj pred 
dnem začetka stečajnega postopka, prevzel samo v hrambo, 
prodajalec nima zasledovalne pravice, ima pa pravico, da 
glede njega po redni poti uveljavi svoje pravice kot izločitveni 
upnik. 

4.4.16. Izpodbijanje pravnih dejanj 

125. člen 

(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako 
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred 
dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za 
posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih 
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim 
je prišel posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje 
ugodnosti upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je 
bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo 
slabo ekonomsko - finančno stanje. 

(2) S pravnim dejanjem iz prvaga odstavka tega člena je 
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik 
izgubil kakšno materialno pravico ali je zanj nastala kakšna 
materialna obveznost. 

(3) Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je 
bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v korist posamez- 
nega upnika, katerega terjatev proti dolžniku je obstajala že 
preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje in je upnik 
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel 
kot stečajni upnik v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno ali 
pridobil položaj ločitvenega upnika v stečajnem postopku. 

(4) Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno 
pravno dejanje iz prvega odstavka tega člena vedel ali bi 
moral vedeti, za dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno 
stanje: 

1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je 
prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen; 

2/ če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh 
mesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega 
postopka oziroma predloga za začetek postopka za prisilno 
poravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen prej, 
ali v času po vložitvi tega predloga. 

126. člen 

(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako 
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred 
dnem začetka stečajnega postopka, če je oseba, v korist 
katere je bilo storjeno, zaradi izpodbijanega pravnega dejanja 
prejela dolžnikovo premoženje brezplačno ali za neznatno 
plačilo. 

(2) S pravnim dejanjem je po prvem odstavku tega člena 
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik 
izgubil kakšno materialno pravico ali s katero je zanj nastala 
kakšna materialna obveznost. 

127. člen 

Ni mogoče izpodbijati: 

1/ pravnih dejanj iz 31. člena tega zakona, ki jih je storil 
dolžnik v okviru tekočega poslovanja, in poslov, ki jih je 
opravil z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave; 

21 pravnih dejanj, ki jih stori dolžnik zaradi izvršitve sklenjene 
prisilne poravnave; 

3/ pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih stori dolžnik po 
sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih poslov, ki so lahko 
v škodo upnikom; 

4/ izplačil za menice in čeke, če je morala druga stranka 
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa proti 
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem. 

128. člen 

(1) Pravna dejanja iz 125. in 126. člena tega zakona je mogoče 
izpodbijati tudi v primeru, če je o pravici osebe, v korist katere 
je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno, že odločeno 
z odločbo, ki je ali lahko postane izvršilni naslov. 

(2) Če je zahtevi za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, 
preneha učinek izvršilnega naslova proti stečajni masi. 

129. člen 

(1) Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih 
mesecih od dneva objave začetka stečajnega postopka 
v Uradnem listu Republike Slovenije, ali do glavnega razdeli- 
tvenega naroka, če je razdelitveni narok opravljen pred izte- 
kom šestih mesecev od dneva začetka stečajnega postopka. 

(2) Tožba iz prvega odstavka tega člena se vloži proti osebi, 
v korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno. 

(3) Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje prav- 
nih dejanj samo z dovoljenjem predsednika stečajnega se- 
nata. 

(4) Pravno dejanje iz 125. oziroma 126. člena tega zakona 
lahko upniki in stečajni upravitelj izpodbijajo tudi z uveljavlja- 
njem ugovora v sodnem ali upravnem postopku brez časovne 
omejitve iz prvega odstavka tega člena. 

130. člen 

(1) Če je zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je 
izpodbito pravno dejanje brez učinka proti stečajni masi. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je oseba, v korist 
katere je bilo dejanje storjeno, dolžna vrniti v stečajno maso 
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila zaradi izpodbitega 
pravnega dejanja, po splošnih pravilih o vračanju neupravi- 
čeno pridobljenega. 

4.4.17. Ločitvene In Izločitvene pravice 

131. člen 

(1) Zač6tek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do 
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja 
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in 
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo 
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice). 

(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem 
v zadnjih dveh- mesecih pred dnem začetka stečajnega 
postopka, nehajo veljati. 

(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni posto- 
pek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega 
zakona. 

(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena 
z izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, se 
izvršba nadaljuje na podlagi sklepa stečajnega senata iz četr- 
tega odstavka 143. člena. 
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132. člen 

(1) če del premoženja dolžnika, na katerem je pridobljena 
ločitvena pravica (posebna stečajna masa), ne zadošča, da bi 
se iz njega plačala celotna terjatev ločitvenega upnika, ima 
ločitveni upnik pravico uveljaviti neplačani del svoje terjatve 
kot stečajni upnik. 

(2) Presežek, ki ostane po plačilu terjatve ločitvenega upnika 
iz posebne stečajne mase, gre v razdelitveno maso. 

4.4.18. Dokončanje nujnih poslov 

133. člen 

(1) Med stečajnim postopkom se končajo samo tisti začeti 
Posli, ki jih je nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanj- 
šanje stečajne mase, če se z dokončevanjem teh poslov ne 
zavleče vnovčenje stečajne mase. 

(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in 
Po predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta usta- 
novljen, kateri posli veljajo za nujne po prvem odstavku tega 
člena. 

134. člen 

Med stečajnim postopkom se smejo nove pogodbe sklepati 
samo, da se vnovči dolžnikovo premoženje. 

4-4.19. Nadaljevanje proizvodnje in tekočih poslov v stečaju 

135. člen 

(1) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme 
tečajni dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati 
s proizvodnjo in opravljanjem drugih tekočih poslov, pod 
Pogojem: 

da stečajni upravitelj vloži predlog za prisilno poravnavo, ali 

2/ da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje 
stečajnega dolžnika kot pravne osebe, iz katerega izhaja, da 
bi se zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečaj- 
nega dolžnika kot pravne osebe. 

(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravlja- 
nje drugih tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na 
Predlog stečajnega upravitelja in po predhodnem mnenju 
uPniškega odbora, če je ta ustanovljen. 

(3) V primeru iz 21 točke prvega odstavka tega člena določi 
s,ečajni senat s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proiz- 
v°dnje in opravljanje drugih tekočih poslov, rok v katerem 
niora stečajni upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika 
M>t pravne osebe. Z navedenim sklepom imenuje stečajni 
Senat tudi upniški odbor po pravilih o imenovanju upniškega 
°dbora v postopku prisilne poravnave, če ta še ni ustanovljen. 

j4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in oprav- 
lanje drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in 
^bremeniti premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva 
®'' avale samo z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni 
®®nat lahko poveže s svojim soglasjem tudi sklepanje drugih 
Pogodb v zvezi z nadaljevanjem proizvodnje in opravljanjem 
'ekočih poslov. 

[5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in oprav- 
danje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečaj- 
emu senatu mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora 

Predložiti ažurirane mesečne bilance stanja, izkaz uspeha in 
*kaz gotovinskih tokov. 

136. člen 

l3^a,ve uRnikov' ki nastanejo na podlagi pravnih poslov iz 134. in 135. člena tega zakona so stroški stečajnega 

4.5. Prijavljanje terjatev 

137. člen 

(1) Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu 
v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku 
stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena prijavijo upniki 

1/ terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe v 30 dneh 
od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja, 
da odstopa od pogodbe; 

2/ terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja v 30 
dneh od pravnomočnosti odločbe. 

(3) Upniki prijavljajo terjatve pisno in morajo v prijavi navesti: 

1/ firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali 
bivališče upnika; 

21 pravno podlago in znesek terjatve; 

3/ številko žiro računa ali drugega računa upnika, če ga ima. 

(4) Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi 
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. 

(5) Sporočilo upnika iz prvega odstavka 1.17. člena tega 
zakona se šteje kot priglasitev upnikove terjatve, če stečajni 
upravitelj prereka upnikovo pobotno terjatev. 

(6) Ločitveni upniki navedejo v prijavi del dolžnikovega pre- 
moženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek, 
do katerega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico. 

(7) Izločitveni upniki navedejo v prijavi del premoženja (pred- 
met), na katerega se nanaša njihov zahtevek. 

(8) Predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki 
vložijo po poteku roka iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena. 

138. člen 

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne 
poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem po- 
stopku. 

139. člen 

(1) Solidarni sodolžniki in poroki dolžnika lahko kot stečajni 
upniki zahtevajo, da se jim vrne, kar so plačali za dolžnika 
pred dnem začetka stečajnega postopka ali po njem, če imajo 
regresno pravico proti dolžniku. 

(2) Solidarni sodolžniki in poroki laljko tudi zahtevajo, da se 
jim do dokončne razdelitve zavaruje znesek, ki ga bodo pla- 
čali za dolžnika, v sorazmerju z zneskom, ki bi jim pripadal kot 
stečajnim upnikom (prvi in drugi odstavek 116. člena tega 
zakona). 

140. člen 

Upnik, kateremu odgovarja za isto terjatev več solidarnih 
dolžnikov, sme prijaviti, dokler ni popolnoma poplačan, to 
terjatev v stečajnem postopku vsakega solidarnega dolžnika 
v celotnem znesku. 

4.5.1. Preizkušanje prijavljenih terjatev 

141. člen 

(1) Prijavljene terjatve upnikov se preizkusijo na naroku za 
preizkus terjatev. 
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(2) Naroka za preizkus^terjatev se udeležijo: stečajni upravi- 
telj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, ki lahko dajo 
glede na delo, ki so ga opravljali pri dolžniku ali za dolžnika, 
podatke o obstoju in višini prijavljenih terjatev. 

(3) Narok za preizkus terjatev se opravi, tudi če na njem niso 
navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, bili pa so v redu 
povabljeni. 

142. člen 

(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi 
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Stečajni upravitelj 
lahko pripravi pred narokom seznam prijavljenih terjatev, 
v katerem navede, katere izmed prijavljenih terjatev priznava 
in katere prereka. 

(2) Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve. 

(3) Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna ste- 
čajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so 
navzoči na naroku. 

(4) Stečajni senat lahko dovoli, da se stečajni upravitelj izjavi 
o posamezni pravočasno prijavljeni terjatvi šele na poznejšem 
naroku za preizkus terjatev. 

143. člen 

(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni izločitveni 
oziroma ločitveni pravici določno izjaviti, ali jo priznava ali 
prereka. 

(2) Upniki smejo prerekati prijavljene izločitvene oziroma loči- 
tvene pravice. 

(3) Če stečajni upravitelj izjavi, da priznava izločitveno pravico 
in te pravice ne prereka nobeden izmed upnikov, izda stečajni 
senat sklep, s katerim stečajnemu dolžniku naloži, da izroči 
upniku del premoženja, na katerem obstoji priznana izloči- 
tvena pravica, če o takšnem zahtevku še ni bilo odločeno 
s pravnomočno odločbo. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni 
naslov. 

(4) Če stečajni upravitelj prizna tako terjatev kot tudi pravico 
do ločenega poplačila te terjatve iz dela dolžnikovega premo- 
ženja, na katerem obstoji ločitvena pravica in ni niti terjatve 
niti ločitvene pravice prerekal nobeden izmed upnikov, izda 
stečajni senat sklep iz četrtega odstavka 131. člena tega 
zakona oziroma sklep, s katerim ugotovi obstoj terjatve in 
naloži stečajnemu dolžniku plačilo ugotovljene terjatve iz 
dela premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica. Sklep 
iz prejšnjega stavka je izvršilni naslov. 

(5) Če stečajni upravitelj ali kateri izmed upnikov prereka 
izločitveno oziroma ločitveno pravico, ki je nastala z vpisom 
v zemljiško knjigo, ali je izločitveni oziroma ločitveni upnik za 
to pravico že pridobil izvršilni naslov, napoti stečajni senat 
stečajnega upravitelja oziroma upnika, ki je pravico prerekal, 
da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa pravdo zaradi 
ugotovitve neobstoja prerekane pravice. V vseh ostalih prime- 
rih napoti stečajni senat ločitvenega in izločitvenega upnika, 
da v enakem roku svojo pravico uveljavi v pravdnem po- 
stopku. 

(6) Če stečajni upravitelj ali upnik iz prvega stavka petega 
odstavka tega člena ni začel postopka v predpisanem roku, se 
šteje, da je izločitvena oziroma ločitvena pravica priznana in 
izda stečajni senat na predlog izločitvenega oziroma ločitve- 
nega upnika sklep iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega 
člena. 

144. člen 

(1) Stečajni senat s sklepom napoti upnika, čigar terjatev je 
prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa 
postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev 
prerekane terjatve. 

(2) Če upnik iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka 
v predpisanem roku, se njegova terjatev ne upošteva pri 
razdelitvi stečajne mase. 

(3) Če stečajni upravitelj ali drug upnik prereka terjatev 
upnika, ki je za to terjatev že pridobil izvršilni naslov, napoti 
stečajni senat tistega, ki terjatev prereka, da začne v 15 dneh 
od dneva vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim 
organom za ugotovitev, da prerekana terjatev ne obstoji. 

(4) Če stečajni upravitelj ali upnik iz tretjega odstavka tega 
člena ni začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je 
terjatev ugotovljena. 

(5) Upnik, ki je začel postopek po prvem in tretjem odstavku 
tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če tega ne 
stori, upnik odgovorja za škodo, ki jo opustitev povzroči. 

145. člen 

(1) Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 144. člena 
tega zakona so stroški stečajnega postopka, če je stečajni 
upravitelj neutemeljeno prerekal terjatev. 

(2) Stečajni senat lahko odredi, da plača stroške iz prvega 
odstavka tega člena stečajni upravitelj, če je ta iz objestnosti 
prerekal terjatev ali če je tako vodil postopek. 

4.6. Prodaja dolžnika 

146. člen 

(1) Stečajni senat sme potem, ko je priskrbel mnenje upni- 
škega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega upravitelja, 
odločiti na podlagi ocene oziroma izvedenskega mnenja, da 
se dolžnik proda kot pravna oseba. 

(2) Dolžnik kot pravna oseba se proda praviloma na javni 
dražbi ali z z zbiranjem ponudb. 

(3) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega 
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi prodajo z nepo- 
sredno pogodbo, če ni v zakonu drugače določeno. 

(4) Prodaja dolžnika kot pravne osebe se sme odrediti samo 
pod pogojem, da se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za 
poplačilo upnikov. 

(5) Pogodbo o prodaji dolžnika kot pravne osebe sklene 
stečajni upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika. 

147. člen 
(1) Stečajni senat odredi izročitev prodane pravne osebe ( 
kupcu, ko kupec plača kupnino. 

(2) Stečajni senat sme odrediti izročitev prodane pravne j 
osebe kupcu pred plačilom kupnine, če izroči kupec nepre- 
klicno bančno garancijo na prvi poziv ali da drugo ustrezne ( 
zavarovanje za plačilo kupnine. 

(3) Sredstva od prodaje dolžnika gredo v stečajno maso. ( 

(4) Po plačilu kupnine stečajni senat ustavi stečajni postopek (i 
zoper prodano pravno osebo, nadaljuje pa ga zoper stečajne p 
maso, iz katere se poplačajo upniki. o 

(5) Za terjatve proti dolžniku, ki so nastale do izročitve pr<?' 
dane pravne osebe kupcu, ne dolžnik ne njegov kupec upni' 
kom ne odgovarjata. (1 

to 
1/ 

(6) Prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitven® 
pravice. 

(7) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi po prodaji dolžnika ke1 ^ 
pravne osebe. Te pravice prenehajo v tistem obsegu, v kat®' jj[ 
rem bodo uveljavljene v nadaljevanem stečajnem postopa 
po četrtem odstavku tega člena. 

Pi 
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(8) Odločbe o prenehanju delovnega razmerja delavcev osta- 
nejo v veljavi (prvi odstavek 106. člena). Pri razpisu za nova 
delovna mesta po prodaji dolžnika kot pravne osebe, imajo 
delavci, ki jim je zaradi začetka stečajnega postopka prene- 
halo delovno razmerje pri dolžniku in ki do dneva razpisa niso 
dobili nove zaposlitve, prednost pri zaposlitvi, če izpolnjujejo 
razpisne pogoje. 

148. člen 

(1) Če ni v poglavju o prodaji dolžnika drugače določeno, se 
za prodajo uporabljajo določbe o vnovčenju dolžnikovega 
premoženja. 

4.7. Vnovčevanje dolžnikovega premoženja 

149. člen 

(1) Dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso, se proda 
praviloma na javni dražbi. 

(2) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega 
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi drugačen način 
prodaje (z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo), če ni 
v zakonu drugače določeno. 

(3) O prodaji dolžnikovega premoženja se obvestijo tisti, ki 
imajo predkupno pravico. 

(4) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno pra- 
vico in pravočasno začel postopek iz drugega stavka petega 
odstavka 143. člena tega zakona, stečajni upravitelj ne more 
prodati dela premoženja, na katerem upnik uveljavlja izloči- 
tveno pravico, dokler ni pravnomočno zavrnjen upnikov izlo- 
čitveni zahtevek. 

150. člen 

(1) Premoženje oziroma del premoženja, ki tvori v proizvod- 
nem procesu funkcionalno celoto (naprave ipd.), se proda 
Praviloma na javni dražbi, in sicer predvsem kot celota 
s stavbo in zemljiščem, če to ni mogoče, pa brez stavbe in 
zemljišča. 

(2) Predkupno pravico glede stavbe, namenjene za izobraže- 
vanje, znanost, kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, in 
stvari, vgrajenih v take stavbe, ter stvari, ki so neposredno 
namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in 
socialno varstvo, imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za opravlja- 
nje take dejavnosti. 

151. člen 

(1) Pred dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih 
oceni dejanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet pro- 
daje. 

(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečaj- 
nega upravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen. 

(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti. 

(4) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz tretjega odstavka tega 
'lena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni. 

(5) če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari oziroma 
Pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic 
občutneje spremeni, se določi njihova nova cena. 

152. člen 

J1) S sklepom, s katerim odredi prodajo, določi stečajni senat 
•udi: 

V način prodaje; 

^ izklicno ceno v primeru javne dražbe oziroma najnižjo 
Prodajno ceno v primeru zbiranja ponudb ali neposredne 
Prodaje; 

3/ rok, v katerem mora kupec plačati kupnino; 

4/ znesek varščine, ki ne sme biti nižji od 10% cene iz 2/ točke; 

5/ način ali načine zagotovitve varščine (na primer z vplačilom 
na račun stečajnega dolžnika, izročitvijo bariranega čeka ali 
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv); 

6/ način zavarovanja plačila kupnine in rok za zagotovitev 
zavarovanja, v primeru, da je rok za plačilo kupnine daljši kot 
15 dni; 

7/ pogoje za izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane 
pravice; 

(2) Rok, v katerem mora kupec plačati kupnino, ne sme biti 
daljši kot šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe, ne glede 
na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih; 

(3) Izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane pravice 
nista dopustna pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zava- 
rovanja iz 7/ točke prvega odstavka tega člena. 

153. člen 

Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali 
druga osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji ne morejo biti 
kupci. 

154. člen 

(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod 
nadzorstvom predsednika stečajnega senata. 

(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi 
na oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice 
večje vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem 
tisku, in sicer najmanj 8 dni pred prodajo. 

(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg 
podatkov iz prvega odstavka 152. člena tudi čas, v katerem si 
je predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in kraj prodaje. 

(4) Po opravljeni javni dražbi oziroma zaključenem postopku 
za zbiranje ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečaj- 
nega dolžnika pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo 
ceno oziroma druge najugodnejše pogoje. 

155. člen 

(1) S plačilom kupnine prenehajo vse zastavne pravice in 
realna bremena, ki so obstajala na prodani stvari oziroma 
pravici. 

(2) Iz kupnine se najprej poplačajo ločitveni upniki, katerih 
terjatve in ločitvene pravice so priznane. 

(3) Če je posamezni ločitveni upnik v stečajnem postopku 
pravočasno prijavil tako terjatev kot ločitveno pravico na 
prodani stvari, in je bodisi terjatev ali ločitvena pravica prere- 
kana, se iz kupnine v zavarovanje izplačila izloči ustrezen del 
smiselno 159. členu tega zakona do pravnomočne odločitve 
v postopku iz petega odstavka 143. člena tega zakona. 

156. člen 

Določbe splošnih predpisov o obligacijskih in stvarnopravnih 
posledicah prodaje na prisilni javni dražbi, veljajo tudi za 
prodajo premoženja stečajnega dolžnika na drugačen način. 

157. člen 

(1) Če premoženja, ki je prišlo v stečajno maso, ni mogoče 
prodati, se razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer se 
upošteva višina njihovih terjatev. 

(2) Premoženje, ki ga ni bilo mogoče razdeliti upnikom po 
prvem odstavku tega člena, se izroči z zakonom določenemu 
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državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na katere 
območju je dolžnikov sedež, če gre za nepremičnino, pa 
organu lokalne skupnosti, na katere območju je nepremič- 
nina. 

4.S. Poplačilo upnikov 

158. člen 

Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz stečajne 
mase znesek, ki je potreben za izplačilo stroškov stečajnega 
postopka. Iz preostalih sredstev (razdelitvene mase) se popla- 
čajo upniki. 

159. člen 

(1) Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se iz 
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za 
uveljavitev svoje terjatve pravočasno začeli poseben po- 
stopek. 

(2) Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev 
svoje prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med 
druge upnike. 

160. člen 

(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase soraz- 
merno, če z zakonom ni določeno drugače. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki 
delavcev dolžnika v višini izhodiščnih plač, določenih s kolek- 
tivno pogodbo, do dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in 
odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri 
dolžniku, ter za poklicne bolezni, poravnajo kot stroški stečaj- 
nega postopka. 

(3) Kot stroški stečajnega postopka se poplačajo tudi terjatve 
tistih upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne porav- 
nave, na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik 
v tem obdobju nadaljeval s proizvodnjo oziroma poslovanjem 
(na primer: kreditodajalci, dobavitelji in podobno), razen če 
so se s pogodbo iz petega odstavka 43. člena tega zakona 
zavezali te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže. 

(4) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad zajam- 
čenimi osebnimi dohodki se poplačajo po prvem odstavku 
tega člena. 

(5) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni. 

161. člen 

Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, se mu ob 
glavni delitvi izplača sorazmerni del njegove terjatve, če pred- 
loži zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če bo nastopil 
razvezni pogoj do dokončne delitve, če upnik zavarovanja ne 
predloži, se izplača sorazmerni del njegove terjatve ob 
dokončni delitvi, če do takrat razvezni pogoj ne nastopi. 

162. člen 

Razdelitev se začne, ko je precejšen del premoženja vnovčen. 

163. člen 

(1) Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upra- 
vitelja in pripomb predsednika stečajnega senata osnutek za 
glavno razdelitev. 

(2) Osnutek za glavno razdelitev obsega podatke o: 

1/ višini denarnih sredstev namenjenih za razdelitev; 

2/ upnikih in višini njihovih priznanih terjatev; 

3/ upnikih, za katere se ob glavni delitvi zagotovi rezervacija in 
višini njihovih terjatev; 

4/ odstotek, ki ga predstavlja terjatev posameznega upnika 
glede na vsoto terjatev iz 2/ in 3/ točke tega odstavka; 

5/ odstotek in znesek, v katerem se izplačajo terjatve iz 21 
točke oziroma zagotovi rezervacija za terjatve iz 3/ točke tega 
odstavka. 

164. člen 

(1) Upniki se vabijo na narok za obravnavanje osnutka za 
glavno razdelitev z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije najmanj 30 dni pred narokom in nabije na 
oglasno desko sodišča. V oklicu stečajni senat upnike sez- 
nani tudi kje in kdaj lahko vpogledajo osnutek za glavno 
razdelitev. 

(2) Stečajni senat lahko glede na okoliščine primera odredi, 
da se oklic objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja. 

165. člen 

(1) Na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev 
lahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku. 

(2) Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi 
o glavni razdelitvi. 

(3) O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razde- 
litvi. 

(4) Sklep o glavni razdelitvi se vroči stečajnemu upravitelju in 
nabije na oglasno desko sodišča. 

166. člen 

Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi izplača 
stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od njegova 
pravnomočnosti. 

167. člen 

(1) Poznejša razdelitev se opravlja, kot pritekajo sredstva 
dolžnika. 

(2) O poznejši razdelitvi odloča predsednik stečajnega senata 
s sklepom. 

168. člen 

Sredstva, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov, se 
razdelijo delničarjem oziroma lastnikom deležev. Razdelijo s« 
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic ozirom® 
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezna 
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostneg3 

poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali " 
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, nfl 

določa drugače. 

4.9. Zaključek stečajnega postopka 

169. člen 

(1) Ko dobi predsednik stečajnega senata poročilo stečajne^ 
upravitelja, da so končana vsa opravila iz stečajne!) 
postopka, predlaga stečajnemu senatu zaključek stečajne9 
postopka. 

(2) Odločbo o zaključku stečajnega postopka objavi stečaj"' 
senat v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Po zaključku stečajnega postopka predloži stečajni up^! 
telj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovan) • 

(4) Ko stečajni senat prouči poročilo, razreši stečajnega up'? 
vitelja, če pa ugotovi v njegovem poslovanju kakšne nepraV 

nosti, proti njemu ustrezno ukrepa. 
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170. člen 

(1) Če stečajni senat po začetku stečajnega postopka ugotovi, 
da bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne 
stroške, ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in 
postopek zaključi. 

(2) Stečajni senat lahko v primeru iz prvega odstavka tega 
člena odloči, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali 
posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike pri 
čemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev. 

4.10. Vpisi v registre 

171. člen 

(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po 
uradni dolžnosti predlog za začetek stečajnega postopka, 
sklep o odreditvi omejitev iz 1/ in 3/ točke prvega odstavka 95. 
člena tega zakona, sklep o začetku stečajnega postopka in 
pravnomočni sklep o zaključku oziroma ustavitvi stečajnega 
postopka. 

(2) Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega potopka 
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni 
vpisi iz prvega odstavka tega člena. 

(3) V primeru prodaje dolžnika se na podlagi pravnomočnega 
sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 147. člena 
tega zakona se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega regi- 
stra vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše 
v sodni register kot ustanovitelj prodane pravne osebe. 

4.11. Prisilna poravnava v stečaju 

172. člen 

(1) Do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev 
lahko stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečaj- 
nem dolžniku, ki je pravna oseba, oziroma podjetnik posa- 
meznik, vložijo predlog za začetek postopka prisilne porav- 
nave. 

(2) Preden odloči o predlogu iz prvega odstavka tega člena, 
lahko stečajni senat odloči, da se počaka z vnovčenjem dolž- 
nikovega premoženja. 

(3) Stečajni senat odloči o predlogu iz prvega odstavka tega 
člena v roku 15 dni od vložitve predloga. Predhodno mora 
pribaviti mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in 
stečajnega upravitelja, če ta ni predlagatelj. 

(4) Postopek prisilne poravnave opravi stečajni senat. Med 
Postopkom opravlja dolžnosti upravitelja prisilne poravnave 
stečajni upravitelj. 

(5) Če je prisilna poravnava potrjena, se stečajni postopek 
ustavi. 

(6) Z ustavitvijo stečajnega postopka iz petega odstavka tega 
clena prenehajo pravne posledice začetka stečajnega po- 
stopka. 

(7) V primeru ustavitve stečajnega postopka iz petega 
odstavka tega člena ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju 
delovnega razmerja delavcev (prvi odstavek 106. člena). Pri 
razpisu za nova delovna mesta imajo delavci, ki jim je zaradi 
*ačetka stečajnega postopka prenehalo delovno razmerje pri 
dolžniku in ki do dneva razpisa niso dobili nove zaposlitve, 
Prednost pri zaposlitvi, če izpolnjujejo razpisne pogoje. 

173. člen 

(1) V postopku prisilne poravnave v stečaju se ne uporabljajo 
določbe o najmanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz 
arUgega in tretjega odstavka 48. člena tega zakona. 

(2) Če ni v 172. in tem členu drugače določeno, se za posto- 
pek prisilne poravnave v stečaju uporabljajo določbe tega 
zakona o prisilni poravnavi. 

5. SKRAJŠANI STEČAJNI POSTOPEK 

174. člen 

(1) Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot 
10.000.000,00 tolarjev (stečaj manjše vrednosti), se opravi 
skrajšani stečajni postopek. 

(2) Ko stečajni senat odloči o začetku stečajnega postopka, 
odloči tudi o tem, ali se opravi skrajšani stečajni postopek. 
Stečajni senat sprejme tako odločitev tudi med potekom 
rednega stečajnega postopka, če se izkaže, da gre za stečaj 
manjše vrednosti. 

(3) Če se med potekom skrajšanega stečajnega postopka 
izkaže, da stečajni postopek, ki je bil začet kot skrajšani, ali ki 
je bil proglašen za skrajšanega, dejansko ni manjše vrednosti 
v smislu prvega odstavka tega člena, je stečajni sodnik dolžan 
predlagati stečajnemu senatu, da se opravi redni postopek. 

(4) Proti odločbam stečajnega senata iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, ni pritožbe. 

175. člen 

V skrajšanem stečajnem postopku veljajo naslednja pravila: 

1/ zapisniki sodišča so skrajšani in vsebujejo le vsebino izjav 
in predlogov strank ter odločbe stečajnega sodišča. 

21 kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka, 
izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik. 

31 kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka 
se odločbe sodišča ne objavijo v uradnem listu. 

4/ popis stečajne mase opravi izvršilni organ. 

5/ upniški odbor v skrajšanem stečajnem postopku sestavljajo 
trije člani. 

6/ narok za preizkus terjatev sme stečajni sodnik določiti že 
naslednjega dne, ko je potekel rok za prijavo terjatev. Na tem 
naroku je mogoče odločiti, kolikor je to mogoče in primerno, 
tudi o razdelitvi stečajne mase. 

6. LIKVIDACIJA 

176. člen 

(1) Zakon določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega po- 
stopka. 

(2) Če zakon ne določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega 
postopka, ga predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev 
o prenehanju pravne osebe. 

(3) Če preneha pravna oseba na podlagi sodne odločbe, 
predlaga začetek likvidacijskega postopka oseba, ki je sodno 
Odločbo izposlovala. 

(4) Likvidacijski postopek začne sodišče po uradni dolžnosti, 
če je bila s pravnomočno odločbo ugotovljena ničnost vpisa 
v sodni register. 

177. člen 

Sodišče, ki ugotovi ničnost vpisa v sodni register, pošlje svojo 
odločbo po pravnomočnosti pristojnemu sodišču, da začne 
likvidacijski postopek. 
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178. člen 

Likvidacijski postopek izvede stvarno pristojno sodišče, na 
katerega območju je sedež pravne osebe. 

179. člen 

Organa likvidacijskega postopka sta likvidacijski senat in lik- 
vidacijski upravitelj. 

180. člen 
(1) Če so podani pogoji za stečaj, se likvidacijski postopek ne 
izvede. 

(2) Če se kadarkoli tekom postopka do vključno zaključne 
bilance ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega 
postopka, mora likvidacijski upravitelj takoj predlagati zače- 
tek stečajnega postopka. 

(3) Stečajni postopek izvedeta likvidacijski senat in likvidacij- 
ski upravitelj kot stečajni senat in stečajni upravitelj, če 
sodišče ne odloči drugače. 

(4) Dejanja, opravljena v likvidacijskem postopku, veljajo tudi 
v stečajnem postopku. 

181. člen 

Če se uvede likvidacijski postopek po uradni dolžnosti, naloži 
sodišče s sklepom pravni osebi, da založi primeren denarni 
znesek za kritje stroškov, ki bodo nastali zaradi začetka likvi- 
dacijskega postopka. 

182. člen 

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stečajni postopek, 
se smiselno uporabljajo tudi v likvidacijskem postopku, če ta 
zakon ne določa drugače. 

(2) V likvidacijskem postopku se ne uporabljajo določbe o pri- 
silni poravnavi pred stečajem in med stečajem, o upniškem 
odboru, o ločitvenih upnikih, o izpodbijanju pravnih dejanj, 
o naroku za glavno razdelitev in ugovorih zoper sklep o potr- 
ditvi osnutka glavne razdelitve, o prodaji dolžnika in o zavrže- 
nju prijav terjatev, dospelih na sodišče po preteku 60-dnev- 
nega roka za njihovo prijavo. 

183. člen 

(1) Terjatve upnikov, ki niso bile prijavljene do dneva, ko jih je 
bilo še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvida- 
cijske mase, poravna po končanem likvidacijskem postopku 
tisti, v dobro katerega je vplačan ostanek premoženja likvida- 
cijske mase po glavni razdelitvi, in sicer le do višine vrednosti 
prevzetega premoženja. 

(2) Tožbo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega člena 
lahko vložijo upniki v enem letu od objave obvestila v Urad- 
nem listu Republike Slovenije o zaključku likvidacijskega 
postopka. 

7. KOLIZIJA ZAKONOV IN SPORI O PRISTOJNOSTI 

184. člen 
(1) Sodišče v Republiki Sloveniji je izključno pristojno za 
postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije zoper dolž- 
nika, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju 
Republike Slovenije. 

(2) Odločbe sodišča, izdane v postopkih iz prvega odstavka 
tega člena, se nanašajo na vse dolžnikovo premoženje, ki je 
v Republiki Sloveniji ali tujini. 

185. člen 

(1) Odločbe tujih sodišč, izdane v postopku prisilne porav- 
nave, stečaja ali likvidacije zoper dolžnika, ki ima sedež ozi- 

roma stalno prebivališče na območju tujega sodišča, se priz- 
najo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi za priznanje 
tujih sodnih odločb po pravu Republike Slovenije. 

(2) Sklep o priznanju odločbe tujega sodišča iz prvega 
odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije tako, kot je s tem zakonom določeno za objavo 
sklepa o začetku postopka prisilne poravnave oziroma ste- 
čaja. 

188. člen 

(1) V primeru priznanja odločbe tujega sodišča se za pravni 
položaj tujega dolžnika in tujega stečajnega upravitelja smi- 
selno uporabljajo določbe tega zakona. 

(2) V postopku za priznanje tuje sodne odločbe se ne določita 
nov stečajni upravitelj in ne upniški odbor v Republiki Slove- 
niji. 

(3) Roki, določeni v zakonih in drugih predpisih Republike 
Slovenije, začnejo teči po objavi odločbe o priznanju. 

187. člen 

Tuja sodna odločba, priznana po 186. členu tega zakona, ima 
glede dolžnikovega premoženja, ki je v Republiki Sloveniji, 
pravni učinek, ki ga določajo predpisi Republike Slovenije za 
odločbe ustrezne vsebine. 

8. KAZENSKE DOLOČBE 

188. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek stečajni upravitelj, če ne ažurira knjigovodske evi- 
dence do dneva začetka stečajnega postopka, ne ustanovi 
komisije za inventuro, ne sestavi začetne stečajne bilance, ne 
skrbi za realizacijo dolžnikovih terjatev, ne ukrepa za vnovče- 
nje dolžnikovega premoženja ali ne sestavi osnutka za glavno 
razdelitev ali osnutka za zaključno stečajno bilanco (prvi 
odstavek 80. člena). 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9.1. Posebne določbe za postopek prisilne poravnave nad 
dolžnikom — podjetjem z družbenim kapitalom 

189. člen 

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za postopek prisilne 
poravnave nad dolžnikom - podjetjem z družbenim kapita- 
lom iz 3. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Ur.l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), 

- če je z otvoritveno bilanco stanja in ocenitvijo pooblaščenih 
ocenjevalcev, izdelanima na podlagi Uredbe o metodologiji za 
izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur.l. RS, št. 24/93), ugoto- 
voljena vrednost osnovnega kapitala enaka nič; ali 

- če je dolžnik več kot 90 dni v zamudi s plačilom obveznosti 
(glavnice in obresti) in skupni znesek obveznosti, s plačilom 
katerega je v zamudi, presega 20% celotnih obveznosti dolž- 
nika po zadnji bilanci stanja. 

(2) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se za postopek 
prisilne poravnave nad dolžnikom iz prvega odstavka tega 
člena .uporabljajo splošne določbe tega zakona o prisilni 
poravnavi. 

190. člen 

Dolžnik iz prvega odstavka 189. člena tega zakona je dolžan 
v roku 15 dni, šteto od dneva, ko ugotovi ali bi moral ugotoviti, 
da je podana ena od okoliščin iz prvega odstavka 189. člena 
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tega zakona, vložiti predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave. 

nalni senat dolžnika v sklepu o začetku postopka prisilne 
poravnave. 

191. člen 

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave zoper 
dolžnika iz prvega odstavka 189. člena tega zakona lahko 
vloži tudi upnik, ki ima do dolžnika dospele terjatve v višini 
najmanj 10.000.000,00 SIT. 

(2) Glede vsebine predloga, ki ga vloži upnik, se smiselno 
uporablja določba prvega odstavka 24. člena tega zakona. 
V predlogu mora upnik tudi verjetno izkazati obstoj dospele 
terjatve oziroma terjatev do dolžnika in verjetnost pogojev za 
začetek postopka prisilne poravnave, ter predložiti listine, 
s katerimi ta dejstva verjetno izkazuje. 

(3) Določbi prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno upo- 
rabljata tudi za dva ali več upnikov, ki verjetno izkažejo obstoj 
dospelih terjatev do dolžnika v skupni višini najmanj 
10.000.000 SIT. 

192. člen 

(1) Če služba družbenega knjigovodstva na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga, ugotovi, da je podana katera izmed 
okoliščin iz prvega odstavka 189. člena tega zakona, vloži po 
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne porav- 
nave nad dolžnikom iz prvega odstavka 189. člena teqa za- 
kona. 

(2) Glede vsebine predloga in prilog k predlogu iz prvega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja določba prvega 
odstavka 24. člena tega zakona. 

(3) Za predlog iz prvega odstavka tega člena se šteje, da ga je 
vložil dolžnik. 

193. člen 

(1) Sklep o začetku postopka prisilne poravnave, izdan na 
predlog iz prvega odstavka 191. člena tega zakona ali na 
predlog iz prvega odstavka 192. člena tega zakona, se vroči 
tudi dolžniku. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega 
zakona je dolžan dolžnik v primeru, ko je predlog za začetek 
postopka vložil upnik ali služba družbenega knjigovodstva, 
predložiti načrt finančne reorganizacije v roku dveh mesecev 
šteto od dneva, ko prejme sklep o začetku postopka prisilne 
poravnave. 

(3) O dolžnosti iz drugega odstavka tega člena pouči porav- 

194. člen 

Če dolžnik v roku dveh mesecev od dneva vložitve predloga 
oziroma v roku iz drugega odstavka 193. člena tega zakona ne 
predloži načrta finančne reorganizacije in v tem roku načrta 
ne predloži tudi nihče izmed upnikov, poravnalni senat zavrže 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in začne po 
uradni dolžnosti stečajni postopek. 

195. člen 

Če poleg dolžnika predloži načrt finančne reorganizacije tudi 
kdo izmed upnikov, glasujejo upniki na naroku za prisilno 
poravnavo najprej o predlogu prisilne poravnave, vsebova- 
nem v dolžnikovme načrtu finančne reorganizacije. Če dolžni- 
kov predlog prisilne poravnave ni sprejet, opravi sodišče ne 
glede na določbo 57. člena tega zakona tudi glasovanje 
o predlogu prisilne poravnave, vsebovane v načrtu finančne 
reorganizacije, ki ga je pripravil upnik.l 

9.2. Končne določbe 

196. člen 
(1) Postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije ki je bil 
začet pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se glede sestave 
sodišča, če so podani pogoji za skrajšani postopek, uporabijo 
določbe tega zakona. 

197. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list 
SFRJ št. 84/89), in neha veljati zakon o stečaju nad obratoval- 
nicami samostojnih obrtnikov (Ur.l. SRS, št. 1/87). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
določbe 22. člena zakona o finančnem poslovanju (Ur.l. SFRJ, 
št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89 in 61/90) in prene- 
hajo veljati določbe 8. č. člena ustavnega zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 4/ 
91). 

198. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 29. 7. 
1993, opravil obravnavo predloga zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji kot prvo obravnavo zakona in odločil, da 
9a sprejema (1. točka stališč in sklepov). Vladi Republike 
Slovenije je naložil: 

~ da naj se v večji meri zaščitijo pravice delavcev in delavcem 
za čas od začetka stečajnega postopka zagotovijo plače 
v višini najmanj zajamčenih plač, določenih s kolektivno 
Pogodbo (2. in 3. točka stališč in sklepov), 

~ da ponovno preuči rešitve poglavja 9. 1. in pri določanju 
Primernosti rešitev upošteva funkcijo SDK in Agencije Repu- 
blike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo v zvezi 
s podjetji z nenominiranim družbenim kapitalom (točke 4-8 
in 11. točka stališč in sklepov), 

- da smiselno upošteva amandmaje poslancev Antona Per- 
šaka (za poslansko skupino Demokratske stranke) ter Mirana 
Potrča in Miloša Pavlice (za poslansko skupino Združene 
Hste). 

1. Pojasnila o načinu upoštevanja stališč In sklepov Držav- 
nega zbora pri pripravi novega predloga: 

1.1. Pravice delavcev 

Predlagatelj je v celoti sledil sklepom Državnega zbora v zvezi 
s pravicami delavcev, s čimer je smiselno upošteval tudi 
pripombe poslancev Združene liste, in sicer: 

- v drugem odstavku 160. člena je besede »v višini zajamče- 
nih plač« nadomestil z besedami »izhodiščnih plač, določe- 
nih s kolektivno pogodbo-. Ostali členi, ki urejajo višino 
minimalnih plač, ki jih je v postopku prisilne poravnave ali 
stečajnem postopku potrebno zagotoviti delavcem, se sklicu- 
jejo na ta člen, zato so s spremembo tega člena popravljeni 
tudi ostali členi, ki to vprašanje urejajo. S tem sta upoštevani 
tudi pripombi poslancev Združene liste (točka 3. in 4. dopol- 
njevalnih predlogov z dne 26. 7. 1993); 

- s spremembo drugega odstavka 51. člena in novim tretjim 
odstavkom 51. člena je smiselno upošteval pripombo poslan- 
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cev Združene liste (točka 1.): vnešena je rešitev, ki delavecm 
zagotavlja, da jim delovno razmerje ne bo prenehalo že 
s pravnomočnostjo sklepa o prisilni poravnavi, temveč na 
podlagi pripravljenega programa; 

- v osmem odstavku 147. člena in sedmem odstavku 172. 
člena je vnešena rešitev, ki bivšim delavcem zagotavlja pod 
enakimi pogoji prednost pri zaposlitvi (točka 5. dopolnjeval- 
nih predlogov poslancev Združene liste). 

1.2. Posebne določbe za postopek prisilne poravnave nad 
dolžnikom — podjetjem z družbenim kapitalom (poglavje 9.1. 
zakona) In možnosti finančne reorganizacije v postopku 
lastninskega preoblikovanja 

Po ponovni preučitvi funkcije SDK predlagatelj ni v celoti 
sledil amandmajem poslancev Demokratske stranke, da naj 
funkcije, ki naj bi jih po prejšnjem predlogu zakona opravljala 
SDK prevzame Agencija Republike Slovenije za prestrukturi- 
ranje (v nadaljevanju: Agencija), iz naslednjih razlogov: 

Zaradi številnih nalog v zvezi z lastninskim preoblikovanjem 
Agencija nima kadrovskih in drugih pogojev za opravljanje še 
teh dodatnih nalog. V proračunu pa tudi ni sredstev za zago- 
tovitev dodatnih kadrovskih in drugih pogojev. Zato je prejš- 
nje določbe, ki so urejale predhodni poravnalni postopek, 
nadomestil z novimi posebnimi določbami o postopku pri- 
silne poravnave, prilagojenimi značilnostim dolžnikov-podje- 
tij z družbenim kapitalom. 

V predlogu zakona predvideni postopek prisilne poravnave 
nad dolžnikom-podjetjem z družbenim kapitalom ne bo oviral 
lastninskega preoblikovanja. Določbe se namreč nanašajo 
zlasti na podjetja, katerih osnovni kapital je enak nič. Takšna 
podjetja pa se ne lastninijo (52. člen Uredbe o metodologiji za 
izdelavo otvoritvene bilance stanja, Ur.l. RS, št. 24/93). Prav 
zaradi uspele finančne reorganizacije v okviru postopka pri- 
silne poravnave (zmanjšanje in odložitev dospelosti obvezno- 
sti), pa se lahko vrednost osnovnega kapitala poveča (postane 
večja kot nič), s čimer se tem podjetjem omogoči, da se 
lastninsko preoblikujejo. 

Predlagatelj nadalje pojasnjuje, da je v petem odstavku 19. 
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, 
št. 55/92, 7/93 in 31/93) že izrecno določeno, da program 
lastninskega preoblikovanja vsebuje tudi predhodno 
finančno in organizacijsko prestrukturiranje podjetja. 
Podrobneje pa je način takšnega prestrukturiranja razčlenjen 
v Uredbi o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posa- 
meznih načinov lastninskega preoblikovanja. Ker oba prej 
navedena predpisa že v zadostni meri opredeljujeta vlogo in 
naloge Agencije v postopkih lastninskega preoblikovanja in 
finančne reorganizacije v zvezi s temi postopki, dodatne 
zakonske rešitve niso potrebne. 

1.3. Ostale pripombe poslancev Demokratske stranke 

Poleg pripomb poslancev Demokratske stranke v zvezi 
s poglavjem 9.1., ki jih je predlagatelj upošteval v prej navede- 
nem obsegu, je smiselno upošteval tudi redakcijske amand- 

maje k naslednjim členom: 4., 24., 27., 31., 48., 109., 141. in 
200. (sedaj 197.) členu. 

2. Pripombe In predlogi, ki Jih predlagatelj nI upošteval 

Predlagatelj ni upošteval dopolnjevalnega predloga poslan- 
cev Združene liste (2- točka pripomb) k 47. členu (pravilno 
k 49. členu): V 2/ točki 49. člena je namreč že izrecno dolo- 
čeno, da je eden od ukrepov za povečanje osnovnega kapitala 
tudi povečanje osnovnega kapitala z izdajo delnic dolžnika 
namesto izplačila terjatev posameznim upnikom, ki na to 
pristanejo (konverzija terjatev za deleže). Terjatve pa so tudi 
neizplačan del plač delavcem. 

Predlagatelj tudi ni upošteval naslednjih pripomb poslancev 
demokratske stranke: 

- k 2. členu: V dosedanji praksi se je določitev stečajnega 
razloga na v amandmaju navedeni način izkazala kot preveč 
toga. Administrativno definirana plačilna nesposobnost kot 
razlog za stečaj ima lahko namreč za posledico, da je 
potrebno začeti stečajni postopek tudi nad gospodarskimi 
subjekti, ki so sicer sposobni nadaljevati z opravljanjem 
dejavnosti in plačevanjem obveznosti, in je bila plačilna 
nesposobnost zgolj začasna zaradi različnih zunanjih razlo- 
gov. Tudi v primerjalno pravni ureditvi Avstrije in Nemčije je 
plačilna nesposobnost kot stečajni razlog iz enakih razlogov 
kot v 2. členu predloga zakona opredeljena bolj opisno in ne 
na administrativno definiran način, ki se v amandmaju pred- 
laga. 

- k 8. členu: določbo že vsebuje 101. člen predloga zakona 

- k 38. in 62. členu: bistvena razlika med stečajnim postop- 
kom in postopkom prisilne poravanave je v tem, da dolžnik po 
opravljenem stečajnem postopku preneha. Pravna posledica 
stečajnega postopka je zato tudi »zamrznitev vseh terjatev 
na dan začetka stečajnega postopka (112. in 113. člen pred- 
loga zakona). Vsi upniki naj se v stečajnem postopku popla- 
čajo sorazmerno glede na stanje terjatev na dan začetka 
stečajnega postopka. Zato je v primeru stečajnega postopka 
potrebno, da se vse terjatve, ugotovljene po stanju na dan 
začetka stečajnega postopka, obrestujejo na enak način (Z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi), s čimer se doseže, da so ob 
zaključku stečajnega postopka vsi upniki sorazmerno popla- 
čani. Predpisovanje konverzije (spremembe) morebitnih višjih 
pogodbenih obresti v zakonske zamudne obresti, do katere bi 
prišlo, če bi bila sprejeta predlagarih amandmaja, pa bi pome- 
nilo naslednje. Upnikom, katerih terjatve so se pred začetom 
postopka prisilne poravnave obrestovale po pogodbeni 
obrestni meri, ki je višja od obrestne mere zakonskih zamud- 
nih obresti, bi se zaradi konverzije pogodbenih obresti 
v zamudne, terjatve zmanjšale v večjem obsegu kot upnikom, 
katerih terjatve se obrestujejo po nižji obrestni meri. Posla- 
dica prisilne poravnave za navedene upnike bi namreč bite 
dvojno zmanjšanje terjatve: najprej zaradi zmanjšanja glav- 
nice kot normalne posledice prisilne poravnave, nato pa še 
zaradi zmanjšanja obresti. Navedena amandmaja tako nista 
zgolj redakcijske narave kot to zmotno v obrazložitvi navajajo 
poslanci. 
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Predlog zakona o DRUŽINSKIH PREJEMKIH - EPA 170 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in 
188. 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 njeni predstavnici na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve. 

- Anka OSTERMAN, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Predlog zakona o družinskih prejemkih 

1.člen 

Ta zakon ureja družinske prejemke, določa upravičence, tra- 
janje pravice do prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobi- 
tev in postopek za uveljavljanje prejemkov. 

2. člen 

Družinski prejemki po tem zakonu so: 

- denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, 
- starševski dodatek, 
- pomoč za opremo novorojenca, 
- otroški dodatek. 

DENARNO NADOMESTILO ZA ČAS PORODNIŠKEGA DO- 
PUSTA 

3. člen 

Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta po tem 
zakonu obsega nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu 
otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopu- 
sta za nego in varstvo otroka. 

Upravičenci do denarnega nadomestila 

4. člen 

Pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega 
dopusta (v nadaljnjem besedilu: pravica do denarnega nado- 
mestila) ima mati, ki je po predpisih o zdravstvenem zavarova- 
nju zavarovana za pravico do nadomestila za čas zadržanosti 
z dela pod pogojem, da je bila zavarovana pred dnevom 
Obveznega nastopa porodniškega dopusta. 

Pravico do denarnega nadomestila ima oče otroka, druga 
oseba, ki otroka neguje in varuje in oseba, ki vzame otroka 
v nego in varstvo zaradi posvojitve v primerih, kadar se 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko pravica do 
Porodniškega dopusta prenese na te osebe pod pogojem, da 
so zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za 
Pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela. 

^•|an|» pravice do denarnega nadomestila 

5. člen 

Opravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do denarnega 
Nadomestila v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih 
razrnerjih v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi rojstva, r>ege In varstva otroka. 

Osnova za denarno nadomestilo 

6. člen 

Osnova za denarno nadomestilo je povprečna mesečna plača 
upravičenca oziroma povprečna osnova, od katere upraviče- 
nec plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 
mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. 

Če je upravičenec prejemal plačo oziroma je plačeval prispe- 
vek za porodniško varstvo za krajše obdobje, se mu za manj- 
kajoče mesece kot osnova upošteva zajamčena plača. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je za očeta ali drugo 
osebo, ki otroka varuje in neguje v primeru, kadar mati umre, 
osnova za denarno nadomestilo povprečna mesečna plača 
oziroma povprečna osnova, od katere te osebe plačujejo 
prispevek v zadnjih 12 mesecih ali krajšem obdobju pred 
nastopom porodniškega dopusta. 

Upravičencu, ki je v obdobju iz prejšnjih odstavkov prejemal 
nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se 
je obračunavalo nadomestilo. 

7. člen 

Osnove Iz prejšnjega člena se preračunajo z indeksom, ki 
izraža razmerje med povprečno plačo vseh zaposlenih 
v Republiki Sloveniji za mesec, ki je za upravičenca zadnji 
mesec pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta in povprečno plačo vseh zaposlenih v republiki Slo- 
veniji za obdobje tistih dvanajstih mesecev, ki predstavljajo 
osnovo za denarno nadomestilo. 

Višina denarnega nadomestila 

8. člen 

Denarno nadomestilo znaša 100% osnove. 

Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih 
plač in vseh prispevnih osnov v Republiki Sloveniji. 

Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencem od 
prvega dne meseca, v katerem je bil objavljen zadnji uradni 
podatek o gibanju plač in vseh prispevnih osnov v Republiki 
Sloveniji. 

Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače. 

9. člen 

Pri preračunu osnove iz 7.člena tega zakona in usklajevanju 
nadomestila iz drugega odstavka 8.člena tega zakona se 
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upoštevajo podatki o gibanju plač in prispevnih osnov 
v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Zavod Republike Slovenije 
za statistiko. 

Sredstva za denarna nadomestila 

10. člen 

Sredstva za denarna nadomestila za čas porodniškega dopu- 
sta se zagotavljajo s prispevkom za porodniško varstvo. 

Prispevek za porodniško varstvo plačujejo zavezanci za pri- 
spevek za pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

11.člen 

Stopnjo prispevka za porodniško varstvo določi državni zbor 
na predlog Vlade Republike Slovenije. 

12. člen 

Prispevki za porodniško varstvo se vplačujejo v proračun 
Republike Slovenije. 

13. člen 

Glede obračunavanja prispevka za porodniško varstvo, rokov 
za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispevka, 
zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, 
zastaranja in kaznovanja se uporabljajo določbe posebnega 
zakona, ki ureja plačevanje prispevkov. 

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 

14. člen 

Mati uveljavlja pravico do denarnega nadomestila 30 dni pred 
obveznim nastopom porodniškega dopusta pri centru za soci- 
alno delo, ki je krajevno pristojen po: 

- njenem stalnem prebivališču, 
- njenem začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča, 
- sedežu njenega delodajalca oziroma dejavnosti, če nima 
stalnega niti začasnega prebivališča v republiki Sloveniji. 

Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do denarnega nadome- 
stila pri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to pravico 
uveljavljala mati. 

15. člen 

Denarno nadomestilo izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino. 

STARŠEVSKI DODATEK 

16. člen 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem ob in po roj- 
stvu otroka. 

Upravičenci do starševskega dodatka 

17. člen 

Pravico do starševskega dodatka ima vsaka mati (v nadalj- 
njem besedilu: upravičenka), ki ne izpolnjuje pogojev za pra- 
vico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta 
ali kakšnega drugega nadomestila plače, pod pogojem, da je 
državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. 

Na podlagi pismenega sporazuma z materjo lahko pod ena- 
kimi pogoji kot mati po 105 dnevih pridobi pravico do staršev- 

skega dodatka oče otroka, če je brez zaposlitve iz razlogov, ki 
niso nastali po njegovi volji ali krivdi. 

Namesto matere lahko pravico do starševskega dodatka 
v obsegu, zmanjšanem za 28 dni in še za toliko dni, kolikor je 
mati to pravico že izrabila, pod enakimi pogoji kot mati 
pridobi oče otroka ali druga oseba, ki otroka neguje in varuje, 
in sicer če mati umre, zapusti otroka ali če je nesposobna za 
samostojno življenje in delo. 

Pravico do starševskega dodatka ima pod enakimi pogoji kot 
mati tudi oseba, ki vzame otroka v nego in varstvo zaradi 
posvojitve. 

Trajanje, način izrabe in prenehanje pravice do staršev- 
skega dodatka 

18. člen 

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do staršev- 
skega dodatka v trajanju, kot je določeno v predpisih o delov- 
nih razmerjih v zvezi s pravico do zadržanosti od dela zaradi 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. 

19. člen 

Pravica do starševskega dodatka preneha, če upravičenec 
med njenim trajanjem sklene delovno razmerje ali začne 
opravljati samostojno dejavnost. 

V primeru smrti otroka pravica do starševskega dodatka pre- 
neha 15. dan po smrti otroka. 

Višina starševskega dodatka 

20. člen 

Starševski dodatek je enak 52% zajamčene plače. 

21. člen 

Center za socialno delo lahko odloči, da se starševski dodatek 
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po 
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo 
izdal. 

Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odloči- 
tve o funkcionalni obliki starševskega dodatka. 

Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka 

22. člen 
Upravičenka uveljavlja pravico do starševskega dodatka 60 
dni pred predvidenim datumom poroda pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na njeno stalno prebiva- 
lišče. 

Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do starševskeg8 

dodatka pri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to 
pravico uveljavljala mati. 

23. člen 

Starševski dodatek upravičenki izplačuje najkasneje do 
v mesecu za pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družin" 

Sredstva za zagotavljanje starševskega dodatka v funkc'' 
onalni obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialn" 
delo. 

POMOČ ZA OPREMO NOVOROJENCA 

24. člen 

Pomoč za opremo novorojenca je enkratna pomoč ob rojstvtJ | 
otroka. t 
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Pomoč za opremo novorojenca se zagotovi kot zavitek za 
novorojenca ali kot denarna pomoč. 

25. člen 
Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima mati s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

26. člen 
Zavitek za novorojenca vsebuje najnujnejšo opremo za novo- 
rojenca v prvih mesecih otrokovega življenja. 

Vsebino zavitka določa ministrstvo, pristojno za družino. 

27. člen 
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je enaka vrednosti opreme 
iz zavitka. 

28. člen 
Pravico do pomoči za opremo novorojenca uveljavlja mati ali 
druga oseba, ki skrbi za novorojenca. 

29. člen 
Izbrano obliko pomoči za opremo novorojenca upravičenec 
uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma 
najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebi- 
vališče. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se pomoč za opremo 
novorojenca dodeli v obliki zavitka, če tako zahtevajo koristi 
otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po 
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo 
izdal. 

30. člen 
Denarno pomoč ob rojstvu otroka izplača najkasneje v 30 
dneh po vložitvi zahtevka ministrstvo, pristojno za družino. 

OTROŠKI DODATEK 

31. člen 
Z otroškim dodatkom se družini zagotovi dopolnilni prejemek 
za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju otroka. 

Upravičenci do otroškega dodatka 

32. člen 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če: 

- je otrok državljan Republike Slovenije, 
~ otrok ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajem- 
nosti. 

Ob pogoju, da je vsaj eden od staršev zavezanec po predpisih 
o dohodnini v Republiki Sloveniji, ima pravico do otroškega 
dodatka tudi za otroka, ki nima stalnega prebivališča v Repu- 
bliki Sloveniji, če: 

~ je otrok državljan Republike Slovenije in nima pravice 
i uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi, 

~ otrok ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovor- 
jeno z mednarodno pogodbo. 

Trajanje pravice do otroškega dodatka 

33. člen 

Savico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka 
<*o dopolnjenega 15. leta starosti, za starejšega otroka pa, če 

se šola, dokler ima status učenca ali rednega študenta, ven- 
dar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. 

Če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja voja- 
škega roka med šolanjem ni končal rednega šolanja v predpi- 
sanem roku, se pravica do otroškega dodatka podaljša za 
toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podalj- 
šalo. 

Za otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se 
pravica do otroškega dodatka podaljša do dopolnjenega 
18.leta starosti. 

34. člen 

Otroški dodatek ne pripada: 

- za otroka, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja 
v zavodu, v katerem ima v celoti brezplačno oskrbo, v času, ko 
je v zavodu; 
- za otroka med služenjem vojaškega roka; 
- za otroka, ki ima pravico do otroškega dodatka na podlagi 
mednarodnega sporazuma. 

Višina otroškega dodatka 

35. člen 

Višina otroškega dodatka znaša: 

za predšolskega otroka: 10% zajamčene plače 
za šoloobveznega otroka: 13% zajamčene plače 
za otroka od 15. do 26. leta starosti: 14% zajamčene plače. 

36. člen 

Višina otroškega dodatka za otroka z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, se zviša za 50%. 

Za otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju se šteje 
otrok na podlagi mnenja, ki ga v skladu s posebnimi predpisi 
izda komisija za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnajmi 
v telesnem razvoju. 

37. člen 

Višina otroškega dodatka iz 35.člena tega zakona za otroke, ki 
so do otroškega dodatka upravičeni na podlagi mednarodnih 
pogodb iz drugega odstavka 32.člena tega zakona, se zniža za 

Uvel|avl|anie otroškega dodatka 

38. člen 

Pravico do otroškega dodatka uveljavlja tisti od staršev, pri 
katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisme- 
nega sporazuma. 

Za otroke brez staršev, otroke, dane v rejo, otroke pod skrbni- 
štvom druge osebe ali pristojnega organa, Center za socialno 
delo uvede postopek za uveljavljanje pravice do otroškega 
dodatka po uradni dolžnosti ali na predlog zainteresirane 
osebe. 

39. člen 

Upravičenec uveljavlja pravico do otroškega dodatka s pred- 
ložitvijo zahtevka pri Centru za socialno delo, ki je krajevno 
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče. 

V primerih, ko obstaja pravica do otroškega dodatka za 
otroka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, 
uveljavlja eden od staršev to pravico pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na kraj, v katerem je 
upravičenec zavezanec za plačilo dohodnine. 
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40. člen 47. člen 

Center za socialno delo vsako leto s 1. oktobrom po uradni 
dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodatka za 
otroke nad 15 let starosti. 

V ta namen morajo prejemniki otroškega dodatka vsako leto 
najkasneje do 30. septembra posredovati vsa potrebna doka- 
zila. 

Izplačevanje otroikega dodatka 

41. člen 

Otroški dodatek se izplačuje od rojstva otroka, če je bil 
zahtevek vložen v treh mesecih po rojstvu otroka oziroma od 
prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bil zahtevek 
vložen, če je bil zahtevek vložen po tem roku. 

42. člen 

Otroški dodatek se izplačuje tistemu od staršev, ki je uveljav- 
ljal pravico do otroškega dodatka. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
izplačuje osebi, ki dejansko skrbi za preživljanje otroka, če 
ugotovi, da upravičenec, ki je pravico do otroškega dodatka 
uveljavil, le-tega ne namenja za preživljanje otroka ali če je bil 
postopek za uveljavljanje te pravice uveden po uradni dolž- 
nosti. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
sprejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru odloči v 15 
dnevih po prejemu ugovora Center za socialno delo, ki je 
odločbo izdal. 

Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odločbe 
o funkcionalni obliki otroškega dodatka. 

43. člen 

Otroški dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino. 

Sredstva za zagotavljanje otroškega dodatka v funkcionalni 
obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialno delo. 

SKUPNE DOLOČBE 

44. člen 

Sredstva za izplačevanje denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta, starševskega dodatka, pomoči za 
opremo novorojenca in otroškega dodatka (v nadaljnjem 
besedilu: družinskih prejemkov) se zagotavljajo v državnem 
proračunu. 

45. člen 

Če se med izplačevanjem družinskih prejemkov ugotovi, da se 
prejemki izplačujejo na podlagi neresničnih podatkov, Center 
za socialno delo izda odločbo o prenehanju pravice do dru- 
žinskih prejemkov in zahteva vračilo neupravičeno pridob- 
ljene premoženjske koristi. 

48. člen 

Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja 
o pravici in višini družinskih prejemkov in za statistične 
namene, določene v programu statističnih raziskovanj. 

Zbirke podatkov na področju družinskih prejemkov vsebujejo 
naslednje osebne podatke o upravičencu in otroku: 

- ime in priimek, 
- rojstne podatke, 
- enotno matično številko, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o prebivališču, 
- zdravstvene izvide in mnenja, ki so potrebni za uveljavljanje 
pravice do družinskih prejemkov, 
- podatke o zaposlitvi in podatke o plačah in osnovah za 
plačevanje prispevka za porodniško varstvo upravičenca. 

Z zbirko podatkov upravlja Center za socialno delo. 

49. člen 

Delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih pre- 
jemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Republiški zavod za zaposlovanje, izvajalci javne zdravstvene 
službe in Republiška uprava za javne prihodke morajo Cen- 
trom za socialno delo na njihovo zahtevo posredovati podatke 
iz prejšnjega člena, ki so pomembni za njihovo odločanje 
o posamezni pravici in o višini prejemkov. 

50. člen 

Center za socialno delo, ki odloča o pravici do družinskih 
prejemkov, lahko podatke, ki jih dobi od zavezancev iz prejš- 
njega člena, uporabi samo za potrebe postopka odločanja. 

Drugim uporabnikom lahko Center za socialno delo, ki odloča 
o pravici do družinskih prejemkov, posreduje podatke samo, 
če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na 
podlagi pisne zahteve ali privolitve upravičenca, na katerega 
se podatki nanašajo. 

KAZENSKI DOLOČBI 

51. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek kaznuje 
upravičenec do družinskih prejemkov, ki v roku 15 dni P" 
nastanku spremembe pristojnemu Centru za socialno delo ne 
sporoči vsake spremembe, ki ima za posledico prenehanje 
pravice do teh prejemkov (46.čien). 

Pravica do družinskih prejemkov se uveljavlja skladno s tem 
zakonom in predpisi o splošnem upravnem postopku. 

O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča na prvi stopnji 
Center za socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo, 
pristojno za družino. 

46. člen 

Upravičenec do družinskih prejemkov mora sporočiti pristoj- 
nemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki ima za 
posledico prenehanje pravice do teh prejemkov, v 15 dnevih 
po dnevu, ko je taka sprememba nastala. 

52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se za prekršek kaznu- 
jejo delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinski" 
prejemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavfl" 
rovanje Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlova* 
nje in izvajalci javne zdravstvene službe, ki na zahtevo Centf® 
za socialno delo ne posredujejo podatkov iz 48.člena tega 

zakona (49.člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek iz prejš- 
njega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 

Upravičenci, ki so pridobili pravico do nadomestila osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta v času veljavnosti 
samoupravnega sporazuma o porodniškem dopustu (Ur.l- 
•SRS, št.36/87, 36/88 in 24/89) in samoupravnega sporazuma 
o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresni- 
čevanjem pravice do porodniškega dopusta (Ur.l.SRS, št.7/82, 
17/82,1/83 in 34/84) do izteka pravice do nadomestila uveljav- 
ljajo in prejemajo nadomestilo v skladu z določili teh spora- 
zumov. 

54. člen 

Do 30.6.1994 se pravica do nadomestila za čas porodniškega 
dopusta zagotavalja na način, kot ga predvideva samoupravni 
sporazum o porodniškem dopustu (Ur.l.SRS, št.36/87,36/88 in 
24/89). 

55. člen 

Ne glede na določbe 8.člena tega zakona se denarno nado- 
mestilo do 31.12.1993 usklajuje v obsegu in na način določen 
za usklajevanje pokojnin In drugih dajatev iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja z zakonom o usklajevanju pokojnin 
in denarnih nadomestil za primer brezposlenosti v letu 1993 
(Ur.l.RS.št.12/93 in 17/93). 

56. člen 

Upravičencem do starševskega dodatka, ki imajo na dan 
uveljavitve tega zakona otroka, mlajšega od 337 dni, pripada 
ta pravica od dneva uveljavitve tega zakona do 337 dneva 
otrokove starosti. 

57. člen 

Ne glede na določbe 32.člena tega zakona se do 31.12.1997 
otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom in sicer: 
1- do 30.4.1994 po dosedanjih predpisih; 
2- od 1.5.1994 naprej glede na povprečni mesečni dohodek 
družine na družinskega člana v koledarskem letu pred vloži- 
jo zahtevka in znaša: 

pri dohodku na družinskega člana višina družbene 
~~ v % od povpcečne zajamčene plače pomoči otrokom y Republiki Sloveniji v preteklem letu (v % od 

zajamčene plače) 
do 70,0% 7% 

19% 

16% 

13% 

10% 

°d 70,1% do 85,0% 

°d 85,1% do 100,0% 
0(3100,1% do 115,0% 

115,1% do 130,0% 

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni 
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki 
v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz teko- 
čega leta na način, kot ga določi republiški upravni organ, 
pristojen za družino. 

Center za socialno delo s 1. majem 1994 po uradni dolžnosti 
preverja upravičenost do družbene pomoči otrokom. V ta 
namen morajo prejemniki družbene pomoči najkasneje do 31. 
marca 1994 posredovati vsa potrebna dokazila. Za čas, dokler 
ni dokončno znan dohodek družine iz koledarskega leta pred 
vložitvijo zahtevka, se družbena pomoč otrokom odmeri kot 
akontacija. 

Glede ugotavljanja dohodka družine in statusa družinskih 
članov se smiselno uporabljajo predpisi s področja social- 
nega varstva. 

58. člen 

Za otroke iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so pridobili 
pravico do družbene pomoči otrokom po samoupravnem 
sporazumu o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, imajo 
do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega 
odstavka 32. člena tega zakona, upravičenci pravico do druž- 
bene pomoči otrokom v višini, določeni v prejšnjem členu, 
zmanjšani za 60%, vendar najdalj eno leto od uveljavitve tega 
zakona. 

59. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

- zakon o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št.35/ 
79), razen 55. člena, ki preneha veljati 30.4.1994, 
- samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Uradni list 
SRS, št.36/87, 36/88 in 24/89), razen v določilih, ki se nanašajo 
na postopek za uveljavljanje pravice. 
- samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združe- 
nih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega 
dopusta (Uradni list SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 
- sklep o pomoči za opremo novorojenca (Uradni list SRS, št. 
8/80 in 5/89), 

S 30. 4. 1994 prenehajo veljati: 

- zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pra- 
vic (Uradni list RS, št. 23/91) - v delu, ki se nanaša na 
postopek za uveljavljanje pravice do družbene pomoči 
otrokom, 
- splošne določbe ter 62. do 65. člen samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni list 
SRS, št. 27/89). 

S 1. 7. 1994 preneha veljati: 

- samoupravni sporazum o porodniškem dopustu v delu, ki 
se nanaša na postopek za uveljavljanje pravice. 

60. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zavrti zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
*aJ<ona o družinskih prejemkih na 10.seji dne 9.7.1993 sprejel 
??'eP, da se predloženi predlog zakona o družinskih prejem- 

sprejme kot osnutek zakona. Ob tem je naložil Vladi 
j*6Publike Slovenije, da mora pri pripravi predloga zakona 
Poštovati razpravo pos'ancev v Državnem zboru, vložene 

Jpandmaje kot pripombe k osnutku zakona in tudi razpravo 
•toora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. 

jfijjda Republike Slovenije je v skladu s sklepom Državnega 
0ra in drugo alinejo drugega odstavka 335. člena Poslov- 

nika Državnega zbora pripravila predlog zakona o družinskih 
prejemkih za drugo obravnavo v Državnem zboru. 

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo v Državnem zboru proučila vse pripombe, ki 
so bile dane na obravnavi v Državnem zboru in v Odboru za 
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. V poglavjih 
o denarnem nadomestilu za čas porodniškega dopusta in 
starševskem dodatku je Vlada sprejela oziroma upoštevala 
vse tiste pripombe, ki jih je podprlo tudi matično delovno telo 
Državnega zbora - Odbor za zdravstvo, delo, družino in 
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socialno politiko, medtem ko pripomb v zvezi s takojšnjo 
uveljavitvijo univerzalnega otroškega dodatka in njegovo 
višjo višino Vlada ni mogla sprejeti. 

Pregled sprejetih in nesprejetih pripomb pri pripravi teksta 
predloga zakona je razviden iz nadaljevanja obrazložitve. 

1. Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta 

Prvotni predlog Vlade je predvideval vplačevanje posebnega 
prispevka za porodniško varstvo Zavodu za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije. Vlada sprejema pripombe, da je sicer 
potrebno uvesti poseben prispevek za porodniško varstvo, da 
pa je sredstva za nadomestila plače za čas porodniškega 
dopusta vseeno treba zagotavljati v proračunu, zato naj se tja 
prispevek tudi vplačuje. Ker je ob prenosu vplačevanja pri- 
spevka iz zavoda za zdravstveno zavarovanje v proračun 
nesmiselno vezanje uveljavljanja pravice do nadomestila 
v zavod za zdravstveno zavarovanje, je Vlada pri pripravi 
predloga zakona preoblikovala vsa tista določila, ki so vse- 
bino, uveljavljanje, višino in usklajevanje denarnega nadome- 
stila za čas porodniškega dopusta kakorkoli vezala na dolo- 
čila predpisov o zdravstvenem zavarovanju. 

Pri tem je potrebno poudariti vsebinsko spremembo glede 
načina usklajevanja denarnega nadomestila. Le - to naj bi se 
po predlogu Vlade usklajevalo z gibanjem povprečnih plač in 
vseh prispevnih osnov v Republiki Sloveniji. Glede na to, da 
podatkov o vseh prispevnih osnovah Zavod za statistiko še ne 
objavlja, pa se bo v prehodnem obodbju denarno nadomestilo 
za čas porodniškega dopusta usklajevalo na enak način kot je 
določen za usklajevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja z zakonom o usklajeva- 
nju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposel- 
nosti. 
Vlada ne sprejema pobud, naj bi se osnova za denarno nado- 
mestilo za čas porodniškega dopusta določala na podlagi 
plače upravičenca v zadnjih treh mesecih pred nastopom 
porodniškega dopusta, saj je porod predvidljiv dogodek in bi 
si nekatere kategorije upravičencev lahko v tem primeru neu- 
pravičeno zviševale denarno nadomestilo. Prav tako Vlada ne 
sprejema pripombe, da bi si upravičenec lahko izbiral osnovo 
glede na to, katera od osnov vseh potencialnih upravičencev 
bi bila zanj ugodnejša, saj gre pri nadomestilu za čas porodni- 
škega dopusta za pravico iz dela, zato mora biti tudi posamez- 
nikovo nadomestilo odvisno od višine njegove predhodne 
plače. 

Pripomb, da bi se moralo z zakonom o družinskih prejemkih 
podaljšati pravico do porodniškega dopusta na dve oziroma 
tri leta, Vlada ne sprejema. Zakon o družinskih prejemkih 
ureja zgolj pravico do nadomestila plače za čas porodniškega 
dopusta, medtem ko je podaljševanje (ali krajšanje) porodni- 
škega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega 
dopusta za nego in varstvo otroka predmet urejanja v predpi- 
sih o delovnih razmerjih. 

2. Starševski dodatek 

Vlada predlaga pri opredelitvi upravičencev do starševskega 
dodatka natančnejšo opredelitev, in sicer v tem smislu, da so 
do tega dodatka upravičene tiste matere, ki nimajo pravice do 
nadomestila plače za čas porodniškega dopusta niti kakš- 
nega drugega nadomestila plače. Pri tem so mišljene pred- 
vsem tiste matere, ki zaradi stečaja delodajalca med noseč- 
nostjo ali med trajanjem porodniškega dopusta izgubijo zapo- 
slitev, pa imajo pravico do nadomestila plače po predpisih 
o zavarovanju za primer brezposelnosti. Praviloma je to nado- 
mestilo višje od starševskega dodatka, zato je primernejša 
odločitev, da v tem primeru ohranijo pravico do tega nadome- 
stila. 

Vlada je upoštevala tudi pripombo, da je trajanje pravice do 
starševskega dodatka treba opredeliti v odvisnosti od trajanja 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka in 
ne v absolutnem trajanju, saj je njen namen, da je trajanje 
obeh pravic enako. 
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Vlada dopolnjuje tudi čas, ko naj bi mati po smrti otroka še 
prejemala starševski dodatek. Ta čas naj bi bil za vse matere 
enak, to je 15 dni. 

Pripomb glede prenizke opredelitve višine starševskega 
dodatka Vlada ni mogla upoštevati. Pri tem je Vlada izhajala iz 
dejstva, da je višina starševskega dodatka opredeljena z naj- 
nižjim nadomestilom plače za čas porodniškega dopusta in 
da starševski dodatek, ki je opredeljen kot pomoč materi ob in 
po rojstvu otroka, ki do tega nadomestila ni upravičena, ne 
more biti višja od najnižjega denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta. 

3. Pomoč za opremo novorojenca 

Pripomb na predlagano ureditev pomoči za opremo novoro- 
jenca v dosedanjih razpravah ni bilo. 

4. Otroški dodatek 

Pripomb glede ureditve pravice do otroškega dodatka, ki so 
bile usmerjene predvsem v dve bistveni spremembi - to je 
uveljavitev univerzalnega otroškega dodatka že z letom 1994 
in bistveno višjo višino dodeljenega otroškega dodatka, Vlada 
ni mogla sprejeti. 

V primeru, da bi že v letu 1994 uvedli univerzalni otroški 
dodatek, ki bi namesto dosedanjih 154.000 upravičencev zajel j 
okrog 560.000 otrok, bi polna uveljavitev predlagane zakono- 
daje pomenila, da bi za te namene potrebovali cca 240% vet 
sredstev, kar pomeni namesto 7 milijard v letu 1993, 23 mili- 
jard na leto. 

Za programe otroškega varstva po obstoječi zakonodaji izd- 
vajamo 1,4% bruto domačega proizvoda, po celoviti uveljavi- 
tvi predlagane zakondaje pa bi bilo za te potrebe potrebno 
nameniti 2,49% bruto domačega proizvoda, kar pomen1 

dodatno zahtevo po 1,1% BDP. 

Dejstvo je, da so v primerjavi z razvitimi evropskimi gospodar- 
stvi plače v Sloveniji nadpovprečno obremenjene z davki i" 
prispevki. Razlog za to je predvsem zaradi previsokih prispe* 
kov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko varstvo. 
zdravstveno zavarovanje..). 

Ocene o gibanjih v letu 1993 kažejo na to, da bo števil0 

brezposelnih bistveno naraslo v primerjavi z letom 1992■ ' . 
na eni strani pomeni potrebo po zagotovitvi dodatnih sredst*'. 
za te namene v republiškem proračunu, istočasno pa t"" 
zniževanje davčne in prispevne osnove, s tem pa potrebo P° i 
povečevanju prispevnih stopenj za financiranje že nespref 
njenih potreb. Prav tako v letu 1993 še vedno narašča skupn 

število prejemnikov iz pokojninskega in invalidskega zava<° 
vanja, kar je v povezavi s trenutnim stanjem pokojninski 
sklada in predvidenim znižanjem prispevne osnove imelo1 

posledico nadaljnji pritisk na povečevanje prispevne stop™ 
na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s tem pa tudi oP' 
menitve plač. Vse to pa pomeni, da bodo plače morale *»" 
vedno v enaki meri obremenjene kot so že doslej. 

Prva predvidevanja za leto 1993 kažejo, da bo BDP manji'L 
1% v primerjavi z lanskim letom. Upoštevaje tudi znMz 
davčne osnove zaradi zniževanja števila zaposlenih, je jas.r 
da bodo izvirni prihodki republiškega proračuna tudi v 9 * 
hodnjem letu realno nižji kot v letu 1992 in 1993, pri tem P*'i 
bilo že v letu 1992 za pokrivanje proračunskih odhod* 
potrebno zadolževanje republiškega proračuna. 

V proračunskem memorandumu za leto 1993 je bila v nap°j 
dih za javno porabo v letih 1993-1995 usmeritev 
politike taka, da se bo delež odhodkov javne porabe v ® c 
znižal od 49,1% v letu 1993 na 44,5% v letu 1995. V strt*')t 
javne porabe naj bi se delež sredstev za pokojnins^ ,1 
invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo v letih 
1995 zmanjševal, medtem, ko bi rahlo naraščal za zagorju 
nje socialne varnosti, za socialne transferje in za P1 
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storitev javnim zavodom. Predvideno je občutno povečanje 
deleža proračunskih sredstev za sanacijo podjetniškega in 
bančnega sistema, ostala javna poraba pa naj bi postopoma 
upadala. 

Za dosego navedenih ciljev je nujno potrebno voditi tako 
politiko pri dodeljevanju pravic posameznim skupinam prebi- 
valstva, ki bo ob najmanjši možni porabi sredstev zagotovila 
željene učinke. Ocenjujemo, da so predlagane rešitve 
v zakonu o družinskih prejemkih, ko imamo istočasno v mislih 
predvidene spremembe zakona o dohodnini - večja olajšava 
za vzdrževane družinske člane, in za učinke delovanja zakona 
o socialnem varstvu, najboljša rešitev. 

Upoštevaje vse navedene argumente, Vlada ne more prevzeti 
obveznosti, da bi lahko realizirala uvedbo univerzalnega otro- 
škega dodatka že s 1. 1. 1995, zato predlaga njegovo uvedbo 
s 1. 1. 1998. 

Vlada bo v tem vmesenm obdobju do uveljavitve univerzal- 
nega otroškega dodatka tekoče spremljala gospodarska giba- 
nja in usmerjala javno porabo in ob pripravi proračuna skupaj 
z Državnim zborom vsako letp sproti ugotavljala možne 
pogoje za prehod na uvedbo univerzalnega otroškega 
dodatka. Med tem pa se bodo seveda razvijale vse tiste oblike 
pomoči družinam z otroki, ki jih predvideva v juliju sprejeta 
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Vlada prav tako ni sprejela pobude, da bi se namesto do 
principa univerzalnosti otroškega dodatka opredelila do otro- 
škega dodatka kot selektivnega prejemka, namenjenega zgolj 
socialno ogroženim družinam. Pri tem je Vlada izhajala iz 
opredelitve, da sta socialni status in odvisnost višine dodelje- 
nega otroškega dodatka glede na socialni status družine, 
v kateri otrok živi, kategoriji, ki se morata upoštevati pri 
dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Otroški dodatek je 

v skladu z resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike 
v Republiki Sloveniji opredeljen kot instrument družinske 
politike, namenjen vsem otrokom. 

V zvezi s pripombami na prenizko višino univerzalnega otro- 
škega dodatka, zaradi česar bodo posebej prizadete socialno 
bolj ogrožene družine z otroki. Vlada opozarja na že sprejeti 
zakon o socialnem varstvu. Ta namreč z denernim dodatkom 
zagotavlja sredstva za preživetje vsem članom družine. Z indi- 
vidualnim dodatkom je pokrit tisti del individualnih stroškov 
posameznih članov družine, ki je namenjen prehrani in del 
kolektivnih 63 stroškov skupnega gospodinjstva. 

Socialno ogrožene družine z otroki bodo torej upravičene do 
denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu. Na ta 
dodatek pa bodo dobili še otroški dodatek, ki bo namenjen 
pokritju dodatnih stroškov vzdrževanja otrok, na primer var- 
stvo, vzgoja in izobraževanje. 

Opozoriti je potrebno tudi, da v kontekst pomoči države zlasti 
socialno slabše preskrbljenim družinam z otroki spadajo 
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane po zakonu 
o dohodnini. S predvidenimi spremembami tega zakona se ta 
socialna funkcija davčnih olajšav še krepi v pozitivni smeri pri 
družinah z nizkimi dohodki in z več otroki. 

Tako ni mogoče sprejeti trditev, da se z uvajanjem univerzal- 
nega otroškega dodatka manjšajo sredstva za preživetje naj- 
bolj potrebnim kategorijam otrok. 

V zvezi s prehodnim režimom do uveljavitve univerzalnega 
otroškega dodatka, ki bo otroški dodatek zagotavljal še vedno 
samo socialno šibkejšim družinam z otroci, je Vlada vstopni 
cenzus za pridobitev te pravice v skladu s svojimi usmeritvami 
glede ugotavljanja upravičenosti do pomoči, iz povprečne 
plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunala 
v odstotek zajamčene plače. 
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Predlog zakona o LOKALNIH VOLITVAH - EPA 292 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH, 
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in 
188. 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: 

Miha KOZINC, minister za pravosodje, 

Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o lokalnih volitvah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 

Ta zakon ureja volitve v občinske svete, volitve županov in 
volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. 

Volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete in v ustrezne 
organe drugih širših lokalnih skupnosti urejajo občine s svo- 
jimi predpisi. 

2. člen 

Člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti se volijo na podlagi splošne in 
enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah 
s tajnim glasovanjem. 

3. člen 

Stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine. 

4. člen 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

II. VOLITVE V OBČINSKE SVETE 

1. Volilna pravica 
5. člen 

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak 
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopol- 
nil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Volilno pravico ima državljan v občini, v kateri ima stalno 
prebivališče. 

6. člen 

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta - pred- 
stavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno 
pravico. 

7. člen 

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta - pred- 
stavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki 
imajo volilno pravico. 

8. člen 

Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim 
imenikom. 

Volilna pravica za volitve predstavnikov italijanske in madžar- 
ske narodne skupnosti se evidentira s posebnim občinskim 
volilnim imenikom občanov - pripadnikov teh narodnih skup- 
nosti. 

Volilna pravica za volitve predstavnika romske skupnosti se 
evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov 
-pripadnikov te skupnosti. 

Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občin- 
skih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco 
volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pra- 
vice. 

2. Volilni sistem 

a) Skupne določbe 
9. člen 

Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večin-, 
ske volitve) ali po proporcionalnem načelu (proporcionalne 
volitve). 

Če šteje občinski svet manj kot 12 (varianta: 16) članov, se 
člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. 

Če šteje občinski svet 12 (varianta: 16) ali več članov, se člani 
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu. 

10. člen 

Člani občinskega sveta - predstavniki italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti se volijo po večinskem načelu. 

Člani občinskega sveta - predstavniki romske skupnosti se 
volijo po večinskem načelu. 

b)Večinske volitve 

1 l.člen 

Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih 
kandidatih. Volilec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, 
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. 

12. člen 

Če se v volilni enoti voli en član občinskega sveta in sta dva 
kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o izvo- 
litvi med njima žreb. 

Če se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta in sta 
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zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila 
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. 

c) Proporcionalne volitve 

13. člen 

Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov 
v volilni enoti ali o posameznih kandidatih z list kandidatov po 
volilnih okrajih. 

če se glasuje o listah kandidatov, volilec lahko glasuje samo 
za eno listo kandidatov. Volilec lahko na glasovnici pri listi 
kandidatov, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu 
daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi 
(preferenčni glas). Volilec lahko da preferenčni glas samo 
enemu kandidatu z liste. 

Občina, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko razdeli na 
volilne okraje, v katerih se glasuje o posameznih kandidatih 
z list kandidatov. 

14. člen 

če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, 
se mandati dodelijo listam kandidatom po zaporedju najvišjih 
količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako 
listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov 
občinskega sveta (D'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je 
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. 

15. člen 

če se glasuje o listah kandidatov po volilnih enotah, se število 
mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovi 
s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, 
oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom 
članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem 
količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko 
mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu glasov za 
listo. 

16. člen 

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po prejšnjem 
členu, se razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov 
9lasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh 
ali več volilnih enotah. 

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko manda- 
tov bi pripadlo istoimenskim listam, sorazmerno številu gla- 
sov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na 
Podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, 
da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh 
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega 
lovila mandatov. 

Istoimenskim listam iz prejšnjega odstavka se pri delitvi man- 
datov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 
razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli po prejšnjem 
odstavku, in številom mandatov, ki so jih že dobile po prejš- 
niem členu v volilnih enotah. 

17. člen 

Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na 
[avni občine po prejšnjem členu, se dodelijo listam v volilnih 
®potah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količ- nika v volilni enoti iz 15. člena tega zakona. 

18. člen 

dnhvrmerih iz 14' do 17' člena so izvoljeni kandidati, ki so ooih preferenčne glasove večine volilcev, ki so glasovali za 
i '°> in sicer po zaporedju največjega števila preferenčnih 
aiasov. Kolikor takih kandidatov ni, so izvoljeni kandidati po 

■stnem redu na listi. 

19. člen 
Če se v občini, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, glasuje 
o posameznih kandidatih z list kandidatov v volilnih okrajih, 
se občina razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor članov 
občinskega sveta se voli. 

Če se občina razdeli na volilne enote, se vsaka volilna enota 
razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor članov občinskega 
sveta se voli v volilni enoti. 

20. člen 

V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata. 

V posameznem volilnem okraju se glasuje samo o enem 
kandidatu z iste liste kandidatov. 

Če na listi kandidatov ni toliko kandidatov, kolikor članov 
občinskega sveta se voli v volilni enoti, se o posameznem 
kandidatu s te liste lahko glasuje v največ dveh volilnih 
okrajih. 

Če na listi kandidatov, ki so jo določili volilci, samo en kandi- 
dat, se o njem glasuje v vseh volilnih okrajih. 

21. člen 

Glasovi, ki jih dobijo posamezni kandidati z liste kandidatov 
po volilnih okrajih, se seštevajo kot glasovi za listo. 

Če občina ni razdeljena na volilne enote, se mandati dodelijo 
listam kandidatov na način, ki je določen v 14. členu tega 
zakona. 

Če je občina razdeljena na volilne enote, se mandati dodelijo 
listam kandidatov na način, ki je določen v 14. do 17. členu 
tega zakona. 

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor man- 
datov je dobila lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu 
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov, oddanih 
za vse kandidate v volilnem okraju oziroma v dveh volilnih 
okrajih. Če sta dva kandidata dobila enak delež glasov, o izvo- 
litvi med njima določa žreb. 

3. Volilne enote 

22. člen 

Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini obli- 
kujejo volilne enote. 

Če občinski svet ne šteje več kot sedem članov, se lahko vsi 
člani občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni enoti. 

23. člen 
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega 
sveta voli na približno enako število prebivalcev. 

Če je območje občine razdeljeno na krajevne, vaške ali 
četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več 
takih skupnosti ali dela take skupnosti. 

Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz prejšnjega 
odstavka, obsega volilna enota območje enega ali več naselij 
ali dela naselja. 

24. člen 

Pri večinskih volitvah se v vsaki volilni enoti voli en član 
občinskega sveta. Če je to smotrno zaradi oblikovanja volilnih 
enot, se lahko v volilni enoti voli tudi več članov občinskega 
sveta, vendar ne več kot trije. 

25. člen 

Pri proporcionalnih volitvah se v občini lahko oblikujejo 
volilne enote, če šteje občinski svet 20 ali več članov. 
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Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo tako, da 
se v vsaki volilni enoti voli enako število članov občinskega 
sveta, vendar najmanj deset članov. 

Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto 
šteje območje občine. 

26. člen 

Volilna enota za volitve članov občinskega sveta - predstav- 
nikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter 
volilna enota za volitve članov občinskega sveta - predstavni- 
kov romske skupnosti je območje občine. 

4. Splošne volitve 
27. člen 

Splošne volitve v občinske svete so redne in predčasne. 

Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto. 

Predčasne volitve se opravijo, če se občinski svet razpusti 
pred potekom štiriletne mandatne dobe. 

Če se občina ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občin- 
ske svete, se prve volitve v občinski svet opravijo po določbah 
tega zakona o predčasnih volitvah. 

28. člen 

Redne volitve v občinske svete se opravijo najprej dva meseca 
in najpozneje 15 dni pred potekom štirih let od prejšnjih 
splošnih volitev v občinske svete. V primeru podaljšanja man- 
datne dobe se ta rok šteje od dneva izteka podaljšane man- 
datne dobe. 

Predčasne volitve v občinski svet se opravijo najpozneje dva 
meseca po razpustu občinskega sveta. 

29. člen 

Redne volitve v občinske svete razpiše predsednik državnega 
zbora. 

Predčasne volitve v občinski svet razpiše župan. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

30. člen 

Redne volitve v občinske svete se razpišejo najprej 135 dni in 
najpozneje 75 dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih 
volitev v občinske svete. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot 90 in ne manj kot 60 dni. 

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od 
dneva razpisa volitev. 

31. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. 

5. Nadomestne Volitve 

32. člen 

Če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih 
volitvah, preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve. 

33. člen 

Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen 
na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta 
za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, 
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od 
potrditve mandata. 

34. člen 

Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta 
za preostanek mandatne dobe, v roku osmih dneh ne sporoči, 
da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica 
prenese na naslednjega kandidata. Če takega kandidata ni, se 
opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega 
sveta v primeru iz prejšnjega člena preneha mandat, ker je 
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta 
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom man- 
datne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči 
drugače. 

Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za 
čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

35. člen 

Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija najpoz- 
neje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju 
mandata. 

Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil 
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. 

Nadomestne volitve se opravijo po večinskem načelu. Na 
nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil največ 
glasov. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, 
kolikor ni v tem členu drugače določeno. 

6. Volilni organi 

36. člen 

Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne 
komisije. 

Določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev opravlja tudi 
Republiška volilna komisija. 

Za volitve članov občinskega sveta - predstavnikov italijan- 
ske in madžarske narodne skupnosti ter članov občinskeg8 

sveta - predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna 
občinska volilna komisija. 

Če se pri proporcionalnih volitvah člani občinskega sveta 
volijo po volilnih enotah, se lahko imenujejo volilne komisij® 
volilnih enot. 

37. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. 

Za vsako volišče se imenuje najmanj en volilni odbor. 

Če se pri proporcionalnih volitvah člani občinskega svet« 
volijo po volilnih okrajih, se lahko imenujejo okrajni voli"11 

odbori. 

38. člen 

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne eno1® 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 
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Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta 
po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organiza- 
cij občanov v občini ter občanov. 

39. člen 

V posebni občinski volilni komisiji za izvolitev članov občin- 
skega sveta - predstavnikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj en 
tlan in en namestnik člana pripadnika narodne skupnosti 
oziroma romske skupnosti. 

40. člen 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov 
ter njihovi namestniki. 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se 
imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče 
v občini. 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter 
občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev 
dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov 
Molilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni 
komisiji. 

41. člen 

Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot 
v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska 
volilna komisija. 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za 
vsake volitve. 

te bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po 
razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev. 

42. člen 

Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne enote ima 
tajnika, ki ga imenuje izmed delavcev občinske uprave. 

43. člen 

Republiška volilna komisija: 

1. skrbi za enotno uporabo določb tega zakona, ki se nana- 
šajo na volilne postopke; 
2. daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila 
v zvezi z izvajanjem tega zakona; 
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona; 
4- določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
Materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil; 
5- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

44. člen 

Občinska volilna komisija: 

J' skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; 
2- potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in 
sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; 
3. določa volišča; 

imenuje volilne odbore; 
5- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani 
občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev; 
p- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z voli- 
^ami; 
'■ opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

45. člen 

Volilna komisija volilne enote: 

J' opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z voli- 
tvami; 

2. ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti. 

46. člen 

Okrajni volilni odbor: 

1. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z voli- 
tvami; 
2. ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju. 

47. člen 

Volilni odbor na volišču: 

1. vodi glasovanje na volišču, 
2. ugotavlja izid glasovanja na volišču. 

48. člen 

Državni in občinski organi so dolžni pomagati volilnim orga- 
nom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati 
podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

49. člen 

Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s tem 
zakonom niso urejena, veljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor. 

7. Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov 

50. člen 

Pri delu občinske volilne komisije so lahko navzoči predstav- 
niki kandidatov in list kandidatov. 

Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij volilnih enot so 
lahko navzoči zaupniki kandidatov in list kandidatov. 

Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov lahko 
opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti. 

51. člen 

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi pred- 
lagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature 
oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji. 

Imena zaupnikov kandidata oziroma liste kandidatov sporočj 
predstavnik kandidata oziroma liste občinski volilni komisiji 
oziroma volilni komisiji volilne enote najkasneje pet dni pred 
dnem glasovanja. 

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandi- 
datov ne sme biti kandidat. 

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo 
oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini. 

8.Kandidlranje 

a) Kandidiranje za večinske volitve 

52. člen 

Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večin- 
skem načelu, določijo politične stranke v občini in volilci 
v volilni enoti. * 

53. člen 

Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volilci - pri- 
padniki narodne skupnosti v občini. 

Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike romske 
skupnosti, določijo volilci - pripadniki te skupnosti v občini. 
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54. člen 

Vsaka politična stranka v obćlnl lahko določi kandidate za 
člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni 
volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor 
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. 

55. člen 

Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem 
z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati 
samo člani stranke, ki Imajo volilno pravico in stalno prebiva- 
lišče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. 

55. člen 

Kandidati politične stranke v posamezni volilni enoti morajo 
imeti podporo s podpisi najmanj 30 volilcev, ki imajo stalno 
prebivališče v volilni enoti. Če je v volilni enoti manj kot 500 
prebivalcev, zadostuje podpora s podpisi najmanj 15 volilcev. 

57. člen 

Volilci določajo kandidate s podpisovanjem ali na zborih 
volilcev. 

58. člen 

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni 
enoti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 30 volil- 
cev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Če Ima volilna 
enota manj kot 500 prebivalcev, lahko določi kandidate s pod- 
pisovanjem skupina najmanj 15 volilcev. 

59. člen 

Vsaka skupina volilcev lahko določi največ toliko kandidatov, 
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. 

60. člen 

Volilci lahko določajo kandidate na zborih volilcev, če to 
zahteva najmanj 30 volilcev v volilni enoti oziroma najmanj 15 
volilcev v volilni enoti, ki Ima manj kot 500 prebivalcev. Zah- 
tevo je treba vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote 
najpozneje v desetih dneh od dneva razpisa volitev. 

61. člen 

Na zborih volilcev se določajo kandidati po predlogih volilcev. 
Vsak volilec lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor 
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Za kandidate 
so določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh 
zborih volilcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volilcev 
oziroma najmanj 15 volilcev, če Ima volilna enota manj kot 
500 prebivalcev. 

62. člen 

Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri volilni komisiji volilne 
enote najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev. 

Predlog kandidature mora vsebovati oznako volilne enote, 
osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, 
poklic In delo, ki ga opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, 
ime In priimek ter naslov stalnega prebivališča predlagatelja 
in njegov podpis. Predlogu morajo biti priložena pisna 
soglasja kandidatov. 

63. člen 

Volilna komisija volilne enote poSlje predloge kandidatur naj- 
pozneje 38. dan od dneva razpisa volitev sklicatelju zborov 
volilcev. 

64. člen 

Če občina ni razdeljena na krajevne, vaSke ali četrtne skupno- 
sti, skliče zbore volilcev župan. 

Če je občina razdeljena na krajevne, vaSke ali četrtne skupno- 
sti, skliče zbore volilcev na območju take skupnosti predsed- 
nik sveta skupnosti. 

Zbori volilcev se skličejo najpozneje v treh dneh po prejemu 
predlogov kandidatur in se morajo opraviti najpozneje v 11 
dneh po sklicu. 

65. člen 

Zbor volilcev sestavljajo volilci s stalnim prebivališčem na 
območju, za katero je sklican zbor volilcev. Zbor volilcev je 
sklepčen, če je navzočih najmanj 20 volilcev. Če je na 
območju, za katero je sklican zbor volilcev, manj kot 100 
volilcev, je zbor volilcev sklepčen, če je navzočih najmanj 10 
volilcev. 

66. člen 

Zbor volilcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvoli zbor. V pred- 
sedstvo zbora se izvolijo najmanj trije volilci. 

Zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 

67. člen 

Zbor volilcev odloča o predlogih kandidatur, ki jih je prejel po 
62. členu tega zakona, in o dodatnih predlogih, ki jih vložijo 
volilci na samem zboru. Dodatne predloge lahko volilci vložijo 
do začetka glasovanja o predlogih. Dodatni predlogi se vlo- 
žijo pisno in morajo imeti vse sestavine iz 62. člena tega 
zakona. 

O predlogih kandidatur odločajo volilci na zborih volilcev 
s tajnim glasovanjem, razen če zbor volilcev soglasno sklene 
drugače. 

68. člen 

O delu zbora volilcev se vodi zapisnik, ki obsega: označbo 
volilne enote in območja zbora volilcev, imena in priimke 
članov predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, 
Število navzočih volilcev, imena In priimke predlaganih kandi- 
datov, Število glasov, ki so jih dobili posamezni predlagani 
kandidati, ter druge okoliščine, ki so pomembne za delo 
zbora. Zapisnik podpiSejo predsedujoči, zapisnikar in overite- 
lja zapisnika. 

Zapisnik pošlje predsedstvo zbora sklicatelju zbora volilcey 
najpozneje naslednji dan po opravljenem zboru volilcev. Skli- 
catelj zborov volilcev pošlje zapisnike zborov volilcev najpoz- 
neje naslednji dan po prejemu zadnjega zapisnika volilo' 
komisiji volilne enote. 

Volilna komisija volilne enote ugotovi, kateri predlagani kan- 
didati so dobili potrebno podporo na zborih volilcev in so 
določeni za kandidate. 

b) Kandidiranje za proporcionalne volitve 

69. člen 

Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo P? 
proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občil' 
in volilci v volilni enoti. 

70. člen 

Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor 

članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. 

71. člen 

Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno lis'0 

kandidatov v vsaki volilni enoti. 

Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov P° 
pravilih, ki so določena v 55. členu tega zakona. 
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Lista kandidatov politične stranke mora imeti podporo s pod- 
pisi volilcev, ki je določena v 56. členu tega zakona. 

72. člen 

Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem 
skupina volilcev, ki je določena v 58. členu tega zakona. 

Vsaka skupina volilcev lahko določi le eno listo kandidatov. 

c) Skupne določbe o kandidiranju 

73. člen 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni 
listi kandidatov. 

74. člen 

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. 
Soglasje kandidata je nepreklicno. 

75. člen 

Vsak volilec lahko da podporo s podpisom največ toliko 
kandidatom, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni 
enoti po večinskem načelu, in samo eni listi kandidatov. 

76. člen 

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako 
volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne 
Podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in 
delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča, ime in 
priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandi- 
dature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma listi 
kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in 
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volilcev 
na predpisanih obrazcih. 

Če se o kandidatih z liste kandidatov glasuje po volilnih 
okrajih, je potrebno navesti tudi razporeditev kandidatov po 
volilnih okrajih. 

Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična 
Stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke 
o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik 
o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov. 

77. člen 

če je predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov sku- 
pina volilcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek 
enega izmed teh volilcev z dodatkom »in skupina volilcev«. 
'me predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volilci niso 
določili drugega imena liste. 

'■ Potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov 

78. člen 

Kandidature oziroma liste kandidatov se predložijo občinski 
volilni komisiji najpozneje petindvajseti dan pred dnem glaso- 
vanja do 19. ure. 

Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandida- 
tov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list 
kandidatov in njihove objave se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o volitvah v državni zbor. 

1°- Glasovanje na voliščih 

79. člen 

Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, 
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

80. člen 

Volišča določi občinska volilna komisija. 

81. člen 

Občinska volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja 
in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. 

82. člen 

Volilci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred 
tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne kasneje kot dva dni 
pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na sedežu 
občinske volilne komisije. 

83. člen 

Volilci, ki so oskrbovanci domov za starejše In nimajo stal- 
nega prebivališča v domu, in volilci, ki so na zdravljenju 
v bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občin- 
ski volilni komisiji najkasneje sedem dni pred dnem glaso- 
vanja. 

84. člen 

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in 
na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije. 

85. člen 

Volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na 
volišču, kjer so vpisani v volilni Imenik, lahko glasujejo pred 
volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski 
volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. 

88. člen 

Glasovnica za večinske volitve vsebuje: 

- oznako občine in oznako volilne enote, 
- zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po 
seznamu, 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno 
številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec 
lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli 
članov občinskega sveta v občini oziroma v volilni enoti. 

87. člen 

Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se glasuje 
o listah kandidatov, vsebuje: 

- oznako občine in oznako volilne enote, 
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem 
redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za 
vpis preferenčnega glasu za posameznega kandiadta na listi, 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volilec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kan- 
didatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandi- 
datu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen prostor 
pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje prefe- 
renčni glas. 

88. člen 

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnih okrajih vse- 
buje: 

- oznako občine in oznako volilne enote, 
- oznako volilnega okraja, 
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem 
redu iz seznama list kandidatov ter priimke in imena kandida- 
tov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, 
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- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec gla- 
suje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred 
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje. 

11. Ugotavljanje volilnih izidov 

89. člen 

Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede ugo- 
tavljanja volilnih izidov v volilnem okraju, v volilni enoti in 
v občini se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

90. člen 

Pri ugotavljanju volilnega izida večinskih volitev volilna komi- 
sija volilne enote oziroma občinska volilna komisija ugotovi, 
koliko glasov so dobili posamezni kandidati in kateri kandi- 
dati so izvoljeni. 

91. člen 

Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev, pri 
katerih se glasuje o listah kandidatov, volilna komisija volilne 
enote oziroma občinska volilna komisija ugotovi, koliko gla- 
sov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko mandatov 
pripada posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list 
kandidatov so izvoljeni. 

92. člen 

Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev, pri 
katerih se glasuje o posameznih kandidatih v volilnih okrajih, 
volilna komisija volilne enote oziroma občinska volilna komi- 
sija ugotovi za vsako listo kandidatov, koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati z liste po volilnih okrajih, skupno število 
glasov, oddanih za kandidate s posamezne liste v volilni enoti, 
skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov 
v volilni enoti ter delež glasov posameznih kandidatov z vsake 
liste kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih v volilnem 
okraju oziroma v dveh volilnih okrajih. Na tej podlagi ugotovi, 
koliko mandatov je dobila posamezna lista v volilni enoti in 
kateri kandidati s posamezne liste so izvoljeni. 

93. člen 

Kadar se pri proporcionalnih volitvah delijo mandati v volilni 
enoti in na ravni občine, občinska volilna komisija ugotovi, 
koliko mandatov se dodeli istoimenskim listam kandidatov na 
ravni občine in kateri kandidati so izvoljeni. 

94. člen 

Izid glasovanja po pošti ugotavlja občinska volilna komisija, 
pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. 
ure na dan po dnevu glasovanja. 

95. člen 
Volilni odbor na volišču pošlje zapisnik o svojem delu in drug 
volilni material okrajnemu volilnemu odboru oziroma volilni 
komisiji volilne enote ali občinski volilni komisiji najpozneje 
naslednji dan po dnevu glasovanja do 12. ure. 

Okrajni volilni odbor pošlje zapisnik o svojem delu in drug 
volilni material volilni komisiji volilne enote oziroma občinski 
volilni komisiji najpozneje drugi dan po dnevu glasovanja. 

Volilna komisija volilne enote pošlje zapisnik o svojem delu in 
drug volilni material občinski volilni komisiji najpozneje četrti 
dan po dnevu glasovanja. 

96. člen 

Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev 
v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu 
glasovanja. 

Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v občin- 
skem uradnem glasilu. 

97. člen 

Občinska volilna komisija izida izvoljenim kandidatom za 
člane občinskega sveta potrdilo o izvolitvi. 

12. Naknadne in ponovne volitve 

98. člen 

Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti ali na posa- 
meznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je 
določen za glasovanje. 

Naknadne volitve razpiše občinska volilna komisija. 
Naknadne volitve se morajo opraviti najkasneje v 30 dneh od 
dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih oziroma 
nadomestnih volitvah. 

99. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če občinska volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. 

100. člen 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če občinski svet ne 
potrdi mandata člana občinskega sveta oziroma če sodišč® 
na podlagi pritožbe razveljavi potrditev mandata člana občin; 
skega sveta in občinska volilna komisija ugotovi, da je zaradi 
tega potrebno opraviti ponovne volitve. 

101. člen 

Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa ponovnih volitev. 

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo naj- 
kasneje v dveh mesecih od dneva razpisa ponovnih volitev. 

13. Varstvo volilne pravice 

102. člen 

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kand^ 
dat oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov pra' 
vico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji. Ugovor s® 
lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kand1' 
datov. 

Občinska volilna komisija odloči o ugovoru v postopku pol'r 
vanja kandidatur oziroma list kandidatov. O ugovoru m°r 

odločiti najpozneje v 48 urah od izteka roka za predloži'0 

kandidatur oziroma list kandidatov. 

103. člen 

Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zaVrCg 
kandidatura oziroma lista kandidatov ali ugovor iz prejšnjefl, 
člena, lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature o1 

roma liste kandidatov vloži pritožbo na sodišče, pristojno1 

upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe. 

Sodišče mora odločiti o pritožbi najpozneje v 48 urah P° 
prejemu pritožbe. 

104. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak kan^ 
dat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsfl 

volilec pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji- 



Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu 
glasovanja. Občinska volilna komisija mora odločiti o ugo- 
voru najpozneje četrti dan od dneva glasovanja. 

105. člen 

če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri 
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so 
a|i bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasova- 
nje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem 
je bilo glasovanje razveljavljeno. 

če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri 
delu okrajnega volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno 
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem 
okraju. 

če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri 
delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno 
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilni enoti. 

106. člen 

Zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na 
Potrditev mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik kandi- 
dature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na 
občinski svet. Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občin- 
skega sveta. Pritožbo, ki se nanaša na naknadne ali ponovne 
volitve, pa lahko vloži najpozneje v 15 dneh od dneva teh 
volitev. 

Občinski svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov 
občinskega sveta. 

107. člen 

če občinski svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko v 8 dneh od 
dneva prejema obvestila, vloži pritožbo na sodišče, pristojno 

upravne spore. 

Sodišče odloči o pritožbi v 30 dneh od dneva vložitve pri- 
tožbe. 

108. člen 

V primerih iz prejšnjega člena in 103. člena tega zakona 
Sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o uprav- 
nih sporih. 

H. VOLITVE ŽUPANOV 
109. člen 

Savico voliti in biti voljen za župana ima vsak občan, ki ima 
volilno pravico pri volitvah v občinski svet. 

110. člen 
^edne volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami 
v občinske svete. 

^edne volitve županov razpiše predsednik državnega zbora. 

če se občina ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občin- 
ske svete, se prve volitve župana opravijo po določbah tega 
*akona o predčasnih volitvah v občinski svet. 

111. člen 

Naknadne volitve župana se opravijo, če županu preneha andat pred potekom mandatne dobe. 

^®knadne volitve župana razpiše občinska volilna komisija. 

112. član 

^'ede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno 
oiočbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve 
občinski svet. 

113. člen 

Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino oddanih 
glasov. 

Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi 
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če 
je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je 
dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število 
glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žre- 
bom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu 
glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je 
število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom. 

Drugi krog volitev razpiše občinska volilna komisija. 

114. člen 

Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občin- 
ske svete. 

III. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH 
SKUPNOSTI 

115. člen 

Za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupno- 
sti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 
volitve v občinski svet v občini kot eni volilni enoti. 

Volilno pravico imajo volilci s stalnim prebivališčem v kra- 
jevni, vaški oziroma četrtni skupnosti. 

116. člen 

Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti 
se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. 

Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete teh 
skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske 
svete. 

117. člen 

Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti razpiše 
župan. 

Če se krajevna, vaška ali četrtna skupnost ustanovi po oprav- 
ljenih rednih volitvah, se prve volitve v svet krajevne, vaške ali 
četrtne skupnosti opravijo po določbah tega zakona o pred- 
časnih volitvah v občinski svet. 

118. člen 

Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti vodijo in 
izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skup- 
nosti. 

119. člen 

Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti 
sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki 
se imenujejo izmed volilcev s stalnim prebivališčem v tej 
skupnosti. 

Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti 
imenuje svet te skupnosti. Za prve volitve sveta novoustanov- 
ljene skupnosti imenuje volilno komisijo take skupnosti 
občinska volilna komisija. 

120. člen 

Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občin- 
ske svete. 
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 123. člen 

121. člen 

Prve redne volitve občinskih svetov se opravijo najprej dva 
meseca in najpozneje 15 dni pred potekom štirih let po 
opravljenih volitvah v občinske skupščine v letu 1990 ozi- 
roma, če bo njihov mandat podaljšan, pred iztekom podaljša- 
nega mandata občinskih skupščin. 

122. člen 

število članov prvega občinskega sveta in način njihove izvo- 
litve se določi v sklepu o ustanovitvi občine, ki ga sprejmejo 
državljani na referendumu. 

Število članov občinskega sveta se določi glede na število 
prebivalcev v občini, tako da občinski svet šteje naslednje 
število članov: 

7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev, 
11 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev, 
15 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev, 
19 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev, 
23 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev, 
27 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev, 
31 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev, 
35 do 50 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev. 

122. člen 

Občinske skupščine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o določi- 
tvi območij in meja novih občin sprejmejo potrebne predpise 
za izvedbo prvih volitev v občinske svete v skladu s sklepi, 
sprejetimi na referendumih za določitev območij občin, in 
imenujejo občinske volilne komisije. 

Za prve volitve občinskih svetov se ne imenujejo volilne komi- 
sije volilnih enot in okrajni volilni odbori. 

Občinske skupščine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o določi- 
tvi območij in meja novih občin sprejmejo potrebne predpise 
za izvedbo prvih volitev v občinske svete v skladu s sklepi, 
sprejetimi na referendumih za določitev območij občin, in 
imenujejo občinske volilne komisije. 

Za prve volitve občinskih svetov se ne imenujejo volilne komi- 
sije volilnih enot in okrajni volilni odbori. 

124. člen 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta 
skliče predsednik občinske volilne komisije najpozneje v 20 
dneh po njegovi izvolitvi. 

125. člen 

Prve redne volitve županov se opravijo hkrati s prvimi rednim' 
volitvami v občinske svete. 

126. člen 

Redne volitve v svete obstoječih krajevnih skupnosti se opra- 
vijo istočasno kot prve redne volitve v občinske svete. 

127. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona nehajo veljati določbe zakona 
o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter 
Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90), ki se nanašajo na nado- 
mestne volitve delegatov zborov skupščin občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

128. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na 11. seji, dne 30. 7. 1993, opravil prvo 
obravnavo predloga zakona o lokalnih volitvah in sprejel 
predloženo besedilo kot osnovo za pripravo besedila pred- 
loga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, da 
pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo 
v skladu s stališči in sklepi državnega zbora za njegovo 
septembrsko sejo. 

Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za 
drugo obravnavo v skladu s stališči in sklepi državnega zbora, 
sprejetimi ob prvi obravnavi, se razlikuje od besedila, predlo- 
ženega za prvo obravnavo, zlasti v naslednjem: 

1. V skladu s prvo alineo 2. točke stališč in sklepov državnega 
zbora je izpuščen celoten prvi del prejšnjega besedila pred- 
loga zakona, ki je vseboval določbe o organih lokalnih skup- 
nosti. V prehodnih določbah pa je orientacijsko določeno 
število članov občinskih svetov glede na število prebivalcev 
v občini, ki naj bi se upoštevalo pri oblikovanju občinskih 
svetov za prve volitve. 

2. V skladu s šesto alineo 2. točke stališč in sklepov državnega 
zbora so iz besedila predloga zakona izpuščene vse določbe, 
ki so bile prevzete iz zakona o volitvah v državni zbor. Predlog 
zakona tako vsebuje samo določbe, ki urejajo specifična 
vprašanja lokalnih volitev, medtem ko glede vprašanj, ki s tem 
zakonom niso posebej urejena, napotuje na smiselno upo- 
rabo zakona o volitvah v državni zbor. 

3. V skladu s peto alineo 2. točke stališč in sklepov državnega 
zbora so izpuščene določbe, ki so pogojevale aktivno in 
pasivno volilno pravico z določeno dobo prebivanja v občini. 

4. V skladu z drugo in osmo alineo 2. točke stališč in sklepov 
državnega zbora sta predvidena samo dva volilna sistema: 
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večinski sistem za občine, v katerih šteje občinski svet d° 
vključno 11 (varianta: 15) članov, in proporcionalni sistemli. 
občine, v katerih šteje občinski svet 12 (varianta: 16) ali ve 

članov. 

Pri večinskih volitvah se člani občinskega sveta pravilom* 
volijo po volilnih enotah, pri čemer je predvidena možnost, °° 
se občine, v katerih šteje občinski svet do vključno 7 član0"' 
ne delijo na volilne enote in se vsi člani občinskega sva'1 

volijo v občini kot eni volilni enoti. 

Pri proporcionalnih volitvah se v občini, kjer šteje občin 
svet manj kot 20 članov, vsi člani občinskega sveta voHr. 
v občini kot eni volilni enoti. V občinah, kjer šteje občini 
svet 20 ali več članov, pa se člani občinskega sveta lah*0, 
volijo po volilnih enotah, s tem da se v vsaki volilni enoti *0' 
najmanj 10 članov občinskega sveta. Predvideno je tudi, 
volilec na listi kandidatov, za katero je glasoval, lahko od° 
preferenčni glas posameznemu kandidatu na listi, s tem das 

preferenčni glasovi upoštevajo za izvolitev le pri tistih kal10' 
datih na listi, ki so dobili preferenčne glasove večine volil^ 
ki so glasovali za listo. V občinah, ki imajo več kot 100.0": 
prebivalcev, pa se lahko opravi glasovanje o posamez^, 
kandidatih z list kandidatov po volilnih okrajih, podobno K*, 
je to urejeno v zakonu o volitvah v državni zbor. Pri propo'.. 
onalnih volitvah je predvideno tudi kandidiranje neodvls 
kandidatov. 

Kadar se pri proporcionalnih volitvah delijo mandati na d^, 
ravneh - na ravni volilne enote in na ravni občine, ni Pr0 nt 
den prag treh mandatov za delitev mandatov na drugi 
Pri delitvi mandatov na drugi ravni se ne upoštevajo oS.ei( 
glasov, marveč skupno število glasov za istoimenske 
v občini, od skupnega števila mandatov, ki bi pripadli ijjjj 
imenskim listam na podlagi skupnega števila glasov v ob£t 
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pa se odštejejo mandati, ki so jih istoimenske liste že dobile 
pri prvi delitvi mandatov v volilnih enotah, in se jim iz kvote 
nerazdeljenih mandatov dodeli pripadajoča razlika. Na ta 
način bodo mandati razdeljeni istoimenskim listam soraz- 
merno z volilnim izidom, ki so ga dosegle v občini kot celoti. 

5. V skladu s sedmo alineo 2. točke stališč in sklepov držav- 
nega zbora so ustrezno spremenjene določbe o občinskih 
volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot. 

6. Glede ureditve volitev županov je v skladu s tretjo alineo 2. 
točke stališč in sklepov državnega zbora k predlogu zakona 
o lokalnih volitvah upoštevana opredelitev v 5. točki stališč in 
sklepov državnega zbora k predlogu zakona o lokalni samou- 
pravi, da se župan voli na neposrednih volitvah. 

7. V skladu s četrto alineo 2. točke stališč in sklepov držav- 
nega zbora predlog zakona ne vsebuje določb o volitvah 
v pokrajinske svete in organe drugih širših lokalnih skupnosti, 
temveč prepušča urejanje teh volitev občinskim predpisom. 

8. V skladu s 4. točko stališč in sklepov državnega zbora je 
upoštevano tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. V skladu s tem mnenjem je sistematika zakona dru- 
gačna in je oddelek o volilnem sistemu uvrščen na začetek 
Poglavja o volitvah v občinske svete za oddelkom o volilni 
pravici. Kazenske določbe so izpuščene, ker se smiselno 
uporabljajo kazenske določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

Po deveti alinei 2. točke stališč in sklepov državnega zbora naj 
bi zakon v posebnem kratkem poglavju v nekaj določbah 

postavil osnovno načelo za volitve v tistih občinah, ki se bodo 
odločile za drugačno organizacijo in politično ureditev 
občine, npr. za magistratni sistem, za sistem mestnega mana- 
gerja itd., pri čemer naj bi zakon omogočil, da sistem in način 
volitev v teh občinah uredijo občine s svojimi statuti. To 
vprašanje v predlogu zakona ni urejeno. Možnost samoorga- 
niziranja občine na takšne načine je namreč potrebno najprej 
urediti v zakonu o lokalni samoupravi v skladu s 5. točko 
stališč in sklepov državnega zbora k predlogu zakona 
o lokalni samoupravi. Vlada kot predlagateljica zakona 
o lokalnih volitvah pa pri pripravi besedila predloga tega 
zakona za drugo obravnavo še ni imela na razpolago predlo- 
gov ustreznih rešitev v predlogu zakona o lokalni samoupravi, 
ki ga za drugo obravnavo pripravlja drug predlagatelj - Komi- 
sija za lokalno samoupravo državnega zbora. Vlada Republike 
Slovenije kot predlagateljica zakona o lokalnih volitvah bo, 
brž ko bo seznanjena s predlaganimi rešitvami v predlogu 
zakona o lokalni samoupravi, pripravila in predložila tem 
rešitvam ustrezne amandmaje k predlogu zakona o lokalnih 
volitvah. 

Prehodne in končne določbe so oblikovane glede na 8. točko 
stališč in sklepov državnega zbora k predlogu zakona 
o lokalni samoupravi. Glede na to, da Vlada kot predlagate- 
ljica zakona o lokalnih volitvah še ni imela na razpolago 
predlogov rešitev glede prehodnih in končnih določb zakona 
o lokalni samoupravi, je ustreznost prehodnih in končnih 
določb v predlogu zakona o lokalnih volitvah lahko vprašljiva. 
Zato bo Vlada, brž ko bo seznanjena z rešitvami v prehodnih 
in končnih določbah predloga zakona o lokalni samoupravi, 
pripravila in predložila ustrezne amandmaje k prehodnim in 
končnim določbam zakona o lokalnih volitvah. 
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Predlog zakona o STANDARDIZACIJI - EPA 328 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 22. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STANDARDIZACIJI, 

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. 

POVZETEK 

Zakon ureja sprejemanje, Izdajo In uporabo tehničnih 
predpisov in standardov ter postopke za ugotavljanje 
skladnosti, ki na neposreden ali posreden način zago- 
tavljajo, da so Izpolnjene zahteve iz tehničnih predpisov 
in standardov. 

Kot osrednje strokovno telo, pristojno za vsa operativna 
vprašanja, povezana s sprejemanjem, izdajanjem in 
uporabo standardov, sodelovanje s pristojnimi ministr- 
stvi pri pripravi tehničnih predpisov ter izvajanje 
postopka akreditacije, ki je sestavni del sistemov ugo- 
tavljanja skladnosti, zakon določa Urad Republike Slove- 
nije za standardizacijo in meroslovje. 

Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad v skladu 
s svojimi splošnimi akti, usklajenimi s pravili mednarod- 
nih organizacij o sprejemanju standardov. Upravni 
organi, pravne osebe in samostojni podjetniki posamez- 
niki smejo sprejemati interne standarde zaradi urejanja 
in Izboljšanja svojega poslovanja. 

Postopki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje, pre- 
skušanje in certlficiranje. V sistemu akreditiranje Urad 
opravlja naloge nacionalne akredltacljske službe, ki 
izva|a akreditiranje preskusnih in meroslovnih laborato- 
rijev, certifikacljskih organov in nadzornih organov. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo, 
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- Peter PALMA, dipl. ing. direktor Urada Republike Slo- 
venije za standardizacijo in meroslovje. 

Preskušanje In certlficiranje opravljajo laboratoriji ozi- 
roma certlfikacijski organi. Na reguliranem področju 
velja, da morajo biti proizvodi, storitve ali z njimi pove- 
zani procesi In proizvodni postopki preskušeni in certifl- 
cirani. Preskušanje in certlficiranje na reguliranem 
področju smejo opravljati samo akreditirani organi. Cer- 
tiflclrani proizvodi se označijo z znakom o skladnosti. 

Pod določenimi pogoji veljalo v Republiki Sloveniji tudi 
listine o akreditacijl, poročila o preskusih, certifikati 
o skladnosti In druge listine, ki so bile izdane v tujini. 

Vsi proizvodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v slo- 
venskem jeziku, ki mora vsebovati minimalne podatke 
o proizvodu. S podzakonskimi predpisi se lahko natanč- 
neje določi način deklariranja ali uvede obveznost ozna- 
čevanja proizvodov. 

Za storitve, ki jih opravlja Urad, se plačujejo pristojbine 
in stroški. Višino pristojbin in stroškov določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo. 

Nadzor nad uresničevanjem zakona in na njegovi pod- 
lagi izdanih predpisov sodi v pristojnost Urada ter pri- 
stojnih inšpekcijskih služb. 

Nespoštovanje določb zakona je opredeljeno kot gospo- 
darski prestopek oziroma prekršek, ki se kaznuje 
z denarno kaznijo. 

Predlog zakona o standardizaciji 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V Republiki Sloveniji se na področju standardizacije na pod- 
lagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91-1) smiselno kot republiški predpis 
uporablja Zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 
in 23/91). V nekdanji SFRJ je bil nosilec dejavnosti Zvezni 
zavod za standardizacijo, ki je bil tudi član Mednarodne 
organizacije za standardizacijo (ISO) in Mednarodne elektro- 
tehniške komisije (IEC). 

Zvezni zavod za standardizacijo je deloval na naslednjih po- 
dročjih: 

a) Izdajal je jugoslovanske standarde JUS, ki so bili izdelani 
na podlagi mednarodnih standardov. Tehnične rešitve v JUS 
standardih so zaostajale za rešitvami v mednarodnih standar- 
dih in so od njih odstopale. 

b) Pripravljal in izdajal je tehnične in druge predpise, na 

podlagi katerih so morali biti proizvodi atestirani. Največji dej 
predpisov je bil uveljavljen tako, da je razglasil jugoslovansKi 
standard za obvezen. Od približno 12000 jugoslovanskih stan- 
dardov je več kot 2/3 obveznih. 

c) Pooblaščal je pravne osebe za atestiranje proizvodov in 

akreditiral laboratorije za preskušanje proizvodov. 

d) Bil je nosilec sodelovanja SFRJ v mednarodnih organizaci' 
jah za standardizacijo in njihovih sistemih za preskušanje i" 
certificiranje IECEE in IECO. 

e) Opravljal je informativno dejavnost na način, da je: 
- vzdrževal standardoteko domačih in tujih standardov, 
- bil vključen v mednarodno mrežo podatkov o standardih 
- ISONET, 
- skrbel za distribucijo jugoslovanskih standardov. 
f) Izdajal je predpise, ki se nanašajo na tehnično in konstru** 
cijsko varnost opreme in objektov ter na listine, ki spremlj0)0 

proizvode v prometu. 
Z osamosvojitvijo Slovenije in sprejemom nove ustave se \e 

tudi na področju standardizacije pokazala nujna potreba P° 
sprejetju zakona, ki bi v večji meri povzel rešitve, uveljavlje" 
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v evropskem gospodarskem prostoru. Uveljaviti je potrebno 
naćelo »novega pristopa« (new approach), kjer je, med dru- 
gim, poudarek na harmonizaciji nacionalnih standardov 
z mednarodnimi, njihova obvezna uporaba pa se lahko uve- 
ljavi le s tehničnimi predpisi. Poleg tega je nujno dosledno 
uveljaviti razlikovanje med postopkom akreditiranja in 
postopkom certificiranja, ki sicer oba spadata med postopke 
za zagotovitev skladnosti, vendar ju morajo izvajati različni 
subjekti. V sedanji ureditvi pa je Zvezni zavod za standardiza- 
cijo in posledično tudi Urad Republike Slovenije za standardi- 
zacijo in meroslovje kot njegov naslednik na področju Repu- 
blike Slovenije združeval obe funkciji, kar pa ni sprejemljiva 
rešitev. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sistem standardizacije je pomemben tako za mednarodne 
odnose kot za Republiko Slovenijo, saj ureja poslovanje in 
promet s proizvodi in storitvami doma in s tujino, ker postavlja 
zahteve za varnost in zdravje ljudi, človekovo okolje ter 
naravne in z delom ustvarjene vrednote, in to tako, da so 
izpolnjene tudi mednarodne obveznosti. Cilj tega zakona je, 
da se zgradi in uveljavi tak sistem standardizacije, ki bo 
omogočal sočasno nastajanje fn sprejemanje mednarodno 
harmoniziranih standardov, vzpostavitev sistemov akreditira- 
nja, preskušanja in certificiranja, kot se uveljavljajo v evrop- 
skem gospodarskem prostoru, s čimer je omogočen pristop 
K medsebojnemu priznavanju listin o akreditaciji, poročil 
o preskusih in certifikatov. 
Tehnični predpisi, ki bodo izdani na podlagi tega zakona, ne 
smejo v nobenem primeru predstavljati tehničnih ovir trgova- 
nju, morajo pa v čim večji možni meri zagotoviti varstvo 
življenja in zdravja, varstvo okolja, naravnih in z delom ustvar- 
jenih vrednot. 
V zvezi s tem je treba poudariti, da so se pri snovanju 
dosledno upoštevali še: 

~ načelo enakopravnosti vključevanja v svetovne gospodar- 
ske, trgovinske in razvojne tokove; 
~ načelo medsebojnega priznavanja; 
~ vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah 
Za standardiazcijo; 
~ predpisi specializiranih organizacij; 
~ urejanje preskušanja in certificiranja blaga in storitev, pa 
'udi presoje sistema kakovosti kot nujnosti za enakopravno 
vključevanje v svetovni trg. 

"I. POGLAVITNE REŠITVE 

Najvišji organ za standardizacijo v Republiki Sloveniji bo Svet 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki bo 
dajal strokovne podlage za politiko na področju meroslovja in 
standardizacije v skladu z nacionalnimi interesi Republike 
Slovenije in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Predvsem 

namenjen medresorskemu usklajevanju, da se na enem 
Jestu združijo potrebe, interesi in videnja tistih, ki so v naši 
državi povezani s standardizacijo in meroslovjem. Svet bodo 
Sestavljali strokovni predstavniki nekaterih vladnih resorjev, 
Univerz in znanstveno-raziskovalnih institucij, gospodarstva, 
strokovnih združenj, preskusnih in meroslovnih laboratorijev, 
J-ertifikacijskih organov, potrošnikov, sindikatov ter direktor 
^rada. 

^ot osrednje strokovno telo, pristojno za vsa operativna vpra- 
^anja, povezana s sprejemanjem, izdajanjem in uporabo stan- 
dardov, sodelovanjem s pristojnimi ministrstvi pri pripravi 
'enničnih predpisov ter izvajanjem postopka akreditacije, ki je 
sestavni del sistema ugotavljanja skladnosti, zakon določa 
^ad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki 
^krati tudi predlaga in uresničuje politiko in strategijo na 
P°dročju standardizacije. Urad sodeluje z mednarodnimi in 
^vropskimi organizacijami na področju standardizacije in 

njih predstavlja nacionalno službo. Je državni organ, usta- 
vljen z Zakonom o organizaciji in delovnem področju repu- 
^'ske uprave (Uradni list RS, št. 27/91), z delom pa je začel 

dnem uveljavitve Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
^stavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

Slovenske standarde sprejema Urad v skladu s svojimi sploš- 
nimi akti, usklajenimi s pravili mednarodnih organizacij 
o sprejemanju standardov. Slovenski standardi se sprejemajo 
sočasno in načeloma identično z mednarodnimi. Ureditev, po 
kateri je način sprejemanja standardov urejen z internimi 
pravili, je uveljavljena v mednarodnih standardizacijskih orga- 
nizacijah ISO in IEC ter evropskih standardizacijskih organi- 
zacijah CEN in CENELEC. Tako rešitev sta uporabili tudi Italija 
in Avstrija, medtem ko so v ZRN postopek sprejemanja stan- 
dardov uredili kar s standardi. 

Poleg slovenskih standardov, ki jih sprejema USM, pa smejo 
zaradi urejanja in izboljšanja svojega poslovanja upravni 
organi, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki 
sprejemati interne standarde. Ti standardi pa ne smejo biti 
v nasprotju s tehničnimi predpisi in se tudi ne smejo spreje- 
mati in uporabljati zato, da bi se oviral promet blaga in 
storitev. 

V zakonu je dosledno izvedena rešitev, po kateri so standardi 
neobvezni tehnični dokumenti. Njihova uporaba postane 
obvezna le v primeru, da so vključeni v tehnične predpise, ki 
se lahko na nje sklicujejo. Tehnične predpise sprejemajo 
pristojna ministrstva, s katerimi USM sodeluje in pripravi za 
pripravo tehničnega predpisa potrebne standarde. Da bi se 
omogočili usklajenost dela in skladnost tehničnih predpisov, 
je v zakonu predvideno, da se tehnični predpisi izdajo s pred- 
hodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za standardizacijo. 

Zakon ureja tudi področje postopkov skladnosti, ki na nepo- 
sreden ali posreden način zagotavljajo, da so izpolnjene 
bistvene zahteve iz standardov ali tehničnih predpisov. Kot 
postopke za preverjanje skladnosti zakon našteje akreditira- 
nje, preskušanje in certificiranje. Akreditiranje je postopek za 
uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določene 
dejavnosti. Akreditiranje je v razmerju do ostalih postopkov 
krovni postopek, s katerim se vnese zaupanje v rezultate 
preskušanja in certificiranja. Z njim namreč zagotovimo, da 
vsi organi, ki izvajajo preskušanje in certificiranje, izpolnju- 
jejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti 
zaposlenih ter nepristranskost in neodvisnost pri svojem delu. 
Predlagana je rešitev, po kateri v Sloveniji opravlja akredita- 
cijo nacionalna akreditacijska služba, ki se organizara 
v okviru Urada. Ta opravlja akreditacije preskusnih in mero- 
slovnih laboratorijev, certifikacijskih organov in nadzornih 
organov. Zakonske določbe ne urejajo natančneje organiza- 
cije akreditacijske službe, postopka akreditiranja in kriterijev, 
ki jih morajo izpolnjevati subjekti, ki zaprosijo za akreditacijo. 
Vse našteto je urejeno z minimalnimi zahtevami v standardih. 
Dodatne kriterije za posamezna področja akreditiranja pa so 
v skladu s temi standardi in določenimi predpisi določi akredi- 
tacijski organ sam. Tako je v primeru akreditiranja laboratori- 
jev, ki izdajo poročila o preskusu za prehrambene in farma- 
cevtske proizvode, potrebno glede na dodatno predpisane 
zahteve WHO in FAO upoštevati poleg standardov tudi pravila 
»dobre laboratorijske prakse« (GLP - good laboratory prac- 
tice). 

Postopek akreditiranja se vodi po pravilih upravnega 
postopka. Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se 
uporabljajo pravila upravnega postopka, vsebovana v zakonu 
o splošnem upravnem postopku. 

Pristop k akreditiranju mora biti povsem prost in nediskrimi- 
natoren. Število akreditiranih preskusnih in meroslovnih labo- 
ratorijev, certifikacijskih organov in nadzornih organov bo 
odvisno le od zahtev, sprejetih v tehnični regulativi, in od 
potreb na tržišču. Standardi serije SLS EN 45000 zahtevajo, 
da mora biti certifikacijski organ nepristranski in mora imeti 
strukturo, ki zahteva, da so v upravnem odboru zastopani tisti, 
ki so zainteresirani za proces certificiranja, ne da bi pri tem 
katerikoli interes prevladoval. Ta kriterij izpolnjuje struktura, 
ki varuje nepristranskost in omogoča sodelovanje vsem vklju- 
čenim strankam, upoštevajoč vsebino in delovanja sistema 
certificiranja. 

Zakon loči regulirano in neregulirano področje pri proizvodih 
in storitvah. Tisti proizvodi in storitve, za katere je tako dolo- 

"°ročeva/ec 49 



čeno s tehničnimi predpisi, morajo biti preskušeni in certifici- 
rani, preden gredo v promet. Za neregulirano področje pa iz 
tržnih razlogov obstaja le možnost preskušanja in certificira- 
nja, ni pa to obvezno. Vsi certificirani proizvodi se označijo 
z znaki o skladnosti, kar je vedno sporočilo potrošniku, da je 
proizvod skladen z določenim standardom ali drugim norma- 
tivnim aktom. Preskušanje in certificiranje na reguliranem 
področju lahko opravljajo le akreditirani laboratoriji oziroma 
certifikacijski organi. ' 

Če pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma certifikata 
o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski organ 
z odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata. Zoper odločbo 
o zavrnitvi izdaje certifikata ni pritožbe, dopusten pa je 
upravni spor. Upravni spor je dopusten tudi v primeru, če 
certifikacijski organ o vloženi zahtevi za certificiranje ne 
odloči v roku 90 dni. 

Poleg postopkov preskušanja in certificiranja, ki zagotavljata 
usklajenost proizvodov in storitev z zahtevami iz standardov 
in tehničnih predpisov, zakon pozna tudi dobaviteljevo izjavo 
o skladnosti. To je izjava, izdana na dobaviteljevo lastno 
odgovornost, da proizvod, proces ali storitev ustreza določe- 
nemu standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali drugemu 
predpisu. Dobavitelj proizvoda, procesa ali storitve sme izdati 
izjavo o skladnosti, če proizvod, proces ali storitev ustreza 
določenemu standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali dru- 
gemu predpisu in če dobavitelj izpolnjuje kriterije, vsebovane 
v standardih, ki določajo splošne kriterije za dobaviteljevo 
izjavo o skladnosti. 

Opozoriti je treba, da osnutek zakona ne ureja več področja 
obvezne garancije za določene proizvode ter opremljenost 
proizvodov s spremljajočimi listinami (tehnično navodilo, 
navodilo za uporabo, seznam pooblaščenih servisnih ogani- 
zacij in garancijski list), kar je vsebovano v sedaj veljavnem 
zakonu o standardizaciji. Razlog je v tem, da bodo ta vpraša- 
nja urejena z zakonom o varstvu potrošnikov, ki bo predvi- 
doma sprejet pred zakonom o standardizaciji. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S tem zakonom Urad za standardizacijo in meroslovje zago- 
tavlja sodoben način urejanja standardizacije v skladu z med- 
narodnimi in evropskimi organizacijami, kar je bilo doslej 
v pristojnosti Zveznega zavoda za standardizacijo. Sredstva, 
ki jih je Slovenija plačevala v zvezni proračun, bodo morala 
biti uporabljana za financiranje Urada Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje. Novo ureditev standardizacije 
bo tudi finančno pozitivno vplivala, saj bo sedanje zaostajanje 
za tujino v najkrajšem času zmanjšano, s tem pa bodo dani 
pogoji za povečanje kakovosti in tehnološke ravni proizvodov 
in storitev fizičnih in pravnih oseb v Sloveniji. To ima izreden 
pomen, saj v Evropski skupnosti načrtujejo, da se bodo 
z vzpostavitvijo skupnega trga zaradi evropskih standardov 
zmanjšali stroški proizvodnje do 7% na enoto proizvoda. To 
hkrati pomeni, da moramo slediti razvoju Zahodne Evrope, če 
hočemo ostati konkurenčni. Storitve prodajanja standardov 
in izvedbe akreditiranja, se uporabnikom zaračunavajo in so 
priliv v proračun. 

V. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED 

Pri pripravi osnutka zakona so bili upoštevani sporazumi 
v okviru GATT, predvsem Sporazum o tehničnih ovirah v trgo- 
vini (ratificiran v Skupščini SFRJ marca 1982) in resolucija 
Sveta Evropske skupnosti o novem prostopu k usklajevanju 
tehničnih predpisov in standardov. S slednjo je dana razmeji- 
tev med pravnimi in tehničnimi dokumenti, kar je upoštevano 
tudi v osnutku zakona. 

Primerjalnopravno je status nacionalnih organizacij za izdaja- 
nje standardov oziroma izvedbo akreditacijskih postopkov 
zelo različen. V evropskem gospodarskem prostoru (EEA, ki 
združuje članke ES in EFTA) je nacionalni organ za izdajanje 
standardov na Portugalskem, v Irski in Islandiji državni organ, 
v Belgiji, na Danskem in v Franciji oseba javnega prava, 
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v preostalih državah pa neprofitna zasebna organizacija. Ne 
glede na obliko organiziranosti pa so nacionalne organizacije 
za standardizacijo pod nadzorom države, ki prek vladnih teles 
zagotavlja upoštevanje javnih interesov. 
Podobno velja za organizacije za akreditiranje. V nekaterih 
državah (Avstrija, Nizozemska, Portugalska) opravlja akrediti- 
ranje državni organ - ministrstvo za industrijo ali trgovino, 
v drugih (ZR Nemčija, Francija, Italija, Španija) pa so akredita- 
cijske organizacije nevladna združenja med javnim in zaseb- 
nim sektorjem. 

Predstavitev ureditve v nekaterih državah: 

1. Avstrija 

Avstrijski inštitut za standardizacijo (ON) je bil ustanovljen kot 
družba zasebnega prava. Vlada Republike Avstrije pa mu je 
podelila izključno pravico pripravljanja in izdajanja avstrijskih 
standardov. Pravila za sprejemanje standardov je izdelal ON 
sam, vendar so usklajena z mednarodnimi pravili. Sredstva za 
delo ON dobiva iz državnega proračuna, s prodajo standardov 
in s članarinami podjetij in drugih pravnih oseb, ki sodelujejo 
v tehničnih odborih pri pripravi standardov. Avstrijski predpisi 
se sklicujejo tako na avstrijske kot tudi na mednarodne, 
evropske in tuje standarde. Pogoj pri sklicevanju pa je, da so . 
standardi dosegljivi v nemškem jeziku. Tuji standardi se prev- 
zemajo po enakem postopku kot se sprejemajo avstrijski. 
Prevzetih standardov ni potrebno prevesti v nemški jezik. Na l 
področju postopkov za ugotavljanje skladnosti opravlja 
naloge akreditacijskega telesa minister za gospodarske 
zadeve. Akreditirajo se organi za preskušanje, certifikacijski 
organi in organi za nadzor. Pristop k akreditiranju je prost, 
prosilci morajo izpolnjevati le določene zahteve, ki so v zakon P 
iz leta 1992 vnesene z upoštevanjem standardov in mednarod- 1 
nih pravil, ki urejajo sisteme akreditiranja. Preskušanje in :|i 
certificiranje na reguliranem področju smejo opravljati le 
akreditirani organi. 

m 
2. Zvezna republika Nemčija 

V Zvezni republiki Nemčiji ni posebnega zakona o standardi- 
zaciji. Od leta 1917 pa deluje Nemški inštitut za standardiza- lli 
cijo (DIN), ki je bil ustanovljen kot neprofitna družba. V letu if 
1975 je s pogodbo, sklenjeno z zvezno vlado, pridobil status 
edine nacionalne organizacije za standardizacijo. V njegovi 
izključni pristojnosti je izdaja nacionalnih standardov in član- iJr 
stvo v mednarodnih in evropskih standardizacijskih organiza- 'ij 
cijah. DIN se financira s članarinami podjetij in drugih pravnih t; 
oseb, ki sodelujejo v delu njegovih tehničnih odborov, s pri- 'p 
spevkom iz državnega proračuna (približno 20%) ter s prodajo »r 
standardov. 'ar 

DIN sprejema le eno vrsto nacionalnih standardov, in sicer po 
postopkih, ki so določeni v standardih, katere je predhodno ' 
sprejel sam. V nemških predpisih se sklicujejo praviloma na m 
DIN standarde, izjemoma pa tudi na tuje. Vključevanje medna- 0 s 
rodnih in evropskih standardov v nacionalno standardizacijo f'e 
poteka po poenostavljenih postopkih, ki omogočajo pospe- ta 
šeno prevzemanje. Z novim postopkom, uvedenim v letu 1991, 
so skrajšali prevzemni čas s šestih mesecev na en mesec. Pfl "• 
tem so nekatere mednarodne in tuje standarde prevzeli kol 
nacionalne v angleškem jeziku. 

V Nemčiji obstaja več organov za akreditiranje. Ločijo akredi- p 
tiranje na reguliranem in nereguliranem področju. Na obeM |i i 
področjih obstajata združenji, ki se povezujeta v skupno zdru- rlj 
ženje z imenom Nemški svet za akreditacijo (DAR). Ta deluje Me 
pod okriljem pristojnega zveznega in deželnih ministrstev; L 
Poglavitne naloge DAR so na področju usklajevanja aktivnos'1 l<4i 
akreditacijskih organov ter predstavljanju nemških interesov Ra\ 
na nacionalni, evropski in mednarodni ravni v organizacijah Pvi 
ki se ukvarjajo z akreditiranjem. po 

3. Francija 

Francosko združenje za standardizacijo (AFNOR) je bilo usta' jV), 
novljeno kot neprofitna družba v javnem interesu. Država ^ 
je podelila izključno pravico sprejemanja in izdajanja nad' 

   —  — #0, 
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onalnih standardov. Področje standardizacije ureja zakon iz leta 1941, nalogo usmerjenja in državnega nadzora pa uprav- 
'ia ministrstvo za industrijo. Natančnejši položaj standardiza- 
cije in postopki za sprejemanje nacionalnih standardov so 
določeni z vladnimi odloki. Postopki za prevzemanje medna- 
rodnih in tujih standardov so enaki postopkom sprejemanja 
nacionalnih. 

^NOR približno 60% svojih prihodkov pridobi s prodajo 
s'andardov in opravljanjem certifiziranja, 33% prispeva 
država, preostanek pa dobi od članarin podjetij in drugih 
Pravnih oseb, ki sodelujejo v postopku sprejemanja standar- 
dov. V francoskih predpisih se sklicujejo na nacionalne stan- 
darde, 'v določenih primerih (prevzemanje mednarodnih 
^9odb in direktiv ES) pa tudi na mednarodne in tuje stan- 
darde. 

4< Italija 

j'Italiji ima na vseh področjih, razen na elektrotehničnem, 
N®r je za to pristojen Italijanski elektrotehnični komite (CEI), 
ključno pravico sprejemanja in izdajanja nacionalnih stan- 

dardov Italijansko združenje za standardizacijo (UNI). UNI je 
sicer neprofitna družba, ustanovljena po predpisih zasebnega 
prava, izključno pravico na področju izdajanja nacionalnih 
standardov pa mu je podelila vlada z odlokom. Vlada je 
z odlokom potrdila tudi njegov statut, ki med drugim ureja 
postopke za sprejemanje in izdajo standardov. 

Približno 35% sredstev za delo UNI dobi iz državnega prora- 
čuna, 35% sredstev s prodajo standardov, 20% pa iz članarin 
podjetij in drugih pravnih oseb, ki sodelujejo pri delu tehnič- 
nih odborov. Italijanski predpisi se sklicujejo na italijanske, pa 
tudi prevzete mednarodne in evropske standarde. Ti se v naci- 
onalno standardizacijo prevzemajo po poenostavljenem 
postopku, ki ne zahteva javne obravnave in tudi ne obveznega 
prevajanja standardov v italijanski jezik. 

Na področju postopkov za ugotavljanje skladnosti ima Italija 
dve akreditacijski telesi, ki ločeno akreditirata certifikacijske 
organe oziroma preskusne laboratorije. Obe akreditacijski 
telesi imata status združenja, ustanovljenega s strani subjek- 
tov zasebnega prava in državne administracije. Akreditacijski 
telesi se financirata z letnimi prispevki svojih članov in s sred- 
stvi, pridobljenimi z izvajanjem akreditacij. 

&ESEDILO ČLENOV 

''Splošna določba — 

1. člen 

zakon ureja sprejemanje, izdajo in uporabo tehničnih 
[Odpisov in standardov ter postopke za ugotavljanje sklad- 
ati, ki na neposreden ali posreden način zagotavljajo, da so 
'Polnjene zahteve iz tehničnih predpisov ali standardov. 

[[• Urad Republike Slovenije za standardizacijo in 
6r08iovje 

2. člen 

Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v 
^aljnjem besedilu: Urad) predlaga in uresničuje politiko ter aia naloge, določene s tem zakonom in drugimi zakoni. 

zastopa in predstavlja standardizacijo v Republiki Slove- 
j." v mednarodnih in drugih meddržavnih organizacijah za 
^hdardizacijo, izvaja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih 

Razumov in članstev v teh organizacijah, in se vključuje 
Mednarodne sisteme akreditiranja, preskušanja in certifici- 

3. člen 

' glasilo, ki ga izdaja Urad, je namenjeno objavam 
i t>r&rt°Vens,<''1 stanclardih, informacijam o izdanih tehničnih Pisih ter informacijam o drugih dokumentih s področja 

"dardizacije. 

j tehnični predpisi in standardi 

4. člen 

; L^lCni predpis je predpis, ki vsebuje tehnične, zdravstvene 
. ;'željne kakovostne zahteve za proizvode, storitve ali 
3 Meh'1'. Povezane procese in proizvodne postopke. Skladnost 
, ; ličnim predpisom je obvezna. 

i/ Pav?arc^ 'e dokument, ki navaja splošna in večkrat uporabna 
L'1®, navodila ali značinosti proizvodov, storitev ali z njimi 
Uhanih procesov in proizvodnih postopkov in katerega 

"avanje ni obvezno. 

5. člen 
I- r#hh|x ■ 
j in^lcni predpisi in standardi se sprejemajo in izdajajo 
j. ^enom, da bi z njihovo uporabo zagotovili: 

. Đ°rocevalec 

- varstvo življenja in zdravja, okolja ter naravnih in z delom 
ustvarjenih dobrin in vrednot, 
- nemoten promet blaga in storitev na domačem trgu in 
s tujino, 
- odpravljanje tehničnih ovir in izrabljanje vsestranskih kori- 
sti, ki prispevajo k boljšemu gospodarjenju, 
- tehnično in konstrukcijsko varnost proizvodov, 
- zaščito potroškov proizvodov in storitev, 
- točen in razumljiv prenos informacij. 

V tehničnih predpisih in standardih se upoštevajo obveznosti 
iz mednarodnih sporazumov in pogodb oziroma aktov, ki jih 
sprejemajo organizacije, katerih članica je Republika Slove- 
nija. 

6. člen 

Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad v skladu s svo- 
jimi splošnimi akti, usklajenimi s pravili mednarodnih organi- 
zacij o sprejemanju standardov. 

Slovenski standard se izda z oznako SLS kot poseben doku- 
ment in je javna listina. 

7. člen 

Upravni organi, pravne osebe in samostojni podjetniki posa- 
mezniki sprejemajo interne standarde zaradi urejanja in 
izboljšanja svojega poslovanja. 

Standardi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju 
s tehničnimi predpisi. To ne velja pri proizvodnji za izvoz ter 
pri izvajanju del in opravljanju storitev za tujega naročnika. 

8. člen 

Tehnične predpise izdajajo pristojni ministri s predhodnim 
soglasjem ministra, pristojnega za standardizacijo. Minister, 
pristojen za standardizacijo, izdaja tehnične predpise, za 
katere ni pristojen noben drug minister. 

Tehnični predpisi, se lahko sklicujejo na standarde. Če stan- 
dard, potreben za sprejem in izvajanje tehničnega predpisa, 
še ni izdan, Urad izdajo potrebnega standarda uvrsti v pro- 
gram dela. 

Minister, ki je pristojen za izdajo tehničnega predpisa, ima 
pravico z odločbo imenovati enega ali več akreditiranih labo- 
ratorijev oziroma certifikcijskih organov za izdajanje poročil 
o preskusu in certifikatov o skladnosti za proizvode, storitve 
ali z njimi povezane procese in proizvodne postopke, ki so 
urejeni s tehničnim predpisom. 
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IV. Postopki za ugotavljanje skladnosti 15. člen 
9. člen 

Postopki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje, preskuš- 
nje in certificiranje. 

10. člen 

Akreditiranje je postopek za pridobitev dokazila o usposoblje- 
nosti za opravljanje določene dejavnosti. 

11. člen 

V sistemu akreditiranja Urad opravlja naloge nacionalne akre- 
ditacijske službe (v nadaljnjem besedilu: NAS), ki izvaja akre- 
ditiranje preiskusnih in meroslovnih laboratorijev, certifikacij- 
skih organov in nadzornih organov. 

NAS je organiziran in deluje v skladu s svojimi splošnimi akti, 
usklajenimi s standardi in pravili, ki urejajo sisteme akrediti- 
ranja. 

12. člen 

Postopek akreditiranja in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati 
akreditirani organi, navedeni v prejšnjem členu, so vsebovani 
v splošnih aktih, ki jih za posamezna področja izdela NAS. 

Če NAS po izvedenem postopku akreditiranja ugotovi, da 
vložnik zahteve izpolnjuje vse kriterije za pridobitev akredita- 
cije, mu podeli akreditacijsko listino. 

Če vložnik ne izpolnjuje vseh predpisanih kriterijev, NAS 
zavrne zahtevo za podelitev akreditacije. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za podelitev akreditacije je 
dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za standardiza- 
cijo. 

Stroške akreditiranja nosi vložnik zahteve za akreditacijo. 

Akreditacijska listina se izda na obrazcu, ki ga določi NAS. 

NAS vodi javni register akreditiranih organov s podatki 
o obsegu akreditacije. 

13. člen 

NAS nadzoruje akreditirane organe, ali izpolnjujejo predpi- 
sane kriterije za akreditacijo. Akreditirani organi morajo NAS 
omogočiti nemoten nadzor. 

Če NAS pri opravljanju nadzora ugotovi, da akreditirani organ 
ne izpolnjuje kakšnega od kriterijev, z odločbo začasno odv- 
zame akreditacijo, ugotovi pomanjkljivosti in določi rok, 
v katerem morajo biti pomanjkljivosti odpravljene oziroma 
v katerem morajo biti izpolnjeni predpisani kriteriji. 

Če akreditirani organ v določenem roku ne odpravi pomanjk- 
ljivosti oziroma ne izpolni predpisanih kriterijev, NAS 
z odločbo prekliče akreditacijo in izbriše organ iz registra. 

Zoper odločbo o začasnem odvzemu oziroma preklicu akredi- 
tacije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za stan- 
dardizacijo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

14. člen 

Preskušanje je opravljanje enega ali več preskusov, s katerimi 
se po točno določenem tehničnem postopku določi ena ali 
več karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve. 

Certificiranje je postopek, po katerem certifikacijski organ 
pisno zagotovi, da je nedvoumno opredeljen proizvod, proces 
ali storitev v skladu s postavljenimi zahtevami. 
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Certificiranje se opravlja na področju proizvodov, storitev, 
osebja in sistemov kakovosti. 

16. člen 

Proizvodi, storitve ali z njimi povezani procesi in proizvodni 
postopki, morajo biti preskušeni in certificirani, če je to dolo- 
čeno s tehničnim predpisom. 

Certifikat o skladnosti oziroma drug dokument, ki ga določa 
tehnični predpis, mora priskrbeti proizvajalec, izvajalec ali 
uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), preden da proiz- 
vode ali storitve v promet. 

Preskušnje in certificiranje v smislu tega člena smejo oprav- 
ljati samo akreditirani organi. 

17. člen 

Proizvodi in storitve, ki niso zajeti v prejšnjem členu, so lahko 
preskušeni in certificirani, preden gredo v promet. 

18. člen 

Če certifikacijski organ ugotovi, da proizvodi, storitve ali 
sistemi kakovosti, ki so predmet certificiranja, ustrezajo dolo- 
čenemu standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali drugemu 
predpisu, izda certifikat o skladnosti. 

Certificirani proizvodi se morajo označiti z znaki o skladnosti, 
s katerimi se potrjuje, da so skladni z določenim standardom, 
tehnično specifikacijo, uzanco ali drugim predpisom. 

Proizvodov, ki niso certificirani, ni dovoljeno označiti z zna- 
kom o skladnosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladno- 
sti do te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavede1 

potrošnike. 

Pri certificiranju osebja se v primeru ugotovitve, da je dol®* 
čena oseba usposobljena za izvajanje določenih storitev, 
certifikat o usposobljenosti. ! 

i 
Če pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma certifiKa'® \ 
o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski orga" i 
z odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata. 

Zoper odločbo o zavrnitvi izdaje certifikata ni pritožbe, dopl" < 
sten pa je upravni spor. Upravni spor je dopusten tudi v P'[ ji 
meru, če certifikacijski organ o vloženi zahtevi za certifici'8' ' 
nje ne odloči v roku 90 dni.I g 

Certifikati o skladnosti, certifikati o usposobljenosti in p°r^ V 

čila o preskusih proizvodov se izdajo na obrazcih, ki jih dolo^ 
Urad. Urad določi tudi videz in uporabo znakov o skladnos' 

Stroške preskušanja in certificiranja nosi vložnik zahteve 
preskušanje in certificiranje. 

H 

19. člen 
ioV Izjava o skladnosti je izjava dobavitelja, izdana na njeg- 

lastno odgovornost, da proizvod, proces ali storitev #|! 

določenemu standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali 
gemu predpisu. 

Dobavitelj proizvoda, procesa ali storitve sme izdati izMj 
o skladnosti, če proizvod, proces ali storitev ustreza d°'0^i 
nem u standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali drugen

; 
predpisu in če dobavitelj izpolnjuje kriterije, vsebov® 
v standardih, ki določajo splošne kriterije za 
izjavo o skladnosti. 

20. člen 

l 
Pi 
8 

Vi 

Listine o akreditaciji, poročila o preskusih, certifikati o s*'8 

nosti in druge listine, ki so bile izdane v tujini, veljajo v ^ Na 
bliki Sloveniji, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
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- če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov 
preskušanja in certificiranja v skladu s pravili teh sistemov, 
pod pogojem, da je Republika Slovenija članica teh sistemov, 
- če so bile te listine izdane na podlagi mednarodnih ali 
večstranskih sporazumov, ki jih je sklenila Republika Slove- 
nija. 

Akreditiran certifikacijski organ sme upoštevati tudi rezultate 
Preskusov, opravljenih v tujini, če so bili opravljeni v preskus- 
nih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za tovrstne 
laboratorije v Republiki Sloveniji. 

V. Deklariranje In označevanje proizvodov 

21. člen 

2 deklariranjem proizvodov je po tem zakonu mišljeno, da se 
na proizvodu, njegovi embalaži ali na kakšen drug ustrezen 
način navedejo podatki za identifikacijo proizvoda, njegove 

) usklajenosti s standardi ali predpisi, karakteristike ter podatki 
° proizvajalcu oziroma tistem, ki daje proizvod v prometu. 

Z označevanjem proizvodov je p6 tem zakonu mišljeno, da se 
na proizvod, njegovo embalažo ali na kakšen drug ustrezn 

i način nanesejo znaki skladnosti ali drugi znaki in oznake, ki 
' iih določa ta zakon ali predpisi, izdani na njegovi podlagi, 
J kamenja in simboli za nevarnost, oznake in simboli za način 

ravnanja s pošiljkami pri prenosu ali prevozu ter za ravnanje 
5 proizvodi pri skladiščenju in hrambi ter o postopku v pri- 

I' "teru nezgode. 
I 22. člen 

^i proizvodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v sloven- 
l" skem jeziku, ki mora vsebovati naslednje podatke o proiz- 
>- Vodu- 
>1 

- naziv proizvoda, 
y "" tip proizvoda, 
U "" ime proizvajalca. 

? Posebnim predpisom o deklariranju ali drugimi predpisi, 
U danimi na podlagi tega zakona, se lahko za določene proiz- 
n 

vode natančneje določi način deklariranja ter dodatne ele- 
mente deklaracije. 

23. člen 
li- 
ri* ® Predpisom o označevanju proizvodov ali drugimi predpisi, 
t danimi na podlagi tega zakona se lahko za določene proiz- 

ode določi način označevanju ter tehnični pogoji in zahteve 
9'ade nanašanja oznak te vrste na proizvode ter način njiho- 

c v«ga nanašanja. 
,Ji 
1,1 24. člen 

II m'8^pise iz dru9e9a odstavka 22. člena in 23. člena izda "bister, ki je pristojen za trgovino. 

j® 9lede na prejšnji odstavek izda predpise za kmetijske 
j' ,'delke, semena, sadike, umetna gnojila in zaščitna sredstva 

a raln'?,er' Prist°ien za kmetijstvo, za živila živalskega oziroma 'l\ ®s,|inskega izvora pa minister, pristojen za zdravstvo, v spo- 
ftf ^umu z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

vC financiranje 
;«• 
,r. 25. člen 
pč > 
lVo pri,

s,tori?ve'.ki i'h P° 'em zakonu opravlja Urad, se plačujejo 
s l °lbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo, 

aiero se določi višina pristojbin in stroškov. 
Vii • Nadzorstvo 

>d 26. člen 

nad uresničevanjem tega zakona sodi v pristojnost 
^ a^a in organov tržne inšpekcije. 

,C b?  POfo čevalec 

Urad nadzoruje izvajanje postopkov preskušanja in certifici- 
ranja. 

Organi tržne inšpekcije nadzorujejo izpolnjevanje določb 
v zvezi s pridobivanjem dokazil o skladnosti ter izpolnjevanje 
zahtev o deklariranju in označevanju blaga. 

S tehničnim predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, se 
lahko za nadzor nad njegovim izvajanjem določi namesto 
organov tržne inšpekcije katere druge inšpekcijske službe. 

27. člen 

Če pristojni inšpekcijski organ pri opravljanju nadzora ugo- 
tovi, da so bile kršene določbe tega zakona ali predpisi, izdani 
na njegovi podlagi, naloži z odločbo kršilcu, da v določenem 
roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravi in svojo dejavnost 
uskladi s predpisanimi pogoji in zahtevami. 

Če pristojni inšpekcijski organ pri opravljanju nadzora ugo- 
tovi, da proizvodi, ki so dani v promet, ne ustrezajo predpi- 
som, izdanim na osnovi tega zakona, izda odločbo, s katero 
prepove promet takih proizvodov, dokler se pomanjkljivosti 
ne odpravijo. 

VIII. Kazenske določbe 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se za gospodarski 
prestopek kaznuje pravna oseba: 

1. če ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma drugega 
dokumenta, ki ga določa tehnični predpis, preden da proiz- 
vode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člena); 

2. če preskušanje ali certificiranje opravlja brez akreditacije 
(tretji odstavek 16. člena); 

3. če proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o sklad- 
nosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te mere, 
da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (tretji 
odstavek 18. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

29. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se za prekršek kaz- 
nuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma drugega 
dokumenta, ki ga določa tehnični predpis, preden da proiz- 
vode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člena); 

2. če preskušanje ali certificiranje opravlja brez akreditacije 
(tretji odstavek 16. člena); 

3. če proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o sklad- 
nosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te mere, 
da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (tretji 
odstavek 18. člena). 

30. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se za prekršek kaznuje 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če sprejme interni standard, ki je v nasprotju s tehničnimi 
predpisi (drugi odstavek 7. člena); 

2. če certifici ranega proizvoda ne označi z znakom o sklad- 
nosti (drugi odstavek 18. člena); 
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3. če certifikata o skladnosti, certifikata o usposobljenosti ali 
poročila o preskusu ne izda na predpisanem obrazcu (sedmi 
odstavek 18. člena); 

4. če izda izjavo o skladnosti s standardom, tehično specifi- 
kacijo, uzanco ali drugim predpisom za proizvod, proces ali 
storitev, ki temu ne ustreza, oziroma če izda izjavo o skladno- 
sti, pa ne izpolnjuje kriterijev, vsebovanih v standardih, ki 
določajo splošne kriterije za dobaviteljevo izjavo o skladnosti 
(drugI odstavek 19. člena), 

5. če proizvodov ne deklarira v skladu z zakonom ali predpi- 
som, izdanim na njegovi podlagi (22. člen) 

6. če proizvodov ne označi v skladu s predpisom, izdanim na 
podlagi zakona (23. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

IX. Prehodne In končne določbe 

31. člen 

Do izdaje tehničnih predpisov oziroma standardov iz tega 
zakona oziroma drugih zakonov se kot republiški predpisi 

smiselno uporabljajo tisti zvezni predpisi, ki so veljavi v Repu- 
bliki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega zakona o izvedbi 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1). 

Prejšnji odstavek velja tudi za pooblastila, ki jih je na podlagi 
zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) 
do tega datuma izdal Zvezni zavod za standardizacijo, po tem 
datumu pa Urad, pravnim osebam v Republiki Sloveniji za 
izdajanje atesta o ustreznosti. Listine o ustreznosti veljajo do 
prenehanja veljavnosti atesta. 

32. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91), 
razen določb 62. do 64. člena. 

33. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošna določba 

Zakon ureja sprejemanje, izdajo In uporabo tehničnih predpi- 
sov in standardov ter postopke za ugotavljanje skladnosti, ki 
na neposreden ali posreden način zagotavljajo, da so izpol- 
njene zahteve iz tehničnih predpisov ali standardov. Gre za 
standardizacijo v širšem smislu, ki obsega tudi postopke 
akreditiranja, preskušanja in certificiranja. 

II. Urad Republike Slovenije za standardizacijo In 
meroslovje 

Operativno delo na področju standardizacije je naloženo 
Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. 
Ta je zadolžen za sprejemanje in izdajo standardov, za sode- 
lovanje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi tehničnih predpi- 
sov, na področju akreditacije pa opravlja naloge nacionalne 
akreditacijsko službe, ki je v Sloveniji po predlagani ureditvi 
edino akreditacijsko telo za akreditiranje preskusnih in mero- 
slovnih laboratorijev, certiflkacijskih organov in nadzornih 
organov. Urad tudi zastopa in predstavlja standardizacijo 
v Republiki Sloveniji v mednarodnih in drugih meddržavnih 
organizacijah za standardizacijo. Za obveščanje uporabnikov 
izdaja Urad uradno glasilo, ki Izhaja mesečno. 

III. Tehnični predpisi In standardi 

Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad v skladu 
s svojimi splošnimi akti, usklajenimi s pravili mednarodnih 
organizacij o sprejemanju standardov. Poleg teh standardov 
zakon ureja tudi interne standarde, ki jih sprejemajo upravni 
organi, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki 
zaradi urejanja in izboljšanja svojega poslovanja. Interni stan- 
dardi pa ne smejo biti v nasprotju s tehničnimi predpisi, razen 
pri proizvodnji za izvoz ter pri izvajanju del in opravljanju 
storitev za tujega naročnika. 

Standardi so neobvezni tehnični dokumenti. Njihova uporaba 
postane obvezna le, kadar so vključeni v tehnične predpise, ki 
se na standarde lahko sklicujejo. Tehnični predpis je predpis, 
ki vsebuje tehnične, zdravstvene in temeljne kakovostne zah- 
teve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in 
proizvodne postopke. Zdravstvene in temeljne kakovostne 
zahteve so poleg tehničnih zajete v definicijo tehničnega 
predpisa zaradi tega, ker na področju kmetijskih pridelkov in 
živil živalskega oziroma rastlinskega izvora dosežemo zaščito 
človekovega zdravja in zavarovanje potrošnika z opredelitvijo 
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in določitvijo sestavin, ki zagotavljajo osnovno kakovost pro- 
izvodov, vsebnosti sestavin, ki so z vidika človekovega zdravja 
omejene, in prisotnosti sestavin, ki dajejo podatke o pristnosti 
določenih proizvodov. 

Tehnične predpise sprejemajo pristojna ministstva, s katerimi 
Urad sodeluje in pripravi za izdajo tehničnega predpisa 
potrebne standarde. Da bi se omogočili usklajenost dela In 
skladnost tehničnih predpisov, je v zakonu predvideno, da se 
tehnični predpisi izdajo s predhodnim soglasjem ministra, 
pristojnega za standardizacijo. 

IV. Postopki za ugotavljanje skladnosti 

Globalni pristop k tehnični harmonizaciji in standardizaciji ie 

povezan s potrjevanjem skladnosti in temelji na zaupanju, 
odprtosti in Štedljivosti. Sistem ustvarjajo akreditacijsl<[ 
organ, organi za certificiranje, organi za nadzor ter preskusni 
in merslovni laboratoriji. Akreditiranje je postopek za pridobi- 
tev dokazila o usposobljenosti za opravljanje določene dejav- 
nosti. Predlagana je rešitev, po kateri v Sloveniji opravlja 
akreditacijo nacionalna akreditacijska služba, ki se organizira 
v okviru Urada. Ta opravlja akreditacije preskusnih in mero- 
slovnih laboratorijev, certifikacijskih organov in nadzornih 
organov. Zakonske določbe ne urejajo natančneje organiza- 
cije akreditracijske službe, postopka akreditiranja in kriteri- 
jev, ki jih morajo izpolnjevati subjekti, ki zaprosjo za akredita- 
cijo. Vse našteto je urejeno z minimalnimi zahtevami v stan- 
dardih in pravilih, ki urejajo sisteme akreditiranja. Dodatne 
kriterije za posamezna področja akreditiranja pa v skladu 
s standardi in pravili določi akreditacijski organ sam. Takoj6 

v primeru akreditiranja laboratorijev, ki izdajajo poročil 
o preskusu za prehrambne in farmacevtske proizvod& 
potrebno glede na dodatno predpisane zahteve (WHO in FA0 
upoštevati poleg standardov tudi pravila »dobre laboratorij 
ske prakse« (GLP - good laboratory practice). 

če NAS po izvedenem postopku akreditiranja ugotovi, d* 
vložnik zahteve izpolnjuje vse kritike za pridobitev akredil* 
cije, mu podeli akreditacijsko listino. Če vložnik ne izpolnjul* 
vseh predpisanih kriterijev, NAS zavrne zahtevo za podeliW* 
akreditacje. Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za podelit 
akreditacije je dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu 
standardizacijo. 

Postopek akreditiranja se vodi po pravilih upravna9* 
postopka. Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, & 
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uporabljajo pravila upravnega postopka, vsebovana v zakonu 
o splošnem upravnem postopku. 

Zakon loči regulirano in neregulirano področje pri proizvodih, 
storitvah ali z njimi povezanih procesih in proizvodnih 
postopkih. Tisti proizvodi in storitve, za katere je tako dolo- 
čeno v tehničnih predpisih, morajo biti preskušeni in certifici- 
rani, preden gredo v promet. Za neregulirano področje pa 
obstaja iz tržnih razlogov le možnost preskušanja in certifici- 
ranja, ni pa to obvezno. Vsi certificirani proizvodi se označijo 
z znaki o skladnosti, kar potrjuje, da proizvod ustreza določe- 
nemu standardu ali tehničnemu predpisu. Preskušanje in 
oertificiranje na reguliranem področju smejo opravljati le 
akreditirani laboratoriji oziroma certifikacijski organi. Če 
Pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma certifikata 
0 usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski organ 
1 odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata. Zoper odločbo 
0 zavrnitvi izdaje certifikata ni pritožbe, dopusten pa je 
upravni spor. Upravni spor je dopusten tudi v primeru, če 
certifikacijski organ o vloženi zahtevi za certificiranje ne 
odloči v roku 90 dni. Pod določenimi pogoji v Sloveniji veljajo 
tudi tuje listine o akreditaciji, poročila o preskusih in certifi- 
kati o skladnosti. 

Zakon uvaja tudi izjavo o skladnosti, katero na lastno odgo- 
vornost izda dobavitelj proizvoda, procesa in storitve in 
s katero zagotavlja, da proizvod, proces ali storitev ustreza 
določenemu standardu, tehnični specifikaciji, uzanci ali dru- 
gemu predpisu. 

. • 
. 

Z Deklariranje In označevanje proizvodov 

Zaradi pomembnosti področja je v zakonu posebej urejeno 
vprašanje deklariranja in označevanja proizvodov. Vsi proiz- 
vodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, 
ki mora vsebovati naslednje minimalne podatke o proizvodu: 
naziv proizvoda, tip proizvoda in ime proizvajalca. S predpisi, 
Vdanimi na podlagi zakona, se lahko za določene proizvode 
natančneje določi način deklariranja oziroma uvede obvez- 
nost označevanja proizvodov. Za izdajo podzakonskih predpi- 
sov s tega področja je pristojen minister za trgovino, kar ne 
Volja za področje kmetijskih pridelkov, semen, sadik, umetnih 
9nojil in zaščitnih sredstev, kjer izda predpise minister, pristo- 
i&n za kmetijstvo, na področju živil živalskega oziroma rastlin- 
skega izvora pa minister, pristojen za zdravstvo, v sporazumu 
1 ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

VI. Financiranje 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se plačujejo 
pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo, 
s katero se določi višina pristojbin in stroškov. 

VII. Nadzorstvo 
Nadzor nad uresničevanjem zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov sodi v pristojnost Urada in organov tržne 
inšpekcije. Urad nadzoruje izvajanje postopkov preskušanja 
in certificiranja. Organi tržne inšpekcije nadzorujejo izpolnje- 
vanje določb v zvezi s pridobivanjem dokazila o skladnosti ter 
izpolnjevanje zahtev o deklariranju in označevanju blaga. 
S tehničnim predpisom, izdanim na podlagi zakona o standar- 
dizaciji, se lahko za nadzor nad njegovim izvajanjem določi 
namesto organov tržne inšpekcije katere druge inšpekcijske 
službe. 

VIII. Kazenske določbe 
Nespoštovanje določb zakona je opredeljeno kot gospodarski 
prestopek oziroma prekršek, za katerega se storilec kaznuje 
z denarno kaznijo. V 28. členu zakona so hujše kršitve zakona 
s strani pravnih oseb opredeljene kot gospodarski prestopek 
z zagroženo denarno kaznijo v višini najmanj 1.000.000 SIT. 
V 29. členu so iste kršitve za posameznika, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, opredeljene 
kot prekršek in v skladu s šestim odstavkom 25. člena zakona 
o prekrških je tudi za ta dejanja zagrožena denarna kazen 
v višini najmanj 1.000.000 SIT. Odločitev, da se določene 
kršitve zakona s strani pravnih oseb opredelijo kot gospodar- 
ski prestopek, temelji na možnosti, da sodišče storilcu 
v posebno hudih primerih izreče varstveni ukrep prepovedi 
opravljanja dejavnosti. 

IX. Prehodne In končne določbe 

Za vzpostavitev pravne kontinuitete pri tehničnih predpisih, 
izdanih pooblastilih za izdajo atestov in izdanih atestnih listi- 
nah je treba uveljavljati novi zakon postopoma. Z dnem, ko 
začne veljati novi zakon, se preneha uporabljati zakon o stan- 
dardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91), razen določb 
62. do 64. člena, ki govorijo o garanciji za določene proizvode 
ter opremljenosti proizvodov s spremljajočimi listinami. To 
področje bo v Sloveniji urejal zakon o varstvu potrošnikov, do 
njegovega sprejema pa ostanejo v veljavi zgoraj navedene 
določbe zveznega zakona. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH 

TAKSAH - EPA 332 - PRVA OBRAVNAVA 

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH, 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sektretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pra- 
vosodje. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Sodne takse je Republika Slovenija uredila z zakonom o sod- 
nih taksah, sprejetim v letu 1978 (Uradni list SRS, št. 30/78), ki 
je bil v naslednjih letih petkrat noveliran (leta 1983, 1986, 
1988, 1990 in 1991), predvsem zaradi ohranjanja takšne višine 
taksnih obveznosti, kakršne so bile vzpostavljene ob spreje- 
manju zakona. Te so bile oblikovane iz izhodišča, da naj 
stranke v določenih vrstah postopkov krijejo del stroškov, ki 
nastanejo zaradi dela sodišča. V višini takse se tako odraža 
tudi zahtevnost sodnega obravnavanja določene zadeve, ki je 
pogojena z ureditvijo v materialnopravni zakonodaji. Po osa- 
mosvojitvi Republike Slovenije so na vseh področjih predvi- 
dene spremembe, ki se sedaj najjasneje izražajo na gospodar- 
skem področju. Prehajanje iz samoupravne ekonomske struk- 
ture, zasnovane na družbeni lastnini v tržno ekonomsko 
gospodarstvo, temelječe na premoženju v privatni lastnini, že 
dobiva nove zakonodajne okvire s sprejemom zakonov s tega 
področja (zakon o gospodarskih družbah, zakon o gospodar- 
skih javnih službah, pripravljajoča stečajna in registrska zako- 
nodaja). Tem predpisom naj bi v primerih, ko se novi gospo- 
darski instituti uveljavljajo ali oblikujejo v sodnih postopkih, 
sledile spremembe taksnih obveznostih, ki so predpisane za 
vloge ali dejanja v teh postopkih. Predlagatelj ocenjuje, da 
predvsem v postopku za vpis v sodni register sedaj določeno 
razmerje med višino sodnih taks in stroški sodnega poslova- 
nja ni več ustrezno. Akti, ki so podlaga za vpis v sodni register, 

BESEDILO ČLENOV 
l.člen 

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,10/79,36/ 
83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 10. točki 
2. člena besedi »taksna tarifa« nadomestita z besedo 
»zakon«. 

2. člen 

V tretjem odstavku 7. člena se besede »Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »Vlada Repu- 
blike Slovenije«. 

V petem odstavku tega člena se besede »uprava za družbene 
prihodke« nadomestijo z besedami »območna izpostava 
Republiške uprave za javne prihodke«, beseda »tretji« v okle- 
paju pa se nadomesti z besedo »drugi«. 

3. člen 

V drugem odstavku 10. člena se beseda »trideset« nadomesti 
z besedo »petnajst«. 
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so po novi zakonodaji precej zahtevnejši in zahtevajo poglob- V 
Ijeno obravnavanje. V teku je tudi projekt vodenja podatkov i t 
sodnega registra z uporabo računalniške tehnologije, kar bo 
omogočilo hitrejše izvajanje tovrstnih postopkov in večjo 
dostopnost podatkov, s čemer pa se večajo stroški sodnega 
poslovanja. fj 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije so se pokazale velike 
težave pri izterjevanju taksnih obveznosti, nastalih v postop- 
kih pred sodišči v Republiki Sloveniji, katere dolgujejo taksni 
zavezanci iz drugih republik bivše države SFRJ. Glede na to, 
da so po sedanji ureditvi možnosti prisilne izterjave sodnih 
taks v teh državah omejene, predlagatelj ocenjuje, da je to 
vplivalo na dotok finančnih sredstev iz tega naslova. Zato 
predlaga spremembe o načinu določitve in izterjave taks 
v tistih primerih, ko taksni zavezanec živi ali ima sedež v tujini- 

Po veljavnem zakonu se 30% prihodkov od sodnih taks upo- 
rablja namensko za tehnično posodobitev poslovanja sodišč- 
Ker je del nujno potrebne računalniške tehnologije za sodno 
delo že zagotovljen, predlagatelj ocenjuje, da bo tudi z nižjim 
odstotkom teh sredstev možno uspešno nadaljevati z infor- 
matizacijo sodišč. 

2. FINANČNE POSLEDICE 

S sprejemom tega zakona za proračun Republike Slovenije ne 
bodo nastale nove finančne obveznosti. Za taksne zavezance 
v določenih postopkih pa bo ta zakon pomenil dodatno 
finančno obremenitev. 
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4. člen 

V prvem odstavku 11. člena se besede »Jugoslovanski rdeč1 

križ« nadomestijo z besedami »Rdeči križ Slovenije«, v dru- 
gem odstavku pa se besede »Republiški sekretariat za pravo- 
sodje iri upravo« nadomestijo z besedami »Ministrstvo *a 

pravosodje«. 
5. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tuj"^ 
pa ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodile 
po končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko zna=* 
neplačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zavej 
zancu, da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši K° 
90 dni od prejema odločbe, plača dolžno takso. 
Kazenska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vredno5" 
neplačane takse. 

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
tožba na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklep 
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Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni 
"aslov. 

^avnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje 
sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in 
uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slove- 

v tujini.«. 

6. člen 

!vprvem odstavku 29. člena se črtajo besede »oziroma v 28.« 

"fugi odstavek se črta. 

j^danji tretji odstavek postane drugi odstavek, sedanji četrti 
Sestavek pa tretji odstavek. 

f prvem in drugem odstavku se besede »uprava za družbene 
Khodke občine« nadomestijo z besedami »območna izpo- !!ava Republiške uprave za javne prihodke, na območju 
'Jtere ima taksni zavezanec stalno prebivališče« v ustreznem 
fklonu. 

7. člen 

' Prvem odstavku 30. člena se beseda »tretji« nadomesti 
'besedo »drugi«. 

8. člen 

[37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravosodje in 
Jfravo« nadomestijo z besedami »Ministrstvo za pravoso- 

v 38. členu pa besede »Republiški sekretariat za 
pance« z besedami »Ministrstvo za finance«. 

9. člen 

{'aksni tarifi se v prvem in drugem odstavku tarifne številke 
P Številka »500« nadomesti s številko »30.000«, v tretjem 
stavku številka »200« s številko »10.000«, v četrtem 
'stavku pa številka »1.000« s številko »10.000«. 

ilasnilo k tarifni številki 19 se spremeni tako, da se glasi: 
t)aksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za 
'^log za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača, 
Predlog vloži dolžnik.« 

L 
J3rvi točki prvega odstavka tarifne številke 20 se podpičje 
pomesti z vejico in doda besedilo: »vendar največ v tolarski 
^losti 50.000 točk;«, v drugi točki pa se črta pika in doda 
Cedilo: »vendar največ v tolarski vrednosti 100.000 točk.«. 

^em odstavku tarifne številke 21 se številka »150« 
6s'i s številko »3.000«. 

nado- 

Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe se plača taksa 40.000 
točk. 
(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se 
plača taksa 20.000 točk. 

(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 
15.000 točk. 
(4) Za vpis statustnih sprememb subjekta vpisa se plača taksa 
20.000 točk. 

(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za vpis 
spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list taksa 
10.000 točk. 
(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 5.000 
točk. 

(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, pla- 
čajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.«. 

Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica 
takse iz tarifne številke 21. 

(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 10.000 točk. 

(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo 
v register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico 
takse iz petega odstavka tarifne številke 22. 

(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa in za vpis preneha- 
nja dela subjekta vpisa se plača taksa 2.500 točk.«. 

10. člen 
Taksa za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala 
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se 
plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, 
ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa 
po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi 
odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel 
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne 
doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

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

L 
/'očesu obsežnih zakonodajnih aktivnosti sprejema zakona 

' <n^rer"embah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ni 
'to/ e časovno uskladiti s sprejemom drugih zakonov, ki 
>e fre/ajo postopke, v katerih se plačujejo sodne takse. Zato 3 kj členu predlaga, da se sedanji 2. člen, v katerem se sicer 
lic''"no naštevajo postopki, v katerih se plačujejo sodne 
L®* razširi z možnostjo, da takšne obveznosti predpisuje 

Irug zakon. 

flleo<5be 2 'n 4- člena so potrebne zaradi uskladitve seda- 1 Ba zakona z novo državno ureditvijo Republike Slovenije. 
ilenu se znižuje odstotek prihodkov od sodnih taks, ki se 
'JVa za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. 

,.v 
1"ia tehnologija, ki je pogoj za posodobitev poslovanja, 

K^lhujnejšem delu nabavljena, nadaljnji proces uvajanja 
;ti L£«n računalniške tehnologije pa bo mogoče izvajati 

p°ma tudi z v noveli zakona predvidenimi prihodki. 

se v 5. členu ureja postopek plačila taks v primerih, 
j K$ni zavezanec živi ali ima svoj sedež v tujini. Potreba po 

OBRAZLOŽITEV 

tej ureditvi se je aktualizirala po osamosvojitvi Republike 
Slovenije, ko je postala prisilna izterjava taks od takšnih 
zavezancev z območja republik bivše SFRJ omejena. Ker se le 
taksa, ki jo dolgujejo pravne osebe, odmerja s sodnim skle- 
pom, ki ga je mogoče po izvedbenem postopku priznanja 
prisilno izvršiti v tuji državi, izterjava neplačane takse od 
fizičnih oseb pa je dana upravnim organom, teh subjektov ni 
bilo mogoče siliti k izpolnitvi njihovih obveznosti. Zato se 
predlaga, da se v vseh primerih, ko taksni zavezanec, ki živi 
v tujini in takse ne plača, ta odmerja s sodnim sklepom. 
Njegovo priznanje in izvršitev v tujini bi lahko uveljavljal 
organ, ki v tujini zastopa premoženjske interese Republike 
Slovenije. Nadaljnjo poenostavitev v smeri lažje izterjave pa 
bo potrebno storiti pri sklepanju ustrezih meddržavnih dogo- 
vorov, v katerih bi se bilo potrebno dogovoriti, da so ti sodni 
sklepi neposredno izvršljivi. 

Tudi določbe 6., 7. 
z drugimi predpisi. 

in 8. člena pomenijo zgolj uskladitev 

V taksni tarifi se spreminjajo takse v stečajnem postopku in 
X 1 fo) —   
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takse za vpis v sodni register (9. člen). Glede višine taksnih 
obveznosti v teh postopkih se izhaja iz drugačnih izhodišč, ki 
so uveljavljena v novosprejeti zakonodaji na gospodarskem 
področju. Te takse so bile dosedaj nižje določene glede na to, 
da je šlo v preteklosti v celoti za družbeno premoženje, 
v zadnjem času pa v pretežni meri za tovrstno premoženje. 
Poleg tega predlagatelj poudarja, da ge za sodne postopke, ki 
postajajo mnogo zahtevnejši. Za takse v stečajnem postopku 

in postopku prisilne poravnave, katerih višina sedaj ni ome- 
jena, pa se predlaga njihovo limitiranje. 

V10. členu se določa uporaba predlaganega zakona v odnosu 
na sedaj veljavni zakon in taksno tarifo. 

Določba je oblikovana tako, da se preprečuje retroaktivna 
uporaba predlaganega zakona. 

Predlog zakona o OBMOČJIH UPRAVNIH OKRAJEV — EPA 336 — PRVA 

OBRAVNAVA _ 

Ol 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OBMOČJIH UPRAVNIH 
OKRAJEV, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 184. 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: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o območjih upravnih okrajev 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

Ustava Republike Slovenije v 120. členu določa, da organiza- 
cijo uprave in njene pristojnosti ureja zakon. Za razliko od 
sedanje ustavne ureditve ustava loči upravne naloge iz 
državne pristojnosti, ki jih opravljajo upravni organi kot 
organi države, in naloge samoupravnih lokalnih skupnosti, ki 
jih opravljajo njihovi organi. V skladu z novo ustavo bo treba 
v novi zakonodaji razmejiti vse naloge oziroma pristojnosti in 
opredeliti naloge, ki sodijo v državno pristojnost in jih bodo 
opravljali upravni organi. Za nekatera področja je glede na 
naravo nalog, ki jih opravljajo upravni organi, jasno, da 
v celoti sodijo v republiško pristojnost. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

\/seh nalog, ki glede na novo ustavo sodijo v državno pristoj- 
nost in jih bodo opravljala ministrstva oziroma organih v nji- 
hovi sestavi, zaradi obsega in načina izvrševanja ni mogoče 
opravljati centralno, temveč bo potrebno zagotoviti njihovi 
izvrševanje v decentraliziranih enotah. Z zakonom, ki ureja 
upravo, je kot posebna upravno-teritorialna enota splošne 
pristojnosti predviden upravni okraj. 

Zakon naj bi določil območje in sedež posameznega uprav- 
nega okraja, ki mora biti organiziran za takšno območje, da je 
mogoče v skladu z načeli in pravili, ki veljajo za organiziranje 
upravnega dela, zagotoviti opravljanje upravnih nalog na prvi 
stopnji. 

III. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom so določena taka območja upravnih okrajev, da 
bodo ti omogočali racionalno in državljanom dostopno 
upravo, hkrati pa tudi učinkovito upravno delovanje. Za obli- 
kovanje upravni okrajev je tudi število prebivalcev eden od 
bistvenih kriterijev, ki vpliva na obseg upravnega dela. Ta 

mora biti v posameznem okraju tolikšen, da je mogoče rad 
onalno organizirati delo. 
Po drugi strani naj bi območje upravnega okraja sovpada10 

z območji, ki so se v dosedanjem razvoju povezoval8 

Območja upravnih okrajev naj bi se skladala z območji urt>3' 
nih regij, ki so oblika prostorske organizacije, za katero le 

značilna gravitacijska povezanost produkcijskega in storit*®" 
nega potenciala širšega območja za določen center. 

Območje upravnih okrajev naj bi praviloma zajemalo obrnoči6 

več dosedanjih občin tako, da bi območja predstavljala 
ljučene in med seboj povezane celote in zagotavljala uravn« 
teženo razmestitev državne uprave v prostoru Sloven'r 
S tem pa bi bila določena tudi krajevna pristojnost uprav"1 

okrajev za odločanje v upravnih zadevah. 

Območja upravnih okrajev bi bila zaenkrat M 
z območji sedanjih občin, saj nove občine do tedaj, ko D 
treba vzpostaviti delovanje uprave v njenih dekoncentrira"' 
organih, še ne bodo oblikovane. Zato naj bi zakon pooblasc 
vlado, da bo v primeru, ko se ustanovijo nove občine, pa ." 
s tem območje upravnega okraja v naravi ne spremeni, obi?; 
vila imena občin, ki tvorijo območje posameznega upravn 
okraja. 

Določitev območij upravnih okrajev v ničemer ne prejudt 
povezovanja občin v širše lokalne skupnosti, tudi Pokra's(i 
saj so te odločitve izključno v domeni lokalnih skuPn

m t> 
Najboljše bi bilo seveda tako povezovanje, po katereni 
območja širših lokalnih skupnosti sovpadala z območji up ^ 
nih okrajev, ker bi bilo tako mogoče vzpostaviti povezave ^ 
opravljanjem državnih funkcij in nalog lokalnih skupnos 
istem območju. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon neposredno ne bo povzročil novih 
nih obveznosti. Za izvrševanje tega zakona niso P° <0 
izvršilni predpisi. 



BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določa območje upravnih okrajev kot 
upravnoteritorialnih enot državne uprave in njihovi sedeži. 

2. člen 

Območje upravnih okrajev je določeno z območjem občin. 

3. člen 
Upravni okraji so: 

1. Upravni okraj - sedež Ljubljana 
obsega območje občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Grosuplje, Litija, Vrhnika, razen območja nove mestne občine 
Ljubljana; 

2. Upravni okraj - sedež Ljubljana mesto 
obsega območje nove mestne občine Ljubljana; 

Upravni okraj - sedež Maribor 
obsega območje občin: Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Slo- 
vanska Bistrica, razen območja nove mestne občine Maribor; 
4 Upravni okraj - sedež Maribor mesto 
obsega območje nove mestne občine Maribor; 

5- Upravni okraj - sedež Celje 
obsega območje občin: Celje, Žalec, Laško, Šentjur pri Celju, 

J Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, razen območja nove 
testne občine Celje; — 

Upravni okraj - sedež Celje mesto 
- °bsega območje nove mestne občine Celje; 

Upravni okraj - sedež Koper 
°bsega območje občin: Koper, Izola, Piran; 

'a° Upravni okraj - sedež Kranj 
a. °bsega območje občin: Kranj, Škofja Loka, Tržič; 

l Upravni okraj - sedež Murska Sobota 
0<>sega območje občin: Murska Sobota, Lendava; 

.je Upravni okraj - sedež Ljutomer 
K- 01)3ega območje občin: Ljutomer, Gornja Radgona; 
0-, t. 
je Upravni okraj - sedež Nova Gorica 
lili ot)sega območje občin: Nova Gorica, Ajdovščina; 

J2. Upravni okraj - sedež Novo mesto 
„j osega območje občin: Novo mesto, Trebnje; 

IS ok IJPravni okrai - sedež Ptuj 6sega območje občin: Ptuj, Ormož; 

t. Upravni okraj - sedež Velenje 
jgi Se9a območje občin: Velenje, Mozirje; 

J?- Upravni okraj - sedež Tolmin 
J °sega območje občine Tolmin; 

«5 !?• Upravni okraj - sedež Radovljica 
|5U °Se9a območje občin: Radovljica, Jesenice; 

j l!' Upravni okraj - sedež Kočevje 
n«jj °sega območje občin: Kočevje, Ribnica; 

Upravni okraj - sedež Črnomelj 
^a območje občin: Črnomelj, Metlika; 

. J,?' Upravni okraj - sedež Krško 
lin sega območje občin: Krško, Sevnica, Brežice; 

5q 
0l' Upravni okraj - sedež Kamnik e9a območje občin: Kamnik, Domžale; 

eC ^č^aiec 

21. Upravni okraj - sedež Trbovlje 
obsega območje občin: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje; 

22. Upravni okraj - sedež Slovenj Gradec 
obsega območje občin: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, 
Dravograd, Radlje ob Dravi; 

23. Upravni okraj - sedež Postojna 
obsega območje občin: Postojna, Ilirska Bistrica; 

24. Upravni okraj - sedež Logatec 
obsega območje občin: Cerknica, Logatec, Idrija; 

25. Upravni okraj - sedež Sežana 
obsega območje občine Sežana; 

Varianta 1—19 upravnih okrajev: 

1. Upravni okraj - sedež Ljubljana 
obsega območje občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Vrhnika; 

2. Upravni okraj - sedež Maribor 
obsega območje občin: Maribor, Ruše, Pesnica, Lenart, Slo- 
venska Bistrica; 

3. Upravni okraj - sedež Ptuj 
obsega območje občin: Ptuj, Ormož; 

4. Upravni okraj - sedež Celje 
obsega območje občin: Celje, Laško, Slovenske Konjice, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec; 

5. Upravni okraj - sedež Velenje 
obsega območje občin: Velenje, Mozirje; 

6. Upravni okraj - sedež Kranj 
obsega območje občin: Kranj, Tržič, Škofja Loka; 

7. Upravni okraj - sedež Radovljica 
obsega območje občin: Jesenice, Radovljica; 

8. Upravni okraj - sedež Murska Sobota 
obsega območje občin: Murska Sobota, Lendava, Gornja 
Radgona, Ljutomer; 

9. Upravni okraj - sedež Nova Gorica 
obsega območje občin: Nova Gorica, Ajdovščina; 

10. Upravni okraj - sedež Tolmin 
obsega območje občine Tolmin; 

11. Upravni okraj - sedež Novo mesto 
obsega območje občin: Novo mesto, Trebnje; 

12. Upravni okraj - sedež Črnomelj 
obsega območje občin: Črnomelj, Metlika; 

13. Upravni okraj - sedež Postojna 
obsega območje občin: Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Logatec, Idrija; 

14. Upravni okraj - sedež Sežana 
obsega območje občine Sežana; 

15. Upravni okraj - sedež Koper 
obsega območje občin: Koper, Izola, Piran; 

16. Upravni okraj - sedež Slovenj Gradec 
obsega območje občin: Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na 
Koroške, Radlje ob Dravi; 

17. Upravni okraj - sedež Krško 
obsega območje občin: Krško, Brežice, Sevnica; 

18. Upravni okraj - sedež Trbovlje 
obsega območje občin: Trbovlje, Hrastni, Zagorje ob Savi; 
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19. Upravni okraj - sedež Kočevje 
obsega območje občin: Kočevje, Ribnica. 

Varianta 2-11 upravnih okrajev 

1. Upravni okraj - sedež Ljubljana 
obsega območje občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Rib- 
nica, Trgovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi; 

2. Upravni okraj - sedež Maribor 
obsega območje občin: Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj, Sloven- 
ska Bistrica, Ruše, Pesnica; 

3.Upravni okraj - sedež Celje 
obsega območje občin: Celje, Laško, Slovenske Konjice, 
Velenje, Mozirje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec; 

4. Upravni okraj - sedež Kranj 
obsega območje občin: Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič, 
Škofja Loka; 

5. Upravni okraj - sedež Murska Sobota 
obsega območje občin: Murska Sobota, Lendava, Gornja 
Radgona, Ljutomer; 

6. Upravni okraj - sedež Nova Gorica 
obsega območje občin: Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin; 

7. Upravni okraj - sedež Novo mesto 
obsega območje občin: Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Met- 
lika; 

8. Upravni okraj - sedež Postojna 
obsega območje občin: Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Logatec, Idrija, Sežana; 

9. Upravni okraj - sedež Koper 
obsega območje občin: Koper, Izola, Piran; 

10. Upravni okraj - sedež Slovenj Gradec 
obsega območje občin: Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na 
Koroškem, Radlje ob Dravi; 

11. Upravni okraj - sedež Krško 
obsega območje občin: Krško, Brežice, Sevnica. 

4. člen 

Upravni okraji, razen 2. upravnega okraja - Ljubljana mesto, 
4. upravnega okraja - Maribor mesto in 6. upravnega okraja 
- Celje mesto (varianta: se črta), začnejo z delom v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona (varianta: s 1. januarjem 
1994). 

5. člen 

Ko se organizirajo mestne občine Ljubljana, Maribor in Celja 
začnejo z delom 2. upravni okraj - Ljubljana mesto, 4. 
upravni okraj - Maribor mesto in 6. upravni okraj - Celje 
mesto. 

Do začetka dela upravnih okrajev iz prejšnjega odstavka 
opravljajo naloge okraja na teh območjih 1. upravni okraj 
- Ljubljana, 3. upravni okraj - Maribor in 5. upravni okraj 
- Celje.Varianta: 
če se sprejme katera od variant 3. člena se ta člen črta. 

6. člen 

Kadar se z zakonom na območjih občin iz 3. člena tega 
zakona ustanovijo nove občine, pa se območje upravnega 
okraja v naravi ne spremeni, objavi Vlada Republike Slovenije 
imena občin, ki tvorijo območje upravnega okraja. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Oblikovanje upravnih okrajev naj bi se oprlo na ustrezno 
število prebivalcev, policentrično zasnovo Republike Slove- 
nije, gravitacijo in navezanost prebivalcev na določena regi- 
onalna središča, na opremljenost teh središč s potrebnimi 
dejavnostmi ter na interese posameznih upravnih služb. 

Zakon predvideva, da se upravni okraj organizira za območje 
več občin tako, da se omogoči racionalno in dostopno dekon- 
centracijo državne uprave in učinkovito upravno delovanje. 

Območje upravnih okrajev naj bi se istovetilo z območji urba- 
nih regij. Ore za obliko prostorske organizacije, za katero je 
značilna gravitacijska povezanost produkcijskega in storitve- 
nega potenciala na določen center, ki pokriva z regionalnim 
funkcijami območje regije, ki je gravitacijsko nanj vezana. 
Okrajni center predstavlja najmočnejšo zgostitev prebivalcev, 
ekonomskih In družbenih struktur v urbani regiji, nanj pa se 
navezujejo funkcionalno nižja središča, ki skupaj z njim tvo- 
rijo hierarhično omrežje naselij, na katerega se navezuje tudi 
vsa infrastruktura. 

V predlogu zakona so predvidene tri variantne rešitve obliko- 
vanja območij upravnih okrajev. 

Prva rešitev predvideva oblikovanje večjega števila (25) uprav- 
nih okrajev. Prednost take rešitve je večja prilagoditev lokal- 
nim in mikroregionalnim potrebam in interesom prebivalstva, 
navezana na tradicijo, zadostitev različnim regionalnim pobu- 
dam ter uveljavitev večjega števila upravnih središč. Po drugi 
strani pa bi oblikovanje večjega števila upravnih okrajev 
pomenilo dražjo in številčnejšo upravo, težje načrtovanje in 
urejanje prostora, ekološkega varstva in posebej infrastruk- 
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turnih omrežij; nekatera predvidena središča bi zaradi slab9 J' 
opremljenosti predstavljala poseben problem. 

Po drugi varianti bi bilo v Republiki Sloveniji organiziranih 1" 
upravnih okrajev. Ta rešitev temelji na izenačevanju vlog6 

populacijsko pomembnejših središč, med katerimi imai° ^ 
nekateri okraji manj kot 60.000 prebivalcev, opremljenost 
središč s centralnimi funkcijami pa jih uvršča med pomeM" 
nejša lokalna središča, v katerih so tudi občinske upravi 
službe sedanjih občin. § 

■ i/ h Tretja varianta predvideva oblikovanje 11 upravnih okraje* v 
Podlaga za to rešitev so urbane regije, razvitost regionalnega 
omrežja, zadostno število prebivalcev in predvideni gosp°" 
darski, socialni in kulturni razvoj. Oblikovanje velikih okraje 
omogoči racionalizacijo upravnega poslovanja. Dostopn°s! Qj 
posameznih upravnih funkcij pa je možno zagotoviti z okm" na 
nimi izpostavami, ki naj bi se razporedile v pomembne/S? ^ 
središča v okraju ali v redko poseljena območja, kjer je priso'' jjja 
nost upravnih funkcij pomembna zaradi ohranjanja že doS° g0 
žene kvalitete življenja. Pomanjkljivost oblikovanja v0!':„ 
upravnih okrajev pa predstavlja odmaknjenost od lokalnih „ 
mikroregionalnih interesov prebivalstva izostanek skupj'' - 
interesov ali celo nasprotujoči si interesi prebivalcev, ki g|( 
na različnih koncih takega upravnega okraja, težje P0,iti !L Pri 
obvladovanje prostora ter nevarnost regionalnega cent' 
lizma. 

Upravni okraji morajo omogočiti racionalno in dostopjjjj 
dekoncentracijo državne uprave in učinkovito upravno de' 
vanje. Razmejitev na okraje pa mora sovpadati tudi z usk^L n6 
nim in enakomernim gospodarskim, socialnim in kulWn 

razvojem. 
Sre 

poročev^ 
Pc 



Tone PARTLJIČ 
poslanec LDS v državnem zboru 
in 
Breda PEČAN 
Poslanka ZL Socialdemokratov v državnem zboru 

Predlog zakona o ZAPOSLOVANJU BREZPOSELNIH V OGROŽENIH 

OBČINAH - EPA 330 - PRVA OBRAVNAVA 

1-OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

A. Ocena stanja 

Gospodarstvo Slovenije je prizadel razpad jugoslovanskih in 
vzhodnih trgov. Nekatere panoge so bile še posebej močno 
Prizadete zaradi recesije v zahodni Evropi, zaradi dumpinških 
cen vzhodnoevropskih držav in zaradi prestrukturiranja proiz- 
vodnje ob hitrem zniževanju zaščite domačega trga. Med 
takimi panogami so metalurgija, strojno-predelovalna in kovi- 
narska industrija. 

Podobno krizo so razvite države doživele že pred dvemi deset- 
letji in takrat so uspešno rešile probleme prestrukturiranja, 
tied drugim tudi z olajšavami za vlaganje kapitala v najbolj 
ogrožena območja. 

B. Razlogi za izdajo zakona 

Zaradi osamosvojitve Slovenije in zaradi gospodarske krize se 
le močno povečala brezposelnost, ki je dosegla v poprečju že 
več kot 13% aktivnega prebivalstva. Brezposelnost ni enaka 
Po vseh občinah, temveč je večja tam, kjer so bile gospodar- 
ske razmere težavnejše in ukrepanje prepočasno. Tako so 
nekatere občine že presegle 20% nezaposlenosti, nekatere se 
Približujejo 30%. V takih primerih lahko pride do resnih pro- 
blemov med prebivalstvom, tudi do socialih katastrof in celo 
nemirov. Zato bi morali v najbolj kritičnih primerih ukrepati 
s pomočjo države. 

"■ IZHODIŠČA, CILJI IN GLAVNE REŠITVE 

Izhodišče tega zakona je omogočiti hitrejše prestrukturiranje 
jn gospodarski razvoj najbolj ogroženih občin, torej tistih, ki 
'niajo največjo stopnjo brezposelnosti in je ta v zadnjem letu 

tudi najbolj narastla. Take občine imajo zato praviloma zelo 
nizko zaposlenost v primerjavi z lanskim obdobjem. 

Cilj zakona je pospešiti vlaganje kapitala iz Slovenije in tujine 
na taka območja, ustvarjati nova delovna mesta občanom 
prizadete občine in s tem doseči hitrejši gospodarski razvoj 
posameznih ogroženih občin. 

Glavne rešitve v zakonu so: 
- ogrožene občine imajo v času preobrazbe status ekonom- 
sko in socialno ogrožene občine z vsemi prednostmi, ki jih tak 
status prinaša; 
- za novo zaposlene delavce je delodajalec oproščen plačila 
prispevkov na bruto osebne dohodke za obdobje dveh let po 
zaposlitvi in ima ugodnejše pogoje za investicije v nova 
delovna mesta; 
- določena so merila, na osnovi katerih občina uživa pose- 
ben status po tem zakonu. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Sredstva za demografsko orgrožena območja in za spodbuja- 
nje investicij so predvidena s proračunom. Ta zakon ne bo 
zahteval njihovega povečanja, temveč ponuja le dodatne kri- 
terije za delitev sredstev. 

Oprostitev prispevkov na bruto osebne dohodke po eni strani 
zmanjšuje priliv v državni proračun in po drugi strani zmanj- 
šuje odliv sredstev za brezposelne. Zakon je tako kratkoročno 
finančno nevtralen, dolgoročno rešuje zaposlovanje in s tem 
povečuje priliv v proračuna države oz. občine. 

NOVI PREDPISI 

Za izvajanje tega zakona niso potrebni novi predpisi, temveč 
samo minimalna dopolnitev obstoječih. 

Besedilo členov 

1. člen 

S tem zakonom se ureja status ekonomsko in socialno ogro- 
mne občine in pospešuje ponovno zaposlovanje delavcev 
v taki občini. 

2. člen 

*%ožena občina je tista, ki ima stopnjo brezposelnosti glede 
118 aktivno prebivalstvo za več kot 50% višjo od državnega 
Povprečja, ter izpolnjuje po definiciji in podatkih Republi- 
ka zavoda za statistiko najmanj enega od naslednjih po- 

9ojev: 

^ ima indeks zaposlenosti pod državnim poprečjem, 
ima v zadnjih šestih mesecih indeks rasti brezposelnosti 

9'ede na obdobje prejšnjega leta višji od državnega pov- 
zetja. 

3. člen 

jVožena občina ima status ekonomsko in socialno ogrože- 
na območja in ima kot taka prednost pri dodeljevanju 
redstev iz vseh republiških virov, zlasti tistih, ki so namenjeni 

za demografsko ogrožene občine, za gospodarstvo, za kmetij- 
stvo ter je deležna vseh zakonskih prednosti, ki jih daje ta 
status demografsko ogroženega območja. 

Investitorji, ki vlagajo sredstva v občini iz 1. člena tega 
zakona, so oproščeni plačila za spremembo namembnosti 
zemljišča za vse investicijske objekte, ki so povezani z zapo- 
slitvijo brezposelnih delavcev. 

4.člen 

Vse organizacije oz. delodajalci, ki v ogroženi občini ali zunaj 
nje dodatno zaposlijo brezposelne s stalnim bivališčem 
v ogroženi občini, so deležni ugodnosti iz 5. člena tega 
zakona. 

Delodajalci, ki imajo sedež podjetja in opravljajo dejavnost 
v ogroženi občini In na novo zaposlijo brezposelne s stalnim 
bivališčem v ogroženi občini, imajo posebne pogoje pri naje- 
manju kreditov za nove zaposlitve. Posebni pogoji obsegajo 
zlasti prednost pri dodeljevanju kreditov in regresirane 
obrestne mere, ki jih pokriva proračun Republike Slovenije. 

5. člen 

Za na novo In dodatno zaposlene delavce, sprejete v delovno 
razmerje po tem zakonu, je organizacija ali delodajalec oproš- 
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čen plačila prispevkov na bruto osebne dohodke, ki jih je 
sicer dolžna obračunati vsaka organizacija oz. delodajalec, in 
sicer za obdobje dveh let od sklenitve delovnega razmerja. 

Oprostitev iz prvega odstavka tega člena se nanaša na pri- 
spevke: 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

za zaposlovanje, 

za zdravstveno zavarovanje 

6. člen 

Organizacija oz. delodajalec mora z delavcem skleniti 
delovno razmerje za nedoločen čas. Delovno razmerje mora 
trajati najmanj tri leta. 

7. člen 

V primeru, da delavec, ki je sklenil delovno razmerje na 
podlagi tega zakona, prekine delovno razmerje pred potekom 
treh let od sklenitve, je organizacija oziroma delodajalec 
dolžan sprejeti v delovno razmerje drugega delavca brez 
zaposlitve iz iste občine in za prvotno določeno obdobje treh 
let. 

V primeru, ko do take nadomestne zaposlitve ne pride, je 
organizacije oz. delodajalec dolžan za celotno obdobje traja- 
nja delovnega razmerja povrniti oziroma plačati vse prispevke 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi in se šteje, da za konkretni 
primer oprostitev ni veljavna. 

8. člen 

Obveznost plačila prispevkov za organizacijo oziroma deloda- 
jalca iz prejšnjega člena ne nastane v celoti, če delavcu 
preneha delovno razmerje pred iztekom triletnega obdobja po 
njegovi volji ali krivdi in v primeru, če se delavec upokoji. 
V takem primeru je organizacija oziroma delodajalec dolžan 
povrniti samo sorazmerni del neizkoriščenih prispevkov in 
zakonitih zamudnih obresti. 

9. člen 
Spoštovanja tega zakona, izračun olajšav in evidence o tako 
sklenjenih delovnih razmerjih kontrolira oziroma vodi Repu- 
bliški zavod za zaposlovanje. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S tem zakonom se ureja status gospodarsko in človeško 
ogrožene občine ter novo zaposlovanje v njej (1. člen). 

Pravica do statusa ogrožene občine daje velika stopnja neza- 
poslenosti, ki najmanj za 50% presega po poprečno stopnjo 
brezposelnosti, aktivnega prebivalstva, hkrati je indeks zapo- 
slenosti pod davnim povprečjem ali je indeks naraščanja 
nezaposlenosti nadpovprečen v državnem merilu. Podatke 
določa in objavlja državni zavod za statistiko po svojih načelih 
in predpisih (2. člen). 

3. člen opredeljuje pravice, ki slede iz zakona, in njihove vire 
v državnem proračunu. Na račun proračuna Republike Slove- 
nije opravičuje investiranje plačila za spremembo namemb- 
nosti zemljišča pri ustvarjanju novih delovnih mest. 

Ugodnosti po tem zakonu so deležne vse organizacije oz. 

delodajalci, ki na novo zaposlujejo brezposelne s stalnim 
prebivališčem v občini (4. člen) 

Obseg oprostitev obsega prispevke za: zaposlovanje, zdrav- 
stvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5. člen). Oprede- 
ljeni so pogoji, pod katerimi velja oprostitev plačila na pri- 
spevke (6. člen) in pogoji, ko oprostitev izgubi veljavnost ('■ 
člen). 

Obveznost plačila ne nastane v primeru prenehanja delov- 
nega razmerja po krivdi delavca ali ob njegovi upokojitvi in za 

pretečeni čas (8. člen). 

9. člen pooblašča regionalne zavode za zaposlovanje da iz'* 
čunajo olajšave, vodijo evidencq in kontrolo o delovnih raz- 
merjih. 
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Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem 

)olletju letošnjega leta    

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993 
obravnavala: 

- POROČILO O UPRAVLJANJU Z LIKVIDNOSTNIMI PRE- 
SEŽKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETOŠNJEGA 
LETA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 271. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

I. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA URAVNAVANJE 
likvidnosti proračuna 

V preteklem polletnem obdobju so bili doseženi kvalitativni 
Premiki na področju uravnavanja likvidnosti proračuna, ki so 
strateškega pomena za nadaljnji razvoj upravljanja z likvid- 
nostjo v Zakladnici. 

Aktivno vključevanje Zakladnice v upravljanje z likvidnostnimi 
Presežki proračuna se je začelo v oktobru preteklega leta. Do 
konca letošnjega prvega polletja je bilo doseženo naslednje: 

'• Postavljeni so bili kriteriji za nočno vključevanje tekočih 
Prilivov proračunskih prihodkov v depozite poslovnih bank in 
oblikovan sklep o obrestovanju depozitov iz likvidnostnih 
Presežkov proračuna. Z izvajanjem nove politike deponiranja 
Proračunskih presežkov je bila dosežena boljša razporeditev 
'ikvidnosti v bančnem smislu in boljši dohodkovni učinki za 
Proračun. Do konca julija je Zakladnica poslovala z desetimi 
Pziroma od aprila z enajstimi bankami, ki so izpolnjevale 
tahtevne kriterije. 

'■ S povečano kontrolo stanj žiro računov posameznih mini- 
strstev in usmerjanjem proračunskih odhodkov do kočnega 
"Porabnika še v istem dnevu, so se znižala stanja žiro računov 
državnega sektorja pri centralni banki, kar tudi pomeni boljše 
Opravljanje s proračunskim denarjem. 

Realizacija predloga o izvrševanju odlivov iz proračuna le 
takrat tedensko in izdelava dnevnega cash flow-a za tekoči 
^esec je zagotovila večjo možnost usklajevanja zapadlosti 
^pozitov z dejansko proračunsko porabo. S tem so bili 
"oseženi večji dohodkovni učinki plasiranja proračunskih 
Presežkov, saj se je zboljšala struktura depozitov v prid veza- 
nih od 3:1 v prid nočnih depozitov v zadnjem trimesečju 
"reteklega leta na 1:4 v prid vezanih depozitov nad pet dni 
" marcu letošnjega leta. 
1 Z bankami, ki so po obstoječih kriterijih upravičene do 
H>ozitov iz proračuna, je bila sklenjena okvirna depozitna 
Zgodba, konkretni depozitni posli pa se sklepajo s oboje- 
s'ranskim podpisom konfirmacije o sklenjenem poslu. 

^ S povečano ponudbo denarja na medbančnem trgu in 
'relativno nizko ceno denarja je zakladnica prispevala svoj 
'®lež pri zniževanju medbančne realne obrestne mere, ki je 
^ oktobra preteklega leta pa do srede aprila padla od 18% na 
1.5% na letni ravni. S tem je posredno vplivala tudi na 

!r)iževanje deleža medbančnih plasmajev v skupnih plasmajih 
#ti bankah ponudnicah denarja. Zaradi nizke cene denarja na 
J^dbančnem trgu se je povečalo zanimanje za plasmaje 
Prednostne papirje centralne banke in države. 

J°leg navedenega pa je pomembna tudi naslednja ugoto- 
'•ev; 

Sševanja proračuna le dvakrat tedensko zagotavlja sicer 
^io izdelavo dnevnega cash flow-a in večjo možnost usklaje- 
na depozitov z dejansko proračunsko porabo, povečuje pa seg odlivov na posamezni dan, kar zahteva zaradi poveča- 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance,. 

nega rizika pravočasnega vračila depozitov, posebno ob špi- 
cah, večjo disperzijo depozitov. Promptno izvrševanje prora- 
čunskih zahtevkov po sprejetju letošnjega proračuna pomeni 
namreč visoke obremenitve enajstih bank v dneh večjih odpo- 
klicev sredstev. 

Zato uvaja Zakladnica s 1. avgustom nove kriterije za vključe- 
vanje depozitov v žiro račune bank. Le-ti so postavljeni tako, 
da zagotavljajo večjo disperzijo depozitov in obenem stimuli- 
rajo banke, da kupujejo državne vrednostne papirje in poslu- 
jejo z njimi. Upoštevati namreč moramo, da so banke prvi 
potencialni kupci vrednostnih papirjev, ki jih Zakladnica 
izdaja za pokrivanje proračunskega primanjkljaja. 

II. DEPOZITIVNO POSLOVANJE ZAKLADNICE 

Zakladnica je v preteklem polletju usmerjala likvidnostne pre- 
sežke proračuna bankam, ki so odobrile kratkoročne kredite 
podjetjem z A in B boniteto po obrestni meri do 12% in so 
v skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije (U. I. RS št. 36/ 
92 in 47/92) iz tega naslova pridobile državno poroštvo. Do 
depozitov proračuna niso bile upravičene banke, ki so na 
medbančnem trgu imele plasiranih več kot 10% vseh tolarskih 
in deviznih kreditov, ne glede na to, da so odobrile kredite 
v skladu z Odlokom. 

Poroštva države je pridobilo 13 bank, od teh zaradi previso- 
kega deleža naložb na medbančnem trgu niso bile upravičene 
do depozitov Poštna banka Slovenije, LB Razvojna banka in 
Banka Vipa Nova Gorica. Edino Poštna banka je ustrezno 
znižala odstotek udeležbe na medbančnem trgu in tako izpol- 
nila pogoje za pridobitev državnih depozitov. 

Kriterij za vključevanje nočnih depozitov v žiro račune bank je 
bil delež posamezne banke v skupnem znesku odobrenih 
poroštev. Izjema je le Komerpialna banka Nova Gorica, ki je 
bila v času postavljanja kriterijev v izrednih likvidnostnih 
težavah, naložba v to banko pa je bila stotodstotno varna, saj 
je imela kot banka v predsanacijskem postopku stalno asi- 
stenco centralne banke. Odstotki za nočno vključevanje prili- 
vov na žiro račun proračuna v žiro račune bank so bili na- 
slednji: 

LB d. d. Ljubljana 23% 
SKB banka Ljubljana 22% 
KB Maribor 21% 
Abanka Ljubljana 10% 
KB Nova Gorica 6% 
SB Koper 5% 
SB Velenje 5% 
DB Novo mesto 3% 
SB Celje 3% 
PB Murska Sobota 1% 
Poštna banka S. 1% 
Ti odstotki so bili stalni z razliko 5. in 20. v mesecu, ko so bili 
prirejeni ocenjeni višini odlivov davkov deponentov navede- 
nih bank na račun proračuna. S tem smo nevtralizirali večje 
odlive iz bank. V teh dneh in ob večjih odlivih sredstev iz 
proračuna se je Zakladnica povezovala z Banko Slovenije. 
S koordiniranim nastopom je bila zagotavljena enakomerna 
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prerazporeditev likvidnosti, kar je preprečevalo nastanek več- 
jih likvidnostnih šokov v bančnem sistemu. 

Tekoči presežki proračuna in prosta sredstva stalne rezerve 
so bila plasirana po obrestnih merah, ki so bile sprejete 
s posebnim sklepom likvidnostne komisije. Obrestne mere so 
bile naslednje: 
- enodnevni nočni depozit 50% R 
- enodnevni dnevni depozit 60% R 
- vpogledni depoziti (podaljševani nočni) 60% R 
- vezani depozit z možnostjo odpoklica (do 10 dni) 80% R 
- vezani depoziti na fiksni rok do 3 dni 80% R 
do 5 dni 90% R 
nad 5 dni do 31 dni R+1% 
nad 31 dni R+7% 

Prvo trimesečje 

V prvem trimesečju je bila orientacijska višina odobrenih 
depozitov posamezni banki višina izdanih poroštev iz navede- 
nega odloka Vlade RS. Ugotavljamo, 

- da so LB d. d., SB Koper, KB Nova Gorica in PB Murska 
Sobota imele v poprečju najete depozite proračuna v višini 
dva do tri kratnika višine odobrenih kreditov po odloku, 

- da so bili depoziti pri SB Celje in DB Novo mesto usklajeni 
z višino izdanih poroštev, 

- medtem ko pri Abanki, SKB banki, KB Maribor in SB 
Velenje višina depozitov ni v vseh mesecih dosegala višino 
izdanih poroštev. 

Razlog za večje nalaganje depozitov v LB d. d., SB Koper in 
KB Nova Gorica je v tem, da so bile vse tri banke večje 
povpraševalke na medbančnem trgu in so bistveno vplivale na 
ceno denarja. S plasiranjem denarja v večjem obsegu v te 
banke smo prispevali k zniževanju medbančne obrestne 
mere. Abanka, SKB banka in SB Velenje niso sprejemale 
depozitov neomejeno, saj so vse tri ponudnice na medbanč- 
nem trgu, KB Maribor pa ni sprejela vsakega depozita upošte- 
vajoč sposobnost vračanja depozitov in ceno denarja. 

Razen od odstotka nočnega vključevanja sredstev proračuna 
v žiro račune bank je bila višina depozitov pri posamezni 
banki odvisna tudi od višine dnevnih odpoklicev depozitov in 
od višine vezanih depozitov, ki jih je posamezna banka dobila 
glede na potrebe in sposobnost vračanja. 

Že v prvih treh mesecih letošnjega leta so dosegli depoziti pri 
bankah izredno visoko raven. V januarju je bilo v poprečju 
odobrenih bankam za 6,5 milijarde tolarjev depozitov, 
vključno z depoziti iz stalne rezerve, februarja so se gibali na 
poprečni ravni 7,2 milijarde, marca pa so dosegli najvišje 
stanje 24. marca in sicer 16,8 milijarde tolarjev, v poprečju pa 
10,5 milijarde tolarjev. Izredno visoko stanje depozitov je 
posledica začasnega financiranja proračuna, ko je bila 
poraba sredstev omejena. 

Za plasirana sredstva iz prostih presežkov proračuna so se 
v prvem trimesečju povečali izredni prihodki proračuna iz j 
naslova obresti za 225,5 milijona tolarjev. 

Drugo trimesečje 

Tudi v tem obdobju je veljal kot izhodiščni kriterij za obseg 
depozitov obseg omenjenih poroštev države, katerega pa smo 
pri vseh bankah presegli zaradi izredno visokih presežkov 
proračuna, ki so se zaradi podaljševanja začasnega financira- 
nja povečevali. V aprilu so dosegli najvišjo raven v polletju in 
sicer 12,8 milijarde tolarjev, maja so se gibali na poprečni 
dnevni ravni 11,7 milijarde tolarjev in junija, ko je poraba 
sredstev po sprejetju proračuna bila intenzivnejša, 10,1 mil'" 
jarde tolarjev. V tem obdobju je priteklo v proračun iz naslova 
obresti 427 milijonov tolarjev, kar pomeni skupaj s prvim 
trimesečjem že 72 odstotno realizacijo ocenjenih obresti iz 
tega naslova za celo letošnje leto. 

V tem trimesečju so LB d. d., Splošna banka Koper, Komerci- 
alna banka Nova Gorica, Splošna banka Celje, Dolenjski 
banka in Pomurska banka imele v poprečju najete depozite 
v višini od 2 do 5 kratnika višine izdanih državnih poroštev 
Razlogi so v glavnem isti kot v prvem trimesečju, pomemben 
pa je bil tudi razlog, da so banke pravočasno in brez proble- 
mov zagotavljale sredstva za proračunske odhodke. 
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POROČILO 
Odbora za gospodarstvo k Resoluciji o strategiji Republike Slovenije do tujih 
vlaganj 

Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je resolucijo o stra- 
tegiji Republike Slovenije do tujih vlaganj, ki jo je Državnemu 
zboru poslala Vlada Republike Slovenije, obravnaval na svoji 
13. seji, 21. 7. 1993. 

Predstavnica predlagatelja je uvodoma seznanila člane 
odbora s potekom nastajanja strategije. V Ministrstvu za eko- 
nomske odnose in razvoj so jo začeli pripravljati na podlagi 
zahteve parlamenta v prejšnji sestavi kot tudi državnega zbora 
v tej sestavi predvsem kot odgovor na potrebo oblikovati 
jasen odnos Slovenije do tujih investicij in definirati cilje, 
katerim naj bi Slovenija sledila pri tujih vlaganjih. Obstoječa 
zakonodaja, prevzeta iz jugoslovanske ureditve, namreč 
s svojim linearnim liberalnim pristopom ne ustreza več. Slove- 
nija mora ob tem, ko želi pridobiti tuje investicije, le-te usmer- 
jati in nadzirati ter ohranjati vitalne nacionalne interese. Stra- 
tegija tujih vlaganj tako predstavlja temeljno usmeritev na 
področju investiranja tujcev, zakonodajni okvir pa bo pred- 
stavljal zakon o tujih vlaganjih in tudi drugi področni zakoni, 
kakor tudi bilateralni sporazumi s posameznimi državami 
o zaščiti investicij ter multilateralni sporazumi. 

Po končani predstavitvi posameznih delov strategije je pred- 
stavnica predlagatelja predlagala čimprejšnjo obravnavo 
resolucije na državnem zboru. 

člani odbora so se pozitivno opredelili do tega, da se obrav- 
nava in sprejem resolucije o strategiji tujih vlaganj opravi ne 
glede na to, da Republika Slovenija še nima sprejete in dore- 
čene celovite razvojne strategije, kar bo imelo po vsej verjet- 
nosti za posledico tudi naknadno prilagajanje strategije tujih 
vlaganj celostnim razvojnim usmeritvam slovenske družbe. 
Prav tako so menili, da se resolucijo o strategiji tujih vlaganj 
čimprej uvrsti na dnevni red seje Državnega zbora, zakon 
o tujih vlaganjih, ki bo pripravljen na podlagi usmeritev iz 
strategije, pa naj Vlada predloži Državnemu zboru v čimkraj- 
Sem možnem času. 

V razpravi je odbor podprl cilje, ki jih želi Republika Slovenija 
doseči s tujimi investicijami in hkrati predlagal, da se med 
cilje uvrsti tudi prenos znanja in usposobljenosti za večjo 
Uspešnost v procesih trženja. 

!^e glede na to, da se strategija pozitivno opredeljuje do tujih 
investicij, pa v njej, razen posplošenega stališča, o podpori, 
odobravanju, spodbujanju in maksimalni zaščiti države in 
njenih organov tistim tujim investicijam, ki bodo zagotavljale 
&nega ali več prioritetnih ciljev, ni vključenega in razdelanega 
sistema aktivne politike do tujih investicij preko instrumen- 
ta spodbud. Člani odbora so zato predlagali, da se strate- 
ga dopolni s sistemom spodbud, kajti brez kakršnegakoli 
^aterialnega spodbujanja tujih investitorjev je le stežka priča- 
kovati njihov večji interes za vlaganja v Slovenijo. Razlog za 
aopolnitev strategije s spodbudami je nenazadnje tudi v pro- 
mocijski naravi resolucije, ki bo potencialnemu tujemu inve- 
stitorju povedala, s čim ga država Slovenije dodatno stimulira 
<a investiranje v njeno gospodarstvo. Člani odbora so svoja 
azmišljanja o možnih načinih spodbujanja (nematerialne 
spodbude, materialne spodbude kot npr. iz proračuna namo- 
čena sredstva, odpoved delu proračunskih prilivov, enake 
spodbude kot jih imajo domači vlagatelji) združili v predlog, 

se tekst strategije dopolni z opredelitvijo instrumentarija 
Podbud in kot izhodišče upošteva načelo, naj bo tujim inve- 

stitorjem omogočen dostop do vseh tistih spodbud, ki so 
°niogočene tudi domačim vlagateljem. Člani odbora so 
penili, da je potreben popravek teksta strategije v skladu 

vsebino razprave na odboru in sicer naj se v odstavku: 

- Tuje investicije, ki bodo zagotavljale enega ali več prioritet- 
nih ciljev, bodo deležne podpore (ne finančne) in odobrava- 
nja, spodbujanja ter maksimalne zaščite države in njenih 
organov v skladu in v okviru veljavnih predpisov oziroma 
drugih pravno veljavnih možnosti (npr. konkretno odobrava- 
nje željenih carinskih olajšav) 

izpustita besedi »ne finančne«. 

Odbor je ta del razprave zaključil z ugotovitvijo, da bo Slove- 
nija brez dajanja različnih oblik spodbud tujim investitorjem 
in promocije teh spodbud na trgu kapitala premalo konku- 
renčna in kot končna destinacija za investiranje nezanimiva. 
Člani odbora so načeloma soglašali s predlaganim načinom 
usmerjanja tujih investicij po obliki, dejavnostih, območjih in 
vrednostih, vendar so ob tem izrazili bojazen o prevelikem 
administriranju. Ob obravnavi zakona o tujih vlaganjih in 
drugih zakonov, ki bodo tudi urejali področje tujega investira- 
nja, bo odbor svojo pozornost namenil tudi temu, koliko 
prostora je prepuščeno prostemu presojanju in administrativ- 
nim posegom, zlasti pri načinih oblikovanja in dajanja sogla- 
sij. Ob upoštevanju navedenih pomislekov pa so člani odbora 
soglašali s predlogom o takšni ureditvi tujih investicij, ki 
govori o dopustnosti oziroma nedopustnosti tujih investicij 
po posameznih dejavnostih in v tej povezavi tudi z opredeli- 
tvijo, da v osnovno šolstvo, pokojninsko zavarovanje, proiz- 
vodnjo in distribucijo oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme tuje investicije niso možne. Podprli pa so tudi predlo- 
ženi seznam tako imenovanih reguliranih dejavnosti in kriterij 
koristnosti tuje investicije za razvoj konkretne dejavnosti kot 
osnovni kriterij pri odločanju o dopustnosti tuje investicije 
v določeno regulirano dejavnost. Med reguliranimi dejav- 
nostmi je vključen tudi turizem, kar je po mnenju članov 
odbora sicer pravilno, vendar pa so ocenili, da je treba ožje 
opredeliti, katere tuje investicije v turizem so dejansko reguli- 
rane (npr. izgradnja infrastrukturnih turističnih objektov, inve- 
sticije v 10 km obmejnem pasu) in katere ne. 

Dodatno pa so v seznam reguliranih dejavnosti za področjem 
zdravstva, otroškega varstva, izobraževanja in kulturne dejav- 
nosti vključili tudi tisti del raziskovalne dejavnosti, ki se prora- 
čunsko financira. 

Člani odbora so predlagali, da naj pri pripravi prečiščenega 
besedila resolucija o strategiji tujih vlaganj predlagatelj zame- 
nja besedo »regulirane« dejavnosti z drugačnim izrazom, ki 
bo pomensko enak, a bo vendar na manj oster način zajemal 
enako vsebino (npr. usmerjene dejavnosti; dejavnosti, vezane 
na soglasje). 

Odbor je pri obravnavanju vloge tujih investicij v procesu 
privatizacije izhajal iz nujnosti upoštevanja normativnih in 
drugih okvirov obstoječe ureditve privatizacije v Sloveniji in 
podprl dane usmeritve v strategiji. Izrazili pa so dvom 
o potrebnosti navajanja v posebni alinei (str. 14, alinea e), da 
Republika Slovenija kot način privatizacije s tujim kapitalom 
preferira in podpira odkup (delen ali v celoti) podjetij pred 
dokapitalizacijo in naložbami za ustanovitev mešanega 
podjetja, kajti vsebina te alinee je že zajeta z opredelitvami 
v ostalem tekstu strategije. 

Člani odbora so predlagan administrativno-organizacijski 
okvir ocenili kot ustrezen in tudi podprli ustanovitev Biroja za 
tuje investicije. Naloge biroja bodo natančneje definirane 
z zakonom o tujih vlaganjih, mednje pa poleg koordinacije in 
usklajevanja predlogov za odobravanje konkretnih investicij, 
oblikovanje strokovnih mnenj v zvezi z investicijami tujega 
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kapitala, priprave analiz stanja na področju tujih investicij in 
analiz njihovih učinkov ter oblikovanje predlogov v zvezi 
s politiko do tujih investicij nedvomno sodijo tudi nuđenje 
pomoči in informacij tujim investitorjem ter izvajanje promo- 
tivne funkcije. Odbor je menil, da naj predlagatelj pri pripravi 
dokončnega besedila strategije in na njej temelječih aktov 
upošteva že obstoječe institucije in organizacije (npr. Gospo- 
darska zbornica, Vladni urad za informiranje, gospodarska 
predstavništva, Sklad RS za razvoj in prestrukturiranje), kate- 
rim so že poverjene različne promocijske aktivnosti napram 
tujini, ter v skladu s tem opredeli pristojnosti biroja in opravi 
razmejitev aktivnosti. 

Člani odbora so soglašali z naštetimi prednostmi Republike 
Slovenije za investitorje tujega kapitala ter z načini njihove 
promocije. Kot dodatno prednost pa so navedli relativno manj 
onesnaženo in bolj ohranjeno okolje, zlasti v primerjavi 
z vzhodno in centralno Evropo. 

V redakcijskem čiščenju besedila naj se pri naštevanju pred- 
nosti Slovenije izpusti naštevanje gospodarskih centrov, v bli- 
žini katerih leži Slovenija (npr. Miinchen, Dunaj, Budimpešta, 
Zagreb...). 

Člani so se v razpravi dotaknili tudi dileme, ali naj bo v strate- 
giji izrecno omenjena obvezna uporaba slovenskega jezika in 
soglašali z rešitvijo, ki jo ponuja tekst strategije. 

Glede na dejstvo, da bo strategija igrala pomembno vlogo 
v procesu promocije Slovenije kot možne lokacije za tuja 
vlaganja, so člani odbora menili, da je odveč četrto poglavje 
- zaključek, zato naj ga predlagatelj iz teksta izpusti. Hkrati 
pa so mu v razmislek ponudili tudi idejo o razširitvi uvodnega 
dela strategije z navedbo dodatnih izhodišč kot npr., da se želi 
Slovenija z zakonsko ureditvijo tujih vlaganj čimbolj integri- 
rati v Evropo in vključiti v evropske principe reguliranja tujih 
vlaganj ter uskladiti z mednarodno priznanimi dokumenti, kot 
so deklaracija OECO oziroma Kodeks o liberalizaciji kapital- 
nih transakcij. 

Člani odbora so ob zaključku razprave oblikovali naslednje 

SKLEPE: 

1. Odbor za gospodarstvo podpira sprejem resolucije o stra- 
tegiji Republike Sloveni|e do tujili investicij in predlaga 
Državnemu zboru, da Jo obravnava in sprejme na eni prvih 
Jesenskih sej. Odbor namreč ocenjuje, da bo resolucija 
predstavljala osnovo za pripravo tako zakona o tujih vlaga- 
njih in ostale zakonodaje, ki bo po področjih urejala tuje 
investicije, kakor tudi da bo podlaga za ukrepe ekonomske 
politike in vodilo pri sklepanju mednarodnih sporazumov, 
zato je njen čimprejšnji sprejem nujen. 

2. Vlada naj za obravnavo v Državnem zboru čimprej pri- 
pravi tudi zakon o tujih vlaganjih. 

3. Odbor posreduje predlagatelju vse pripombe, ki so jih 
v razpravi oblikovali člani odbora, z namenom, da jih pri 
pripravi teksta predloga resolucije preuči In vključi. Pri tem 
naj resolucijo uskladi tudi z določili zakona o gospodarskih 
družbah, hkrati pa naj opravi tudi redakcijo besedila. 

4. V resolucijo o strategiji Republike Slovenije do tujih inve- 
sticij naj se vnese poglavje spodbud tujim investitorjem. 

Poleg načelne opredelitve, da ima tuji investitor dostop do 
vseh tistih spodbud, ki jih sicer ima domač investitor ozi- 
roma jih daje država s subvencijami, olajšavami ipd., pa naj 
bodo v informativne namene našteta posamezna področja, 
za katere so olajšave In spodbude dogovorjene (davčne 
olajšave, spodbude za demografsko ogrožena področja, 
možnosti za subvencioniranje obrestnih mer, dajanje poro- 
štev ...). 

5. Odbor podpira ustanovitev Biroja za tuje investicije, hkrati 
pa predlagatelju nalaga natančnejšo opredelitev in razmeji- 
tev aktivnosti med različnimi nosilci promotivne funkcije 
Slovenije in njenega gospodarstva napram tujini. 
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Odbora za gospodarstvo h »Gospodarskim gibanjem v Sloveniji v letu 1993 in 
perspektivam do leta 1997) (Pomladansko poročllo»   

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo 
je gradivo Gospodarska gibanja v Sloveniji v letu 1993 in 
perspektive do leta 1997, ki ga je pripravil Zavod za makroeko- 
nomsko analizo in razvoj obravnaval na svoji 13. seji, 21. 7. 
1993. 

Člani odbora so bili v okviru te obravnave seznanjeni tudi 
s sklepi Vlade Republike Slovenije v zvezi z ureditvijo letnega 
in razvojnega načrtovanja v Republiki Sloveniji in potrebnih 
aktivnosti za njegovo uresničitev, z informacijo Službe druž- 
benega knjigovodstva o nelikvidnosti ter z ugotovitvami in 
stališči Upravnega odbora Gospodarske zbornice Republike 
Slovenije glede ekonomske politike ob razpravi »Spomladan- 
skega poročila«. 

čeprav gradivo o gospodarskih gibanjih ni bilo predvideno za 
obravnavo na Državnem zboru, temveč naj bi služilo le kot 
strokovni pripomoček Vladi pri pripravi proračunskega 
memoranduma in proračuna za prihodnje leto, pa so se člani 
odbora odločili, da ga uvrstijo na dnevni red, kajti spomladan- 
sko poročilo oziroma takoimenovana Majska analiza s svojo 
vsebinsko zasnovanostjo, ki obsega kratkoročno, konjunk- 
turno analizo tekočih gibanj, s povzetkom stanja predhod- 
nega leta, projekcijo srednjeročnih gibanj ter opredelitvijo 
temeljnih sestavin razvojnih politik, vsekakor terja obravnavo 
tudi v parlamentu. Usmeritve in predloge iz te obravnave na 
odboru naj bi Vlada uporabila ne le pri pripravi proračun- 
skega memoranduma in proračuna, temveč tudi pri izvajanju 
tekoče ekonomske politike ter pri oblikovanju razvojne strate- 
gije Republike Slovenije. Takšna odločitev je povsem v skladu 
z usmerjevalno in nadzorno funkcijo, ki jo opravlja Državni 
zbor neposredno ali pa preko svojih delovnih teles na podlagi 
48. in 140. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo- 
venije. 

Že ob uvodnih pojasnilih predsednika Odbora za gospodar- 
stvo g. Horvata, o razlogih za uvrstitev tematike gospodarskih 
9ibanj na sejo odbora, so člani odbora postavili vprašanje 
Usklajenosti med pristojnostmi Državnega zbora in Vlade 
v procesu načrtovanja ter še posebej med vladinim predlo- 
gom o ureditvi letnega in razvojnega načrtovanja v Republiki 
Sloveniji in med določbami poslovnika Državnega zbora 
v zvezi s sprejemanjem proračunskega memoranduma, prora- 
čuna in razvojnih strategij za posamezna področja gospodar- 
stva ter celovite razvojne strategije Slovenije. Menili so, da je 
oblikovanje in sprejemanje omenjenih dokumentov mogoče 
razumeti le kot proces konstruktivnega sodelovanja obeh 
~ zakonodajne in izvršne oblasti. Le pod takimi pogoji in ob 
Podpori strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalne sfere bo 
Proces nastajanja razvojnih dokumentov rezultirat v kakovost- 
nih načrtih. 

★ ★ ★ 

V uvodni besedi k pomladanskemu poročilu je minister za 
etanomske odnose In razvoj, dr. Kračun, poudaril, da raz- 
prava o tem dokumentu predstavlja poleg same obravnave 
v slovenskem gospodarstvu tudi priložnost za razpravo o kon- 
ceptu ekonomske politike nasploh in o projekciji razvojnih 
Možnosti do leta 1997. Trenutno stanje v gospodarstvu je 
ocenil kot stanje »predprivatizacijske agonije«, kar pomeni 
Pojemanje gospodarskih aktivnosti kot posledice spreminja- 
la sistema in negotovosti podjetij, kako v danem trenutku 
■unkcionirati oziroma kako se razvojno usmeriti. Po ministro- 
vem mnenju je za stanje predprivatizacijske agonije značilno 
Čakanje na ugodne priložnosti, predvsem pa na to, da 
Podjetja, kakor tudi posamezne strukture v podjetju, uvelja- 
vilo čim boljšo pozicijo na začetku privatizacijskih procesov. 
« tem problemom se srečujejo vse dežele nekdanjega soci- 
al'zma v Evropi. 

Pomemben razlog pojemajoče gospodarske aktivnosti pa 
predstavlja tudi izguba velikega dela tradicionalnih tržišč slo- 
venskega gospodarstva v zadnjih dveh letih. 

Minister je poudaril, da podrobnejši pregled nekaterih kazal- 
cev gospodarskih aktivnosti kaže na prve znake gospodar- 
skega oživljanja. Letošnje leto ni več pričakovati izrazitejšega 
padca družbenega proizvoda. Takšna pričakovanja potrjuje 
tudi kazalec industrijske proizvodnje, ki je mnogo manj kot 
v preteklosti usmerjen negativno oziroma kaže celo na naraš- 
čanje industrijske proizvodnje v posameznih mesecih, kar 
govori o določeni stopnji stabilizacije na področju industrij- 
ske proizvodnje. Na podlagi teh gibanj v industriji ter realne 
rasti na področju trgovine, turizma in nekaterih drugih stori- 
tev ter tudi investicij, je upravičena ocena, da je slovensko 
gospodarstvo že prešlo fazo krčenja gospodarskih aktivnosti, 
da se trenutno nahaja v fazi stabiliziranja gospodarskih aktiv- 
nosti in v postopku priprav pogojev za bodočo ozdravitev 
gospodarstva in morebitno gospodarsko rast. Takšna diag- 
noza stanja pogojuje tudi usmeritve in cilje, katerim naj sledi 
ekonomska politika. Cilji ekonomske politike pa so v tem času 
neposredno povezani tudi s sistemskimi cilji (s spreminjanjem 
in reformami sistema) in z delovanjem vseh akterjev, ki sode- 
lujejo pri pripravi pogojev za gospodarsko oživljanje. Poleg 
Vlade je to tudi parlament, gospodarska zbornica, sindikati, 
Banka Slovenije in druga interesna združenja. Med ključnimi 
cilji ekonomske politike je na prvem mestu makroekonomska 
stabilizacija, ki jo Vlada udejanja s protlnflacijsko vodeno 
ekonomsko politiko (usklajenost plačilne bilance, proračun 
z relativno majhnim deficitom, monetarna stabilnost, dohod- 
kovna politika, itd.). 

Reforme na mikro-ekonomski ravni, ki bodo s procesom pri- 
vatizacije bistveno spremenile podjetniško raven gospodar- 
skega sistema so naslednji cilj ekonomske politike. 

Tretji ključni cilj ekonomske politike je razširitev slovenskega 
gospodarskega prostora z njegovim integriranjem v zahodno 
in srednjo Evropo in nadomeščanjem tradicionalnih sloven- 
skih tržišč na jugo-vzhodu evropskega prostora. 

Predstavnik Zavoda za makroekonomske analize in razvoj, 
je članom odbora podrobneje predstavil predlog ureditve 
letnega in razvojnega načrtovanja v Republiki Sloveniji in pri 
tem pojasnil koncept štiriletnega proračuna ter vlogo pomla- 
danskega poročila v procesu načrtovanja. 

★ ★ * 

V uvodu k dolgi in vsebinsko zelo bogati razpravi je predsed- 
nik odbora g. Horvat, izpostavil nekatere ključne probleme, na 
katere pomladansko poročilo opozarja in do katerih naj bi 
člani odbora oblikovali svoja stališča: 

- realnost ocene stanja, ki jo daje poročilo, 
- ocena dosežene stopnje stabilnosti, 
- razširitev slovenskega gospodarskega prostora In 
- prestrukturiranje gospodarstva kot glavna cilja ekonomske 
politike poleg stabilizacije in protiinflacijskega delovanja. 
- industrijska proizvodnja in njeno nihanje ter vpliv na druž- 
beni bruto proizvod (DBP) ter v tem kontekstu pomen indu- 
strijske politike, 
- gibanje izvoza in uvoza in vprašanje spodbujanja Izvoznega 
gospodarstva, 
- ocena rasti stopnje brezposelnosti, 
- kompletiranje gospodarskega sistema s sprejemom manj- 
kajoče zakonodajo, 
- zmanjšanje deleža javne porabe v DBP in celovito upravlja- 
nje javnih financ, 
- vprašanje tujih naložb. 

c Poročevalec 67 



Člani odbora so bili enotni v oceni, da podatki iz pomladan- 
skega poročila dajejo možnost za določeno mero optimizma 
pri ocenjevanju gibanj v mesecih do konca leta, vendar so 
menili, da je Vlada preveč optimistična pri tej oceni in da 
premalo stori, da bi se dejansko tudi realizirala njena pričako- 
vanja. Nesporno je eden osnovnih dosežkov dosežena stop- 
nja stabilnosti z umiritvijo rasti inflacije. Prvenstveno je 
k temu prispevala omejevalna monetarna politika Banke Slo- 
venije in znižanje obrestnih mer za najete kredite. Čeprav 
nekateri podatki gospodarstva govorijo še o relativno visokih 
dejanskih obrestnih merah bank, pa so se obrestne mere 
v celoti pomembno znižale in prispevajo delež k povečanju 
konkurenčne sposobnosti poslovnih subjektov. Člani odbora 
so za jesensko obravnavo gospodarskih gibanj v pripravah za 
sprejem proračunskega memoranduma zahtevali temeljito 
analizo dejanskih obrestnih mer In njihovih učinkov na go- 
spodarstvo. 

V okviru stabilizacijskih oziroma protiinflacijskih učinkov je 
treba omeniti tudi umirjanje plač ter pomen podpisane kolek- 
tivne pogodbe za gospodarstvo. Člani odbora so ob tem 
pozvali vse podpisnike kolektivne pogodbe, da tudi dejansko 
zagotovijo njeno spoštovanje in hkrati terjali, da Vlada in 
drugi dejavniki storijo vse za spoštovanje usmeritev na 
področju dohodkovne politike tudi na drugih področjih, zlasti 
še v negospodarstvu. 

Člani odbora so menili, da so podatki o padanju in nihanju 
industrijske proizvodnje zaskrbljujoči in da dajejo le malo 
upanja, da bo ob koncu leta realni bruto domači proizvod 
manjši le za okoli 1%. To oceno potrjujejo nekateri podatki 
o upadanju naročil, o cenovnih gibanjih, o povečani stopnji 
nelikvidnosti v gospodarstvu, večanju izgub in napovedi 
o povečanju števila brezposelnih. Prav ti podatki pa zahte- 
vajo, da vlada z ukrepi tekoče ekonomske politike in z usmeri- 
tvami za njeno oblikovanje v bodoče sprejme ukrepe za 
ponovno oživitev proizvodnje in zaustavitev negativnih 
trendov. 

Člani odbora so menili, da je v tej povezavi izrednega pomena 
industrijska politika, pojmovana predvsem kot podpora spo- 
sobnim podjetjem, da preživijo obdobje v zastoju rasti in da 
so lahko v bodoče nosilci razvoja, povečevanja izvoza, ohra- 
njanja in odpiranja novih delovnih mest. Trenutno se velik del 
sredstev, namenjenih gospodarstvu, zliva za pokrivanje izgub 
in tudi nekaterih zablod, s čimer se zožuje prostor za pomoč 
podjetjem, ki so in bodo lahko nosilci razvoja tudi v bodoče. 
Le industrijska politika, ki bo spodbujala tržno perspektivna 
podjetja je edino smiselna in hkrati tudi potrebna, saj bo 
poleg procesov privatizacije pomembno prispevala k preo- 
brazbi slovenske gospodrske strukture v tržno naravnano 
gospodarstvo. 

V takšni industrijski politiki so člani odbora namenili spodbu- 
janju izvoza kot faktorju za vzdrževanje nivoja proizvodnje in 
kot, bolj ali manj edini možnosti za povečanje proizvodnje 
glede na majhnost slovenskega prostora, precej pozornosti. 
Poudarili so, da je treba vzroke za padec izvoza iskati ne le 
v izgubi nekdanjih jugoslovanskih tržišč, temveč tudi v dolo- 
čeni stopnji recesije na nekaterih tradicionalnih slovenskih 
tržiščih v zahodni Evropi, v medvalutarnih gibanjih ter neu- 
streznih odzivih slovenskih podjetij na spremenjene razmere. 
Ker pa so to faktorji, na katere je mogoč le omejen vpliv, pa so 
člani odbora zahtevali, da vlada več pozornosti nameni vsemu 
tistemu, kar lahko poveča konkurenčno sposobnost sloven- 
skega gospodarstva. 

Eno od teh področij ukrepanja ekonomske politike so rela- 
tivna cenovna razmerja, ki so v škodo izvoznemu gospodar- 
stvu. Jedro ekonomske politike pa bi morale predstavljati 
aktivnosti za povečanje izvoza z odpiranjem novih tržišč in 
s širitvijo slovenskega gospodarskega prostora. Ukrepi 
aktivne podpore izvozu so povečanje deleža sredstev, name- 
njenih za ukrepanje na področju financiranja in kreditiranja 
proizvodnje za izvoz in izvoza samega, sredstva za zavarova- 
nje rizikov pri izvozu, za dajanje garancij ter za subvencije. 
V ta okvir sodijo tudi vsi ostali ukrepi, s katerimi se povečuje 
konkurenčna sposobnost slovenskega gospodarstva ter 

ukrepi, s katerimi bo vzpostavljena in aktivirana učinkovita 
organizacija gospodarskih predstavništev in promocije slo- 
venskega gospodarstva v tujini. Izobraževanje managementa 
vseh ravni z znanji s področja trženja lahko pomembno pri- 'a' 
speva k večji odzivnosti podjetij ter k njihovi večji uspešnosti 1! 

pri prodiranju na tuje trge. J™ 

Tudi ustrezna tečajna politika, v povezavi z dohodkovno in !£* 
fiskalno politiko, je zelo pomemben dejavnik pospeševanja •*' 
izvoza. od' 

Vzp 
«sč 
Vpli 
Via 

V povezavi z izvozom in politiko uvoza so se člani odbora 
dotaknili tudi področja zaščitne politike. Podprli so odprtost 
Slovenije v gospodarskih odnosih s tujino, ob tem pa menili, 
da liberalizem za vsako ceno ne more predstavljati ustrezne 
rešitve za ta problem. Hkrati so tudi zavrnili pritiske in neka- 
tere izsiljevalske ukrepe posameznih panog in podjetij, od 
Vlade pa terjali, da čimpreje pripravi nov carinski zakon in 
zakon o carinski tarifi, ter ob pri tem upošteva že sprejete 
mednarodne obveznosti Slovenije na področju gospodar- 
skega sodelovanja z drugimi državami in skupnostmi držav. 

Člani odbora so soglašali z oceno, da velja v okviru pospeše- 
vanja gospodarskih dejavnosti nadaljevanje tudi z aktivnostmi J®lc 
za pospeševanje malega gospodarstva in s tem za postopno tra 

spremembo strukture podjetij. y 

tla 

ž9 
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Velik padec investicij v gospodarstvu v veliki meri kot odgo-1- 
vor na zastoje pri privatizacijskemu preoblikovanju in poveča- j "a 
nje število nelikvidnih podjetij sta bili naslednji temi razprave j°'( 
na odboru. Člani odbora so menili, da bo zaostanek v investi- r8" 
ranju težko oziroma celo nemogoče nadoknaditi, nakar bo: a,r 
morala vlada oblikovati ustrezne politike pospeševanja Pen 
izvoza. Del odgovora pa bo moč najti tudi po politiki do tujih °si 
Investicij. Člani odbora vlaganju tujcev sicer niso namenili 
več pozornosti, vendar pa so v nadaljevanju seje obravnavali o; 
in podprli predlagano Resolucijo o strategiji Republike Slove- 
nije do tujih investicij. Zavrnili pa so tudi očitke, da naj bi 
parlament z določili o reviziji že opravljenih privatizacij druž- 
benih podjetij vnesel določeno nezaupanje tujcev za vlaganje 
v Sloveniji. 

Pri obravnavanju nelikvidnosti podjetij so člani odbora izha- 
jali iz podatkov iz Informacije Službe družbenega knjigovod- 
stva o nelikvidnosti in iz dodatnih pojasnil direktorice Službe 
družbenega knjigovodstva, ga. Romane Logarjeve, v zvezi 
s problematiko izvajanja moratocija na stečaje ter predlogo"1 

Vlade za Državni zbor po hitrem postopku sprejme predlog 
zakona o prisilni poravnavi, Stečaju in likvidaciji. V zvezi 
s predlogom o spremembi uredbe o vpisu v sodni register in 
uredbe o odpiranju žiro računov so člani odbora zahtevali, da 
Vlada čimprej odboru pošlje svoje stališče o teh dveh predlo- 
gih. V zvezi s pripombami Službe družbenega knjigovodstva 
na ureditve v predlogih zakona o prisilni poravnavi, stečaju i[) 
likvidaciji pa so menili, da bodo o omenjenem zakonu na svoji 
seji odločali kasneje. 

Ocena stopnje brezposelnosti ob koncu leta 1993, ki j0 

v Pomladanskem poročilu, je po mnenju članov odbora P'0' 
več optimistična. Menili so, da je, glede na predvidene stečaj® 
in proces prestrukturiranja podjetij realno pričakovati večjo 
brezposelnost, zato mora Vlada več, kot je doslej naredil3' 
storiti na področju učinkovitejše in aktivnejše politike zap°* 
siovanja. 

Odbor je na Vlado naslovil tudi vprašanje svojega člana, 9' 
Lapa, in sicer: »Kolikšen bo procent nezaposlenih Slovencev, 
slovenskih državljanov, potem, ko bodo podjetja prenehaj 
zaposlovati tujce? Po njegovem mnenju in nekaterih ocena*1 

naj bi bila stopnja nezaposlenosti le še 3%.« 

Člani odbora so v zvezi z Javno porabo sicer podprli usm®rj_ 
tev iz pomladanskega poročila, vendar so menili, da je Pre n. 
dena projekcija upadanja deleža proračuna v DBP Pr0P ai 
časna (od 49,1% v letu 1993 proti 46,5% v letu 1997). Vlada n« 
nadaljuje s preusmerjanjem virov za zadovoljevanje javn 

porabe v okviru programa za zmanjševanje javne Por
an 

vendar pa je, po oceni članov odbora, premalo le krčiti obs0» 
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Nekaterih pravic, temveč je nujno takoj pristopiti k izvedbi 
»krepov za racionalizacijo institucij ter k preprečevanju zlo- 
'ab posameznih pravic. Spremembe zakona o inšpekciji dela, 
ki so v postopku sprejemanja v Državnem zboru, bodo prispe- 
vale svoj delež k preprečevanju zelo razširjenih zlorab pravic 
na področju zaposlovanja in brezposlenosti. Nujno bi bilo 
'azrešiti vprašanja pristojnosti med občinskimi in republi- 
škimi tržnimi inšpektorji ter povečati njihovo učinovitost pri 
odkrivanju sive ekonomije. 

. ^postavitev učinkovite davčne službe bi zagotovila ne le 
i ^ač j o urejenost na tem področju, temveč bi tudi pozitivno 

'plivala na javno porabo, zlasti na prihodkovni strani. Zato naj 
i Vlada čimprej predloži v parlamentarno proceduro zakono- 
. dajo z davčnega področja, zlasti zakon o davčnem postopku. 

i Slani odbora so v razpravi poudarili, kako pomembno je 
i zagotoviti celovito upravljani« z javnimi financami. Zahtevali 
. to, da se do obravnavanja proračuna opravi revizija upravlja- 

la in politike vseh skladov proračuna. Do začetka proračun- 
ske razprave pa mora Vlada pripraviti tudi celovito informa- 

. cijo o uresničevanju proračuna za letošnje leto oziroma 
i celotne javne porabe tako na prihodkovni kot na odhodkovni 
) strani. 

f zvezi z razpravo o izvajanju proračuna so člani odbora 
- postavili tudi problematiko načrtovanja proračunskega defi- 
- pita glede na ugotovljene presežke javne porabe v prvem 
9 Polletju. Zavrnili so nakaze možnosti, da bi se načrtovan 
- deficit zmanjševal in menili, naj se sredstva, ki bi jih lahko 
o ^menili za zmanjševanje deficita, raje preusmerijo v razbre- 
a Cenitev gospodarstva in v povečanje njegove konkurenč- 
h posti. 
11L li Jb zaključku razprave so člani odbora sprejeli naslednje 

»it 
;; sklepe: 

!') Odbor sprejema »Gospodarska gibanja v Sloveniji v letu 
i- '*93 in perspektive do leta 1997 (Pomladansko poročilo)« 
I- ■ Pripombami in predlogi na projekcije in na ukrepe eko- 
e krnske politike, ki so jih člani odbora oblikovali v razpravi 
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in so sestavni del tega poročila. Vlada naj izrečene pri- 
pombe preuči in upošteva pri pripravi proračunskega 
memoranduma in proračuna, kakor tudi pri izvajanju ukre- 
pov tekoče ekonomske politike. 

Odbor ob tem naslavlja poziv vsem, ki sodelujejo v oblikova- 
nju in izvajanju ukrepov ekonomske politike, da vsak opravi 
svoj del odgvornosti in svoj del nalog In s tem prispeva svoj 
delež k vzpostavljanju in utrjevanju gospodarske stabilnosti 
(Vlada, parlament, zbornica, sindikati, Banka Slovenije in 
drugI). 

2.) Odbor sprejema na znanje predlog Vlade o ureditvi let- 
nega in razvojnega načrtovanja v Republiki Sloveniji in ob 
tem ugotavlja, da obstaja neusklajenost — vsebinska In 
terminska — med njimi in določbami poslovnika Državnega 
zbora, ki se nanašajo na sprejemanje proračunskega 
memoranduma. Zato odbor predlaga vodstvu Državnega 
zbora in matičemu delovnemu telesu, da z Vlado uskladita 
za način sprejemanja proračunskega memoranduma in pro- 
računa z opredelitvijo rokov za letošnje leto. 

3.) Vlada naj Odboru do prve septembrske seje posreduje 
odgovor oziroma svoje stališče v zvezi s predlogi Službe 
družbenega knjigovodstva za spremembo uredb za vpis 
v register podjetij in uredbe o žiro računih. 

Hkrati naj Vlada Državnemu zboru oziroma Odboru za 
gospodarstvo posreduje analizo obrestnih mer in njihovih 
učinkov na gospodarstvo, poroča o pripravi nove davčne 
zakonodaje, poroča o opravljeni reviziji upravljanja in poli- 
tike skladov, ki se Izključno ali pretežno financirajo iz držav- 
nega proračuna. 

Vlada naj do obravnave proračunskega memoranduma ozi- 
roma proračunskih dokumentov pripravi celovito informa- 
cijo o uresničevanju proračuna za letošnje leto oziroma 
celotne javne porabe tako na prihodkovni kot odhodkovni 
strani. 

4.) Vlada naj ob pripravi predloga proračunskega memo- 
randuma in proračuna pripravi informacijo o uresničevanju 
sklepov Državnega zbora, ki jih je Državni zbor sprejel ob 
sprejemanju proračuna za leto 1993. 
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POSLANSKE POBUDE 

STALIŠČE 
Ministrstva za finance do pobude IVA HVALICE 
za dopolnitev osnutka zakona o igrah na srečo 

V zvezi s pobudo poslanca g. Iva Hvalice sporočamo na- 
slednje: 

Vlada Republike Slovenije je dne 10. 5.1993 določila osnutek 
zakona o igrah na srečo in ga takoj posredovala v obravnavo 
in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Odbor za 
finance in kreditno-monetarno politiko, kot matično delovno 
telo, in Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preo- 
blikovanja družbene lastnine sta zakon uvrstila na dnevni red 
seje dne 17. 5. 1993 in ga z dnevnega reda tudi umaknila, 
z utemeljitvijo, da je obravnava zaradi afere HIT preuranjena. 

24. člen začasnega poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 
62/92) določa, da Državni zbor ne more odločati o vprašanjih, 
o katerih ni zavzelo svojega stališča pristojno delovno telo 
zbora. Tako Državni zbor navedenega zakona do sedaj še ni 
uvrstil na dnevni red seje, ni opravil razprave in glede na to 
tudi ni sprejel kakršnega koli sklepa, ki bi predlagatelja zave- 
zoval za dopolnitev ali spremebmo osnutka zakona. 

Upoštevajoč določbe 282. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije (Ur. I. SRS, št. 34/85), 34/85, Vlada Republike 
Slovenije nima pravne podlage za spremembo osnutka 
zakona, ki ga je predložila v obravnavo Državnemu zboru 
Repubike Slovenije. Oceno ustreznosti oziroma primernosti 
posmeznih rešitev, predlaganih z osnutkom zakona, bo dala 
razprava v Državnem zboru. Šele na podlagi te razprave 
oziroma sklepov Državnega zbopra bo Vlada Republike Slo- 
venije ponovno obravnavala to problematiko in pripravila 
predlog zakona. 

Glede vprašanja posojilniških služb je predlagatelj zavzel sta- 
lišče, da to ne sodi v sistemski zakon o igrah na srečo. 
Vnovčevanje čekov je urejeno z bančnimi in monetarnimi 
predpisi (zakon o bankah in hranilnicah in zakon o deviznem 
poslovanju). V primeru, da je blago ali storitev plačana 
domači pravni osebi s tujim čekom, sme vnovčitev opraviti le 
banka, pooblaščena za plačilni promet s tujino. 

Dejavnost posojilniških služb ni sestavni del prirejanja poseb- 
nih iger na srečo. Ob tem pripominjamo, da storitev take 
službe tudi ne uporabljajo vse igralnice, temveč le tiste, ki 
imajo pretežno italijanske goste. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA za sprejem odloka o spremembi 
odloka o določitvi mejnih prehodov za medna- 
rodni, meddržavni in obmejni cestni promet na 
meji z Republiko Hrvaško 

Poslanec poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
gospod Zmago Jelinčič je Vladi Republike Slovenije posredo- 
val poslansko pobudo za sprejem Odloka o spremembi 
odloka o določitvi mejnih prehodov za mednarodni, meddr- 
žavni in obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško št. 280- 
03791-7/7-8. 

Sprejetje omenjenega odloka utemeljuje z naslednjim: 

- s sprejetjem odloka bi onemogočili tranzitni prehod tovor- 
nih vozil preko Slovenije, predvsem ob slovenski obali, kar 
posredno odganja turiste s slovenske obale; 

- s tem bi zadržali marsikaterega turista v Sloveniji, ki jic 
sedaj služi le kot tranzitni prehod na Hrvaško, kar bi nam 
bistveno povečalo devizni priliv od turizma; 
- ves tovorni tranzitni promet bi usmerili iz slovenskih cest p® 
železnici, kar bi zmanjšalo obremenjenost cestnega omrežja 
Republike Slovenije, omogočilo poln izkoristek razpoložljivi" 
kapacitet Slovenskih železnic, omogočalo večjo zaposlite" 
delavcev na železnici, popravilo finančno stanje železnic itd.; 
- s sprejetjem odloka ne bi onemogočili prost prehod držav- 
ljanov Slovenije in Hrvaške preko meje, temveč bi le preusmfr 
rili turiste iz drugih držav, da uporabljajo druge obmejn* 
prehode. 

Odgovor vlade je: 

Ekspertski delovni skupini Republike Slovenije in Republik 
Hrvaške sta se dne 16. junija 1993 dogovorili o uskladiti 
kategorizacije mejnih prehodov med državama. Na podla! 
navedenega dogovora so vsi predlagani mejni prehodi, z 
katere poslanska skupina predlaga nižjo kategorizacijo, dole 
čeni kot mejni prehodi za mednarodni promet. 
Predlagana prekategorizacija mednarodnih mejnih prehode1 

- Sečovlje, 
- Dragonja, 
- Sočerga, 
- Starod, 
- Jelšane 

z Republiko Hrvaško, v meddržavne mejne prehode, J 
v nasprotju z interesi občin, s katerimi je bila obstoje# 
kategorizacija usklajena. 

Mednarodna mejna prehoda Sečovlje in Starod sta locira1! 
na cestah, ki so po Evropski konvenciji, z veljavnostjo od >' 
septembra 1986 razvrščene med evropske cestne povezave 
61 in E-751. S tem v zvezi predlagana prekategorizad 
z vidika prostorskega ravzoja Republike Slovenije in protrt 
nih tokov ni utemeljena. Prekategorizacija bi bila naW( 

v nasprotju s kriteriji za kategorizacijo mejnih prehodov trt 
Slovenijo in sosednjimi državami. Na cestah, ki so kategorij 
rane kot E-ceste (evropske ceste) in na magistralnih cestah j 
predvideni mednarodni mejni prehodi. Enako pravilo ve' 
tudi na železniških mejnih prehodih. Tudi podatki o štev1 

prehodov utemeljujejo takšno odločitev. 

Prav tako ni sprejemljivo, da bi na mednarodnih cestn 
povezavah imeli na meji s sosednjo državo »lokalni« prom6 

režim. 

V kolikor bi prišlo do predlagane prekategorizacije, bi 
problemi tudi za Slovenijo. Ob dejstvu, da ciljnih medna^ 
nih prometnih tokov s sosednjo Republiko Hrvaško 
mogoče odvrniti ali preprečiti, bi s prekategorizacijo me) 
prehodov med Slovenijo in Hrvaško v območju Istre, p°vy, 
čili prenos oziroma preusmeritev tega prometa na drU! 
mejne prehode v notranjosti na cestnih povezavah do drwj 
prehodov, kjer bo mogoča najbližja cestna povezava do 1 

skega polotoka. Na teh prehodih bi zagotovo nastajale d®3 
čakalne dobe za prehod meje glede na to, da mejni Pre™ 
niso primerni za večje zgostitve prometa. Preobremenitve 1 
mejnih prehodov bi povzročile motnje tudi v meddržavp 

prometu. 

Zaradi prekategorizacije bi prišlo tudi do protesta, pre<^ 
italijanskih organov, saj bi morali njihovi državljani po' 
na območje istrskega polotoka po precej daljši relacij'- 

Pobuda Slovenske nacionalne stranke je dobrodošla^ 
v smislu presumerjanja tovora s cestnega na železniški 
voz, vendar pa je prav zaradi bistvenega omejevanja < j 
nega prometa na tem območju s prometnega stališča ne 
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jemljiva. Za prenos mednarodnega blagovnega prometa na 
železnico obstajajo omejitve v železniški infrastrukturi, naj bi 
bilo potrebno za uvedbo t. i. oprtnega vlaka, zagotoviti teh- 
nične pogoje in izboljšati zmogljivosti prog proti Istri. 

S prekategorizacijo mednarodnega železniškega mejnega 
prehoda Rakitovec v meddržavnega bi bil dosežen nasprotni 
učinek od predlaganega prenosa tovora s cest na železnico, 
saj bi bil omejen blagovni transport za vse mednarodne tran- 
zitne pošiljke. 

Glede na to, da so Slovenske železnice od leta 1992 dalje tudi 
samostojno vključene v mednarodno železniško unijo in so 
mednarodne železniške proge mednarodno sprejete, je potre- 
ben za vsako tovrstno spremembo tudi šestmesečni rok uve- 
ljavitve in sprememba voznega reda. 

Glede na navedene agrumente Vlada Republike Slovenije ne 
podpira predlagane pobude poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke. 

ODGOVOR 
Ministrstva za okolje in prostor na pobudo 
ZORANA MADONA naj se zbiranje in predelova- 
nje živalskih odpadkov opravlja v javni službi 

Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo dopis Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 30. 3. 1993 št.: 020-02/92-31 
indr. in poslansko pobudo poslanske skupine, Slovenske ljud- 
ske stranke, g. Zorana Madona z dne 23. 3. 1993, ki se glasi: 

Zbiranje in predelava živalskih odpadkov (poginule živali, 
klavnični odpadki, odpadki mesne predelovalne industrije) ni 
samo pomembna gospodarska dejavnost za pridobivanje 
beljakovinskih koncentratov, temveč je zlasti pomembna 
v smislu zaščite zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja. 

V državi imamo pet tovrstnih obratov. To so obrat v Murski 
Soboti, ki je dotrajan in zaprt, od vsega začetka pa je ekološko 
sporna tudi njegova lokacija, prav tako sta v dotrajnem stanju 
•udi obrata Delamarisa in Perutninske klavnice v Pivki, obrat 
v Ptuju pa deluje zadovoljivo, vendar je primeren le za prede- 
lavo odpadkov iz perutninske klavnice. Samo obrat KOTO 
kafilerija v Zalogu ustreza zahtevam sodobnega obrata in tudi 
ekološko varno obratuje. Nadalje je obrat odprtega tipa in pod 
stalnim strokovnim nadzorom Veterinarske fakultete. 

Zaradi procesa lastninjenja podjetij, tudi naši edini vses- 
plošno ustrezni kafilerji preti, da preide v zasebno podjetje, 
katerega glavna dejavnost ni prav v ničemer vezana na to 
Proizvodnjo. Tako si bo zasebna družba pridobila na trgu 
"lonopolni položaj, dejavnost se bo v celoti podredila ozkim 
Poslovnim interesom, javnost pa bo izgubila nadzor nad tako 
vsesplošno vedno vprašljivo proizvodnjo. Podelitev koncesije 
Gospodarski družbi, ki nima konkurenta ni sprejemljiva, saj 
9re za dejavnost vsesplošnega pomena. 

i Paradi navedenih razlogov predlagam resornemu ministrstvu, 
r| da dejavnost uvrsti v sestav javnih služb, kjer bo lahko tržni 
i vidik podrejen interesom varovanja zdravja ljudi in živali, nad 
ij obratom pa uvede moratorij nad lastninjenjem. 

j) Ministrstvo za okolje in prostor je zadevno pobudo proučilo in 
(J v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
tj Prehrano - Republiško veterinarsko upravo in ugotovilo, da 
« I® omenjeno dejavnost opravljalo podjetje KOTO kafilerija 

v Zalogu skladno z veljavno zakonodajo. 

'i Jo dejavnost sedaj urejata Zakon o gospodarskih javnih služ- 
<1 °ah in Zakon o varstvu okolja, ki sta bila sprejeta na 8. seji 

U|Pžavnega zbora R Slovenije 2. 6. 1993. 

5' Zakon o gospodarskih javnih službah v tretjem členu določa, 
jj aa se z zakonom določijo obvezne gospodarske javne službe. 

'! nh*0 Zakon o varstvu okolja v 25. členu določa, da se kot p °bvezna republiška javna služba na področju ravnanja 

j  ——  
Poročevalec 

z odpadki oblikuje tudi služba zbiranja in prevažanja klavnič- 
nih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla. 
Služba zbiranja mora biti organizirana tako, da zagotavlja 
pravočasen, hiter, reden in varen odvoz navedenih odpadkov 
od povzročitelja odpadkov do kafilerije, v skladu s pravili 
ravnanja. 

Zakon o gospodarskih javnih službah v 48. in 49. členu 
določa, da se gospodarske javne službe lahko izvajajo tudi 
z obvezno koncesijo. Obvezna koncesija se lahko naloži kon- 
cesionarju le takrat, kadar je z zakonom določeno, da se 
posamezna dejavnost opravlja kot gospodarska javna služba 
vendar le takrat, kadar podelitev koncesije na podlagi razpisa 
ali iz drugega vzroka ni možna. Tako naložena obvezna kon- 
cesija pa koncesionarja ne sme ovirati pri opravljanju njegove 
redne dejavnosti ali iti na njegov račun. Na ta način bi more- 
biti lahko postal koncesionar tudi obrat KOTO kafilerija 
v Zalogu, če za opravljanje take službe iz kakršnihkoli razlo- 
gov na območju kjer deluje sploh ne bi bilo interesentov. 

Če bo republiška javna služba zagotovljena s podelitvijo kon- 
cesije eni ali več osebam zasebnega prava, bodo v koncesij- 
skem aktu, kot podlagi za pridobitev ustreznega koncesioni- 
ranja, kot tudi v koncesijski pogodbi z izbranim koncesionar- 
jem določeni vsi potrebni pogoji opravljanja javne službe. 

Tako ni razloga za bojazen, da bi imela država premajhen 
nadzor nad opravljanjem takšne dejavnosti, saj je skladno 
z zakonom koncesijsko razmerje mogoče prekiniti tudi z odv- 
zemom koncesije. 

Nadzor nad opravljanjem dejavnosti skladno s predpisi o var- 
stvu okolja pa bo opravljal tudi inšpektorat za varstvo okolja. 
Poudariti pa velja, da je opravljanje javne službe varstva 
okolja po definiciji monopolna dajavnost, saj je eden od 
namenov zagotoviti ustrezno ravnanje, oz. nadzor nad celoto 
istovrstnih odpadkov na področju cele Slovenije. 

Zahtevo poslanske pobude o uvedbi moratorija na lastninje- 
nje nad obratom kafilerije KOTO v Zalogu je treba obravnavati 
z vidika Zakona o gospodarskih javnih službah. Zakon 
o gospodarskih javnih službah v 69. členu določa, da se 
dejavnosti podjetij, ki jih bodo v bodoče opravljale javne 
službe ne morejo lastniniti v tistem delu, ki ustreza vrednosti 
deleža družbenega kapitala, ki je bil pridobljen v okviru finan- 
ciranja preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti ozi- 
roma sistema financiranja javne porabe. 

Po podatkih dobljenih iz podjetja KOTO izhaja, da je obrat 
kafilerija v Zalogu le del sistema KOTO. Podjetje KOTO pa ni 
pridobilo nikoli nikakršnega deleža držubenega kapitala 
v okviru financiranja preko sistema samoupravnih interesnih 
skupnosti oziroma sistema financiranja javne porabe, zato bi 
bil moratorij na lastninjenje brez pravne podlage. 

Odgovor |e usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo In prehrano - Republiško veterinarsko upravo. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo IRENE 
OMAN, da vlada določi odstotek domače neza- 
poslenosti, ki bi bil zgornja meja za zaposlova- 
nje tujcev 

Gospa Irena Oman, poslanka samostojne poslanske skupine, 
je dala pobudo, naj Vlada Republike Slovenije ob sedanji 
stopnji brezposelnosti omeji zaposlovanje tujih državljanov. 
Konkretno predlaga, naj bi Vlada dovoljevala zaposlovanje 
tujcev šele takrat, ko bi bilo domačih nezaposlenih manj kot 
5% zaposlene populacije. 

V zvezi s predloženo pobudo daje Vlada Republike Slovenije 
naslednji odgovor: 

Zakon o zaposlovanju tujcev, ki je začel veljati 18. 7. 1992, je 
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zasnovan tako, da omogoča tako omejitveno kot liberalnejšo 
politiko zaposlovanja tujih delavcev, odvisno od trenutnih 
potreb na trgu delovne sile. Zakon namreč določa, da se 
delovno dovoljenje lahko izda samo pod pogojem, da v evi- 
denci Republiškega zakona za zaposlovanje med brezposel- 
nimi osebami na določenem območju ni ustreznega kandi- 
data, ki bi izpolnjeval splošne in posebne pogoje, ki jih delo- 
dajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja, ter bi bil 
zaposlitev pripravljen sprejeti. Če so na zavodu ustrezni 
iskalci zaposlitve, ki so delo tudi v resnici pripravljeni sprejeti, 
zavod delovnega dovoljenja ne izda. Na tak način se po eni 
strani ščitijo domači iskalci zaposlitve, na drugi strani pa se 
omogoča delodajalcem, da najdejo ustrezne delavce med 
tujci, če ni primernih kandidatov med našimi državljani. Dej- 
stvo je namreč, da določenih del domače brezposelne osebe 
ne želijo opravljati oziroma da med prijavljenimi iskalci zapo- 
slitve na zavodu včasih ni mogoče najti ustreznega strokov- 
njaka, ki bi bil primeren za opravljanje ponujenega dela. 

Tako je bilo v letu 1993 na prošnjo delodajalcev za tujce 
izdanih 3.411 delovnih dovolenj v trajanju najdlje za eno leto. 

Popolna zapora domačega trga delovne sile za tuje delavce, 
kot jo gleda na trenutno stopnjo brezposelnosti predlaga 
poslanka, bi imela škodljive posledice predvsem za deloda- 
jalce, saj bi se lahko zgodilo, da kljub večjemu številu brezpo- 
selnih ne bi mogli najti ustreznih delavcev. Poleg tega pa je 
treba opozoriti, da nastajajo določene potrebe po odpiranju 
slovenskega trga delovne sile tudi v zvezi z našo usmeritvijo 
k Evropi. Tuje vlaganje, tehnično sodelovanje, zunanjetrgo- 
vinsko poslovanje ter nastajanje tujih firm pri nas posledično 
zahtevajo tudi zaposlovanje določenega števila tujih državlja- 
nov, ki bi ga s predlaganimi omejitvami onemogočili. Ob teh 
povsem vsebinskih razlogih pa Vlada Republike Slovenije tudi 
meni, da nima zakonske podlage oziroma pooblastila, ki bi ji, 
kot zahteva poslanka, omogočilo določitev odstotka domače 
nezaposlenosti, ki bi bil prag, katerega prestop bi prepovedal 
zaposlovanje tujcev. 

Glede na vse navedeno Vlada Republike Slovenije pobude ne 
sprejema, pri čemer poudarja, da je trenutna politika zaposlo- 
vanja tujcev glede na sedanjo stopnjo brezposelnosti v Repu- 
bliki Sloveniji omejitvena in da je zakon tak, da ga ni treba 
spreminjati. 

Za obravnavo v Vladi RS je odgovor pripravilo Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. 

MNENJE 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo o pobudi 
MARIJE POZSONEC v zvezi z vračanjem premo- 
ženja urbarialnim skupnostim 

Ga. Marija Poszonec, poslanka v Državnem zboru Republike 
Slovenije je 20. 5. 1993 dala pobudo, da se čimprej zakonsko 
uredi možnost vrnitve urbarialnih gozdov in pašnikov. 

Na to pobudo daje ministrstvo naslednje mnenje: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob sprejemu Zakona 
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
zadolžil Vlado Republike Slovenije, da do 1. 4. 1993 pripravi 
zakon, ki bo uredil vračanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
agrarnim skupnostim. V zvezi s tem sklepom je Vlada Repu- 
blike Slovenije v maju 1993 Državnemu zboru sporočila, da 
tega zakona ni mogoče pripraviti v roku in je predlagala, da se 
rok za predložitev zakona podaljša na september 1993. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo skupaj s strokovnjaki 
proučuje možnost zakonske ureditve vračanja premoženja 
agrarnim in drugim skupnostim. Ker je šlo pri različnih obli- 
kah teh skupnosti za različno premoženje in različne pravice, 
je treba proučiti vse te različnosti in na podlagi tega predla- 
gati ustrezne rešitve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo CIRILA 
PUCKA o odkupu službenih stanovanj po stano- 
vanjskem zakonu 

Na poslansko vprašanje oziroma zahtevo, da Vlada Republike 
Slovenije poda poimenski seznam vseh tistih funkcionarjev 
(bivših in sedanjih), ki so po stanovanjskem zakonu kupili 
službena stanovanja s točnimi podatki o velikosti in kvaliteti 
stanovanj, plačani kupnini in plačilnih pogojih, pa niso imeli 
pravice do nakupa odgovarjamo naslednje: 

Na podlagi 117. člena stanovanjskega zakona je Republika 
Slovenija v zakonsko določenem roku dolžna prodati na zah- 
tevo imetnika stnaovanjske pravice, ki je to pravico na dan 
uveljavitve tega zakona imel, z njegovo pisno privolitvijo pa 
tudi njegovemu ožjemu družinskemu članu, bremen prosto 
stanovanje, na katerem je imel stanovanjsko pravico. Glede 
na navedeno zakonsko določbo ni bilo po stanovanjskem 
zakonu prodano nobeno stanovanje v lasti Republike Slove- 
nije nikomur, ki ne bi imel stanovanjske pravice na stanovanju 
in s tem ne pravice do nakupa. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo MARJANA 
STANIČA za ustanovitev agencije za opravljanje 
s premoženjem Republike Slovenije 

V zvezi s poslansko pobudo poslanca Marjana Staniča za 
ustanovitev agencije za opravljanje s premoženjem Republike 
Slovenije daje Vlada Republike Slovenije naslednje pojasnilo: 

Vsebina pobude bo upoštevana v zakonu o organizaciji mini- 
strstev, v katerem bodo na novo opredeljena delovna 
področja posameznih ministrstev. Po osnutku tega zakona bo 
upravljanje premoženja Republike Slovenije (zakladnica) 
sodilo v delovno področje Ministrstva za finance, ki za to 
področje ne predvideva posebnega organa (agencije). Po 
uveljavitvi zakona bo zato potrebno ustrezno spremeniti 
delovno področje vladne službe - Servis skupnih služb. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi skupine 

poslancev, da se začne postopek za podpis 
Evropske listine lokalne samouprave 
————————   

Evropska listina lokalne samouprave, ki je bila sprejeta leta J 
1985 v Strasbourgu, pomeni temeljni dokument Sveta Evrop0 

na področju lokalne samouprave. Listino so že podpisal® , 
države-članice Sveta Evrope. Lokalna samouprava tudi sicer 
postaja osrednja tema v telesih Sveta Evrope, v katerih polno- 
pravno sodeluje tudi Republika Slovenija. Evropska listina J« 
bila tudi ena od podlag za pripravo predloga za izdajo zakona 
Republike Slovenije o lokalni samoupravi z osnutkom zakona 

Vlada;Republike Slovenije podpira pobudo skupine posla"] 
cev Državnega zbora Republike Slovenije, da se začne posto- 
pek za podpis Evropske listine lokalne samouprave. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje prlpr8' 
vilo Ministrstvo za pravosodje. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V d odgovornega urednika Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. šubii ^ 
4, telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o , Dunajska 5. Ljubljana - Cen« izvoda 100 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacij 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215), številka 
(061) 158-173.  ^ 
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