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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAČASNI PREPOVEDI 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

PRAVNIH OSEB, KI PRIREJAJO 

POSEBNE IGRE NA SREČO (ZZPLP-A) 

- EPA 1342 - hitri postopek 

Jože Jagodnik, poslanec 
Breda Pečan, poslanka 

Podpisana poslanca pošiljava na podlagi 174. in 175. 
člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93 in št. 
80/94) v obravnavo in sprejem 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI LASTNINSKEGA PREO- 
BLIKOVANJA PRAVNIH OSEB, KI PRIREJAJO POSEBNE 
IGRE NA SREČO. 
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gava, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon po 
hitrem postopku. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bova pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 

delu njegovih organov sodelovala kot predlagatelja Jože 
Jagodnik in Breda Pečan. 

Obrazložitev: 

Sprejemanje predlaganega zakona po hitrem postopku 
narekuje potreba po zaščiti interesov zaposlenih v podjet- 
jih, ki jim Zakon o začasni prepovedi lastninskega preobli- 
kovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, 
preprečuje lastninjenje tistega dela družbenega kapitala, 
ki ni udeležen pri igrah na srečo, pa tudi potreba po 
dokončnem preoblikovanju družbene lastnine. 

Zaradi navedenih razlogov štejeva, da je hitri postopek 
utemeljen. Jože Jagodnjki | r 

Breda Pečan, l.r.' 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja prav- 
nih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Ur. I. RS, št. 35/94 
- v nadaljevanju: zakon) prepoveduje vsem pravnim osebam, 
ki prirejajo posebne igre na srečo, vse statusne spremembe, 
ki predstavljajo kakršnokoli spremembo v strukturi osnov- 
nega kapitala, statusni obliki ali lastnini nad osnovnim kapita- 
lom pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, dokler 
se lastninsko ne preoblikujejo v skladu s posebnim zakonom. 

Nadalje prepoveduje zakon pravnim osebam, ki prirejajo 
posebne igre na srečo, vsakršno razpolaganje z lastniškimi 
deleži ali delnicami pravnih oseb in veže do sprejetja poseb- 
nega zakona vsako prodajo, vlaganje, kakršnokoli razpolaga- 
nje s sredstvi večje vrednosti, dajanje ali najemanje kreditov, 
če to presega okvir njihovega rednega poslovanja, za pred- 
hodno soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo. 

Dosedanja praksa in izkušnje nekaterih pravnih oseb, ki se 
želijo lastninsko preoblikovati in se le obrobno ukvarjajo z 
dejavnostjo prirejanja posebnih iger na srečo, kažejo, da 
omejitve, ki izvirajo iz zakona, onemogočajo in zavirajo nji- 
hovo siceršnje lastninsko preoblikovanje. 

Da bi pravnim osebam, katerih statusna oblika je taka, da 
preprečuje lastninsko preoblikovanje tistih delov podjetja, ki 
nimajo nobene neposredne zveze z dejavnostjo prirejanja 
posebnih iger na srečo zaradi prepovedi, ki izhajajo iz zakona, 
omogočili lastninsko preoblikovanje podjetja v tistem delu, 
kjer se ne prireja posebnih iger na srečo, predlagamo dopol- 
nitev zakona, kot izhaja iz nadaljevanja besedila predloga 
njegovih dopolnitev. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo zakona se pravnim osebam, ki kot 
eno od dejavnosti opravljajo dejavnost prirejanja posebnih 
iger na srečo, omogoča brezplačen prenos kapitalskih naložb 
s pogodbo na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

Cilj predlagane dopolnitve je pravnim osebam, ki prirejajo 
posebne igre na srečo, kljub prepovedim, določenim v 
zakonu, posredno omogočiti, da se v tistem delu, ki ne prireja 
posebnih iger na srečo, lastninsko preoblikujejo. 

Za tak prenos mora pravna oseba, zaradi preprečitve morebit- 
nih nepravilnosti, izpolnjevati v predlogu dopolnitev zakona 
eksplicitno določene pogoje. 

V pravni osebi, ki namerava opraviti tak prenos, morajo biti 
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pravnomočno končani vsi revizijski in iz njih izhajajoči even- 
tualni sodni postopki po 6. in 7. členu Zakona o začasni 
prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prire- 
jajo posebne igre na srečo. 

Pred prenosom je potrebno s strani Agencije Republike Slo- 
venije za plačilni promet, nadziranje in informiranje pridobiti 
pisno potrdilo, da je revizijski postopek pravnomočno končan 
in da je pravna oseba plačala vse davke na dobiček iz naslova 
opravljanja igralniške dejavnosti. 

Pred brezplačnim prenosom kapitalskih naložb na Sklad RS 
za razvoj je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje Agen- 
cije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana dopolnitev zakona na proračun ne bo vplivala. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja 
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Ur. I. RS, št. 
35/94) se za 2. členom doda nov 2a. člen, ki se glasi: 

Pravne osebe oziroma deli pravnih oseb, ki prirejajo posebne 
igre na srečo, lahko s pogodbo brezplačno prenesejo svoje 
kapitalske naložbe na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

Pravne osebe, katerih delnice ali poslovni deleži se brez- 
plačno prenašajo na Sklad RS za razvoj, ne smejo prirejati 
posebnih iger na srečo in ne smejo imeti v lasti sredstev, ki so 
potrebna za opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo prenesti s 
pogodbo na Sklad RS za razvoj svojo kapitalsko naložbo tudi 
tiste pravne osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona 
med svojimi sredstvi kapitalsko naložbo v pravno osebo, ki 
prireja posebne igre na srečo, če ta ne presega 20% osnov- 
nega kapitala pravne osebe, ki prireja posebne igre na srečo. 

Pred sklenitvijo pogodbe s Skladom RS za razvoj mora pravna 
oseba pridobiti predhodno potrdilo Agencije RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje iz 5. odstavka tega člena in 
soglasje Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
potrdi, da so revizijski postopki iz 6. in 7. člena tega zakona 
zaključeni, da se je pravna oseba z revizijskim poročilom 
uskladila, oziroma, da je morebitni pravdni postopek iz 
naslova vložene tožbe zoper odločbo revizijskega organa 
pravnomočno končan. Prav tako Agencija RS za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje potrdi, da je pravna oseba iz 
naslova prirejanja posebnih iger na srečo poravnala vsa pred- 
pisane davke. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1 členu prirejajo posebne igre na srečo, dovoli, da s pogodbo brez- 
plačno prenesejo kapitalske naložbe na Sklad RS za razvoj, 

S predloženim besedilom 1. člena dopolnitev Zakona o P" čemer so vezane na predhodno soglasje Agencije RS za 
začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, plačilni promet, nadziranje in informiranje m Agencije Hb za 
ki prirejajo posebne igre na srečo, se pravnim osebam, ki prestrukturiranje in privatizacijo. 
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Predlog zakona o 

PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST 

(ZPSV) 

- EPA 1344 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 
VARNOST, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku iz naslednjih razlogov: 

Predlog zakona o prispevkih za socialno varnost je 
sestavni del ukrepov ob predlaganju proračuna Republike 
Slovenije za leto 1996. Z rešitvami, predlaganimi v zakonu, 
se znižuje zbirna stopnja prispevkov za socialno varnost s 
44,7% na 42,0%. S tem se uresničuje predlog v proračun- 
skem memorandumu za leto 1996, po katerem naj bi se 
povečala konkurenčna sposobnost slovenskega gospo- 
darstva tudi preko znižanj zbirnih stopenj prispevkov za 
socialno varnost in s tem znižanje stroškov dela v letu 
1996. 

S predlogom zakona, v katerem so določene stopnje pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stopnje 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, stopnje 
prispevkov za porodniško varstvo in za zaposlovanje, se 
uresničuje tudi odločba Ustavnega sodišča iz leta 1994, po 
kateri se morajo stopnje prispevkov za obvezno socialno 
varnost določiti z zakonom. 

V predlogu zakona so povzete tudi rešitve iz veljavnega 
zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, za zdravstveno varstvo in za zaposlovanje iz leta 
1990, ki se nanašajo na obračunavanje in pobiranje pri- 
spevkov. 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Po 225. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) določa stopnje oziroma 
višino prispevkov Državni zbor Republike Slovenije na pred- 
log Skupščine Zavoda za pokojninško in invalidsko zvarova- 
nje Slovenije. Na tej podlagi je Državni zbor Republike Slove- 
nije sprejel odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za širši in ožji obseg pravic ter stopnje 
prispevkov za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem 
(Uradni list RS, št. 7/93). 

Na podlagi 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju (Uradni list RS, 9/92 in 13/93) je Državni 
zbor Republike Slovenije na predlog Skupščine Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejel odlok o stopnjah 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list 

RS, št. 16/94) za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe 
izven dela ter za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. 

Odlok o stopnji prispevka za porodniško varstvo (Uradni list 
RS, št. 16/94) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
podlagi 11. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list 
RS, št. 65/93 in 71/94), in sicer za zavarovance iz 1. in 4. točke 
48. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. 

Stopnja prispevka za zaposlovanje je sicer določena z zako- 
nom o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90 
do 64/94), vendar naj bi na podlagi 1. člena zakona o spre- 
membi tega zakona stopnjo določil Državni zbor Republike 
Slovenije s posebnim aktom. 

Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti in zakoni- 
tosti (Uradni list RS, št. 74/94), začetih na predlog Državnega 
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sveta, na seji dne 19. 10. 1994 odločilo, da odlok o stopnjah 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list 
RS, št. 16/94) in odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/93) nista v 
skladu z ustavo in zadolžilo Državni zbor Republike Slovenije, 
da ugotovljeno neskladnost z ustavo odpravi na ta način, da 
bo naslednjo spremembo stopenj prispevkov določil z zako- 
nom. Istočasno je sklenilo, da se postopek za oceno ustavno- 
sti odlokov o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje ustavi. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Glede na odločitev Ustavnega sodišča. Vlada Republike Slo- 
venije predlaga, da naj bi se z zakonom, poleg stopenj pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter stopenj 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, določile tudi 
stopnje prispevka za porodniško varstvo in stopnje prispevka 
za zaposlovanje. 

Gre torej za odločanje o tistih stopnjah prispevkov za socialno 
varnost, za katere je v področnih zakonih določeno, da nji- 
hovo višino določa Državni zbor Republike Slovenije, medtem 
ko je določanje prispevkov za posebne primere zavarovanja iz 
21. in 22. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju, po tretjem odstavku 226. člena navedenega zakona 
pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. Za določanje pavšalnih zneskov prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 12., 13., 14., 17., 18 
in 21. točke prvega odstavka 15. člena ter za zavarovance iz 
17. in 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju je po 57. členu navedenega zakona pristojen 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Osnovno ekonomsko izhodišče oziroma razlog, zaradi kate- 
rega Vlada z zakonom predlaga spremembe v stopnjah pri- 
spevkov za socialno varnost, je dejstvo, da je sedanja skupna 
zbirna stopnja prispevkov za socialno varnost (to je zbirna 
stopnja prispevkov delodajalcev in delojemalcev) izredno 
visoka. V letu 1995 znaša zbirna stopnja prispevkov za soci- 
alno varnost 44,70% od osnove (bruto plače), od tega zbirna 
prispevna stopnja za delodajalce 22,60% in prispevna stopnja 
za delojemalce (delavce) 22,10%. 

V zadnjih letih se je zbirna prispevna stopnja sicer zniževala (v 
letu 1992 je povprečna zbirna stopnja znašala 50,35%, v letu 
1993 se je znižala na povprečno 48,04% in v letu 1994 na 
povprečno 45,23% od bruto plače), vendar še vedno presega 
primerljive stopnje prispevkov za socialno varnost v državah 
Evropske unije in drugih zahodnih državah. Visoke prispevne 
stopnje vplivajo na visoke stroške delovne sile in s tem na 
slabšo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

Vlada je v Proračunskem memorandumu za leto 1996, kot 
enega od ključnih ukrepov makroekonomske politike za leto 
1996, ki naj bi omogočil povečanje konkurenčne sposobnosti 
slovenskega gospodarstva, opredelila potrebo po znižanju 
zbirne stopnje prispevkov za socialno varnost in s tem zniža- 
nju stroškov dela v letu 1996. 

S predlaganim zakonom o prispevkih za socialno varnost bi 
se skupna zbirna prispevna stopnja znižala od sedanjih 
44,70% na 42,00% od bruto plače, to je za 2,70 odstotnih točk. 

Po predlogu zakona naj bi bilo znižanje zbirne prispevne 
stopnje doseženo z znižanjem stopnje prispevkov za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje od sedanjih 31,00% na 
28,35% (ali za 2,65 odstotne točke) ter znižanjem stopnje 
prispevka za zaposlovanje od sedanjih 0,80% na 0,20% (ali za 
0,60 odstotne točke). Stopnja prispevka za porodniško var- 
stvo naj se ne bi spremenila (in bi ostala v višini 0,20%). Zbirna 
prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje pa naj 
bi se povečala od sedanjih 12,70% na 13,25% (ali za 0,55 
odstotne točke). 

Zakon s predlaganimi spremembami prispevnih stopenj pred- 
videva znižanje zbirne stopnje prispevkov delodajalcev od 
sedanjih 22,60% na 19,90% od bruto plače, s čimer bi nepo- 

sredno vplivali na znižanje stroškov delovne sile v podjetjih in 
drugih pravnih in fizičnih osebah, ki so zavezane za plačilo 
prispevkov delodajalcev. Zbirna stopnja prispevkov za deloje- 
malce (delavce) pa bi po predlogu zakona v globalu ostala 
nespremenjena (22,10% od bruto plače). 

V predlogu zakona so povzete tudi določbe veljavnega 
zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 
48/90,... 64/94) o osnovah, načinu obračunavanja in plačeva- 
nja prispevkov za socialno varnost in rokov za njihovo plačilo. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane spremembe stopenj prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter 
za zaposlovanje bodo imele finančne posledice tako na strani 
zavezancev za plačevanje prispevkov, kot tudi v vseh treh 
blagajnah javnega financiranja, v katerih se prihodki obliku- 
jejo iz teh prispevkov: v Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in v državnem proračunu. 

Z vidika finančnih obveznosti zavezancev za plačilo prispev- 
kov za socialno varnost bi predlagane spremembe v stopnjah 
v letu 1996 omogočile znižanje obveznosti delodajalcev 
(podjetij in drugih pravnih in fizičnih oseb, zavezancev za 
plačilo prispevkov) v letni višini okoli 27 mlrd SIT, kar pred- 
stavlja dobrih 6% celotnih prihodkov iz naslova prispevkov za 
socialno varnost v letu 1996 

Z vidika javnofinančnih prihodkov in odhodkov v posameznih 
blagajnah javnega financiranja, pa bodo predlagane spre- 
membe prispevnih stopenj povzročile naslednje finančne 
učinke: » 
Predlagano znižanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje bo v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje povzročilo zmanjšanje prihodkov v letu 1996 na letni 
ravni v višini okoli 26,5 mlrd SIT, kar predstavlja 8% predvide- 
nih prihodkov ZPIZ v letu 1996. 

Izpad prihodkov ZPIZ zaradi znižanja prispevne stopnje bo v 
letu 1996 potrebno in možno nadomestiti z naslednjimi 
ukrepi: 

- S povečanimi transferi v ZPIZ iz državnega proračuna v letu 
1996. V dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 
1996 je predvideno, da bi poleg rednih transferov sredstev za 
zagotavljanje pravic pokojninskega in invalidskega varstva in 
vračila celotnih obveznosti države do ZPIZ iz preteklih let v 
letu 1996 namenili še dodatnih 19,7 mlrd SIT sredstev za 
pokrivanje obveznosti do ZPIZ zaradi znižanja prispevne stop- 
nje. Skupno bi iz državnega proračuna za financiranje obvez- 
nosti do ZPIZ tako namenili 60,5 mlrd SIT. 

- S povečanimi prihodki ZPIZ v letu 1996 iz naslova vključitve 
samozaposlenih zavarovancev, ki so doslej plačevali zavaro- 
vanje za ožji obseg pravic, v polno obvezno zavarovanje, kar 
je predvideno v spremembah in dopolnitvah zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, ki so v parlamentarni 
proceduri in naj bi bile sprejete v mesecu januarju 1996. Na 
račun predvidene vključitve teh zavarovancev v polno pokoj- 
ninsko zavarovanje, bi se v letu 1996 prihodki ZPIZ iz naslova 
teh prispevkov povečali za okoli 5 mlrd SIT. 

Finančni učinki predlaganega znižanja prispevnih stopenj za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi bili tako kompenzi- 
rani s povečanimi transferi iz državnega proračuna in poveča- 
nimi prihodki ZPIZ iz naslova prispevkov zavezancev, ki so 
doslej plačevali zavarovanje le za ožji obseg pravic. Vendar pa 
ZPIZ v letu 1996 rie bo mogel oblikovati obveznega rezerv- 
nega sklada. Sredstva rezerv, ki jih je imel ZPIZ v letu 1995 
naložena v državnih vrednostnih papirjih, pa bodo do konca 
letošnjega leta v celoti koriščena za pokritje letošnjega pri- 
manjkljaja. Zato so v predlogu zakona o izvrševanju prora- 
čuna Republike Slovenije predvideni mehanizmi, ki bodo 
zagotavljali tekoče izplačevanje zakonsko določenih pravic iz 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja z angažiranjem 
sredstev iz državnega proračuna. 

Predlagane spremembe v višini prispevnih stopenj za 
obvezno zdravstveno zavarovanje bodo pomenile v letu 1996 
povečanje prihodkov ZZZS za okoli 5,5 mlrd SIT, kar bi ob 
predlaganih drugih ukrepih na področju obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja in dodatnem povečanju deleža prosto- 
voljnega zavarovanja v financiranju posameznih zdravstvenih 
storitev omogočilo, da bilanca obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v letu 1996 ne bo izkazovala primanjkljaja. 

Znižanje stopnje prispevka za zaposlovanje, ki je prihodek 
državnega proračuna, pa bo v letu 1996 pomenilo zmanjšanje 
proračunskih prihodkov za okoli 6 mlrd SIT, kar je upoštevano 
v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 1996. S 
tem bo dosežena dodatna razbremenitev stroškov delovne 
sile, sredstva, potrebna za financiranje nalog, ki izhajajo iz 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti pa bodo zagotovljena iz drugih virov državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določa obračunavanje in plačevanje ter 
stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno 
varnost) v skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki 
uvedeni. 

I. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV 

2. člen 

Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavaro- 
vanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiški zavod za 
zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zave- 
zanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94), z zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 9/92 in 13/93), z zakonom o družinskih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in z zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 5/91, 17/91 - popravek, 12/92, 71/93, 2/94 - popra- 
vek in 38/94). 

3. člen 

Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto 
plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače 
določeno. 

Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domačem deloda- 
jalcu in so razporejeni na delo v tujino, plačujejo prispevke za 
socialno varnost od osnove, od katere se po posebnem 
zakonu plačuje davek od plač, če ni z zakoni ali mednarod- 
nimi sporazumi drugače določeno. 

V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov za soci- 
alno varnost iz prvega in drugega odstavka se ne štejejo drugi 
prejemki iz delovnega razmerja. 

Prispevke za socialno varnost po tem členu obračunavajo 
delodajalci - izplačevalci plač ob dvigu sredstev za izplačilo 
plač, plačujejo pa jih v šestih dneh po izplačilu plač, vendar 
najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač. 

' 4. člen 

Zavezanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevek za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami 

izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, če ni z zakoni drugače določeno. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za porodniško 
varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere 
plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Prispevke za socialno varnost po prvem in drugem odstavku 
tega člena plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za prete- 
kli mesec: zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih 
sami izberejo, in so tudi delodajalci, plačujejo prispevke v 
šestih dneh po izplačilu plač. 

5. člen 

Zavezanci - kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge 
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni 
poklic, plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo od 
osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje in iz bruto nadomestil v skladu s predpisi o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Prispevke iz prvega in drugega odstavka tega člena plačujejo 
za družinske člane zavezanci, ki so zavezani za plačevanje 
davka od dohodka iz kmetijstva. 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena, ki plačujejo prispe- 
vek za obvezno zdravstveno zavarovanje od katastrskega 
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, plačujejo prispevek 
za zdravstveno zavarovanje v rokih in na način, določen s 
posebnim zakonom za plačevanje davka od dohodka iz kme- 

Delodajalci plačujejo prispevke za socialno varnost od bruto 
plač in od bruto nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih, ki bremenijo deloda- 
jalce, če z zakoni ni drugače določeno. 

Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prejšnjega odstavka 
so tudi zavarovanci, ki nimajo plače, razen zavarovancev iz 5. 
člena tega zakona. 
Prispevki za socialno varnost iz prvega odstavka tega člena se 
obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo plač, plačujejo pa 
se v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do 
prvega naslednjega izplačila plač. 

Prispevke za socialno varnost iz drugega odstavka tega člena 
plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec: 
zavezanci, ki so tudi delodajalci pa plačujejo prispevke naj- 
pozneje v šestih dneh po izplačilu plač. 

Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje in občine 
plačujejo prispevke za socialno varnost v rokih, določenih za 
plačilo prispevkov delodajalcev. 

7. člen 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev in zavezancev iz 4. 
člena tega zakona se vštevajo med odhodke pred ugotovitvijo 
dobička. 

II. STOPNJE PRISPEVKOV 

1. PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

8. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo: 
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- zavarovanci po stopnji 15,50% 
- delodajalci po stopnji 12,85% 

9. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji 
obseg pravic plačujejo: 

- zavarovanci po stopnji 13,33% 
- delodajalci po stopnji 11,05% 

- Republika Slovenija za zavarovance iz 19. točke 
prvega odstavka 15. člena, pravne in fizične osebe za 
primer iz 1. do 9. točke 17. člena in 18. člena ter 
zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZZ po stopnji 0,18% 

3. PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 

13. člen 

Prispevek za porodniško varstvo plačujejo: 

10. člen 

Prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, 
plačujejo delodajalci po stopnjah: 

- za povečanje od 12 na 14 mesecev po stopnji 4,20% 
- za povečanje od 12 na 15 mesecev po stopnji 6,25% 
- za povečanje od 12 na 16 mesecev po stopnji 8,40% 
- za povečanje od 12 na 17 mesecev po stopnji 10,55% 
- za povečanje od 12 na 18 mesecev po stopnji 12,60% 

2. PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVARO- 
VANJE 

11. člen 

Prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
dela plačujejo: 

1. za vse pravice 
- zavarovanci iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. točke prvega 
odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: 
ZZZ) po stopnji 6,36% 

- delodajalci za zavarovance iz 1., 2., in 3. točke 
prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 4., 5., 6. in 
8. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila pot- 
nih stroškov, pogrebnino in posmrtnino 
- Republiški Zavod za zaposlovanje za zavarovance 
iz 9. točke prvega odstavka 15. člena, Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za zavaro- 
vance iz 10. točke prvega odstavka 15. člena, Repu- 
blika Slovenija za zavarovance iz 15., 16. in 19. točke 
prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 20. točke 
prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 5,76% 

3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov 
- zavarovanci iz 7. in 11. točke prvega odstavka 15. 
člena ZZZ po stopnji 5,21% 

3a. za zdravstvene storitve in povračila potnih stro- 
škov kmetje, pri katerih je osnova katastrski dohodek 
od kmetijskih in gozdnih zemljišč, po stopnji 18,78% 

4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino 
- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena 
ZZZ po stopnji. 1,15% 

- zavarovanci iz prve in druge alinee 1. točke 48. člena ZZZ 
po stopnji 0,10% 
- delodajalci po stopnji 0,10% 
- zavarovanci iz 4. točke 48. člena ZZZ po stopnji 0,20% 

4. PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 

14. člen 

Prispevek za zaposlovanje plačujejo: 

- zavarovanci po stopnji 0,14% 
- delodajalci po stopnji 0,06% 

III. SKUPNE DOLOČBE 

15. člen 

Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, 
ki jih plačujejo zavezanci iz 2. člena tega zakona, razen 
fizičnih oseb, in obresti ter pravice do vračila nepravilno ali 
preveč plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe 
posebnega zakona, ki se nanašajo na zastaranje pri plačeva- 
nju davka od dobička pravnih oseb. 

Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter 
vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizter- 
ljivosti; poroštva; zastaranja in kaznovanja, ki jih plačujejo 
fizične osebe iz 2. člena tega zakona, se uporabljajo določbe 
zakona o dohodnini, če ni s tem zakonom oziroma posebnimi 
predpisi drugače določeno. 

16. člen 

Delodajalci, ki niso pravne osebe, so dolžni Republiški upravi 
za javne prihodke dostaviti obračun prispevkov za socialno 
varnost in plačilne liste za pri njih zaposlene osebe najkasneje 
na dan izplačila plač. 

Zavezanci iz 4. člena tega zakona so dolžni dostaviti obračun 
prispevkov za socialno varnost Republiški upravi za javne 
prihodke najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, 
če pa so tudi delodajalci, pa v roku iz prejšnjega odstavka. 

17. člen 

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov po 
tem zakonu opravljata Agencija RS za plačilni promet, nadzi- 
ranje in informiranje in Republiška uprava za javne prihodke v 
skladu s posebnimi predpisi. 

IV. KAZENSKE DOLOĆBE 

12. člen 

Prispevke za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni plačujejo: 

1. za vse pravice 
- delodajalci za zavarovance iz 1., 2., 3. točke prvega 
odstavka 15. člena, zavarovanci iz 5., 6., 8. točke 
prvega odstavka 15. člena ter zavarovanci iz 7. točke 
prvega odstavka 15. člena ZZZ, ki so pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, po stopnji 0,53% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila pot- 
nih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino 

18. člen 

Z denarno kaznijo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek fizična oseba, z denarno kaznijo od 1.000.000 do 
6.000.000 tolarjev pa se kaznuje pravna oseba: 

- če ne obračuna in ne plača v roku prispevkov za socialno 
varnost od osnove in na način, kot je določeno v 3., 4. in 6. 
členu tega zakona in, če nepravilno obračuna in plača pri- 
spevke za socialno varnost (3., 4. in 6. člen); 

- če ne dostavi ali če ne dostavi v roku Republiški upravi za 
javne prihodke obračuna prispevkov za socialno varnost ozi- 
roma plačilne liste za zaposlene (16. člen). 
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Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 se za prekrške iz 
prve alinee prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

19. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o 
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90,14/92, 

9/92, 10/93, 43/93, 57/93, 64/94), odlok o stopnjah prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/ 
93), odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje (Uradni list RS, št. 16/94) in odlok o stopnji 
prispevka za porodniško varstvo (Uradni list RS, št. 16/94).E 

20. člen 

Ta zakon začne veljati 1. februarja 1996. 

OBRAZLOŽITEV 

V Republiki Sloveniji je sistem prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje urejen z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94), 
sistem prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje z 
zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93), sistem prispevka za 
porodniško varstvo z zakonom o družinskih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 65/93 in 71/94) in sistem prispevka za 
zaposlovanje z zakonom o prispevkih za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Uradni list RS, št. 48/90 do 64/94). Po pooblastilu navedenih 
zakonov je stopnje prispevkov določal Državni zbor z odlo- 
kom. Glede na odločitev Ustavnega sodišča naj bi stopnje 
prispevkov določal Državni zbor z zakonom. 

V predlogu zakona je zato smiselno povzeta vsebina veljav- 
nega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
zdravstvenem varstvu in zaposlovanju ( v nadaljevanju: pri- 
spevki za socialno varnost) in sedanjih odlokov o stopnjah 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo, glede 
prispevka za zaposlovanje pa je v zakonu povzeta vsebina 2. 
člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, 
št. 64/94). 

Osnovno ekonomsko izhodišče, ki je vodilo Vlado pri pred- 
logu zakona, je dejstvo, da je sedanja zbirna stopnja prispev- 
kov za socialno varnost v Sloveniji izredno visoka. V zadnjih 
štirih letih se je skupna zbirna stopnja prispevkov za socialno 
varnost, ki zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prispevek za zaposlovanje ter prispevek za porodniško var- 
stvo, sicer nekoliko znižala: tako je v letu 1992 povprečna 
zbirna stopnja prispevkov znašala 50,35% od bruto plače, v 
letu 1993 se je v povprečju znižala na 48,04%, v letu 1994 je 
povprečna zbirna stopnja dosegla 45,23%, v letošnjem letu pa 
zbirna stopnja vseh prispevkov znaša 44,70%. Zbirna stopnja 
prispevkov za socialno varnost tako še vedno močno presega 
primerljive stopnje prispevkov za socialno varnost v državah 
Evropske unije in drugih zahodnih državah, kar vpliva na 
relativno visoke stroške delovne sile in poslabšuje konkurenč- 
nost slovenskega gospodarstva. 

Vlada je v Proračunskem memorandumu za leto 1996 oprede- 
lila ekonomsko in socialno politiko, ki naj zagotovi nadaljeva- 
nje dinamične gospodarske rasti, nadaljnje zniževanje infla- 
cije, povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega 
gospodarstva in ohranjanje dosežene ravni socialne varnosti. 
V Proračunskem memorandumu je kot eden od bistvenih 
pogojev za doseganje večje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva v prihodnjem letu opredeljena politika javnih 
financ, ki naj bi v letu 1996 zagotovila znižanje globalnega 
deleža javnofinančnih prihodkov in odhodkov v bruto doma- 
čem proizvodu. Z nadaljevanjem politike prestrukturiranja 
javnofinančnih virov naj bi z zniževanjem stopenj prispevkov 
za socialno varnost, ki predstavljajo največji del neposrednih 
obremenitev podjetij, dosegli nujno potrebno razbremenjeva- 
nje stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti sloven- 
skega gospodarstva. 

Osnovne rešitve, ki jih predlagamo v zakonu, so usmerjene v 
znižanje globalne zbirne stopnje prispevkov za socialno var- 
nost v letu 1996. S predlaganimi rešitvami bi se tako skupna 

zbirna stopnja prispevkov znižala od sedanjih 44,70% na 
42,00%, to je za 2,70 odstotnih točk. 

Po predlogu zakona naj bi bilo znižanje zbirne stopnje pri- 
spevkov doseženo z znižanjem stopnje prispevkov za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje od sedanjih 31,00% na 
28,35%, ter znižanjem prispevne stopnje za zaposlovanje od 
sedanjih 0,80% na 0,20%. Stopnja prispevka za porodniško 
varstvo naj se ne bi spremenila. Zbirna prispevna stopnja za 
obvezno zdravstveno zavarovanje pa naj bi se povečala od 
sedanjih 12,70% na 13,25%. 

Predlagano znižanje zbirne prispevne stopnje naj bi bilo 
doseženo z znižanjem prispevnih stopenj za delodajalce 
(podjetja in druge pravne in fizične osebe, ki so zavezanci za 
plačilo prispevkov): od sedanjih 22,60% na predlaganih 
19,90%, medtem ko naj bi zbirna prispevna stopnja za deloje- 
malce (delavce oz. zavarovance) ostala nespremenjena v 
višini 22,10%. S tem bi neposredno vplivali na znižanje stro- 
škov delovne sile v podjetjih in drugih pravnih in fizičnih 
osebah, ki so zavezanci za plačilo prispevkov. 

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV 

Krog zavezancev za plačevanje prispevkov za socialno var- 
nost je opredeljen v 2. členu predloga zakona. Poleg zavaro- 
vancev in delodajalcev je skladno s predpisi, ki urejajo posa- 
mezna področja zavarovanja, kot plačnik prispevkov za zava- 
rovance, ki jih po zakonu sami ne plačujejo, določena Repu- 
blika Slovenija (napr. za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so 
uživalci invalidnin, republiških priznavalnin - 15. točka 15. 
člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju; za osebe, ki prejemajo nadomestilo po zakonu o druž- 
benem varstvu duševno prizadetih odraslih oseb - 16. točka 
15. člena; za vojaške obveznike, ki so v civilni službi, kot 
nadomestilo vojaškega roka - 19. točka 15. člena), Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (za uživalce 
pokojnin oziroma preživnin - 10. točka 15. člena) in Republi- 
ški zavod za zaposlovanje (za brezposelne osebe, ki pri 
Zavodu za zaposlovanje prejemajo denarno nadomestilo ozi- 
roma denarno pomoč - 9. točka 15. člena). 

V 3. do 6. člena predloga zakona so smiselno povzete določbe 
o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov ter rokih za 
plačilo prispevkov iz veljavnega zakona o prispevkih za soci- 
alno varnost. V 3. členu predloga zakona je določena osnova 
za obračun prispevkov za delojemalce in način plačila pri- 
spevkov, ki jih izvršijo izplačevalci plač najkasneje v šestih 
dneh po izplačilu plač. V 4. členu je določen način obračuna 
in plačila prispevkov za zasebnike in za osebe, ki so zavaro- 
vani kot lastniki zasebnih podjetij, torej za zavarovance, ki 
nimajo plač. V 5. členu pa je določen način obračuna in 
plačila prispevkov za kmete, člane njihovih gospodarstev in 
druge osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic. Tudi določba glede obračunavanja in plačeva- 
nja prispevkov, obresti, zastaranja, vračila prispevkov, odpi- 
sov zaradi neizterljivosti, so povzete iz veljavnega zakona (15. 
člen predloga zakona), medtem ko je nova določba 16. člena 
predloga zakona, ki zavezuje delodajalce, ki niso pravne 
osebe, da predlagajo davčnemu organu obračun prispevkov 
in plačilne liste za sebe in za pri njih zaposlene delavce. 

9 poročevalec, št. 1 



Določba je povzeta iz predloga zakona o davčnem postopku 
in bo veljala do uporabe tega zakona. 

Kazenske določbe iz 18. člena so zaostrene v skladu s pred- 
logi v davčnem postopku. 

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

V 8. in 9. členu predloga zakona je predlagano znižanje 
stopenj prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ki jih plačujejo delodajalci, in sicer: 

- za delodajalce zavarovancev, ki so zavarovani za vse pri- 
mere zavarovanja od 15,50% na 12,85%; 
- za delodajalce zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg 
pravic, od 13,33% na 11,05%. Po tej stopnji lahko plačujejo 
prispevek le zavarovanci iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če seodločijo za 
ožji obsega pravic zavarovanja. 

Pri prispevkih, ki jih plačujejo zavarovanci (prispevki deloje- 
malcev) pa so v predlogu zakona predvidene enake (nespre- 
menjene) stopnje, kot so sedaj veljavne, in sicer: 

- za zavarovance, ki so zavarovani za vse primere zavarova- 
nja, v višini 15,50%; 
- za zavarovance za ožji obseg pravic pa v višini 13,33%. 

Za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem (10. člen) so za 
delodajalce predlagane stopnje prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v višini sedaj veljavnih stopenj. 

Razlogi za predlagano znižanje prispevnih stopenj za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje in pokritje izpada sredstev v 
ZPIZ v letu 1996: 

Sedanje stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so bile sprejete v začetku leta 1993. V letih 1991 
in 1992je zbirna stopnja prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje znašala 28,80%. Od začetka leta 1993 dalje 
stopnje niso bile spremenjene: skupna zbirna stopnja pri- 
spevkov (od delodajalcev in delojemalcev) znaša 31,00%. 
Kljub temu, da so prispevne stopnje za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje zelo visoke (bistveno višje, kot znašajo pov- 
prečne prispevne stopnje za socialno zavarovanje v državah 
Evropske unije in drugih zahodnih državah), se finančno 
poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
zadnjih dveh letih poslabšuje. Tekoče financiranje vseh 
obveznosti, ki izhajajo iz veljavnega zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, je ob naraščanju števila upravi- 
čencev tako iz naslova pokojninskega, kot iz naslova invalid- 
skega zavarovanja, povzročilo, da je ZPIZ že v letu 1994 
zaključil finančno poslovanje s tekočim primanjkljajem, ki ga 
je sicer pokril s presežkom prihodkov iz leta 1993. 

Ocena realizacije prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje za leto 1995, ki temelji na 
dejanski realizaciji v prvih desetih mesecih letošnjega leta in 
ocenjenih tokovih za zadnja dva meseca kaže, da bodo skupni 
izvirni prihodki Zavoda v letu 1995 dosegli okoli 286,9 mlrd 
SIT, tekoči transferi sredstev iz državnega proračuna bodo 
znašali 19,9 mlrd SIT in sredstva iz naslova vračila obveznosti 
države iz preteklih let 5,0 mlrd SIT. Skupaj bodo po ocenah 
ZPIZ celotni prihodki v letu 1995 znašali 311,8 mlrd SIT. V 
strukturi prihodkov ZZZS bo tako v letu 1995 odpadlo na 
prihodke od prispevkov 90,5%, na transfere iz državnega 
proračuna 8,0% in na ostale prihodke 0,5% vseh prihodkov. 

Skupni odhodki ZPIZ bodo v letu 1995 po sedanjih ocenah 
dosegli 324,4 mlrd SIT. Glavnino odhodkov predstavljajo 
pokojnine skupaj z varstvenimi dodatki. Pokojnine skupaj z 
varstvenimi dodatki (ki v strukturi odhodkov predstavljajo 
83,9%) bodo znašale okoli 272,5 mlrd SIT, druge denarne 
dajatve, vključno z dodatkom za rekreacijo upokojencev, pa 
14,2 mlrd SIT. Skupaj bodo tako denarne dajatve upokojen- 
cem v letu 1995 dosegle 286,5 mlrd SIT, kar je za okoli 21,5% 
več, kot v letu 1994 (realno povečanje za 8%). Realno poveča- 

nje pokojnin in drugih denarnih dajatev upokojencem je 
posledica nadaljnje rasti števila upokojencev (v letu 1995 bo 
skupno število upokojencev večje za okoli 1,1%) ter v seda- 
njem zakonu veljavnega tekočega usklajevanja pokojnin z 
rastjo plač skupaj z dvomesečnimi poračuni. Sedanji mehani- 
zem usklajevanja pokojnin je tako v letu 1995 povzročil, da so 
izplačila pokojnin realno naraščala hitreje od rasti plač. V letu 
1995 so poračuni pokojnin zahtevali okoli 6,5 mlrd SIT. Pri- 
spevki za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki jih ZPIZ 
plačuje Zavodu za zdravstveno zavarovanje, bodo znašali 
okoli 23,2 mlrd SIT (7,1% vseh odhodkov Zavoda). Odhodki za 
izvajanje zavarovanja in ostali stroški pa bodo v letu 1995 
znašali okoli 7 mlrd SIT (2,2% vseh odhodkov Zavoda). 

Ocena realizacije prihodkov in odhodkov ZPIZ za leto 1995 
tako kaže, da bo Zavod zaključil leto 1995 s primanjkljajem 
prihodkov v skupni višini okoli 12.6 mlrd SIT. Primanjkljaj, ki 
je v poslovanju Zavoda nastajal v teku letošnjega leta, je 
Zavod v prvi polovici leta pokrival s črpanjem sredstev na 
računih in z najemanjem likvidnostnih kreditov pri Zakladnici 
Ministrstva za finance. Po sprejemu državnega proračuna pa 
je bil primanjkljaj v višini 7,0 mlrd SIT pokrit z odkupom 
obvezno naloženih sredstev rezerv ZPIZ v državnih vrednost- 
nih papirjih s strani državnega proračuna. Večino predvide- 
nega primanjkljaja bo ZPIZ tako ob zaključnem računu za leto 
1995 pokril s sredstvi obveznega rezervnega sklada, s tem pa 
bo tudi izčrpal celotna sredstva tega sklada. 

Začasni finančni načrt za leto 1996, ki ga je Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje pripravil in predložil Držav- 
nemu zboru, temelji na globalnih makroekonomskih parame- 
trih in izhodiščih za pripravo bilanc javnega financiranja za 
leto 1996, kot so bila sprejeta s Proračunskim memorandu- 
mom za leto 1996. Pri tem finančni načrt ZPIZ upošteva 
projekcijo števila upokojencev za prihodnje leto, ki predvi- 
deva nadaljnje povečanje števila upravičencev (pri starostnih 
upokojencih za okoli 1,4%, pri invalidskih upokojencih za 
1,6% ter družinskih upokojencih za okoli 1,4%). 

Začasni finančni načrt ZPIZ za leto 1996, kot je bil predložen 
državnemu zboru, temelji na določilih sedaj veljavnega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in torej ne 
upošteva predloženih sprememb zakonodaje. 

Tako so v predloženem začasnem finančnem načrtu ZPIZ za 
leto 1996 predvideni skupni prihodki v višini 362,6 mlrd SIT (v 
tem prihodki od prispevkov po dosedanji stopnji v višini 316,2 
mlrd SIT, tekoči transferi iz državnega proračuna v višini, kot 
je predvidena v prvotnem predlogu državnega proračuna za 
leto 1996 v višini 25,6 mlrd SIT ter vračila zaostalih obveznosti 
države iz preteklih let v višini 16,3 mlrd SIT). 

Skupni odhodki ZPIZ za leto 1996 so po predloženem začas- 
nem finančnem načrtu predvideni v višini 368,4 mlrd SIT. Za 
financiranje denarnih dajatev upokojencem je predvideno 
324,8 mlrd SIT (13,4% več kot v letu 1995 kar je realno za 6% 
več kot v letošnjem letu). Predvideni obseg potrebnih sred- 
stev za financiranje pokojnin in drugih denarnih dajatev upo- 
kojencem izhaja iz sedaj veljavnega zakona in vključuje 
tekoče usklajevanje pokojnin z gibanjem povprečne plače 
vključno z dvomesečnimi poračuni. 
Začasni finančni načrt ZPIZ za leto 1996 tako kljub nespreme- 
njeni prispevni stopnji in povečanim transferom iz državnega 
proračuna predvideva primanjkljaj v višini 5,8 mlrd SIT. 

Uveljavitev predlaganega znižanja prispevnih stopenj za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot je predlagana v 
tem zakonu, je spričo učinkov, ki jih bo imelo predlagano 
znižanje na bilanco pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja za leto 1996 pogojena s sprejetjem sprememb in dopolni- 
tev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pri tem sta z vidika financiranja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pomembni zlasti dve spremembi, ki jih je 
potrebno sprejeti kot pogoj za realizacijo v tem zakonu pred- 
laganega znižanja prispevnih stopenj: 

a) ukinitev možnosti, da se samozaposleni zavarovanci vklju- 
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čujejo v zavarovanjeza ožji obseg pravic in vključitev teh 
zavarovancev v polno obvezno zavarovanje; 

b) sprememba mehanizma usklajevanja pokojnin z gibanjem 
življenjskih stroškov (s čimer se zagotavlja ohranjanje realne 
ravni pokojnin); 

Predlagano znižanje prispevnih stopenj za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, kot ga predvidevamo v tem zakonu, 
bo v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povzro- 
čilo zmanjšanje prihodkov v letu 1996 na letni ravni v višini 
okoli 26,5 mlrd SIT, kar predstavlja okoli 8% predvidenih 
prihodkov ZPIZ za leto 1996. 

Izpad prihodkov ZPIZ zaradi predlaganega znižanja prispev- 
nih stopenj bo ob uveljavitvi omenjenih sprememb in dopolni- 
tev pokojninskega zakona v letu 1996 potrebno in možno 
nadomestiti z naslednjimi ukrepi: 

a) Z dodatno povečanimi transferi iz državnega proračuna. V 
dopolnjenem predlogu državnega proračuna je za leto 1996 
predvideno, da bi poleg rednih transferov sredstev za zago- 
tavljanje pravic pokojninskega in invalidskega varstva v višini 
24,4 mlrd SIT ter vračila celotnih obveznosti države do ZPIZ iz 
preteklih let v višini 16,3 mlrd SIT namenili še dodatnih 19,7 
mlrd SIT sredstev za pokrivanje obveznosti do ZPIZ zaradi 
znižanja prispevne stopnje. Celotni transferi sredstev iz držav- 
nega proračuna v ZPIZ naj bi v letu 1996 znašali 60,5 mlrd SIT 
(v letu 1995 so celotna sredstva iz proračuna znašala 31,9 
mlrd SIT), kar predstavlja 18% vseh odhodkov ZPIZ, medtem 
ko so ti transferi v letu 1995 predstavljali 9% vseh odhodkov 
ZPIZ. 

b) S povečanimi prihodki ZPIZ iz naslova obvezne vključitve 
samozaposlenih zavarovancev v polno obvezno zavarovanje. 
Iz tega naslova bi se v letu 1996 - ob predpostavki, da se 
število samozaposlenih zavarovancev ne bi zmanjšalo - pri- 
hodki ZPIZ povečali za okoli 5 mlrd SIT. 

c) S spremembo načina usklajevanja bi se odhodki ZPIZ v letu 
1996 lahko zmanjšali za okoli 5,5 mlrd SIT. 

Z uveljavitvijo vseh teh sprememb bi se bilanca ZPIZ za leto 
1996 lahko izravnala in kljub znižanju prispevne stopnje ne bi 
izkazovala primanjkljaja. 

PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

V 11. členu predloga zakona je predlagano zvišanje stopenj 
prispevka za 
primer bolezni in poškodb izven dela, in sicer: 
- pod točko »J. za vse pravice« od 6,10% na 6,36%; 
- pod točko »2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila 
potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino« od 5,52% na 
5,76%; 
- pod točko »3. za zdravstvene storitve in povračila potnih 
stroškov od 5,00% na 5,21%; 
- pod točko »3. a za zdravstvene storitve in povračila potnih 
stroškov« za kmete, ki plačujejo prispevek od katastrskega 
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, od 18,00% na 
18,78%; 
- pod točko »4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino« 
od 1,10% na 1,15%. 

Stopnje prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni so določene v 12. členu predloga zakona. Tudi za te 
primere je predlagano zvišanje stopenj prispevka, in sicer: 

- pod točko »J. za vse pravice- od 0,50% na 0,53%, 
- pod točko '2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračil 
potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino' od 0,17% na 
0,18%. 

Predlog za zvišanje prispevnih stopenj temelji na 58. členu 
statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nada- 
ljevanju: Zavod), po katerem mora Zavod predlagati Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije ustrezno spremembo sto- 
penj prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če med 

letom ugotovi in oceni, da dotok sredstev presega ali ne 
zagotavlja nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti 
Obveznost skupščine Zavoda je, da predlaga takšno višino 
prispevne stopnje, ki zagotavlja usklajenost finančnega 
poslovanja med prihodki in odhodki Zavoda. 

Prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje so se 
zaradi presežkov prihodkov nad odhodki Zavoda od 1.3. 1992 
do 1. 4. 1994 štirikrat znižale, in sicer: odi. 3. 1992 do 5. 2. 
1993 je znašala zbirna prispevna stopnja (za vse pravice in 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni) 18,3%, od 5.2.1993 je 
znašala 14,65%, od 6. 3. 1993 dalje je znašala 13,4% in bila s 4. 
12. 1993 znižana na 13,00%. Zadnje znižanje prispevne stop- 
nje je bilo uveljavljeno s 1. 4. 1994 na 12,7%. 

■i 
Zadnje znižanje je bilo izvedeno zaradi prenosa presežkov 
sredstev, ki so nastali na podlagi previsoke prispevne stopnje 
iz leta 1993. Realiziran je bil prenos sredstev po zaključnem 
računu leta 1993 v višini 5,5 mrd SIT in izračunana prispevna 
stopnja tako, da je upoštevala projekcijo rasti plač v Sloveniji 
v letu 1994 in oceno, da se bodo odhodki Zavoda povečevali 
skladno rasti drobnoprodajnih cen v letu 1994 Izračun novih 
prispevnih stopenj je vključeval tudi oceno višine sredstev, ki 
naj bi zagotovila izplačila poračunov plač delavcev v zdrav- 
stvenih zavodih po Zakonu o plačah v javnih zavodih (Uradni 
list RS, št. 18/94). 

Prenosi sredstev iz naslova presežkov leta 1993 v višini 5,5 
mrd SIT niso zadostovali za pokritje vseh odhodkov v poslova- 
nju leta 1994. Ob sicer večjih prihodkih kot so bili načrtovani, 
je Zavod leto 1994 zaključil z izgubo v višini 1,4 mrd SIT. 
Razmere na področju likvidnosti in financiranja programa 
zdravstvenega zavarovanja so se začele zaostrovati že v zad- 
njem tromesečju leta 1994. Naraščanje stroškov se je nadalje- 
valo tudi v letu 1995, tako da je Zavod ob polletju 1995 
poslovanje zaključil z izgubo v višini 5,2 mrd SIT. 

Za zagotavljanje likvidnosti pri financiranju programa zdrav- 
stvenega zavarovanja je Zavod najemal likvidnostne kredite 
pri Ministrstvu za finance. S sprejetjem proračuna Republike 
Slovenije za leto 1995 se je kreditni odnos v začetku oktobra 
1995 preoblikoval v vračilo obvezno naloženih sredstev v 
državnih vrednostnih papirjih. S tem je Zavod od 11,5 mrd SIT, 
ki jih je imel naloženih v državnih papirjih, dobil povrnjeno 7 
mlrd SIT. 

Ocena devetmesečnega poslovanja v letu 1995 kaže, da se 
višina polletne izgube ni povečala, vendar pa je potrebno pri 
tem upoštevati vpliv poletnih mesecev na gibanje stroškov 
zdravstvenega zavarovanja, predvsem na področju zdravil in 
nadomestil zaradi bolniških odsotnosti. 

Ocena finančnega poslovanja do konca letošnjega leta upo- 
števa v aprilu sprejete ukrepe in usmeritve Skupščine Zavoda 
za znižanje oziroma racionalizacijo porabe v letu 1995. Po teh 
usmeritvah naj bi bilo znižanje odhodkov doseženo: 

- z zmanjšanjem obsega bolniško oskrbnih dni za 1,5% pri 
nespremenjenem številu pacientov, kar pomeni skrajšanje 
povprečne ležalne dobe; 
- z zmanjšanjem števila zaposlenih v zdravstvenih dejavno- 
stih za 1 %, s tem dase 50% prihrankov nameni za širitev 
preventivnih programov (narkomani, preventivno varstvo 
žensk, razvojne ambulante za otroke z motnjami v duševnem 
razvoju, itd.); 
- z zmanjšanjem predpisovanja zdravil na osnovo standardne 
porabe iz leta 1993 oz. 1994; 
- z zmanjšanjem bolniških odsotnosti nad 30 dni z upošteva- 
njem strokovnih kriterijev; 
- s povečanjem aktivnosti revizijskih služb Zavoda, RUJP in 
APPNI za izterjavo neplačanih prispevkov; 
- s preverjanjem izplačil za bolniške odsotnosti nad 30 dni 
podjetjem, ki nimajo poravnanih prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje; 
- z ukinitvijo pooblastil za potrjevanje zdravstvenih izkaznic 
zasebnikom, d. o. o. in firmam v stečaju; 
- z realnim znižanjem materialnih stroškov za delo službe 
Zavoda za 2%. 
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Na osnovi učinkov teh ukrepov in projekcije poslovanja do 
konca leta Zavod ocenjuje, da bo poslovanje leta 1995 zaklju- 
čeno z izgubo v višini okoli 10,2 mrd SIT. Izguba ob zaključ- 
nem računu naj bi se predvidoma krila s sredstvi rezervnega 
in poslovnega sklada Zavoda. 

Ob pripravi proračunskega memoranduma, proračuna RS za 
leto 1996 in ob oceni poslovanja Zavoda za leto 1995 so bile 
izdelane tudi podlage za finančni načrt Zavoda za obvezno 
zavarovanje za leto 1996, skladno z dodatnimi sklepi Držav- 
nega zbora RS z dne 14. 11. 1995. 

Pri njegovi sestavi so upoštevani predvideni globalni makro- 
ekonomski okviri za leto 1996, kot izhajajo iz proračunskega 
memoranduma in iz izhodišč za pripravo državnega prora- 
čuna za leto 1996. Nadalje so po teh izhodiščih za plače 
izvajalcev zdravstvenih storitev upoštevani popravki količni- 
kov in delovne uspešnosti po kolektivnih pogodbah, skladno 
z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih in kolektivno 
pogodbo za negospodarstvo. 

S sklepom Skupščine je predvideno tudi znižanje odstotkov 
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju do višine, ki jo določa 23. in 104. 
člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju. Po ocenah Zavoda to pomeni zman/šanje za okoli 1,7% 
vrednosti zdravstvenih storitev iz naslova obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja, ali okoli 2,1 mrd SIT prenos financira- 
nja tega dela storitev na prostovoljno zdravstveno zavaro- 
vanje. 

V podlagah za finančni načrt Zavoda za leto 1996 ni predvi- 
devno oblikovanje obveznih rezerv, kar sicer določa 65. člen 
Statuta Zavoda. S tem nastane obveza Vlade, da zagotovi 
sredstva za zagotavljanje likvidnosti Zavoda v letu 1996 in 
kritje tistih nepredvidenih rizikov, zaradi katerih so rezerve v 
Statutu Zavoda predvidene 

Podlaga za finančni načrt Zavoda za obvezno zavarovanje za 
leto 1996, so hkrati tudi osnova za izračun prispevnih stopenj 
za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Iz izračunov izhaja, da bi predlagan dvig prispevnih stopenj 
oziroma nova zbirna prispevna stopnja v višini 13,25% zagoto- 
vila financiranje sistema zdravstvenega zavarovanja v letu 
1996 na približno isti ravni kot v letu 1995 in v dosedanjem 
obsegu pravic, ki jih določa Zakon o ob naslednjih predpo- 
stavkah: 

- da se nadaljuje izvajanje usmeritev in ukrepov, ki jih je 
Skupščina Zavodasprejela v aprilu 1995 za racionalnejše 

k 
uresničevanje programa zdravstvenih storitev in drugih pravic 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; 
- da intenzivnejša izterjava prispevkov za zdravstvo s strani 
RUJP in APPNI; 
- da tudi v letu 1996 veljajo uredbe o kontroli cen zdravil; 
- da se čimprej sprejme Zakon o zdravilih; 
- da se čimprej pripravijo in sprejmejo spremembe zakona o 
zdravstvenem varstvuin zdravstvenem zavarovanju, s katerimi 
se določi višina najnižje prispevne osnove za samostojne 
podjetnike - posameznike. 

Na podlagi navedenega bodo prihodki in odhodki Zavoda za 
obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1996 uravnoteženi 
in bodo znašali okoli 162 mrd SIT. 

PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO 

V13. členu predloga zakona je določena stopnja prispevka za 
porodniško varstvo v višini 0,10%, po kateri plačujejo prispe- 
vek zavarovanci iz prve in druge alineje 1. točke 48. člena 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
ter stopnja prispevka za porodniško varstvo v višini 0,10%, po 
kateri plačujejo prispevek njihovi delodajalci. 

Pri zavarovancih iz 4. točke 48. člena zakona (kmetje) pomeni 
stopnja »0,20%» seštevek stopnje zavarovanca in stopnje 
delodajalca. S tem so ti zavarovanci glede višine obveznosti 
izenačeni z zasebniki. 

Z zakonom predlagane prispevne stopnje za porodniško var- 
stvo ostajajo enake dosedanjim stopnjam in se ne spremi- 
njajo. 

PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 

V 14. členu predloga zakona je določena stopnja prispevka za 
zaposlovanje, ki jo plačujejo zavarovanci iz 1.,2„ 3. in 5. točke 
3. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. Stopnja 
prispevka se za zavarovance znižuje od sedanje 0,40% na 
0.14%. 

Predlagana stopnja prispevka za zaposlovanje za delodajalce 
pa se znižuje od sedanje 0,40% na 0,06%. 

Z znižanjem prispevne stopnje za zaposlovanje bo dosežena 
razbremenitev stroškov dela, sredstva, potrebna za financira- 
nje prejemkov na podlagi 3. člena zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 
do 38/94) pa se bodo v državnem proračunu zagotovila Iz 
drugih virov državnega proračuna. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 SOGLASJU 

REPUDLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA 

NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI 

DANKI ZA 0RN0V0 IN RAZVOJ 

(ZSDAER-A) 

- EPA 1345 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA 
NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN 
RAZVOJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Da bi zagotovili tekoče financiranje gradbenih del, ki so že 
v teku, Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku, ker bo le tako možno nemoteno nadalje- 

vati gradnjo odsekov na trasi AC Hoče-Arja vas v letu 
1996. Realizacija zastavljenih ciljev v Nacionalnem pro- 
gramu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji sodi med 
izredne potrebe države. 

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: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 

UVOD 

OCENA STANJA 

Državni zbor je v letu 1994 sprejel zakon o soglasju Republike 
Slovenije DARS d. d. za najetje kredita pri Evropski banki za 
obnovo in razvoj (Uradni list RS, 5t. 23/94). S tem zakonom je 
določeno, da se kredit v višini 32,7 mio USD nameni za 
izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Sentilj. 

DARS d. d. je po izvedenem mednarodnem javnem razpisu 
oddala dela za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Sen- 
tilj s pogodbo, z dne 7.6.1994, za ceno 3.726.470.580 SIT, 
Dosežena pogodbena cena pomeni, da bo pri izgradnji avto- 
cestnega odseka Pesnica-Šentilj ostal neizkoriščen del 
namenskih sredstev kredita EBRD v višini 9,5 mio USD. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) mora 
DARS d. d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil 
predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slo- 
venije, s posebnim zakonom. Glede na predlagan zakon o 
dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obvez- 
nosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo 
in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Sentilj, 
ie potrebno, da se v skladu z zakonom o družbi za avtoceste v 

Republiki Sloveniji, pred sprejemom zakona o dopolntivi 
zakona o poroštvu, sprejme poseben zakon o soglasju. 

Predlagan zakon je nujno potrebno sprejeti zato, da bi se s 
tem omogočila uporaba neporabljenih sredstev kredita na 
avtocestnem odseku Pesnica-šentilj na avtocestnem odseku 
Hoče-Arja vas, na pododseku Slovenska Bistrica-Slovenske 
Konjice v dolžini 9,11 km, za izgradnjo dodatnih dveh pasov k 
obstoječi dvopasovni avtocesti. 

CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izgradnjo avto- 
cestnega odseka Hoče-Arja vas, pododsek Slovenska Bistri- 
ca-Slovenske Konjice v dolžini 9,11 km, v skladu s sprejetim 
nacionalnim programom in s tem izgradnje avtocest v Repu- 
bliki Sloveniji na smeri vzhod-zahod. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo prejetih kreditov bo zagotovila DARS d. 
d. iz sredstev zbranih cestnin in sredstev, predvidenih v pred- 
logu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (EPA 
789). 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški 
proračun samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po zakonu 

V 
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o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o 
najetju kreditov. V tem primeru ima Republika Slovenija 
regresno pravico. 

Drugih posledic iz najetih kreditov ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d. d. za najetje 

kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (Uradni list RS, 
št. 23/94) se v 1. in 2. členu za besedama »Pesnica-Šentilj« 
doda vejica in besedi »Hoče-Arja vas«. 

> 2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

DARS d. d. lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona o družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) 
najame srednjeročne in dolgoročne kredite le po predhod- 
nem soglasju Državnega zbora, na podlagi posebnega za- 
kona. 

Iz zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d. d za najetje 
kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (Uradni list RS, 
št. 23/94) sledi, da bi s kreditom zagotovljena sredstva DARS 
d. d. lahko porabila le na odseku AC Pesnica-Šentilj. 

Po izvedenem mednarodnem javnem razpisu je DARS d. d. 
7.6.1994 sklenila z izbranim izvajalcem SCT d. d. Ljubljana 
pogodbo za izgradnjo AC Pesnica-Šentilj za ceno 
3.726.470.580 SIT. Glede na doseženo pogodbeno ceno bo iz 
sredstev kredita EBRD na odseku AC Pesnica-Šentilj ostalo 
neporabljenih sredstev kredita v višini 9,5 mio USD. 

EBRD je že izdala soglasje, da se preostali del kredita uporabi 

na trasi AC Hoče-Arja vas, za izgradnjo dodatnih dveh pasov 
k obstoječi dvopasovni avtocesti. 

Glede na navedeno je nujno potrebno z zakonom o dopolnitvi 
zakona o soglasju omogočiti uporabo sredstev na trasi AC 
Hoče-Arja vas, pododsek Slovenska Bistrica-Slovenske 
Konjice v dolžini 9,11 km za izgradnjo dodatnih dveh pasov k 
obstoječi dvopasovni avtocesti ter s tem zagotoviti izvajanje 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Slove- 

Da bi zagotovili tekoče financiranje gradbenih del, ki so že v 
teku je v skladu z 201. členom poslovnika Državnega zbora 
predlagatelj ocenil, da je predlagani zakon potrebno obravna- 
vati po hitrem postopku, ker bo le tako možno nemoteno 

l,e
ey

atl.9radni° odsekov na trasi AC Hoče-Arja vas v letu 1996. Realizacija zastavljenih ciljev v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji sodi med izredne 
potrebe države. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

1. člen 

Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d. d.) 
soglasje za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in 
razvoj za financiranje zgraditve avtocestnega odseka Pesni- 
ca-Šentilj v višini 32,7 mio USD. 

DARS d. d. lahko najame kredit iz prejšnjega odstavka pod 
naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita se črpa v USD, 
- obrestna mera - variabilna 6 mesečni LIBOR, z opcijo, da 
se v času trajanja kredita lahko obrestna mera fiksira ob 
plačilu stroškov konverzije, 

- rok odplačila - 15 let z vključenim štiriletnim maratorijem 
na odplačilo glavnice, začetek odplačevanja april 1998, 
- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved kredita, 
provizija za konverzijo valute ali konverzijo obrestne mere ter 
zamudne obresti, največ v višini 2,75% od vrednosti kredita 
letno, 
- stroški priprave kredita - 1% vrednosti kredita, plačljivi v 
enkratnem znesku v sedmih dneh ko pogodba stopi v veljavo, 
- marža za deželni rizik - 1% na variabilno ali fiksno 
obrestno mero. 

2. člen 

Kredit iz prejšnjega člena se koristi v skladu z zakonom o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o 
najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgrad- 
njo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj. 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI DARS O.D. IZ KREDITOV, 

NAJETIH ZA REALIZACIJO GRADNJE 

AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, KI SE ZAČNEJO GRADITI V 

LETU 1996 (ZPDA96) 

- EPA 1347 - hitri postopek 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: . 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS D.D. IZ KREDITOV, NAJE- 
TIH ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSE- 
KOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTO- 
CEST V REPUBLIKI SLOVENIJI, KI SE ZAČNEJO GRADITI 
V LETU 1996, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Program dela DARS d.d. za leto 1996, v skladu z nacional- 
nim programom, predvideva začetek gradnje avtocestnih 
odsekov Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska 
Bistrica-sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina- 
-Ormož), Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, 
Divača-Kozina in Vipava-Selo, v letu 1996. Pred razpisi 
in sklepanjem pogodb za dela na teh avtocestnih odsekih 
je treba poleg sprejema programa dela DARS d.d. sprejeti 

v Državnem zboru Republike Slovenije še zakon o poro- 
štvu za vračilo predvidenih kreditov oziroma tudi zakon o 
soglasju o najetju teh kreditov. Ker se program dela DARS 
d.d. v Državnem zboru Republike Slovenije sprejema v 
enofaznem postopku, predlagani zakon pa zaokrožuje 
celotno finančno konstrukcijo za navedene avtoceste, 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku. S tem bo zagotovljeno nemoteno izpol- 
njevanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, za odseke, ki se bodo začeli graditi v 
letu 1996 in kar sodi tudi med izredne potrebe države. 

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 teles sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
predvideva za avtocestne odseke Slivnica - Fram - BDC, 
priključek Slovenska Bistrica - sever, obvoznica Ormož (del 
odseka Hajdina - Ormož), Vransko - Blagovica, Blagovica - 
Šentjakob, Divača - Kozina in Vipava - Selo, na smeri vzhod 
- zahod, ob zagotovitvi potrebnih sredstev iz virov po zakonu 
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 49/93) in pobranih 
cestnin, tudi kredite, najete pri domačih in tujih bankah (tudi 

pri Evropski investicijski banki in Evropski banki za obnovo in 
razvoj) ali drugih finančnih organizacijah. 

% 
Začetek gradnje navedenih avtocestnih odsekov je predviden 
v programu dela DARS d. d. v letu 1996, njihovo predvideno 
dokončanje pa je v letu 1999. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Gradnja avtocestnih odsekov Slivnica - Fram - BDC, priklju- 
ček Slovenska Bistrica - sever, obvoznica Ormož (del odseka 
Hajdina - Ormož), Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentja- 
kob, Divača - Kozina in Vipava - Selo se bo v skladu z 
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
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veniji in programom DARS d. d. za leto 1996, začela v letu 
1996 in predvidoma dokončala v letu 1999. Namen predlaga- 
nega zakona je, da se zaokroži finančna konstrukcija za 
izgradnjo teh avtocestnih odsekov. 

S predvidenimi krediti bodo zagotovljena sredstva za graditev 
odsekov, kjer se pričnejo gradbena dela v letu 1996 in sicer v 
naslednji investicijski vrednosti: 

Tabela 11NVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV, 
ZA KATERE JE POTREBNO ZAGOTOVITI KREDITE 

v 000 SIT 

ODSEK 

Slivnica - Fram -BDC 
Obvoznica - Ormož 
Priključek SI. Bistrica 
Vransko - Blagovica 
Blagovica - Šentjakob 
Divača - Kozina 
Vipava - Selo 
SKUPAJ 

Dolž.v Celotna Lastna sredstva Predvideni 
km investicijska krediti 

vrednost 
6,2 
3,5 
0.8 

16,5 
20,5 

6,7 
11,5 

4.105.400 
1.300.000 

396.000 
29.823.300 
17903.600 
3.389.100 
6.103.500 

1.115.400 
780.000 
266.000 

14.223.300 
11.143.600 
1.439.100 
3.503.500 

63.020.900 32.470.900 

2.990.000 
520.000 
130.000 

15.600.000 
6.760.000 
1.950.000 
2.600.000 

30.550.000 

Tabela 2:PREDVIDENA DINAMIKA KORIŠČENJA 
KREDITOV: 

vOOOUSO 
ODSEK Skupaj 

Celotna predvideni 
invest. vrednost kredit 

1966 1997Koriščenje kreditov 
1996 1999 

2000 
Slivnica-Fram-BDC 31.580 23.000 1.306 13.000 8.692 
Obvoznica Ormoi 10.000 4.000 461 3.539 - - - 
Priključek SI. Bistrica 3.046 1.000 461 539 
Vransko-Blagovica 229.410 120.000 11.431 32.569 35.000 34.000 7.000 
Blagovica-Šentjakob 137.720 52.000 8.462 39.538 4.000 
Divača-Kozina 26.070 15.000 1.846 10.000 3.154 
Vipava-Selo 46.950 20.000 4.231 8.000 7.769 

SKUPAJ 484.778 235.000 28.200 107.185 58.615 34.000 7.000 

Ta zakon je potrebno sprejeti najkasneje ob sprejet|u pro- 
grama dela DARS d. d. za leto 1996, ker so sredstva, predvi- 
dena iz kreditov po tem zakonu, nujno potrebna za zagotovi- 
tev potrebnih virov sredstev za avtocestne odseke, ki se 
bodo začeli graditi v letu 1996. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izvajanje pro- 
grama DARS d. d. za leto 1996 in sicer izgradnjo avtocestnih 
odsekov, ki se bodo začeli graditi v letu 1996: Slivnica - Fram 
- BDC, priključek Slovenska Bistrica - sever, obvoznica 
Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), Vransko - Blagovica, 
Blagovica - Šentjakob, Divača - Kozina in Vipava - Selo in s 
tem tekoče izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avto- 
cest v Republiki Sloveniji, na smeri vzhod - zahod. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo prejetih kreditov bo zagotovila DARS d. 
d. iz sredstev zbranih cestnin in sredstev, predvidenih v pred- 
logu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (EPA 
789), v skladu z Nacionalnim programom avtocest v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št.). 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški 
proračun samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po zakonu 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o 
najetju kreditov. V tem primeru ima Republika Slovenija 
regresno pravico. 

Drugih posledic iz najetih kreditov ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija bo dala poroštvo za obveznosti Družbe 
za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljnjem besedilu: 
DARS d. d.) iz naslova kreditov, najetih za realizacijo Naci- 
onalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
za avtocestne odseke, ki se začnejo graditi v letu 1996, in 
sicer: Slivnica - Fram - BDC, priključek Slovenska Bistrica - 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), Vran- 
sko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Divača - Kozina in 
Vipava - Selo, do višine 235 mio USD glavnice s pripadajo- 
čimi obrestmi in drugimi stroški kreditov v tolarski protivred- 
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najetja 
kredita, pod naslednjimi pogoji: 

• znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih in sicer 
od leta 1996 do konca leta 2000, 
• rok odplačila do 20 let, z vključenim 4-letnim moratorijem, 
• nadomestilo za posojila ne sme biti večje od 0,5% od 
najetega zneska posojila. 

2. člen 
Če DARS d. d. najame kredit iz prejšnjega člena pri tujih 
kreditodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak 
kredit na podlagi posebnega zakona. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kredite, ki jih bo 
najela DARS d. d. pri domačih kreditodajalcih, ti pa bodo 
kredite za kreditiranje DARS d. d. najeli v tujini. 

3. člen 

Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije po 1. členu 
tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega 
kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije. 

4. člen 

Republika Slovenija bo v primerih, ko DARS d. d. ne bo 
poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, 
na poziv banke plačala te obveznosti namesto DARS d. d.. 

5. člen 

Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije 
podpiše s kreditodajalci minister, pristojen za finance, takoj 
po podpisu pogodb iz 1. člena tega zakona. 

Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh 
pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izha- 
jajo. 

6. člen 

Sredstva za plačilo v primerih iz 4. člena tega zakona se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kredit- 
nih pogodb namesto DARS d. d., pridobi Republika Slovenija 
v razmerju dq DARS d. d. pravico do regresiranja plačanih 
zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

7. člen 

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalo- 
gom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sred- 
stev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Slove- 
niji (Uradni list RS. št. 46/93). 

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija do 
izteka kreditnih pogodb iz 1. člena tega zakona pravico izvesti 
regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov 
DARS d. d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste 
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v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih 
virov Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št.) ter zahtevati prenos sredstev iz 
posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije. 

V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 5. člena tega 
zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in DARS d. 

d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna raz- 
merja v zvezi z izvajanjem določb tega člena. 

8. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, DARS d. d. z zakonom o družbi za avtoce- 
ste v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/93) v skladu z 
zakonom o gospodarskih družbah za opravljanje finančnega 
inženiringa, pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdr- 
ževanje omrežja avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki 
Sloveniji, skladno z odločitvami Državnega zbora. 

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Repu- 
bliki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 46/93) in pobranih cestnin se 
sredstva za realizacijo gradnje avtocest v skladu z nacional- 
nim programom izgradnje avtocest zagotavljajo tudi iz kredi- 
tov domačih in tujih bank in drugih finančnih organizacij. 

S predlaganim zakonom je predvideno, da DARS d. d. lahko 
za realizacijo programa gradnje avtocestnih odsekov, ki se 
začnejo graditi v letu 1996 (Slivnica - Fram - BDC, priključek 
Slovenska Bistrica - sever, obvoznica Ormož (del odseka 
Hajdina - Ormož), Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentja- 
kob, Divača - Kozina in Vipava - Selo), najame kredite do 
višine 235 mio USD v skladu z opredeljenimi pogoji (1. člen 
predloga zakona). 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti družbe 
DARS d. d., ki jih bo le-ta sprejela s sklenitvijo kreditnih 
pogodb, če bodo v skladu s pogoji, določenimi v 1. členu 
predlaganega zakona. 

• 
Ker veljavna zakonodaja predvideva poseben postopek pri 
dajanju poroštev Republike Slovenije za obveznosti iz kredi- 
tov, najetih pri tujih kreditodajalcih, je s tem zakonom dolo- 
čeno, da se v takih primerih izda poroštvo na podlagi poseb- 
nega zakona. 

Obseg izdajanja poroštva Republike Slovenije po 1. členu 
tega zakona, t. j. 235 mio USD glavnice v tolarski protivredno- 
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadajočimi 
obrestmi in drugimi stroški kredita, se bo zmanjševal z vsako- 
kratnim zneskom najetega kredita, za katerega bo dano poro- 
štvo Republike Slovenije. 

Poroštveno pogodbo v imenu in za račun Republike Slovenije 

podpiše s kreditodajalci minister, pristojen za finance takoj 
po podpisu kreditnih pogodb. 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz poroštvenih pogodb 
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

Z zakonom je določena tudi obveznost DARS d. d., da sklene z 
Ministrstvom za finance pogodbo o načinu In pogojih zavaro- 
vanja poroštva Republike Slovenije iz katerega koli vira sred- 
stev ali prihodkov DARS d. d., določenih v 5. členu zakona o 
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 57/ 
93) in virov, predvidenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št), ki predvi- 
deva zagotavljanje namenskih sredstev za izgradnjo avtocest- 
nega omrežja do konca leta 2004, oziroma drugih virov sred- 
stev DARS d. d. (cestnine, prihodki od oddaje spremljajočih 
dejavnosti na avtocestah) po letu 2004. 

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Repu- 
blike Slovenije za obveznosti DARS d. d. iz kreditov, najetih za 
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega pro- 
grama izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo 
graditi v letu 1996, sprejme v skladu z 201. členom poslovnika 
Državnega zbora po hitrem postopku. Program dela DARS d. 
d. za leto 1996, v skladu z nacionalnim programom, predvi- 
deva začetek gradnje avtocestnih odsekov Slivnica - Fram - 
BDC, priključek Slovenska Bistrica - sever, obvoznica Ormož 
(del odseka Hajdina - Ormož), Vransko - Blagovica, Blago- 
vica - Šentjakob, Divača - Kozina In Vipava - Selo, v letu 
1996. Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na teh 
avtocestnih odsekih je potrebno poleg sprejema programa 
dela DARS d. d. sprejeti v Državnem zboru še zakon o poro- 
štvu za vračilo predvidenih kreditov oziroma tudi zakon o 
soglasju o najetju teh kreditov. Ker se program dela DARS d. 
d. v Državnem zboru sprejema v enofaznem postopku, predla- 
gani zakon pa zaokrožuje celotno finančno konstrukcijo za 
navedene avtoceste, predlagatelj Državnemu zboru tudi ta 
predlog zakona predlaga v enofaznem postopku, po hitrem 
postopku. 

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, za odseke, 
ki se bodo začeli graditi v letu 1996 in kar sodi tudi med 
izredne potrebe države. 
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Predlog zakona o 

SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

OARS D.D. ZA NAJETJE KRE0IT0V ZA 

REALIZACIJO GRAONJE AVTOCESTNIH 

ODSEKOV ZA REALIZACIJO GRADNJE 

AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, KI SE ZAČNEJO GRADITI V 

LETU 1006 (ZSDA06) 

- EPA 1348 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITOV ZA REALIZA- 
CIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONAL- 
NEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, KI SE ZAČNEJO GRADITI V LETU 1996, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker bo le tako možno zagotoviti nemoten 

začetek gradnje navedenih odsekov avtocest, ki se bodo 
začeli graditi v letu 1996 in s tem tudi pravočasno zagoto- 
viti nemoteno realizacijo zastavljenih ciljev v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, kar 
sodi med izredne potrebe države. 

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: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
predvideva za avtocestne odseke in sicer Slivnica - Fram - 
BDC, priključek Slovenska Bistrica - sever, obvoznica Ormož 
(del odseka Hajdina-Ormož), Vransko-Blagovica, Blagovica 
- Šentjakob, Divača - Kozina in Vipava - Selo, na smeri 
vzhod - zahod, ob zagotovitvi potrebnih sredstev iz virov po 
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
nega omrežja v Republiki Slovenii (Ur. I. RS, št. 46/93) in 
pobranih cestnin, tudi kredite domačih in tujih bank (pri 
Evropski investicijski banki in Evropski banki za obnovo in 
razvoj) ter drugih finančnih organizacij. 

Začetek gradnje navedenih avtocestnih odsekov je predviden 
v programu dela DARS d. d. v letu 1996, njihovo predvideno 
dokončanje pa je v letu 1999. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Skladno s 3. odstavkom 5. člena zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/93) mora DARS d. d. za 
najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil predhodno pri- 
dobiti soglasje Državnega zbora Republike Slovenije, s 
posebnim zakonom. Glede na predlagan zakon o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti DARS d. d. iz kreditov, 
najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov Nacional- 
nega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se 
začnejo graditi v letu 1996, je potrebno, da se v skladu z 
zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, pred 
sprejemom zakona o poroštvu, sprejme poseben zakon o 
soglasju. 

S predvidenimi krediti bodo zagotovljena sredstva za graditev 
odsekov, kjer se pričnejo gradbena dela v letu 1996 in sicer v 
naslednji investicijski vrednosti: 
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Tabela 1: INVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV, 
ZA KATERE JE POTREBNO ZAGOTOVITI KREDITE 

v 000 SIT 

OOSEK Doli Celotna Lastna sredstva Predvideni krediti 
v km investicijska 

vrednost 
Slivnica - Fram -BDC 
Obvoznica - Ormož 
Priključek SI. Bistrica 
Vransko - Blagovica 
Blagovica - Šentjakob 
Divača - Kozina 
Vipava-Selo 
SKUPAJ 

6,2 
3,5 
0,8 

16,5 
20,5 
6,7 

11,5 

4105400 
1 300.000 

396.000 
29.623.300 
17.903.600 
3.389.100 
6.103.500 

(1020.900 

I.115 400 
780.000 
266.000 

14523.300 
II.143600 

1.439.100 
3.503.500 

32.470.900 

2.990.000 
520.000 
130.000 

15.600.000 
6.760.000 
1.950.000 
2.600 000 

30.550.000 

Tabela 2:PREDVIDENA DINAMIKA KORIŠČENJA 
KREDITOV: 

vOOOUSO 
ODSEK Skupaj 

Celotna predvideni 
invest. vrednost kredit 

1997 Koristenje kreditov 
1998 1999 

2000 
Slivnica-Fram-BOC 
Obvoznica Orno} 
Priključek SI. Bistrica 
Vransko-Blagovica 
Blagovica - Šentjakob 
Divaća-Kozma 
Vipava-Selo 

SKUPAJ 

31580 23.000 
10.000 4.000 
3.046 1.000 

229.410 120 000 
137.720 52.000 
26 070 15.000 
46.950 20.000 

I.308 
461 
461 

II.431 
8 462 39.538 
1.846 10.000 
4.231 8.000 

8692 13.000 
3.539 

539 
32.569 35.000 

4000 
3.154 

34.000 7.000 

484.778 235.000 21200 187.185 5U15 34.000 7J00 

Ta zakon |e potrebno sprejeti na|kaane|e ob aprejetju pro- 
grama dela DARS d. d. za leto 1996, ker ao aredatva, predvi- 
dena Iz kreditov po tem zakonu nujno potrebna za zagotovi- 
tev potrebnih virov aredatev za avtoceatne odaeke, ki ae 
bodo začeli graditi v letu 1996. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izgradnjo avto- 
cestnih odsekov, ki se bodo začeli graditi v letu 1996: Slivnica 
- Fram - BDC, priključek Slovenska Bistrica - sever, obvoz- 
nica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), Vransko - Blago- 
vica, Blagovica - Šentjakob, Divača - Kozina in Vipava 
-Selo in s tem tekoče izvajanje nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, na smeri vzhod - 
zahod. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo prejetih kreditov bo zagotovila DARS d. 
d. iz sredstev zbranih cestnin in sredstev, predvidenih v pred- 
logu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (EPA 
789). 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški 
proračun samo v primeru, da bi prišlo od vnovčitve po zakonu 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o 
najetju kreditov. V tem primeru ima Republika Slovenija 
regresno pravico. 

Drugih posledic iz najetih kreditov ni. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, DARS d. d. (v nadaljnjem besedilu: DARS 
d. d.) soglasje za najetje kreditov do višine 235 mio USD 
glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov 
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najetja kredita za 
realizacijo nacionalnega programa izgradnje avtocest v Repu- 
bliki Sloveniji za avtocestne odseke, ki se začnejo graditi v 
letu 1996, in sicer Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska 
Bistrica-sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Or- 
mož), Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača- 
- Kozina in Vipava-Selo. 

2. člen 
DARS d. d. lahko najame kredite iz prejšnjega člena pod 
naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih in sicer od 
leta 1996 do konca leta 2000, 
- rok odplačila do 20 let, z vključenim 4-letnim moratorijem, 
- nadomestilo za pripravo posojila ne sme biti večje od 0,5% 
od najetega zneska posojila. 

3. člen 
Krediti iz 1. in 2. člena tega zakona se uporabijo v skladu z 
zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS 
d. d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih 
odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

DARS d. d. tahko po 3. odstavku S. člena zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, it. 57/93) najeme 
srednjeročne in dolgoročne kredite le po predhodnem 
soglasju Državnega zbora, na podlagi posebnega zakona. 
Po vsebini se predlagani zakon navezuje na zakon o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti DARS d. d. iz kreditov, 
najetih za realizacijo nacionalnega programa izgradnje avto- 
cest v Republiki Sloveniji v letu 1996, kjer so natančno opre- 
deljeni pogoji za najem kredita in druga vsebina kreditnih 
razmerij. Predlagatelj zato v obrazložitvi tega zakona vsebin- 
skih razlogov oz. pogojev in rešitev ne ponavlja. 
V programu dela DARS d. d. za leto 1996 je v skladu z 
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji predviden začetek gradnje avtocestnih odsekov Sliv- 
nica - Fram - BDC, priključek Slovenska Bistrica - sever, 
obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), Vransko - 
Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Divača - Kozina in Vipava 
- Seio, zato je nujno potrebno, da se za realizacijo projektov, 
ki bo začeti v letu 1996 in predvidoma končani v letu 1999, 
zagotovijo pogoji s podpisom ustreznih kreditnih pogodb. 

Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na teh avtocestnih 
odsekih v letu 1996, je potrebno poleg sprejema programa 
dela DARS d. d. za leto 1996 sprejeti v Državnem zboru še 
zakon o soglasju o najetju kreditov; prav tako je pred objavo 
razpisa in podpisa pogodb za oddajo gradbenih del potrebno 
sprejeti tudi zakon o poroštvu za vračilo predvidenih kreditov. 
Ker se program dela DARS d. d. v Državnem zboru sprejema v 
enofaznem postopku predlagani zakon pa zaokrožuje celotno 
finančno konstrukcijo za navedene avtocestne odseke, pred- 
lagatelj Državnemu zboru tudi ta zakon predlaga v enofaznem 
postopku - po hitrem postopku. 

Glede na navedeno, je v skladu z 201. členom poslovnika 
Državnega zbora predlagatelj ocenil, da je predlagani zakon 
potrebno obravnavati po hitrem postopku, ker bo le tako 
možno zagotoviti nemoten začetek gradnje navedenih odse- 
kov avtocest, ki se bodo začeli graditi v letu 1996 in s tem tudi 
pravočasno zagotoviti nemoteno realizacijo zastavljenih ciljev 
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji, kar sodi med izredne potrebe države. 
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Predlog zakona o 

NAJETJU POSOJILA PRI MEDNARODNI 

DANKI ZA 0DN0V0 IN RAZVOJ ZA 

PRIPRAVO PROJEKTOV ZA 

REALIZACIJO STRATEGIJE 

NAMAKANJA (ZNPMRP) 

- EPA 1352 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NAJETJU POSOJILA PRI MED- 
NARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PRIPRAVO 
PROJEKTOV ZA REALIZACIJO STRATEGIJE NAMA- 
KANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme predlog zakona po hitrem 

postopku, ker je sprejem zakona pogoj za podpis avans- 
nega posojila. 

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 teles sodelovali: 

- Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

UVOD: 

1. OCENA STANJA 

Vlada Republike Slovenije je na 169. seji obravnavala in spre- 
jela poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano o pripravi Strategije namakanja. Ministrstvo za finance 
je zadolžila, da skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano pripravi vse potrebno za pridobitev tuje 
finančne pomoči, ki bo omogočila izdelavo projektne doku- 
mentacije za realizacijo I. faze namakanja. Glede na začrtani 
obseg del za obdobje naslednjih petih let, to je izgradnjo cca 
10.000 ha namakalnih sistemov iz rednih proračunskih sred- 
stev tega programa, ne bo mogoče realizirati. Zato je nujno 
zagotoviti dodatna finančna sredstva iz virov tuje finančne 
pomoči. 

2. RAZLOGI 

Strategija namakanja se vključuje v sprejeto Strategijo raz- 
voja slovenskega kmetijstva in je sestavni del Programa nalog 
in aktivnosti za izvajanje te strategije. 

3. CIUI IN NAČELA 

Cilj predlaganega projekta je prispevati k dvigu kakovosti 
slovenskega kmetijstva na raven zahodne Evrope, z namaka- 
njem pa bi omogočili tudi prestrukturiranje posevkov in s tem 

povečali dohodek kmetov ter tako posredno vplivali na ohra- 
njanje podeželskega okolja. 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti, ki sledijo iz posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj, se zagotovijo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

5. POSLEDICE 

Drugih posledic iz pogodbe o najetju posojila ni. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Republika Slovenija najame posojilo pri Mednarodni banki zt 
obnovo in razvoj VVashington, D. C. ZDA za izdelavo investicij 
sko-tehnične dokumentacije za realizacijo sprejete strategije 
namakanja v znesku 1,000.000 USD. 

Pogoji posojila so: 

- obrestna mera - variabilna za košarico valut skladno i 
pravili banke: 
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- rok odplačila - 15 let, z vključenim triletnim moratorijem na 
odplačilo glavnice; 
- marža za deželni riziko: 0,5% 
- stroSki pripravljenosti posojila: ne več kot 0,75%. 

2. člen 

Pogodbo o najetju posojila sklene z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj minister, pristojen za finance. 

3. člen 

Sredstva za odplačilo posojila in za odplačilo stroškov poso- 
jila se zagotavljajo v vsakokratnem proračunu Republike Slo- 
venije. 

4. člen 

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

Vlada Republike Slovenije je na 169. seji 16. novembra 1995 
obravnavala in sprejela poročilo o pripravi strategije namaka- 
nja, ki izhaja iz sprejetega Programa nalog in aktivnosti za 
izvajanje Strategije razvoja slovenskega kmetijstva. 

Z namenom, da pospeši realizacijo priprave projektne doku- 
mentacije za pridobitev posojila Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj, ki bo omogočil financiranje izvedbe sprejete 
Strategije namakanja, je Vlada zadolžila Ministrstvo za 
finance, da skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravi vse potrebno za pridobitev tuje finančne 
pomoči 

Osnova za pridobitev posojila Mednarodne banke za obnovo 

in razvoj je izdelan predlog prve faze namakanja (Vodnogo- 
spodarski inštitut Ljubljana, 1995), ki je širom Slovenije defini- 
ral namakalne površine v skupnem obsegu 10.000 ha. Ta 
predlog so v imenu Mednarodne banke za obnovo in razvoj 
pregledali strokovnjaki FAO - Centra za investicije iz Rima in 
pripravili predlog nadaljnjih aktivnosti v zvezi s pripravo 
potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije. 

Za najetje posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj, 
s katerim bomo realizirali Strategijo namakanja, je dogovor- 
jeno, da se pridobi tuja finančna pomoč v obliki posojila 
Project preparation facility (PPF). V ta namen je potrebno 
sprejeti zakon, ki bo omogočil podpis posojilne pogodbe. 
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Skupina poslancev 

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije 
umikamo 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, 

ki smo ga vložili 30. novembra 1995 in predlagali njegovo 
obravnavo po skrajšanem postopku. 

Ker zakon o žrtvah vojnega nasilja glede opredelitve civil- 
nih invalidov vojne ni usklajen z zakonom o vojnih invali- 
dih in zaradi tega ti nimajo enakih pravic kot druge žrtve 
vojnega nasilja, je potrebno odpraviti tudi to neskladnost. 

Zato vlagatelji zakona že vloženi Predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (Poročevalec št. 59/ 
95) umikamo ter hkrati vlagamo nov Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
nasilja. (Poročevalec št. 53/95, z dne 7. 12. 95). V njem 
predlagamo spremembe in dopolnitve tako glede pokoj- 
ninske dobe žrtev vojnega nasilja, ki so bile v času odv- 
zema prostosti mlajše od 15 let, kot tudi spremembe in 
dopolnitve glede pridobitve pravice civilnih invalidov 
vojne do vojne odškodnine. Miran POTRČ, l.r. 

Franc ČERNELIČ, l.r. 
Alojz METELKO, l.r. 
Danica SIMŠIČ, l.r. 

dr. Jože PUČNIK, l.r. 
Marjan ŠETINC, l.r. 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-A) 

- EPA 1317 - skrajšani postopek 

Skupine poslancev 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93 in 60/ 
94) vlagamo podpisani 
poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo, da predlog zakona 
Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolni- 
tve, ki so nujne zaradi začetka veljavnosti Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja s 1. januarjem 1996. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora, vam sporočamo, da bodo pri obravnavi pred- 
loga zakona na sejah delovnih teles in državnega zbora 
kot predlagatelji sodelovali: 

' Miran POTRČ, l.r. 
Franc ČERNELIČ, l.r. 

Alojz METELKO, l.r. 
Danica SIMŠIČ, 

dr. Jože PUČNIK 
Marjan ŠETINC. 
Zmago JELINČIČ 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji, dne 
17.10.1995 sprejel zakon o žrtvah vojnega nasilja in to hkrati 
»v paketu« z zakonom o vojnih veteranih in zakonom o vojnih 
invalidih. 

Kljub predlogom Zveze društev civilnih invalidov vojne Slove- 
nije in razpravam v zborovskih telesih Zakon o žrtvah vojnega 

nasilja glede opredelitve civilnega invalida vojne ni usklajen z 
Zakonom o vojnih invalidih; civilni invalidi vojne pa zaradi 
tega tudi nimajo enakih pravic kot druge žrtve vojnega nasilja 
glede pridobitve pravice do vojne odškodnine po zakonu o 
žrtvah vojnega nasilja. Z dopolnitvami zakona želimo ta nes- 
kladja odpraviti. Prav tako kljub razpravam poslank in poslan- 
cev Državnega zbora in vloženim amandmajem v tretji obrav- 
navi Zakona o žrtvah vojnega nasilja, v besedilu zakona ni 
vključena nesporno jasna opredelitev na Državnem zboru, da 
imajo žrtve vojnega nasilja pravico do posebne pokojninske 
dobe tudi za čas prestajanja nasilnih ukrepov v starosti pod 15 
let. Taka rešitev pa je, prav zaradi povezanosti sprejetih »voj- 
nih« zakonov, že vključena v Zakon o vojnih veteranih. Tudi to 
neskladje je treba odpraviti in uveljaviti pravico do vštetja 
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trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa zoper žrtev 
vojnega nasilja tudi pred njenim 15. letom starosti. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom želimo zagotoviti možnost, da bodo tudi civilni 
invalidi vojne lahko postali upravičenci do vojne odškodnine v 
skladu s posebnim zakonom o Skladu za povrnitev vojne 
odškodnine in s tem tudi upravičenci do zahtev, ki jih bo 
Republika Slovenija postavila do držav naslednic bivših agre- 
sorjev, zaradi ravnanj katerih je bila povzročena vojna škoda. 
Prav tako želimo zagotoviti, da bi žrtve vojnega nasilja lahko 
uveljavile posebno pokojninsko dobo v času trajanja prisilnih 
ukrepov iz 2. člena zakona tudi v času, ko še niso bile stare 15 
let, in sicer pod pogoji, ki jih določa 13. člen tega zakona. 
Dopolnitev Zakona o žrtvah vojnega nasilja temelji na načelu 
pravičnosti, da se tudi žrtvam vojnega nasilja pred 15 letom 
starosti, zagotovi pravico do vštetja prebitega časa v teh 
okoliščinah v pokojninsko dobo. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Za izvajanje tega zakona v zvezi s spremembo 5. in 15. člena 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja ne bo potrebnih nobenih 
proračunskih sredstev. Gre le za moralno priznanje do upravi- 
čenosti do povrnitve vojne škode, če bo to urejeno s poseb- 
nim zakonom skladno z zakonom o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij in zakonom o skladu za poplačilo vojne škode. 
Glede spremembe 13. člena pa so po vladnih informacijah 
sredstva za te namene že predvidena v proračunu za leto 
1996. 

Besedilo členov 
1. člen 

V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95) se 
5. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Žrtev vojnega nasilja je tudi vojaški vojni invalid, ki ne izpol- 
njuje pogojev za priznanje statusa vojnega veterana po 
posebnem zakonu in civilni invalid vojne s priznanim statu- 
som po posebnem zakonu.« 

2. člen 

V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Žrtvi vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah 
za priznanje statusa žrtev vojnega nasilja iz prvega in drugega 
odstavka tega člena mlajša od 15 let, se čas, prebit v teh 
okoliščinah, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba.« 

Sedanji 3. in 4. odstavek postaneta 4. in 5. odstavek. 

3. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Žrtev vojnega nasilja iz prvega odstavka 2. člena, 4. in 5. 
člena tega zakona ima pravico do povrnitve vojne škode po 
posebnem zakonu.« 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S spremembo 5. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja bi 
črtali iz dosedanjega teksta besedilo, »ki je postal invalid 
zaradi vojnih dogodkov.« S tem bi ohranili enotno kategorijo 
civilnih invalidov vojne v vseh zakonih in jim omogočili vsaj 
delno plačilo vojne škode, čeprav se trajno zadobljenih psi- 
hičnih in telesnih poškodb ne more nikoli poplačati. 

S spremembo 15. člena istega zakona pa sedanjemu navaja- 
nju žrtev vojnega nasilja iz 2. in 4. člena zakona o žrtvah 
vojnega nasilja dodajamo še navajanje žrtev vojnega nasilja iz 
spremenjenega 5. člena. S tem civilnim Invalidom oprede- 
limo pravico do povrnitve vojne ikode po posebnem 
zakonu. Gre predvsem tudi za moralno priznanje do njihove 
opravičenosti za povrnitev vojne škode, če bo to kdaj urejeno 
s posebnim zakonom skladno z zakonom o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij in zakonom o Skladu za poplačilo vojne 
odškodnine. 

Besedilo členov zakona o žrtvah vojnega 
nasilja, ki se spreminjajo in dopolnjujejo: 

5. člen 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
vojaški vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje 
statusa vojnega veterana po posebnem zakonu, in civilni 
invalid vojne, ki je postal invalid zaradi vojnih dogodkov in mu 
je ta status priznan po posebnem zakonu. 

13. člen 

Taboriščniku (v nemškem koncentracijskem taborišču, v 
Jesenovcu ali na otoku Rabu) in zaporniku iz 2. člena tega 
zakona, se čas prebit v koncentracijskem taborišču ali zaporu 

Glede dopolnitve 13. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja pa 
poudarjamo, da se po splošnih predpisih o pokojninsko - 
invalidskem zavarovanju se čas pred 15 letom starosti ne 
more šteti v pokojninsko dobo. Taka pravica je kot posebna 
doba lahko priznana le z zakonom. Ker tega izrecno Zakon o 
žrtvah vojnega nasilja ne določa, čeprav je vsa razprava na DZ 
šla v smeri upravičenosti te zahteve, predlagamo dopolnitev 
zakona. 

S predlaganim novim tretjim odstavkom k 13. členu zakona o 
žrtvah vojnega nasilja tako zakonsko urejamo, da se žrtvi 
vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za 
priznanje statusa žrtev vojnega nasilja mlajša od 15 let, čas 
prebit v teh okoliščinah, šteje v pokojninsko dobo kot 
posebna doba. 

prizna kot posebna doba v dvojnem štetju, čas po 15. maju 
1945 do povratka v domovino pa v dejanskem trajanju. 

Internirancu (internacijsko taborišče z odvzemom svobod- 
nega gibanja v Italiji ali v taborišču za ukradene otroke) 
izgnancu, delovnemu deportirancu, beguncu in prisilnemu 
mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v dejanskem traja- 
nju do povratka v domovino. 

Če ima žrtev vojnega nasilja priznano posebno dobo iz dru- 
gega naslova, lahko uveljavi pravico iz tega člena, če je to 
zanjo ugodnejše. ■m 
Za polni mesec šteje, če je nasilje trajalo več kot 15 dni. 

15. člen 

Žrtev vojnega nasilja iz prvega odstavka 2. člena in 4. člena 
tega zakona ima pravico do povrnitve vojne škode po poseb- 
nem zakonu. 
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Predloga zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

RAČUNANJU ČASA (ZRC-A) 

- EPA 1343 - skralšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
RAČUNANJU ČASA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku. 

Vlada Repubike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava in sprejme predlog 
zakona po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno 
spremembo zakona in za uskladitev s sedmo direktivo 
Evropske unije, ki se nanaša na spremembo poletnega 

časa, ki določa datume premika poletnega časa. Zakon bi 
moral začeti veljati v začetku meseca marca, ker je po 
predlogu zakona določeno, da se v letu 1996 prehod na 
poletni čas izvede dne 31. marca. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njeni predstavnici na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o računanju časa (Ur. I. RS, št. 13/93) določa v 1. členu, 
da v Republiki Sloveniji velja čas, ki ustreza univerzalnemu 
koordiniranemu času, povečanemu za eno uro (srednjeevrop- 
ski pasovni čas). Nadalje ureja, da se glede na to uvede 
poletno računanje časa tako. da se ura pomakne šestdeset 
minut naprej. Poletno računanje časa se uvede v zadnjem 
tednu marca oziroma v prvem tednu aprila, konča pa se v 
zadnjem tednu septembra oziroma v prvem tednu oktobra. 
Vlada Republike Slovenije pa najpozneje tri mesece pred 
začetkom poletnega računanja časa določi točen datum in 
uro prehoda na poletno računanje časa ter datum in uro 
pomaknitve na srednjeevropski pasovni čas. 

Evropska unija je dne 30. maja 1994 sprejela sedmo direktivo, 
ki se nanaša na spremembo poletnega časa, ki določa datume 
premika poletnega časa, in sicer: 

v letu 1996: 31. marec in 27. oktober ter 
v letu 1997: 30. marec in 26. oktober. 

Glede na navedeno je podan razlog za sprejem zakona. 

2. CILJ IN PREDLAGANA REŠITEV ZAKONA 

Cilj predlaganih sprememb zakona je uskladitev ureditve 
računanja časa s sprejeto sedmo direktivo Evropske unije. 

Prva predlagana rešitev spreminja drugi odstavek 2. člena 
zakona o računanju časa tako, da se črta besedilo »tednu 
septembra oziroma v prvem«. Tako bi drugi odstavek 2. člena 
zakona glasil: 

»Poletno računanje časa se uvede v zadnjem tednu marca 
oziroma v prvem tednu aprila, konča pa se v zadnjem tednu 
oktobra« 

Druga predlagana sprememba pa spreminja 3. člen in ureja 
računanje časa za leto 1996 in 1997 ter tako Vladi Republike 
Slovenije za to obdobje ne bi bilo potrebno izdajati uredbe o 
določitvi prehoda iz srednjeevropskega pasovnega času na 
poletno računanje časa in prehoda nazaj. 

Zakon pa bi kljub temu še določal, da Vlada Republike Slove- 
nije najpozneje tri mesece pred začetkom poletnega računa- 
nja časa določi točen datum in uro prehoda na poletno 
računanje časa ter prehoda nazaj, ko se bo to vprašanje 
urejalo za leto 1998 in dalje. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejetje predloga zakona o spremembah zakona o računa- 
nju časa in njegovo izvajanje ne bo imelo finančnih in drugih 
posledic, saj je tak način računanja časa že uveljavljen v 
Republiki Sloveniji, torej so vse posledice tega zakona, ki 
izhajajo predvsem iz uvajanja poletnega računanja časa, že 
znane. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V drugem odstavku 2. člena zakona o računanju časa (Uradni 
list RS, št. 13/93) se črta besedilo »tednu septembra oziroma v 
prvem«. 

2. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v 
letu 1996 prehod na poletni čas izvede dne 31. marca, v letu 
1997 pa dne 30. marca ob 2. uri 00 minut 00 sekund tako, da 

se ura premakne za eno uro naprej in se čas ob 2. uri 00 minut 
00 sekund računa kot 3. ura 00 minut 00 sekund. 

Prehod s poletnega časa nazaj na srednjeevropski pasovni 
čas se izvede v letu 1996 dne 27. oktobra, v letu 1997 pa dne 
26. oktobra ob 3. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura 
pomakne za eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 minut 00 
sekund računa kot 2. ura 00 minut 00 sekund. 

Ura, ki se med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 
sekund zaradi pomaknitve za eno uro nazaj pojavi dvakrat, se 
označi: prva kot ura 2 A, druga pa kot ura 2 B.« 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o računanju časa določa, da v Republiki Sloveniji velja 
čas, ki ustreza univerzalnemu koordiniranemu času, poveča- 
nemu za eno uro (srednjeevropski pasovni čas), ter ureja 
uvedbo poletno računanje časa tako, da se ura pomakne za 
šestdeset minut naprej. Vlada Republike Slovenije mora naj- 
pozneje tri mesece pred začetkom poletnega računanja časa 
določiti točen datum in uro prehoda na poletno računanje 
časa ter datum in uro pomaknitve časa nazaj. 

Glede na to, da je Evropska unija dne 30. maja 1994 sprejela 
sedmo direktivo, ki se nanaša na spremembo poletnega časa 
in določila datume premika poletnega časa, in sicer v letu 
1996:31. marec in 27. oktober ter v letu 1997:30. marec in 26. 
oktober, je potrebno uskladiti določbe veljavnega zakona o 
računanju časa. 
Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje ne bo 
imelo finančnih posledic. 

ČLENA, KI SE SPREMINJATA 

2. člen 

Glede na čas iz prejšnjega člena se uvede poletno računanje 
časa tako, da se ura pomakne za šestdeset minut naprej. 

Poletno računanje časa se uvede v zadnjem tednu marca 
oziroma v prvem tednu aprila, konča pa se v zadnjem tednu 
septembra oziroma v prvem tednu oktobra. 

Vlada Republike Slovenije najpozneje tri mesece pred začet- 
kom poletnega računanja časa določi točen datum in uro 
prehoda na poletno računanje časa ter datum in uro pomakni- 
tve na čas iz prejšnjega člena. 

3. člen 

Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v 
letu 1993 prehod na poletni čas izvede 28. marca ob 2. uri 00 
minut 00 sekund tako, da se ura premakne za eno uro naprej 
in se čas ob 2. uri 00 minut 00 sekund računa kot 3. ura 00 
minut 00 sekund. 

Prehod s poletnega časa nazaj na srednjeevropski pasovni 
čas pa se izvede 26. septembra ob 3. uri 00 minut 00 sekund 
tako, da se ura pomakne za eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 
minut 00 sekund računa kot 2. ura 00 minut 00 sekund. 

Ura, ki se 26. septembra med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. 
u po 00 minut 00 sekund zaradi pomaknitve za eno uro nazaj 
pojavi dvakrat, se označi: prva kot ura 2 A, druga pa kot ura 2 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 MERILIH IN POSTOPKU ZA 

DAJANJE POROŠTEV REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZMPDP-A) 

- EPA 1350 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O MERILIH IN POSTOPKU ZA DAJANJE 
POROŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku. 

Dosedanji pogoji, ki so veljali v zakonu o merilih in 
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije za 
podjetja niso bili dovolj zanimivi, saj niso dosegli želje- 
nega rezultata, zato je skrajšani postopek glede na dej- 
stvo, da je matični zakon začel veljati že 29.4.1995, nujen. 
S tem bi omogočili podjetjem čim hitrejšo pridobitev tudi 
dolgoročnih poroštev države, za kar so podjetja zaradi 

boljših kreditnih pogojev, ki jih zagotavljajo državna poro- 
štva, zainteresirana. Nedopustno bi bilo, da bi zaradi nor- 
malnega zakonodajnega postopka podjetja najemala kre- 
dite z ročnostjo od enega do petih let po tako visokih 
obrestnih merah, na drugi strani pa zakon o dajanju poro- 
štov Republike Slovenije, ki je namenjen tudi zniževanju 
obrestnih mer glede na omenjeni namen, ne bi bil upo- 
raben. 

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 njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Z zakonom o merilih in postopkih za dajanje poroštev Repu- 
blike Slovenije, ki je začel veljati 29. 4.1995 so bili postavljeni 
zakonski temelji za izdajanje kratkoročnih državnih poroštev. 
Do sprejema tega zakona so se tovrstna poroštva izdajala na 
podlagi vsakoletnega zakona o izvrševanju proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

Razlogi za sprejem zakona so naslednji: 

- dejstvo, da je izdajanje kratkoročnih jamstev s strani 
poslovnih bank že razvit bančni instrument zaradi česar 
pomenijo državna poroštva na tem področju konkurenco 
poslovnim bankam, za dajanje dolgoročnih kreditov in izdaja- 
nje dolgoročnih jamstev pa banke še nimajo izoblikovanih 
poslovnih običajev, bi možnost izdaje državnih poroštev za 
kredite z ročnostjo do pet let pomenila razširitev tovrstne 
ponudbe gospodarskim subjektom, še posebej v razmerah, 
ko je namen vzpodbujanje investicij v gospodarstvu; 

- pogoji zakona, ki določajo, da mora banka pred pridobitvijo 
poroštva pridobiti ustrezno zavarovanje in da mora pred 
izpolnitvijo poroštva izkoristiti vse zakonske možnosti za 

izterjavo terjatev od kreditojemalca, so povzročili, da se je 
zmanjšal interes bank za pridobitev poroštev za kratkoročne 
kredite. Stroški v zvezi s sklenitvijo zavarovanja, dolgoročna 
narava zavarovanja kredita in dolgotrajnost izterjave terjatev 
so razlogi za upad izdajanja državnih poroštev; 

- dejstvo, da so bila vsa poroštva Republike Slovenije, ki so 
bila izdana na podlagi zakona o merilih in postopku za daja- 
nje poroštev Republike Slovenije plačana s strani dolžnikov in 
ni bilo nobeno poroštvo Republike Slovenije vnovčeno. Dej- 
stvo kaže na to, da so instrumenti preverjanja podjetij po 
zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike 
Slovenije dovolj natančni in vzpostavljajo relativno varnost za 
poroka; 

- podjetja za opravljanje svojih dejavnosti potrebujejo pred- 
vsem kredite z ročnostjo do petih let. Razen pri sezonskih 
poslih je narava investicij, za katere se najemajo krediti taka, 
da lahko podjetja začno odplačevati najete kredite po dveh 
letih ali kasneje. Izdaja poroštev za kredite z ročnostjo od 
enega do petih let so bili dosedaj mogoči le na podlagi 
posebnega zakona, kar se pa zaradi dolgotrajnega postopka 
sprejemanja zakona v praksi ni dogajalo. Podjetja so tako 
lahko najemala kredite le brez državnega poroštva, to se pravi 
po višjih obrestnih merah. Dajanje poroštev z ročnostjo od 
enega do petih let, bi torej omogočilo zniževanje obrestne 
mere in s tem ugodnejše pogoje za kreditojemalce. 
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Drug namen predlaganega zakona je v tem, da se uvede 100% 
poroštvo države za najete Kredite. Glede na dejstvo, da zakon 
določa dokaj natančne in stroge pogoje za izpolnitev poro- 
štvene obveznosti, se je v praksi izkazalo, da lahko država 
izda poroštvo tudi za celotno obveznost dolžnika. Uvedba 
100% poroštva pa ne pomeni, da država ne more izdati poro- 
štvo le za del obveznosti. Delež, za katerega bo jamčila država 
bo odvisen od bonitete kreditojemalca, vrste zavarovanja in 
predvsem pogojev kredita (obrestna mera, rok zapadlosti, 
stroški ipd.). 

Izvajanje zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev 
Republike Slovenije je pokazalo, da vsebuje zakon nekaj 
določb, ki ustvarjajo pri izvajalcih zakona določeno nerazu- 
mevanje, zato je bilo potrebno zakon tudi redakcijsko popra- 
viti predvsem v delu, ki se nanaša na instrukcijski rok za 
pripravo javnega razpisa. Instrukcijski rok, katerega namen je 
bil pospešiti izvajanje zakona je ustvaril podlago za prav 
nasproten učinek. Čeprav so ostali pogoji javnega razpisa 
dokaj ostri, pri izvedbi zakona niso imeli negativnih učinkov, 
torej so ostali nespremenjeni. 

2. PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA PO SKRAJŠANEM PO- 
STOPKU 

Dosedanji pogoji, ki so veljali v zakonu o merilih in postopku 
za dajanje poroštev Republike Slovenije za podjetja niso bili 
dovolj zanimivi, saj niso dosegli željenega rezultata, zato je 
hitri postopek glede na dejstvo, da je matični zakon začel 
veljati že 29. 4.1995 nujen. S tem bi omogočili podjetjem čim 
hitrejšo pridobitev tudi dolgoročnih poroštev države, za kar 
so podjetja zaradi boljših kreditnih pogojev, ki jih zagotavljajo 
državna poroštva, zainteresirana. Nedopustno bi bilo, da bi 
zaradi normalnega zakonodajnega postopka podjetja naje- 
mala kredite z ročnostjo od enega do petih let po tako visokih 
obrestnih merah, na drugi strani pa zakon o dajanju poroštev 
Republike Slovenije, ki je namenjen tudi zniževanju obrestnih 
mer, glede na omenjeni namen, ne bi bil uporaben. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95) se v drugem odstavku 1. 
člena besedi »enega leta« nadomestita z besedo »petih let«. 

Drugi stavek drugega odstavka 1. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Poroštvena obveznost Republike Slovenije je omejena na 
tisti del obveznosti kreditojemalca, katerega banka ni mogla 
izterjati potem, ko je izkoristila vse zakonske možnosti za 
izterjavo terjatev od kreditojemalca«. 

2. člen 

V 1. odstavku 3. člena se črta besedilo. 

»najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi zakona za posamezno 
proračunsko leto iz prvega odstavka 1. člena«. 

3. člen 

V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Republika Slovenija lahko del provizije iz prejšnjega 
odstavka v skladu s 3. odstavkom 12. člena tega zakona 
odstopi pooblaščenim organizacijam iz 12. člena tega 
zakona, če zanjo opravijo storitve v zvezi z izdajo poroštva«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

4. člen 

Za drugim odstavkom, se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Za izdana poroštva z dospelostjo obveznosti nad enim letom 
je dolžan predlagatelj predhodno od kreditodajalca pridobiti 
šrudijo upravičenosti (poslovni plan,...) o podjetju.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti 
in peti odstavek 

5. člen 

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

S spremembo drugega odstavka 1. člena zakona se omogoči 
dajanje poroStev za obveznosti kreditojemalcev z zapadlostjo 
do petih let, ki so ustrezno zavarovane. 

Največji obseg poroštvene obveznosti Republike Slovenije se 
z dosedanjih 80% zvišuje na 100% zapadlih in neporavnanih 
obveznosti kreditojemalca. Banka - kreditodajalec mora 
pred izpolnitvijo poroštvene obveznosti države, najprej izkori- 
stiti vse zakonske možnosti za izterjavo terjatve od kreditoje- 
malca, šele nato lahko pozove poroka k izpolnitvi preostalega 
dela. Obseg porokove obveznosti je torej odvisen od tega, 
koliko ostane neporavnane obveznosti, ki jo banka ni mogla 
izterjati. 

Predlagatelji za izdajo poroštev (ministrstva in pooblaščene 
organizacije) so dolžni pred objavo javnega razpisa tekst 
javnega razpisa predložiti vladi Republike Slovenije v potrdi- 
tev. 30 dnevni rok iz prejšnjega zakona, ki je bil vezan na 
zakon o proračunu je neizvedljiv ob upoštevanju dejstev, da 

imajo predlagatelji možnost večkratne objave razpisov. V izo- 
gib morebitnim kršitvam je bilo potrebno navedeno besedilo 
črtati. 

Republika Slovenija za izdana poroštva kreditojemalcem 
zaračunava provizijo v višini 0,50% letno od dela glavnice, 
zavarovanega s poroštvom. Provizija je prihodek proračuna 
Republike Slovenije. Glede na določilo 12. člena zakona, ki 
določa, da lahko posle v zvezi z izdajanjem poroštev za 
Republiko Slovenijo opravljajo pooblaščene organizacije. Za 
opravljanje teh poslov so pooblaščene organizacije upravi- 
čene do plačila. Spremembe zakona omogočajo, da država 
pooblaščenim organizacijam, ki so zanjo opravile dela v zvezi 
z izdajanjem poroštev, odstopi del provizije kot plačilo za 
opravljeno delo. 

Poslovni plan, ki je predpisan v drugem odstavku petega 
člena je potreben kot dodatno zavarovanje poroka, saj so 
poroštva, ki so dana za daljše obdobje bolj rizična. 
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Predloga zakona o 

ŠOLSKI INŠPEKCIJI (ZSol I) 

- EPA 577 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
28/11-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti 
šolske inšpekcije z namenom, da se zagotovi spoštovanje 
zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih otrok, učencev, 
vajencev, dijakov, študentov In udeležencev Izobraževanja 
odraslih (v nadaljnjem besedilu: otrok in udeležencev izobra- 
ževanja) ter strokovnih delavcev. 

2. člen 
(obseg šolske lnipekcl|e) 

Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, 
drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko 
porabo javnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene 
šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehnične in stro- 
kovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobra- 
ževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, organizacije za Izobraževanje odraslih in zaseb- 
niki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih (v nadalj- 
njem besedilu: vrtci in šole). 

Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zako- 
nov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence, 
dijaške in študentske domove ter postopke in roke za prijavo 
na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu. 

Za domove za učence, dijaške In študentske domove, se 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za iole in vrtce. 

V zavodih in drugih organizacijah, ki ne opravljajo vzgoje ir 
izobraževanja po javno veljavnih programih, šolska inšpekciji 
opravlja nadzor le nad izpolnjevanjem z zakoni in drugim 
predpisi določenih pogojev o izobrazbi na področju dejavno 
sti, za katero izobražujejo. 

ORGANIZACIJA 

3. člen 
(Inšpektorat Republike Slovenije za šdlstvo in šport) 

šolsko inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije 
za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). 

Inšpektorat vodi glavni inšpektor za šolstvo In šport (t 
nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor). 

Za glavnega inšpektorja je lahko Imenovan, kdor ima naj 
manj visoko izobrazbo in 10 let pedagoških delovnih izku 
šenj v vzgoji in izobraževanju. 

Glavni inšpektor v soglasju z ministrom, pristojnim za šol 
stvo In šport (v nadaljnjem besedilu: minister) določi letn 
program dela inšpektorata in organizira njegovo izvedbo. 

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi Inšpekcijami 

4. člen 
(inšpektorji) 

Nadzor v mejah pristojnosti inšpektorata opravljajo inšpek 
torji. 
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Inšpektor je lahko, kdor ima najmanj visoko izobrazbo in 7 let 
delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojnorazi- 
skovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja ter 
opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

5. člen 
(preizkus strokovne usposobljenosti Inšpektorjev) 

Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat. 

Inšpektor, ki ne opravi preizkusa strokovne usposobljeno- 
sti, se razreši. Z dnem razrešitve mu preneha delovno raz- 
merje v Inšpektoratu. 

6. člen 
(strokovni izpit) 

Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preiz- 
kusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev predpiše mini- 
ster. 

7. člen 
(izvedenci) 

Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva pri nadzoru, 
ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno posebno stro- 
kovno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi 
dokaz z izvedencem. 

Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev. Izvede- 
nec pripravi pisno mnenje in ga posreduje pristojnemu 
inšpektorju. 

Listo izvedencev določi minister. 

8. člen 
(izvedenci za pedagoško področje) 

Dokaz z Izvedencem za pedagoško področje se mora opra- 
viti, če iz okoliščin primera izhajajo dejstva, Iz katerih je 
mogoče sklepati: 

- da so kršene pravice otrok In udeležencev izobraževanja, 
da dosežejo z zakoni In drugimi predpisi določene stan- 
darde znanj, ki jim omogočajo napredovanja, oziroma vklju- 
čitev v izobraževanje na naslednji ravni, 
- da je kršena pravica strokovnega delavca, da je pri 
svojem delu avtonomen ali 
- da strokovni delavec pri izvajanju vzgojnolzobraževal- 
nega dela ne zagotavlja objektivnosti, kritičnosti in plural- 
nosti. 

V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka 
mora glavni inšpektor določiti dva Izvedenca za pedagoško 
področje, ki ločeno pripravita pisno mnenje. 

Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj 
visoko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na pedagoškem, 
svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju in morajo 
imeti v skladu s predpisi o napredovanju v nazive najmanj 
naziv svetovalca oziroma morajo biti izvoljeni v naziv visoko- 
šolskega učitelja. 

Liste izvedencev za pedagoško področje določi pristojni stro- 
kovni svet. 

9. člen 
(poročilo glavnega inšpektorja) 

Glavni inšpektor mora najmanj enkrat letno poročati ministru 
o delu inšpektorata. Poročilo mora vsebovati: 

- podatke o številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov po 
posameznih vrtcih In šolah, 

- podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter o 
uresničevanju izrečenih ukrepov in 
- splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in 
zaščite pravic otrok in udeležencev izobraževanja ter strokov- 
nih delavcev v vrtcih in šolah. 

10. člen 
(tajnost) 

Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost, s 
katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva. 
Dolžnost varovanja uradne ali druge tajnosti traja tudi po 
prenehanju delovnega razmerja inšpektorja. 

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila 
oziroma pritožbe. 

Če inšpektor prekrši določilo o varovanju tajnosti iz prvega 
odstavka tega člena, se to šteje za hujšo kršitev delovne 
obveznosti in dolžnosti, zaradi katere glavni inšpektor pred- 
laga razrešitev inšpektorja. 

Določbe o varovanju tajnosti veljajo tudi za izvedence. Če 
izvedenec prekrši dolžnost varovanja tajnosti iz 1. odstavka 
tega člena, ga pristojni strokovni svet na predlog inšpekto- 
rata izloči z liste Izvedencev. Dolžnost varovanja uradne ali 
druge tajnosti traja tudi po njegovi izločitvi z liste izve- 
dencev. 

Glavni inšpektor lahko v utemeljenem primeru oziroma na 
zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra razreši 
inšpektorja varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti. 

NADZOR 

11. člen 
(vrste nadzora) 

Nadzor opravljajo inšpektorji kot redni, izredni in ponovni 
nadzor. 

Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela 
inšpektorata. V vrtcih in šolah mora biti opravljen redni nad- 
zor najmanj vsako peto leto. 

Izredni nadzor se opravi na podlagi pobude otroka in udele- 
ženca izobraževanja, starša, skrbnika, rejnika, sveta staršev, 
skupnosti dijakov, predstavnika reprezentativnega sindikata v 
vrtcu ali šoli ali zaposlenih v vrtcu ali šoli. 

Inšpektor je dolžan pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je 
opravil v zvezi z pobudo in o izvršenih ukrepih, če ta tako 
zahteva. 

Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za 
odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog. 

Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko 
opravi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi 
ravnatelju oziroma direktorju ali tistemu, ki ju nadomešča. 

12. člen 
(področja nadzora) 

Nadzor se nanaša na: 

- izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti ter na izpolnjevanje standardov in normati- 
vov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, 
- uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev 
izobraževanja, 
- uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, 
ki ne sodi v pristojnosti drugih inšpektoratov, 
- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 
- vodenje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih listin, 
- postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v 
visokem šolstvu, 
- namensko porabo javnih sredstev, 
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- določanje višine prispevkov staršev in n|ihovo namensko 
porabo, 
- uporabo učbenikov in učil, ki |lh je potrdil prlsto|ni stro- 
kovni svet ter 
- opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s 
koncesijsko pogodbo. 

V zasebnih šolah se nadzor nanaša na organizacijo, financira- 
nje in izvajanje javno veljavnih programov. 

13. člen 
(ugotovitev dejanskega stanja) 

inšpektor ima pravico in dolžnost pregledati prostore, peda- 
goško in drugo z zakoni in drugimi akti predpisano dokumen- 
tacijo, se seznaniti s potekom vzgojno-izobraževalne in 
druge dejavnosti, zaslišati stranke in druge udeležence v 
upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugo- 
tovi istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu 
z namenom inšpekcijskega nadzorstva. 

V primeru, ko inšpektor opravi razgovor z mladoletno osebo, 
je o tem dolžan predhodno obvestiti starše, skrbnike oziroma 
rejnike, če pa je za ugotovitev dejstev potrebno mladoletno 
osebo zaslišati kot pričo, jo inšpektor lahko zasliši le v nav- 
zočnosti staršev, skrbnika oziroma rejnika. 

Inšpektor ne sme prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu 
procesu brez dovoljenja ravnatelja. 

Izvedenci za pedagoško področje lahko z dovoljenjem glav- 
nega inšpektorja prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu 
procesu. 

Inšpektor oziroma izvedenec, ki prisostvuje vzgojno-izobra- 
ževalnemu procesu, ne sme učitelju oziroma vzgojitelju dajati 
nasvetov ali priporočil ali kako drugače motiti vzgojno-izo- 
braževalnega procesa. 

KRŠITVE IN UKREPI 

14. člen 
(kršitve in ukrepi) 

Inšpektor ima pravico in dolžnost, da: 

- odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev, 
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka delavca, razreši- 
tev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika, vodje enote oz. 
podružnice, 
- razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanja ali 
ocenjevanje, 
- predlaga pristojnemu organu razveljavitev aktov organov 
vrtca ali šole, ki so v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, 
- izreče suspenz, 
- seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potreb- 
nimi ukrepi za njihovo odpravo, 
- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, 
- prijavi kazniva dejanja, 
- predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

15. člen 
(razveljavitev ocene) 

Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno pre- 
verjanje znanja ali ocenjevanje, če pri nadzoru ugotovi kršitev 
zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjanje 
znanja in ocenjevanje. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ocena ob 
koncu šolskega leta razveljavi, če ima za posledico, da 
otrok ali udeleženec izobraževanja ne napreduje v naslednji 
razred ali ne dokonča izobraževanja, v drugih primerih pa le, 
če učenec, vajenec, dijak oziroma študent ali njihovi zako- 
niti zastopniki to izrecno zahtevajo. 

Pri ponovnem preverjanju znanja ali pri ocenjevanju sodeluje 

pri delu komisije za preverjanje znanja in ocenjevanja na 
zahtevo pritožnika kot zunanji izpraševalec izvedenec za 
pedagoško področje. 

16. člen 
(suspenz) 

Če izhaja iz dejstev, ugotovljenih pri nadzoru, utemeljen sum, 
da je delavec, ravnatelj, direktor, pomočnik, vodja enote ali 
podružnice storil kršitev s tem: 

- da je zasvojen z mamili .oziroma alkoholom, 
- da pridobiva predšolske otroke, učence in dijake za uživa- 
nje mamil, jim mamila prodaja ali daje, 
- da izvaja fizično nasilje nad otrokom ali udeležencem 
izobraževanja, 
- da žali dostojanstvo otroka ali udeleženca izobraževanja, 
- da izrablja vzgojo in izobraževanje za spodbujanje nestrp- 
nosti do drugih in drugačnih, 
- da napeljuje k spolni zlorabi ali spolno zlorablja otroka ali 
udeleženca izobraževanja, 
mu lahko inšpektor izreče suspenz in predlaga uvedbo disci- 
plinskega postopka oziroma razrešitev funkcije ter predlaga 
uvedbo postopka zaradi prekrška ali prijavi kaznivo dejanje. 

O suspenzu inšpektor lahko odloči ustno. Inšpektor mora 
izdati pisno odločbo v roku 8 dni od izreka suspenza. Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži izvršitve. 

Suspenz sme trajati najdlje do dokončne odločitve o disci- 
plinski odgovornosti, do prenehanja delovnega razmerja ozi- 
roma do prenehanja razlogov, ki so narekovali sprejem 
odločbe o suspenzu. 

V času suspenza gredo delavcu, ravnatelju oziroma direk- 
torju, pomočniku, vodji enote ali podružnice enake pravice 
kot delavcu, ki je v skladu z delovno zakonodajo odstranjen z 
dela. 

17. člen 
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov) 

če inšpektor ob ponovnem nadzoru ugotovi, da delavec, 
ravnatelj oziroma direktor, vodja enote ali podružnice ali 
druga odgovorna oseba ni izvršila odločbe, lahko za izvršitev 
odločbe določi nov rok, če so podani upravičeni razlogi, da 
odločba v določenem roku ni bila izvršena. O tem obvesti 
ustanovitelja. 

Če v novem roku kršitve niso bile odpravljene oziroma če 
glede na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave ugotovlje- 
nih kršitev, inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega 
postopka zoper delavca oziroma razrešitev ravnatelja oziroma 
direktorja, pomočnika, vodje enote ali podružnice ali druge 
odgovorne osebe. 

18. člen 
(začasna prepoved opravljanja dejavnosti) 

Če ustanovitelj v roku, ki ga določi inšpektor, ne zagotovi 
pogojev za odpravo kršitev, pa so kršitve take narave, da je 
ogroženo življenje ali zdravje otrok in udeležencev izobraže- 
vanja ter zaposlenih v vrtcu oziroma šoli, lahko inšpektor z 
odločbo začasno prepove opravljanje dejavnosti. 

19. člen 
(zapisnik o opravljenem nadzoru) 

O opravljenem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik. 

Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino 
ob inšpekcijskem nadzorstvu opravljenega dejanja in danih 
izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na predmet postopka. V 
zapisniku se navedejo listine, ki so bile v kakršenkoli namen 
uporabljene ob opravljanju nadzorstva. 

Zapisnik se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote ali 
podružnice oziroma drugi odgovorni osebi in delavcu, na 
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katerega delo se nanašajo ugotovitve in morebitni ukrepi 
oziroma predlogi ukrepov oziroma ustanovitelju, (e je ta 
odgovoren za odpravo kršitev. 

20. člen 
(vročitev odločbe) 

Odločba se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote ali 
podružnice oziroma drugi odgovorni osebi v vrtcu ali šoli, v 
kateri so bile ugotovljene kršitve, ter delavcu, pri delu kate- 
rega so bile ugotovljene kršitve. 

Če je za odpravo kršitev odgovoren ustanovitelj, se odločba 
vroči ravnatelju, direktorju oziroma drugi odgovorni osebi in 
ustanovitelju. 

21. člen 
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja) 
Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba v osmih 
dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo, pristojno za 
šolstvo. 

22. člen 
(dodatni preizkus z izvedencem) 

Če se pritožba na odločbo inšpektorja nanaša na izvedensko 
mnenje izvedenca za pedagoško področje, se ponovi dokaz z 
istim ali drugim izvedencem za pedagoško področje. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
(rok za sprejem pravilnika o strokovnem Izpitu za inipek- 

torja) 

Minister izda v treh mesecih od uveljavitve tega zakona pravil- 
nik o strokovnem izpitu za inšpektorja. 

24. člen 
(inšpektorji brez opravljenega strokovnega Izpita) 

Inšpektor, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem 
razmerju v Inšpektoratu za šolstvo In šport, in nima opravlje- 
nega izpita za inšpektorja, ga |e ne glede na določbo dru- 
gega odstavka 84. člena Zakona o upravi (UL RS 67/94) 
dolžan opraviti v osemnajstih mesecih od dneva Imenova- 
nja. 

25. člen 
(rok za določitev liste izvedencev) 

Minister določi v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona 
listo izvedencev iz 7. člena tega zakona. 

Pristojni strokovni svet določi liste Izvedencev Iz 8. člena 
tega zakona v roku štirih mesecev od uveljavitve tega za- 
kona. 

26. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonskih določb) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
pedagoški službi (Ur. I. SRS št. 14/69 in 16/74). 

27. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 36. seji dne 28. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 24., 25. in k 26. členu. 
novembra 1995 sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije Predlagatelj je sprejete amandmaje vključil v integralni tekst 
pripravi predlog ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI za tretjo zakona ter opravil dva redakcijska popravka, 
obravnavo. Hkrati je sprejel amandmaje k 1., 2., 4., 5., 8., 9., 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-B) 

- EPA 620 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. januarja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZA- 
VAROVANJU, 

ki ga pošiljam v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
13/12-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošiljam v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju - tretja obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadove 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

1. člen 

V 2. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94 - v nadaljnjem besedilu: 
zakon) se drugi in tretji odstavek nadomestita s tremi novimi 
odstavki, ki se glasijo: 

»V zavarovanje po tem zakonu se lahko prostovoljno vključijo 
tudi osebe, ki niso obvezno zavarovane. 

Osebe, ki so vključene v obvezno zavarovanje, se lahko pro- 
stovoljno zavarujejo za dodaten obseg pravic v skladu s tem 
zakonom. 

Poleg zavarovanja po tem zakonu se lahko v skladu s poseb- 
nim zakonom uvedejo tudi različne oblike dodatnih zavaro- 
vanj.« 

2. člen 

Prva alinea 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»- kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o 
gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost kot 
svoj edini ali glavni poklic;« 

3. člen 

Besedilo 12. člena zakona se črta v celoti. 

4. člen 

Besedilo 14. člena zakona se dopolni z novim, tretjim odstav- 
kom, ki se glasi: 

»Šteje se, da samostojni podjetniki posamezniki ne opravljajo 
dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če so uživalci pokojnine 
in: 

• - opravljajo dejavnost domače in umetne obrti, ali 

- so do pridobitve pravice do pokojnine opravljali isto dejav- 
nost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi 
delovnega razmerja, oziroma na drugi podlagi, ali 

- sami ne opravljajo dejavnosti, ker imajo zaposlenega vsaj 
enega delavca.« 

5. člen 

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi: 

»15. a člen 

Obvezno se zavarujejo učenci, ki so v učnem razmerju in se 
na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražujejo pri 
delodajalcu.« 
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6. člen 12. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črtajo številke »11., 12., 13.« 

7. člen 

V 20. členu se črta prvi odstavek. 

8. člen 

V četrti alinei 24. člena se za besedama »pogojev iz« dodajo 
besede »druge alinee prvega odstavka«. 

V šesti alinei se za besedo »zavarovancev« postavi vejica, 
besedilo »iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona« pa se 
nadomesti z besedilom »poslanih na delo v tujino«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Tuj državljan se lahko prostovoljno zavaruje po prejšnjem 
odstavku, če je tako določeno v meddržavnem sporazumu.« 

9. člen 

V 25. členu se črta dosedanji tretji odstavek in dodajo novi 
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Za izvajanje prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg 
pravic zavod ustanovi pravno osebo, skladno z zakonom o 
gospodarskih družbah. 

Zavod jamči za obveznosti sklada prostovoljnega zavarovanja 
do vrednosti vloženega kapitala. 

« 
Zavod določi primere, v katerih se uvede prostovoljno zavaro- 
vanje za dodaten obseg pravic. Zavarovalne premije in pogoji. 
za pridobitev pravic se določijo s pogodbo, ki jo na podlagi 
splošnega akta pravne osebe iz prejšnjega odstavka skleneta 
zavarovanec in pravna oseba iz prejšnjega odstavka.« 

10. člen 

V prvem odstavku 43. člena se za besedo »dobil« postavi 
vejica in dodajo besede: »oziroma zavarovalnih osnov, od 
katerih so mu bili obračunani prispevki«. 

Za prvim odstavkom 43. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša za 
čas po 1.1.1970, v katerem je zavarovanec imel pravico do 
proste izbire zavarovalne osnove, v kolikor ni že upoštevan v 
desetletnem obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena.« 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti in 
se spremenita tako, da se glasita: 

»Za leto zavarovanja se vzame koledarsko leto, v katerem'je 
zavarovanec prejemal plačo oziroma nadomestilo plače naj- 
manj za šest mesecev zavarovanja oziroma so mu bili za 
enako obdobje obračunani prispevki od zavarovalne osnove. 

Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske 
osnove ne vzamejo plače, nadomestila plače oziroma zavaro- 
valne osnove iz leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico 
do pokojnine.« 

11. člen 

Besedilo četrte alinee 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»- boni, odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave 
na upokojitev, del plač in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji 
odkup ali za večanje lastniškega kapitala pri izplačevalcu v 
postopku lastninskega preoblikovanja;« 

Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Plača za delo preko polnega delovnega časa se za ugotovi- 
tev pokojninske osnove upošteva največ za toliko ur dela 
preko polnega delovnega časa, kolikor je dovoljeno po pred- 
pisih o delovnih razmerjih, in pod pogojem, da so od nje 
plačani prispevki.« 

13. člen 

49. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovancu, ki po 1. 1. 1970 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, vendar je dosegel vsaj eno leto zavarovanja v 
obdobju od 1.1.1966 do 31.12.1969, se ne glede na določbo 
prvega odstavka 43. člena tega zakona za izračun pokojnin- 
ske osnove upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove po 
1.1.1966. 

Zavarovancu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, se pokojnina odmeri od pokojninske osnove v 
višini poprečne izhodiščne plače, ki bi mu bila glede na 
stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem 
letu zavarovanja pri zavodu, določena po kolektivni pogodbi 
dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi za zadnje kole- 
darsko leto pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pra- 
vico do pokojnine. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča glede na dopol- 
njeno zavarovalno dobo v posameznem letu zavarovanja. 

Ministrstvo, pristojno za delo, objavi višino poprečnih izho- 
diščnih plač in način povečanja osnov iz prejšnjega odstavka. 

Na način, določen v prejšnjih odstavkih, se določi pokojnin- 
ska osnova tudi zavarovancu, za katerega ni mogoče ugoto- 
viti plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne osnove.« 

14. člen 

Prvi in drugi odstavek 53. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 
odmerjena pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač ozi- 
roma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska pokojnine, 
odmerjene od pokojninske osnove, določene v drugem in 
tretjem odstavku tega člena. 

Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 64% poprečne 
mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovljene po urad- 
nih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za davke 
in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega zakona.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Znesek najnižje pokojninske osnove se spreminja v višini in 
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 159. in 160. 
členu tega zakona.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

15. člen 

Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove, kadar 
odmerjena pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, izraču- 
nana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, presega 
znesek pokojnine, odmerjene od pokojninske osnove, dolo- 
čene v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

Najvišja pokojninska osnova se določi v višini 3,1 kratnika 
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poprečne plače na zaposlenega v republiki, ugotovljene po 
uradnih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za 
davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega 
zakona.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Znesek najvišje pokojninske osnove se spreminja v višini in 
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 159. in 160. 
členu tega zakona.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

16. člen 

Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je zavarovancu čas študija upoštevan v zavarovalno 
dobo, se mu starost iz prejšnjega odstavka zniža za toliko 
mesecev, kolikor znaša njegova zavarovalna doba, dosežena 
v času rednega študija.« 

17. člen 

Za prvim odstavkom 78. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Ne glede na določbo 184. člena tega zakona ima pravico do 
družinske pokojnine otrok, ki je v učnem razmerju na podlagi 
učne pogodbe.« 

18. člen 

Za prvim odstavkom 81. člena zakona se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Otrok, ki v letu izgube starša ne izpolni pogojev iz prejšnjega 
odstavka tega člena, ima pravico do družinske pokojnine do 
naslednjega šolskega leta.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

19. člen 

V 86. členu se pred prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi: 

»- če ima pravico do družinske pokojnine samo zakonec, ki 
je kot zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pravice do 
starostne ali invalidske pokojnine, se mu namesto osebne 
pokojnine odmeri družinska pokojnina v višini 100% osnove 
za družinsko pokojnino, če je ta zanj ugodnejša;« 

Dosedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja 
in četrta alinea. 

20. člen 

Na koncu 131. člena se za besedo »časom« postavi vejica in 
doda besedilo »vendar pa nadomestilo lahko znaša največ 50 
% najvišje pokojninske osnove.« 

21. člen 

135. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pokojninska osnova, ki se upošteva pri odmeri nadomestil 
po 109., 125., 132. in 134. členu tega zakona, se uskladi na 
način, določen v 161. členu tega zakona za prvo uskladitev 
pokojnin.« 

22. člen 

V drugem odstavku 160. člena se besedilo »ugotovljen porast 
plač, ki še ni bil upoštevan« nadomesti z besedilom »ugotov- 
ljeno gibanje plač, ki še ni bilo upoštevano«. 

23. člen 

161. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, se ob odmeri prera- 
čuna z odstotkom, izračunanim ob upoštevanju poprečja plač 
zaposlenih v državi za oktober 1990, povečanega za odstotek 
vseh uskladitev pokojnin od 1.1.1991 do decembra v koledar- 
skem letu pred letom uveljavitve pravice do pokojnine, in 
dejanskim poprečjem plač v navedenem koledarskem letu. 

Pri preračunu po prejšnjem odstavku se ne upoštevajo uskla- 
ditve po 162. členu tega zakona. 

Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku opravi zavod.« t 
24. člen 

162. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če se z zakonom spremeni način odmere ali usklajevanja 
pokojnin, zavod v 90 dneh po uveljavitvi teh sprememb pri- 
pravi pregled zneskov pokojnin, uveljavljenih v posameznih 
koledarskih letih od 1.1. 1984 dalje. 

V primeru, če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki 
se je upokojil v določenem obdobju In je v polni zavarovalni 
dobi prejemal plače v višini poprečne plače na zaposlenega 
delavca v državi, zaostaja za starostno pokojnino, kakršna bi 
mu bila za enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo 
odmerjena v tekočem letu, se vse pokojnine, uveljavljene v 
navedenem obdobju, uskladijo za ugotovljeno razliko. 

Če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki se je upoko- 
jil v določenem obdobju in je v polni zavarovalni dobi preje- 
mal plače v višini poprečne plače na zaposlenega delavca v 
državi, presega starostno pokojnino, kakršna bi mu bila za 
enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo odmerjena v 
tekočem letu, se vse pokojnine, uveljavljene v navedenem 
obdobju, ne usklajujejo po 160. členu zakona, dokler se ne 
izenačijo s starostnimi pokojninami, kakršne bi bile zavaro- 
vancem z enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo 
odmerjene v tekočem letu. 

Uskladitev pokojnin po prejšnjih odstavkih opravi zavod z 
veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po poteku 
roka iz prvega odstavka tega člena.« 

25. člen 

Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, 
predčasne, invalidske in družinske pokojnine s stalnim prebi- 
vališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina ne dosega 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, pra- 
vico do varstvenega dodatka, če skupaj z družinskimi člani 
nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje.« 

26. člen 

V prvem odstavku 164. člena se za besedama »iz tujine« 
dodajo besede 
»invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaških invalidih 
in civilnih invalidih vojne«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »ter invalidnine in druge 
dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih 
vojne«. 

27. člen 

Za drugim odstavkom 177. člena se dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»Uživalec varstvenega dodatka mora zavodu do 31. marca v 
vsakem koledarskem letu predložiti dokazila o dohodkih iz 
164. člena tega zakona, prejetih v prejšnjem koledarskem 
letu. 

Uživalcu, ki ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, se 

35 poročevalec, št. 1 



varstveni dodatek preneha izplačevati s 1. majem tekočega 
leta. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

28. člen 

V 195. členu se za besedilom »s kmetijsko dejavnostjo« doda 
besedilo »ali v primerih iz tretjega odstavka 14. člena tega 
zakona« 

29. člen 

Druga alinea prvega odstavka 202. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»- čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se državljanu 
Republike Slovenije všteva v pokojninsko dobo po predpisih, 
ki so veljali do 31. 3. 1992, razen če ni s tem zakonom ali z 
mednarodnim sporazumom drugače določeno.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Osebi, ki nima državljanstva Republike Slovenije, se Šteje v 
zavarovalno dobo čas, dopolnjen v zavarovanju pri zavodu do 
31.3.1992, po predpisih, ki so veljali do navedenega datuma, 
razen če ni s tem zakonom ali z mednarodnim sporazumom 
drugače določeno.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

30. člen 

V 204. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, 
ki se glasi: 

»Učencem iz 15. a člena tega zakona se učna doba upošteva v 
zavarovalno dobo tako, da se 12 mesecev učnega razmerja 
šteje za šest mesecev zavarovalne dobe.« 

31. člen 

V 219. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se 
glasita: 

»Iz sredstev za uresničevanje pravic po prejšnjih odstavkih se 
krijejo tudi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 
uživalcev pokojnin in uživalcev nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki niso zdravstveno zavarovani na drugi podlagi, 
ter stroški izvajanja zavarovanja. 

Zavod plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje 
uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, če z zakonom ali z medna- 
rodnim sporazumom ni drugače določeno.« 

32. člen 

V prvem odstavku 220. člena se besedilo »1/12 letnih odhod- 
kov sklada« nadomesti z besedilom »30 % planiranih meseč- 
nih odhodkov za plačilo pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja.« 

33. člen 

V 221. členu se črta beseda »praviloma« in se dodajo novi 
drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 

»V finančnem načrtu se opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja 
proračun Republike Slovenije za zagotavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar drugi pri- 
hodki zavoda ne zadostujejo za zagotavljanje navedenih 
pravic. 

Finančni načrt sprejme Skupščina zavoda po predhodnem 
soglasju Vlade Republike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt 
zavoda ob obravnavi in sprejemanju proračuna Republike 
Slovenije.« 

34. člen 

V 228. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti 
odstavek, ki se glasita: 

»Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance iz 15. a 
člena tega zakona je mesečna nagrada učenca v učnem 
razmerju, povečana za davke in prispevke po stopnji iz 44. 
člena tega zakona. 

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od polovice 
zneska zajamčene plače.« 

35. člen 

Drugi odstavek 229. člena se nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: 

»V osnovo za izplačevanje prispevkov iz prve, druge in tretje 
alinee 224. člena tega zakona se ne vštevajo nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja in prejemki iz 46. člena tega za- 
kona.« 

36. člen 

V prvem odstavku 230. člena se pred številko »11.« doda 
besedilo »druge in tretje alinee 9. člena«. 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom novega 
drugega, tretjega in četrtega odstavka, ki se glasijo: 

»Osnova, ki jo izbere zavarovanec iz 11. in 12. člena tega 
-zakona, ne more biti nižja od izhodiščne plače za tarifno 
skupino enake stopnje zahtevnosti po kolektivni pogodbi 
dejavnosti oziroma po splošni kolektivni pogodbi, če za dejav- 
nost ni sklenjena kolektivna pogodba, povečane za dodatek 
za doseženo delovno dobo. 

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od osnove iz 
231. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za delo, v sodelovanju z zavodom ter s 
pristojnimi republiškimi upravnimi organi ter združenji, zbor- 
nicami, društvi ali drugimi organizacijami zavarovancev, ki 
opravljajo posamezne dejavnosti, določi minimalne zavaro- 
valne osnove iz tretjega odstavka tega člena ter merila in 
postopek za razvrščanje zavarovancev.« 

37. člen 

V tretji alinei prvega odstavka 240. člena se črta besedilo 
»oziroma niso uživalci pokojnin«. 

Za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi: 

» - izplačevalec mesečne nagrade in Republika Slovenija 
(vsak do ene polovice) za učence v učnem razmerju.« 

38. člen 

246. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z name- 
nom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

Osnovni kapital kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnine Iz prodaje podjetij, na podlagi 
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, 
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obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delni- 
čar kapitalskega sklada je Zavod. 

Firma kapitalskega sklada je »Kapitalski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. d.« 

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb ter z drugimi prihodki.« 

39. člen 

Zadnji odstavek 247. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Premoženje se vrne praviloma v naravi. Če vrnitev v naravi ni 
možna iz razlogov, ki jih določa zakon o denacionalizaciji, se 
lahko določi odškodnina z vzpostavitvijo lastninskega deleža 
na pravni osebi, v katere premoženje je prešlo premoženje iz 
prvega odstavka tega člena, razen če se zavezanec in zavod 
ne sporazumeta drugače.« 

40. člen 

Drugi odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Kapitalski sklad nalaga sredstva v skladu s predpisi o nalož- 
bah investicijskih skladov.« 

V tretjem odstavku se črta besedilo za besedo »zavarovanja«. 

V četrtem odstavku se besedi »S pravili« nadomestita z bese- 
dami »S finančnim načrtom«, besede« za izplačilo dividend« 
pa se črtajo. 

41. člen 
« * 

Za 250. členom se doda nov 250. a člen, ki se glasi: 
»250. a člen 

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme Skupščina kapital- 
skega sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.« 

42. člen 

Za 251. členom se doda nov 251. a člen, ki se glasi: 

»251. a člen 

Stanovanjski sklad je pravna oseba, ki posluje kot družba z 
omejeno odgovornostjo pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, določenimi s tem zakonom in zakonom o gospodar- 
skih družbah. 

Firma stanqvanjskega sklada je »Stanovanjski sklad pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja«. 

Sedež stanovanjskega sklada je v Ljubljani. 

Stanovanjski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb in z drugimi sredstvi.« 

43. člen 

252. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Organi stanovanjskega sklada so skupščina, upravni odbor, 
direktor in nadzorni svet. 

Funkcijo skupščine sklada opravlja skupščina zavoda. 

Upravni odbor in direktorja sklada imenuje skupščina v 
skladu s statutom sklada. 

Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje skupščina za 
dobo štirih let. Nadzorni svet nadzira zakonitost dela in 

finančno poslovanje stanovanjskega sklada in najmanj enkrat 
letno poroča o delovanju stanovanjskega sklada skupščini 
zavoda. 

Stanovanjski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina.« 

44. člen 

Za 252. členom se doda novo V. poglavje z naslovom »Sklad 
prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic« in nova 
252. a in 252. b člena, ki se glasita: 

»252. a člen 
Sklad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic (v 
nadaljnem besedilu: Sklad dodatnega zavarovanja), je pravna 
oseba, ki posluje kot delniška družba v skladu z določbami 
tega zakona, zakona o gospodarskih družbah in zakona o 
zavarovalnicah. 

Firma sklada dodatnega zavarovanja je: »Sklad prostovolj- 
nega zavarovanja za dodaten obseg pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. d.« 

Sedež Sklada dodatnega zavarovanja je v Ljubljani. 

252. b člen 
Organi Sklada dodatnega zavarovanja so skupščina, nadzorni 
svet in direktor. 

Skupščina šteje 15 članov, nadzorni svet pa 5 članov. 

Člane skupščine in nadzornega sveta imenuje Skupščina Za- 
voda. 

Sklad dodatnega zavarovanja zastopa in njegovo poslovanje 
vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa in s soglasjem 
Skupščine zavoda imenuje Skupščina Sklada dodatnega za- 
varovanja. 

Sklad dodatnega zavarovanja ima statut, ki ga sprejme Skupš- 
čina Sklada dodatnega zavarovanja s soglasjem Skupščine 
Zavoda.« 

45. člen 

Za prvim odstavkom 254. člena zakona se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi pravico do starostne 
oziroma predčasne pokojnine pri zavodu, če je z zavarovalno 
dobo pri zavodu izpolnila pogoje za priznanje pravice po tem 
zakonu, ali je v zadnjih 10 letih pred vložitvijo zahtevka za 
priznanje pravice do pokojnine dopolnila v zavarovanju pri 
zavodu najmanj 80 mesecev zavarovalne dobe ali v zadnjih 
petih letih najmanj 40 mesecev zavarovalne dobe.« 

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, 
četrti, peti in šesti odstavek. 

V šestem odstavku se črta besedilo »ne glede na to kje so bili 
doseženi«. 

46. člen 

Besedilo drugega odstavka 274. člena se nadomesti z bese- 
dilom: 

»Skupščino sestavlja 60 članov, od tega: 

- 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od 
katerih 16 predstavnikov imenujejo organizacije upokojen- 
cev, štiri predstavnike pa imenujejo organizacije delovnih 
invalidov: 

- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 
10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 pred- 
stavnikov pa reprezentativna združenja delodajalcev; 
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- 20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slove- 
nije.« 

47. člen 

V sedmi alinei prvega odstavka 275. člena se črta besedilo 
»kapitalskega in«. 

48. člen 

V prvem odstavku 290. člena se številka »50.000« nadomesti s 
številko »500.000«. 

V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko 
»50.000«. 

49. člen 

V 291 členu se številka »5.000« nadomesti s številko 
»50.000«. 

50. člen 

Zavarovancu, iz 11. ali 12. člena, ki je ob uveljavitvi tega 
zakona zavarovan po 19. členu, se od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona, prispevki obračunavajo od 
zneska iz 231. člena, če sam ne izbere višje osnove. 

Do določitve najnižjih osnov po 36. členu tega zakona, zava- 
rovanci iz 11. in 12. člena prosto izbirajo zavarovalne osnove 
skladno z določbo 231. člena. Ministrstvo, pristojno za delo, 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona v 
skladu z 230. členom določi minimalne zavarovalne osnove, 
merila in postopke za razvrščanje zavarovancev. 

51. člen 

Zavarovancu, katerega žahtevek za pridobitev pravice do 
pokojnine ni bil pravnomočno rešen do uveljavitve tega 
zakona in bi se mu pokojninska osnova določila po 13. členu 
tega zakona, se za pokojninsko osnovo vzame znesek pov- 
prečne izhodiščne plače, ki bi mu šla glede na stopnjo dejan- 
ske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem letu zavarova- 
nja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po splošni 
kolektivni pogodbi za leto 1994. Znesek se preračuna na 
vrednost v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice 
glede na gibanje poprečnih plač, zaposlenih v državi, v posa- 
meznem letu. Znesek povprečne izhodiščne plače se poveča 
glede na dopolnjeno zavarovalno dobo zavarovanca v zad- 
njem letu zavarovanja. 

52. člen 

V 295. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Zavarovanec, ki mu je ob uveljavitvi zakona manjkalo do pet 
let starosti do Izpolnitve pogojev za pridobitev starostne ali 
predčasne pokojnine in mu je prenehalo delovno razmerje 
brez lastne krivde ali volje ter je po 1. 4.1992 pridobil pravico 
do denarnega nadomestila po predpisih o zavarovanju za 
primer brezposelnosti, pridobi pravico do pokojnine, ko 
dopolni starostno mejo, ki je v 39. in 40. členu tega zakona 
določena za koledarsko leto, v katerem mu je prenehalo 
delovno razmerje.« 

53. člen 

Najvišja pokojninska osnova se določi po 15. členu tega 
zakona od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega 
zakona. 

Pokojnine, odmerjene po posebnih predpisih, se od prvega 
dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona ne uskla- 
jujejo po določbah tega zakona, dokler skupaj s pokojnin- 
skimi dodatki presegajo znesek pokojnine, ki bi bila upravi- 
čencu odmerjena glede na njegovo skupno pokojninsko dobo 
od zneska najvišje pokojninske osnove po 15. členu tega 
zakona. 

54. člen 

Pri prvi uskladitvi pokojnin po 22. členu tega zakona se 
upoštevajo uskladitve, ki so bile že izvedene po prej veljavnih 
predpisih. 

55. člen 

Zaradi vzpostavitve enakopravnega položaja med upokojenci, 
ki so pokojnine uveljavili v različnih časovnih obdobjih, se 
pokojnine, uveljavljene v obdobjih od 1.1.1991 do 21.3.1991 
in od 1. 1. 1992 do 31. 3. 1992, od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona, ne usklajujejo, dokler se 
ostale pokojnine ne uskladijo za določen odstotek, in sicer: 
- pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 

1991, se ne usklajujejo, dokler se ostale pokojnine ne 
uskladijo za 10,43%; 

- pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1992 do 31. 3. 
1992, se ne usklajujejo dokler se ostale pokojnine ne 
uskladijo za 7,61%. 

- pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1992 do 31. 3. 
1992, se ne usklajujejo dokler se ostale pokojnine ne uskla- 
dijo za 7,61%. 

56. člen 
Pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1994 do uveljavitve tega 
zakona, se na novo odmerijo z upoštevanjem uskladitve po 
23. členu tega zakona. 

Pri pokojninah, uveljavljenih do 31.12.1990 in v obdobju od 
22. 3. 1991 do 31. 12. 1991 se od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona upošteva znesek najvišje 
pokojninske osnove iz 15. člena tega zakona. 

Na novo odmerjena pokojnina gre upravičencu od prvega dne 
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona. 

57. člen 
Delodajalec mora zavodu v 30'dneh po pravnomočno konča- 
nem postopku lastninskega preoblikovanja sporočiti podatke 
o spremembah plač delavcev, ki so posledica opravljene 
revizije. 
Zavod v 90 dneh po vložitvi zahtevka povrne delodajalcu iz 
prejšnjega odstavka preveč plačane prispevke oziroma jih 
poračuna z njegovimi tekočimi obveznostmi. 

Na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena zavod 
uživalcu ponovno odmeri pokojnino. 

Delodajalec, ki zavodu ne sporoči podatkov po prvem 
odstavku tega člena, se kaznuje za prekršek z denarno kaz- 
nijo najmanj 500.000 tolarjev. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. , 

58. člen 

Društva upokojencev pridobijo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero raz- 
polagajo na dan uveljavitve tega zakona. 

59. člen 

Drugi odstavek 319. člena se črta. 

60. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba druge 
alinee 2. člena zakona o strukturi nekaterih naložb določenih 
javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij 

(Ur. list RS št. 71/93). 
61. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 36. seji, dne 13. 
decembra 1995, obravnaval in sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju v drugi obravnavi ter naložil Vladi Repu- 
blike Slovenije, naj ga pripravi za tretjo obravnavo. 

Predlagatelj je skladno s sklepi Državnega zbora pripravil 
predlog zakona za tretjo obravnavo in pri tem upošteval vsa 
sprejeta dopolnila k predlogu zakona za drugo obravnavo. V 
besedilu predloga zakona so tudi nekateri redakcijski 
popravki, ki so ob upoštevanju pravnotehničnih načel nujni za 
nedvoumnost in razumljivost besedila. 

Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo je bilo spreme- 
njeno v naslednjih členih: 

K. 1. členu 

1.) V novem 1. členu predloga zakona so skladno z vladnim 
amandmajem navedene tri oblike pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki se lahko uvedejo poleg obveznega 
zavarovanja, ki je v celoti urejeno s tem zakonom, in sicer: 

- prostovoljna vključitev v zavarovanje za državljane, ki niso 
obvezno zavarovani, in izpolnjujejo določene pogoje; 

- prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic za 
osebe, ki so obvezno zavarovane in 

- različne oblike dodatnih oblik pokojninskega In invalid- 
skega zavarovanja, ki se uvedejo s posebnim zakonom. 

2.) V 2. členu je skladno z amandmajem skupine poslancev s 
prvopodpisano Nado Skuk, spremenjena prva linea 11. člena 
veljavnega zakona tako, da je usklajena s terminolgijo iz 
zakona o gospodarskih družbah. 

3.) V 3. členu je skladno z amandmajem skupine poslancev s 
prvopodpisano Nado Skuk, črtana določba 12. člena veljav- 
nega zakona. To pomeni, da bodo lastniki zasebnih podjetij in 
zavodov, oziroma gospodarskih družb z lastnostjo pravne 
osebe, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani na pod- 
lagi dela v teh gospodarskih družbah le v primeru, če bodo v 
njih v delovnem razmerju. 

4.) V 4. členu je skladno z amandmajem skupine poslancev s 
prvopodpisan Nado Skuk, razrešeno vprašanje, v katerih pri- 
merih samostojni podjetnik posameznik ni obvezno pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovan in se mu zato lahko Izplačuje 
pokojnina, za katero izpolnjuje pogoje starosti in minimalne 
pokojninske dobe. To vprašanje se je zaostrilo po sprejemu 
zakon o gospodarskih družbah, v katerem je bila opuščena po 
prej veljavnih predpisih določena možnost opravljanja dejav- 
nosti kot postranskega poklica. 
5..) V 5. členu je skladno z vladnim amandmajem določeno, 
da se v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vklju- 
čijo učenci, ki so v učnem razmerju in se na podlagi učne 
pogodbe izobražujejo pri delodajalcu. 

Sprememba je nujna zato, ker je v predlogu zakona o poklic- 
nem izobraževanju sprejeto načelno stališče, naj bi se učencu 
čas trajanja učnega razmerja štel v zavarovalno dobo za 
pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko 
uvede le z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju, zato je izvedba navedenega stališča možna le tako, da se 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dopolni z 
določbo, v kateri bo urejeno obvezno zavarovanje učencev v 
učnem razmerju. 

K 2. členu 

Skladno z dopolnilom, ki ga je vložil g. Miloš Pavlica, je 19. 
člen veljavnega zakona spremenjen tako, da tudi kmetje in 

člani kmečkih gospodarstev ne bi imeli možnosti obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za ožji obseg pra- 
vic. 

Zaradi tega se bodo morali kmetje in člani kmečkih gospodar- 
stev zavarovati za vse zavarovalne primere, kar bo vplivalo na 
povečanje njihovih obremenitev s prispevki, saj se bodo 
morali zavarovati najmanj od osnove v višini brutto zneska 
najnižje pokojninske osnovđ in od te osnove plačevati prispe- 
vek zavarovanca po stopnji •15,5%, medtem ko zdaj zavaro- 
vanci za ožji obseg pravic plačujejo prispevke, ki se obraču- 
najo v višini 13,3% od osnove v višini najnižje zajamčene 
plače. 

Navedena rešitev bi imela pozitivne učinke na povečanje 
prihodkov zavoda in bolj enakopraven položaj zavarovancev. 

Ob sprejemu navedenega amandmaja bi prišlo do razlik med 
kmeti, ki so se dolžni obvezno zavarovati po določbi 13. člena 
zakona in kmeti, ki ne dosegajo minimalnega katastrskega 
dohodka kmetije in se prostovoljno vključijo v zavarovanje po 
določbi 24. člena zakona in bi se lahko še naprej zavarovali za 
ožji obseg pravic. 

Zaradi navedene spremembe bi se povečale obremenitve 
državnega proračuna. Prispevek delodajalca za kmete se 
namreč plačuje Iz državnega proračuna. Po sedanji ureditvi, v 
kateri se večina kmetov zavaruje za ožji obseg pravic, je 
obveznost državnega proračuna na račun plačevanja pri- 
spevka delodajalca za kmete, v prvi polovici leta 1995 znašala 
703, 06 mio SIT; če pa bi že veljala rešitev, ki je predložena v 
navedenem amandmaju, bi se obveznost proračuna na tej 
podlagi povečala za 162% in bi znašala 1.842,7 mio SIT za pol 
leta, oziroma preko 4 milijarde SIT letno. Obveznosti prora- 
čuna bi se povečale tudi na račun odpisanih prispevkov 
kmetov, ki jih mora zavodu ravno tako refundirati državni 
proračun. 

K S. členu 

Zaradi stališč, ki so bila sprejeta ob prvi obravnavi predloga 
zakona o zavarovalnicah, je bilo v predlogu za drugo obrav- 
navo tega zakona predlagano črtanje določbe 25. člena 
zakona, v kateri je bilo urejeno prostovoljno zavarovanje za 
dodaten obseg pravic, ki ga izvaja zavod. 

V kasnejših obravnavah predloga zakona o zavarovalnicah je 
bilo to stališče spremenjeno tako, da zavod lahko še naprej 
izvaja prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic pod 
pogojem, da v določenem roku uskladi poslovanje tega zava- 
rovanja z zakonom o zavarovalnicah. Zavod je že pričel izva- 
jati prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic, zato bi 
ukinitev zakonske podlage za to obliko zavarovanja poleg 
drugih posledic, prizadela tudi pravice oseb, ki so se že 
vključile v to zavarovanje. 

V predlogu zakona za tretjo obravnavo je zato skladno s 
sprejetim vladnim dopolnilom opuščeno črtanje 25. člena 
sedaj veljavnega zakona. Navedena določba pa je dopolnjena 
tako, da prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic 
izvaja posebna pravna oseba, ki jo ustanovi zavod in jamči za 
njene obveznosti do vrednosti vloženega kapitala (družba z 
omejeno odgovornostjo). 

K 6. členu 

1.) Skladno z amandmajem, ki ga je predložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Janezom Jugom, je za prvim 
odstavkom 43. člena zakona dodan novi drugi odstavek, s 
katerim je določeno, da se pri izračunu pokojninske osnove 
za posameznega zavarovanca upoštevajo vsa leta po 
1.1.1970, v katerih je le-ta zavarovanec plačeval prispevke od 
prosto izbrane zavarovalne osnove. Skladno s to načelno 
opredelitvijo se zavarovancu podaljša obdobje, iz katerega se 
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vzamejo plače za izračun pokojninske osnove za ves čas po 
1.1.1970, v katerem je zavarovanec imel pravico do proste 
izbire zavarovalnih osnov, kolikor ni ta čas že upoštevan v 
najugodnejših zaporednih desetih letih zavarovanja, iz katerih 
bi se sicer vzele plače za izračun pokojninske osnove. 

Če bi bil navedeni amandma sprejet, bi se zavarovancu, ki je 
bil v času po 1.1.1988 pokojninsko in invalidsko zavarovan od 
prosto izbranih zavarovalnih osnov, in bi se mu po doslej 
veljavnem zakonu izračunala pokojninska osnova po plačah 
oziroma zavarovalnih osnovatr v najugodnejšem desetletnem 
obdobju, na primer: po obdobju od 1.1.1980 do 31.12.1989, 
izračunala pokojninska osnova tako, da bi se pri izračunu 
poleg navedenega obdobja upoštevalo še obdobje od 1.1.990 
do 31.12.1995, v katerem so se zavarovancu obračunavali 
prispevki od prosto izbranih zavarovalnih osnov. Navede- 
nemu zavarovancu bi se torej izračunala pokojninska osnova 
na podlagi plač in zavarovalnih osnov iz skupno 16 let zavaro- 
vanja. _ 

Obstoječi drugi in tretji odstavek tega člena sta postala tretji 
in četrti odstavek. 

2.) V novem členu je skladno z vladnim dopolnilom spreme- 
njena določba četrte alinee 46. člena sedaj veljavnega zakona 
tako, da se za izračun pokojninske osnove ne bi upošteval del 
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, s katerimi so 
bile vplačane delnice za notranji odkup ali za večanje lastni- 
škega kapitala pri izplačevalcu v postopku lastninskega preo- 
blikovanja. 

Ob načelu, da se od vseh izplačil, ki jih delavec prejme na 
podlagi svojega delovnega razmerja, plačujejo prispevki za 
socialno varnost, se prispevki obračunavajo tudi od dela 
plače, ki ga delavec prejme v obliki delnic ali vrednostnih 
papirjev. Glede na posebnosti, ki veljajo v postopkih lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij, je v vladnem amandmaju pred- 
loženo, naj se izjemoma pri izračunavanju pokojninske 
osnove ne upoštevajo le delnice, ki so bile delavcem razde- 
ljene, oziroma so jih pridobili v postopkih lastninskega preo- 
blikovanja podjetij. 

K 11. členu 

1.) Glede na novo določbo, s katero je uvedeno obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje učencev v učnem raz- 
merju, je z novim členom dopolnjena določba 78. člena sedaj 
veljavnega zakona tako, da bodo tisti od njih, ki so uživalci 
družinskih pokojnin, še naprej uživali družinske pokojnine, 
čeprav bi bili hkrati vključeni v zavarovanje. Če ta sprememba 
ne bi bila sprejeta, bi navedeni učenci prišli v slabši položaj 
kot ga uživajo drugi učenci na rednem šolanju. 

2.) Skladno z dopolnilom poslanke Lukačeve je z novim čle- 
nom dopolnjena določba 81. člena sedaj veljavnega zakona 
tako, da bi otrok, ki v letu izgube starša ne bi izpolnjeval 
pogojev, in ne bi bil redno vpisan, imel pravico do družinske 
pokojnine do naslednjega šolskega leta. 

3. Skladno z amandmajem poslanca Hvalice je z novim čle- 
nom dopolnjena določba 86. člena sedaj veljavnega zakona 
tako, da se v primeru, če ima pravico do družinske pokojnine 
samo zakonec, ki je kot zavarovanec izpolnil pogoje za prido- 
bitev pravice do lastne pokojnine, le-temu zakoncu namesto 
lastne pokojnine odmeri družinska pokojnina v višini 100% 
osnove za družinsko pokojnino, če je ta zanj ugodnejša. 

3.) Skladno z vladnim dopolnilom je z novim členom dopol- 
njena določba 131. člena sedaj veljavnega zakona tako, da 
lahko nadomestilo iz invalidskega zavarovanja zaradi dela s 
skrajšanim delovnim časom znaša največ 50% najvišje pokoj- 
ninske osnove. 

K 13. členu 

Skladno z vladnim amandmajem je bilo dosedanje besedilo 
nadomeščeno z novim besedilom, po katerem bi se določba 

drugega odstavka 160. člena spremenila tako, da bi upokojen- 
cem pripadala usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za 
katerega je bil ugotovljeno gibanje plač, ki še ni bilo upošte- 
vano pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. 

K 18. členu 

Skladno z amandmajem skupine poslancev s prvopodpisano 
Nado Skuk, je z novim členom dopolnjena določba 195. člena 
sedaj veljavnega zakona tako, da bi se lahko samostojnim 
podjetnikom posameznikom, ki so na podlagi novega 4. člena 
predloga zakona izvzeti iz obveznega zavarovanja, izplače- 
vala pokojnina. 

K 19. členu 

Skladno z vladnim amandmajem je z novim členom določeno, 
da se učencem iz 5. člena tega predloga zakona upošteva eno 
leto učnega razmerja za šest mesecev zavarovalne dobe. 

K 20. členu 

1.) Skladno z vladnim amandmajem je dodan nov člen, s 
katerim je določeno, naj bi se obvezni rezervni sklad zavoda 
oblikoval najmanj v višini 30% planiranih mesečnih odhodkov 
za plačilo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Pri tem bi bil ohranjen sedanji način oblikovanja obvez- 
nega rezervnega sklada ob razporeditvi presežka prihodkov 
zavoda po zaključnem računu, izločanje pa naj bi se načrto- 
valo s finančnim načrtom. 

Zavod bo predvidoma v celoti porabil obstoječi rezervni sklad 
za pokritje primanjkljaja ob koncu leta 1995, zato bi bilo nujno 
zagotoviti sredstva za izpopolnitev obveznega rezervnega 
sklada zavoda, ki bi po navedenem členu znašala približno 10 
milijard SIT, iz prihodkov zavoda za leto 1996. 

2.) Skladno z vladnim amandmajem je z novim členom dolo- 
čeno, naj bi se v finančnem načrtu zavoda opredelila sredstva 
za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ki bi se zagotavljala iz državnega proračuna. Glede 
na državno garancijo za zagotavljanje pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja je pri oblikovanju predloga 
finančnega načrta zavoda obvezno sodelovanje vlade in 
Državnega zbora. 

3.) V novem členu je opredeljena osnova, od katere se obraču- 
navajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje učencev v učnem razmerju. 

4.) Z novim členom je dopolnjen prvi odstavek 229. člena 
zakona tako, da se prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ne obračunavajo od prejemkov, ki se ne upošte- 
vajo pri izračunu pokojninske osnove in nadomestila iz inva- 
lidskega zavarovanja. 

K 22. členu 

1.) Glede na 3. člen tega predloga, s katerim je črtan 12. člen 
sedaj veljavnega zakona, po katerem so obvezno zavarovani 
lastniki zasebnih podjetij in zavodov, ki jih osebno vodijo, je z 
novim členom črtana določba tretje alinee 240. člena sedaj 
veljavnega zakona, v kateri so določeni prispevki, ki bi se 
obračunavali navedeni skupini oseb, če bi bile še vključene v 
obvezno zavarovanje. 

2.) Zaradi vključitve učencev v učnem razmerju med zavaro- 
vance, je 240. člen sedaj veljavnega zakona dopolnjen z 
določbo, da polovico prispevkov za njihovo zavarovanje izpla- 
čuje izplačevalec njihovih mesečnih nagrad, drugo polovico 
pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. 

K 23. členu 

Skladno s sprejetimi amandmaji je bilo besedilo 23. člena 
predloga za drugo obravnavo spremenjeno tako, da je v 
novem besedilu predloga za tretjo obravnavo določeno, da je 
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ustanovitelj Kapitalskega sklada pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, ne pa Republika Slovenija, kot je bilo določeno poprej. 

K 26. členu 

Besedilo 26. člena predloga za drugo obravnavo je bilo črtano 
zato v predlogu za tretjo obravnavo manjka določba o organih 
kapitalskega sklada. To pomanjkljivost bo nujno odpraviti z 
ustreznim amandmajem. * 

K 29. členu 

Skladno z vladnimi amandmaji je dodano novo poglavje z 
dvema členoma, s katerima je urejen pravni status sklada 
prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic, ki ga 
izvaja zavod, organi delniSke družbe, ki izvaja to zavarovanje, 
ter način njihove izvolitve. 

K 32. členu 

1.) Glede na sprejeti vladni amandma je z novim členom 
določena Sesdesetčlanska skupščina zavoda, v katero imenu- 
jejo 20 predstavnikov zavarovanci in delodajalci, 20 predstav- 
nikov uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja in 20 predstavnikov Vlada Republike Slovenije. 

2.) Glede na sprejeti vladni amandma je z novim členom 
črtano določilo v sedmi alinei 275. člena sedaj veljavnega 
zakona, po katerem je skupščina zavoda določala politiko 
poslovanja kapitalskega sklada. - 

K 33. členu 

Po sprejetem amandmaju odbora Državnega zbora za zdrav- 
stvo, delo, družino in socialno politiko je z novim členom 
ministrstvo, pristojno za delo, zavezano za določitev minimal- 

nih zavarovalnih osnov, meril in postopkov za razvrstitev 
samozaposlenih zavarovancev. 

K 34. členu 

Glede na nove člene tega predloga zakona, po katerih se 
lastniki zasebnih podjetij in zavodov, ki jih osebno vodijo, in 
niso v delovnem razmerju, niso dolžni vključiti v obvezno 
zavarovanje, je postala brezpredmetna določba 34. člena 
predloga za drugo obravnavo, po kateri bi se morale te osebe 
pod grožnjo sankcije prijaviti v obvezno zavarovanje. 

K 35. členu 

Skladno s sprejetim dopolnilom odbora Državnega zbora za 
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko se zavarovancu, 
ki po 1.1.1970 nima najmanj enega leta zavarovanja, izho- 
diščna plača, od katere bi se mu izračunala pokojninska 
osnova, poveča glede na dopolnjeno zavarovalno dobo v 
zadnjem letu njegovega zavarovanja. 

K 40. členu 

Skladno z dopolnilom poslanca Potrča je z novim členom 
določeno, da društva upokojencev z dnem uveljavitve tega 
zakona pridobijo lastninsko pravico na družbeni lastnini, s 
katero razpolagajo na dan uveljavitve tega zakona. 

K 41. členu 

Glede na bistveno znižanje obveznega rezervnega sklada 
zavoda je skladno z sprejetim amandmajem poslanca Sisin- 
gerja v novem členu določeno, da sredstev obveznega rezerv- 
nega sklada zavoda nI nujno hraniti v obliki državnih vred- 
nostnih papirjev, kot je bilo določeno z drugo alineo 2. člena 
zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavo- 
dov, skladov in zavarovalnih organizacij (Ur. list RS št. 71/93). 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K 3. ČLENU 

3. člen •• črta 

Obrazložitev 

V drugi obravnavi predloga zakona je bil sprejet amandma 
poslanke Nade Skuk, s katerim naj bi bilo ukinjeno obvezno 
zavarovanje lastnikov zasebnih podjetij in zavodov, ki jih 
osebno vodijo in niso vključeni v obvezno zavarovanje na 
podlagi delovnega razmerja oziroma na drugi podlagi. 

Če bi bila takšna rešitev sprejeta v končnem besedilu zakona, 
bi to v praksi pomenilo, da bi se lastniki ali solastniki zasebnih 
podjetij ali zavodov, ki v njih opravljajo poslovodno funkcijo, 
ne bili dolžni vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. S tem bi prišli v bistveno ugodnejši položaj kot 
ga imajo samostojni podjetniki posamezniki, delavci v delov- 
nem razmerju in vse druge osebe, ki so dolžne plačevati 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in s tem 
po načelu medgeneracijske solidarnosti zagotavljati sredstva 
za izplačevanje pokojnin. Glede na dejstvo, da ima večina 
direktorjev družb z omejeno zavezo in drugih zasebnih podje- 
tij in zavodov, v njih tudi lastninski delež, bi to pomenilo, da bi 
se na ta način izognilo plačevanju prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje veliko število sedanjih 
zavarovancev. S tem bi se dodatno poslabšalo razmerje med 
številom aktivnih zavarovancev in upokojencev, zato bi se 
morale povečati stopnje prispevkov, ki bi jih plačevali preo- 
stali zavarovanci, oziroma bi se morala še povečati sredstva iz 
državnega proračuna. 

Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije predlaga, 
naj se ohrani sedanja ureditev v 12. členu zakona, po kateri se 
obvezno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

lastniki zasebnih poajetij in zavodov, ki jih osebno vodijo in 
niso vključeni v obvezno zavarovanje ha podlagi delovnega 
razmerja oziroma na drugi podlagi. 

K 19. ČLENU 

19. člen #• črta. 

Obrazložitev 

Državni zbor je v drugi obravnavi predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, sprejel amandma poslanca Ivana Hvalice, 
po katerem se.bo vdovi, ki je upravičena do lastne starostne 
ali invalidske pokojnine, hkrati pa je upravičena tudi do dru- 
žinske pokojnine po umrlem zakoncu, odmerila družinska 
pokojnina v višini 100% pokojnine, kakršno bi prejemal njen 
zakonec, če bi še živel. 

Navedena sprememba zakona ni sprejemljiva iz naslednjih 
razlogov: 

Pravica do družinske pokojnine izhaja iz zavarovanja za pri- 
mer smrti hranilca družine, zato je njen smoter zagotoviti 
socialno varnost nepreskrbljenim družinskim članom umr- 
lega zavarovanca. Tisti družinski člani umrlega zavarovanca, 
ki se sami preživljajo, ker so še v delovnem razmerju, ker so se 
ponovno poročili ali, ker imajo lastno starostno oziroma inva- 
lidsko pokojnino, zato niso upravičeni še do družinske pokoj- 
nine po umrlem zavarovancu. Prav tako po zavarovancu, ki je 
bil brez družine, sploh ne pride do uveljavitve pravice do 
družinske pokojnine. 

V veljavnem zakonu je za zakonce umrlih zavarovancev, ki 
imajo pravico do starostne ali invalidske pokojnine na podlagi 
lastnega zavarovanja, predvidena izjema od navedenega pra- 
vila. Po določbi 199. člena zakona namreč lahko zavarovanec, 
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ki izpolni pogoje za pridobitev dveh ali većih pokojnin v 
Republiki Sloveniji, uživa le eno od njih po lastni izbiri. Vdova 
lahko zato izbere pravico do družinske pokojnine po umrlem 
zakoncu, če je le - ta ugodnejša od njene lastne starostne ali 
invalidske pokojnine. Socialna varnost vdov, ki poleg pogojev 
za pridobitev lastne starostne ali invalidske pokojnine izpol- 
njujejo tudi pogoje za pridobitev pravice.do družinske pokoj- 
nine, se po zakonu zagotavlja s tem, da se jim družinska 
pokojnina odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo. 

Navedena ureditev velja z manjšimi spremembami že od 
začetka pokojninskega in invalidskega zavarovanja na 
območju Republike Slovenije. Če bi navedeno ureditev 
bistveno spremenili, bi pri tem morali upoštevati načelo pri- 
dobljenih pravic. Skladno s splošnimi načeli, ki veljajo v 
vsakem zavarovanju, je tudi v pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju možno pridobiti pravice le za zavarovalne pri- 
mere in v takšnem obsegu, kot je bil določen v času, ko je bil 
upravičenec še vključen v zavarovanje. S tega vidika bi bilo 
možno uveljaviti skoraj 43% povečanje odstotka za odmero 
družinske pokojnine od pokojnine umrlega zavarovanca, za 
zavarovance, ki bi bili določeno obdobje vključeni v zavarova- 
nje za tako povečan obseg pravic, ne pa tudi za osebe, ki so 
bile v svoji celotni zavarovalni dobi zavarovane za doslej 
določen obseg pravic. 

S predloženo spremembo načina odmere družinske pokoj- 
nine za vdove, ki same uživajo družinsko pokojnino po umr- 
lem zakoncu tako, da bi se jim odmerila v višini 100% pokoj- 
nine, ki bi šla umrlemu zakoncu, bi prišlo do velikih nesoraz- 
merij z drugimi uživalci družinskih pokojnin. Tako bi vdova, ki 
bi bila sama uživalka takšne družinske pokojnine, prejemala 
100% pokojnine, ki bi šla umrlemu zakoncu; če pa bi poleg 
nje užival družinsko pokojnino po umrlem zavarovancu še en 
otrok, bi oba skupaj prejemala le 80% pokojnine, ki bi šla 
umrlemu zavarovancu, in če bi poleg nje uživala družinsko 
pokojnino po istem zavarovancu še dva otroka, bi vsi skupaj 
prejemali le 90% pokojnine, ki bi šla umrlemu zavarovancu. 

Zaradi navedene spremembe bi se za 42,8% povečale družin- 
ske pokojnine vdov in vdovcev, ki bi lahko pridobili tudi 
pravico do starostne ali invalidske pokojnine na podlagi last- 
nega zavarovanja. 

Ocenjujemo, da je med 56.507 vdovami, ki po sedanjem 
zakonu prejemajo družinske pokojnine v višini 70% pokojnine 
umrlega zakonca, 90% doseglo vsaj 15 let zavarovalne dobe 
oziroma 20 let pokojninske dobe, in bi bile zato upravičene do 
navedenega povečanja družinskih pokojnin. Poleg vdov, ki so 
po sedanjih predpisih med starostno ali invalidsko pokojnino 
na podlagi lastnega zavarovanja in družinsko pokojnino po 
umrlem zakoncu, izbrale slednjo, predvidevamo, da se bi vsaj 
35.000 vdov, ki so po doslej veljavnem zakonu izbrale sta- 
rostno ali invalidsko pokojnino na podlagi lastnega zavarova- 
nja, po navedenem povečanju družinskih pokojnin, namesto 
starostne ali družinske pokojnine, izbralo uživanje družinske 
pokojnine. 

Finančne posledice te spremembe bi ob predpostavki, da so 
poprečne pokojnine zakoncev, po katerih bi vdove uveljaljale 
pravico do družinske pokojnine, takšne kot poprečje vseh 
starostnih pokojnin, torej 54.926 SIT (podatek za november 
1995), za 50.856 vdov, ki že zdaj uživajo družinske pokojnine, 
hkrati pa imajo tudi pravico do starostne ali invalidske pokoj- 
nine, ki se jim ne izplačuje, znašale 10.056 mio SIT na leto, če 
pa upoštevamo še 35.000 vdov, ki zdaj uživajo starostne ali 
invalidske pokojnine, vendar bi po navedeni spremembi 
izbrale družinske pokojnine po umrlih zakoncih, pa bi znesek 
sredstev za izvedbo tega povečanja družinskih pokojnin, 
dosegel 13,5 milijard« SIT na leto. 

Zato, da bi se v zavodu zagotovila navedena dodatna sred- 
stva, bi bilo treba povišati sedanjo skupno prispevno stopnjo 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 1,3 odstotne 
točke. Če bi prispevna stopnja ostala nespremenjena, bi se na 
ta račun povečala izauba zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, oziroma bi bilo nujno povečati delež državnega 
proračuna, ki bi bil namenjen za pokrivanje izgub pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Glede na finančne možnosti Republike Slovenije v letu 1996 
nI motno uveljaviti navedene spremembe, s katero bi se za 
3,6% povečal obseg sredstev za pokojninsko In Invalidsko 
zavarovanje, zato Vlada Republike Slovenije predlaga črta- 
nje te sprememb«. 

K 22. ČLENU t 
22. čl«n s« spremeni tako, da a« glasi: 

V 2. odstavku 160. člana zakona s« tekst: »za katerega« 
nadomesti z besedilom »v katerem«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi: 

Februarske pokojnine se uskladijo tako, da se zagotovi 
razmerje iz prvega odstavka 159. člena. Pri tem se upošteva 
povprečna plača na zaposlenega v republiki iz preteklega 
leta, povečana z rastjo ilvljenskih stroškov v mesecu febru- 
arju tekočega leta glede na povprečje preteklega leta. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se ohranja usklajevanje pokoj- 
nin z gibanjem plač, vendar brez dvomesečnih poračunov, ki 
so v preteklosti povzročali hitrejšo rast pokojnin v primerjavi s 
plačami. Hkrati novi tretji odstavek 160. člena precizneje 
določa način zakonsko predpisanega usklajevanja povprečne 
starostne pokojnine za polno pokojninsko dobo s povprečno 
plačo. S predlagano rešitvijo bo zagotovljeno usklajevanje 
pokojnin s povprečno celoletno plačo. 

K 38. ČLENU 

V tretjem odstavku 38. člena se besedo »Zavod« nadomesti 
z besedama »Republika Slovenija«. 

Obrazložitev 

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v 
nadaljevanju: kapitalski sklad) je že ustanovila Republika Slo- 
venija z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
( Uradni list RS štev 12/92), in mu z zakonom o denacionaliza- 
ciji in zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij zagoto- 
vila sredstva za njegovo delovanje. Republika Slovenija prek 
svojih organov kot ustanoviteljica oblikuje skupščino in druge 
organe upravljanja Kapitalskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Glede na to, da je Kapitalski sklad pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja že ustanovljen in, da že ima ustanovitelja, 
ni več možno na novo določati, kdo je njegov ustanovitelj. 

Po določbi 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij ( Uradni list RS štev 55/92, 7/93 in 31/93) prenesejo 
nekdanja družbena podjetja 10% družbenega kapitala na 
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
10% na Odškodninski sklad in 20% na Sklad Republike Slove- 
nije za razvoj, katerega sredstva se delijo na Ekološko raz- 
vojni sklad, Tehnološko razvojni sklad in na Sklad za popla- 
čilo vojne odškodnine. Vsem navedenim skladom je skupno, 
da je njihov ustanovitelj Republika Slovenija in, da imajo v 
zakonu že vnaprej opredeljen namen, za katerega se uporab- 
ljajo prosta sredstva, v katere se usmeri del vrednosti nekda- 
njih družbenih pojetij. 

Medtem, ko so za druge sklade iz zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij že bili sprejeti posebni zakoni, s kate- 
rimi je podrobneje opredeljen njihov položaj, uporaba sred- 
stev in upravljanje, so navedena vprašanja za Kapitalski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja urejena v sistem- 
skem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V 
navedenih zakonih so vprašanja v zvezi z ustanoviteljskimi 
pravicami Republike Slovenije In v'zvezi s poslovanjem ter 
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upravljanjem skladov urejena na smiselno enak način, kot je 
predviden v tem predlogu zakona. Glede na skupna Izhodišča 
in izvor sredstev, se zakonske rešitve v zvezi s Kapitalskim 
skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne 
morejo bistveno razlikovati od rešitev v zakonih, s katerimi so 
urejeni drugi skladi, ki izhajajo iz lastninskega preoblikovanja 
podjetij. 

Iz navedenih razlogov Vlada predlaga, naj se v zakonu izrecno 
določi, da ima ustanoviteljske pravice do kapitalskega sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republika Slove- 
nija. 

K 40. ČLENU 

Za 40. členom doda nov 40. a člen, ki se glaal: 

»40. a člen 

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in 
direktor. 

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov. 

Nadzorni svet ima 9 članov. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, 

BELEŽKE 

ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje Skupščina kapital- 
skega sklada. 

Skupščino kapitalskega sklada in Nadzorni svet Kapitalskega 
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije.« 

Obrazložitev 

V 26. členu predloga zakona za drugo obravnavo so bili 
predvideni organi kapitalskega sklada. Državni zbor je v drugi 
obravnavi črtal to določbo, zato v predlogu zakona za tretjo 
obravnavo niso določeni organi kapitalskega sklada, kdo jih 
imenuje in koliko članov imajo. Vlada Republike Slovenije 
ugotavlja, da bi bilo ta vprašanja nujno urediti v zakonu, zato 
predlaga amandma, s katerim se določa, da ima kapitalski 
sklad petnajstčlansko skupščino in devetčlanski nadzorni 
svet, ki ju imenuje Državni zbor Republike Slovenije in direk- 
torja, ki ga imenuje Skupščina Kapitalskega sklada. 

K 50. ČLENU 

V prvem odstavku 50. člena se besede »ali 12. člena« nado- 
mestilo z besedami »12. ali 13. člena«. 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave in je povezan s 6. členom 
predloga zakona. 

i 
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Predlog zakona o 

VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP) 

- EPA 727 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PO- 
DATKOV, 
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 25. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 8. novembra 1994 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o varstvu 
osebnih podatkov - druga obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 

- mag. Jože ŠANTAVEC, svetovalec Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za pravosodje. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z varstvom osebnih podatkov se preprečujejo nezakoniti in 
neupravičeni posegi v zasebnost posameznika z obdelavo 
osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov. 

2. člen 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali 
razmerja posameznika ne glede na obliko, v kateri je izražen. 

2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba na 
katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, 
če se lahko identificira na način, ki ne povzroča velikih stro- 
škov ali ne zahteva veliko časa. 

3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shranjeva- 
nje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, 
spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, 
iskanjem, blokiranjem in brisanjem.« 

4. Zbirka osebnih podatkov - je vsak niz podatkov, ki vsebuje 
vsaj en osebni podatek ne glede na to, ali je centraliziran ali 
organiziran in strukturiran na podlagi meril, ki omogočajo 
uporabo ali združevanjem podatkov, in ne glede na to, ali se 
obdeluje s sredstvi informacijske tehnologije ali ne. 

5. Upravljavec zbirke osebnih podatkov - je fizična ali pravna 
oseba, ki je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika 
pooblaščena, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko 
osebnih podatkov. 

6. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba, 
ki je za pridobivanje osebnih podatkov pooblaščena z zako- 
nom ali pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika, na kate- 
rega se osebni podatki nanašajo. 

7. Pisna privolitev posameznika - je podpisana privolitev 
posameznika, da se določeni podatki o njem obdelujejo za 
določene namene, in ima obliko listine, določila v pogodbi, 
določila v naročilu, priloge k vlogi, ali drugo obliko v skladu s 
posebnim zakonom ipd. 

8. Blokiranje - je takšna sprememba oblike osebnih podat- 
kov, da jih ni več mogoče povezovati s posameznikom ali pa 
je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali 
porabo časa. 

3. člen 

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je obdelava osebnih 
podatkov določena z zakonom ali če ima upravljavec zbirke 
osebnih podatkov pisno privolitev posameznika. 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije in 
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih poo- 
blastil, lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke, za katere 
je tako določeno z zakonom. 
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Z zakonom se lahko določi tudi vrste osebnih podatkov, ki jih 
lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov zbirajo na podlagi 
pisne privolitve posameznika. 

Ne glede na določbo drugega odstavka lahko organizacije in 
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih poo- 
blastil, obdelujejo osebne podatke na podlagi pisne privolitve 
posameznika, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za 
izpolnjevanje pogodbenih ali drugačnih obveznosti ali pravic 
iz medsebojnih razmerij. 

Kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi pisne privoli- 
tve posameznika, mora biti ta predhodno seznanjen z name- 
nom obdelave podatkov in še posebej z namenom njihove 
uporabe in časom shranjevanja. 

4. člen 

Osebni podatki, ki se nanašajo na rasno in drugo poreklo, 
politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, 
spolno življenje, kazenske obsodbe in zdravstveni podatki, se 
smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, 
če so le-ta zaščitena s kriptografskimi metodami tako, da 
zagotavljajp nečitljivost podatkov med njihovim prenosom. 

5. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo: 

1. za osebne podatke, v zbirki osebnih podatkov, za katere je 
posameznik pisno privolil, da so v njej in je po naravi ali 
namenu lahko vsakomur dostopna; 
2. za osebne podatke, ki jih zbirajo stranke, društva ali druge 
podobne organizacije o svojih članih, če se ti strinjajo; 
3. za osebne podatke, ki so sestavni del firme ali imena družbe 
ali poslovalnice ali druge organizacije oziroma ustanove; 
4. za osebne podatke, vsebovane v knjigah, publikacijah in 
drugih gradivih, ki se shranjujejo v muzejih, knjižnicah, arhi- 
vih in podobnih javnih ustanovah, ter so javna in splošno 
dostopna. 

6. člen 

Na ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku, ne 
glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo 
osebnih podatkov. 

2. Varstvo osebnih podatkov 

7. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko posamezna opra- 
vila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov poveri drugi fizični 
ali pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje takšne dejav- 
nosti. 

Oseba iz prejšnjega odstavka sme opravljati samo storitve 
obdelave osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil 
in osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporab- 
ljati za noben drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti 
se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in 
mora vsebovati tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva 
osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. 

8. člen 

Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika. 

Za posamezne primere lahko zakon določi, da se osebni 
podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že 
obstoječih zbirk osebnih podatkov, pri čemer mora biti dolo- 
čena oseba oziroma zbirka in vrsta osebnih podatkov, namen 
uporabe osebnih podatkov ter način zbiranja. 

Pri pridobivanju osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov 
s področja javne varnosti, državne varnosti, obrambe države, 
pravosodja in zdravstva ni dovoljena uporaba istega povezo- 
valnega znaka. 

9. člen 

Osebni podatki se smejo obdelovati samo za namene, dolo- 
čene z zakonom, ali s pisno privolitvijo posameznika in ne 
smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. 

10. člen 

Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko 
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi kate- 
rega so bili obdelovani. 

Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni podatki 
zbrišejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zako- 
nom za posamezne vrste osebnih podatkov ni določeno dru- 
gače. 

11. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora, če ni predpisano 
drugače, proti plačilu stroškov posredovanja posredovati 
osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov. 

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabniku, ki 
ni uporabnik osebnih podatkov po tem zakonu samo, če ta 
namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali znan- 
stveno-raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča identi- 
fikacije posameznikov. 

Upravljavec centralnega registra prebivalstva lahko uporabni- 
kom iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne zahteve posre- 
duje ime, priimek, poklic in naslov posameznika, ki posredo- 
vanja podatkov ni prepovedal, če te podatke potrebujejo za 
izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzorcev ali za 
pridobitev pisne privolitve posameznika. 

Upravljavec centralnega registra prebivalcev ali evidenc 
stalno in začasno prijavljenih prebivalcev mora na način, ki je 
določen za izdajo potrdila, posredovati posamezniku ali 
pravni osebi ali drugi organizaciji ime, priimek in naslov 
osebe, zoper katero uveljavlja ali varuje svoje pravice pred 
državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora za vsako posredo- 
vanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje 
ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu in 
na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakon- 
sko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posre- 
dovanja osebnih podatkov. 

Uporabnik osebnih podatkov in upravljavec iz tretjega 
odstavka tega člena ter posameznik, pravna oseba ali druga 
organizacija iz četrtega odstavka tega člena morajo s preje- 
timi osebnimi podatki ravnati po določbah tega zakona. 

3. Zavarovanje osebnih podatkov 

12. člen 

Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske in 
ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se 
varujejo osebni podatki tako, da se; 

1. varujejo prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in 
sistemsko programska oprema; 
2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelu- 
jejo osebni podatki; 
3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri 
njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacij- 
skih omrežjih; 
4. omogoča pozneje ugotavljanje, kdaj so bili posamezni 
osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih 
podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče 
zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega 
posredovanja osebnih podatkov. 

V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni preko 
telekomunikacijskega omrežja, morajo strojna, sistemska in 
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aplikativno programska oprema zagotavljati, da bo obdelava 
osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov v mejah poo- 
blastil uporabnika osebnih podatkov. 

13. člen 

Postopke in ukrepe iz prejšnjega člena predpišejo v svojih 
aktih in zagotavljajo njihovo izvajanje upravljavci zbirk oseb- 
nih podatkov, obdelovalci in uporabniki osebnih podatkov. 

4. Katalogi podatkov in katalog zbirk osebnih podatkov 

14. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih 
podatkov zagotovi katalog podatkov, ki vsebuje: 

1. naziv zbirke osebnih podatkov, 
2. upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež, 
3. pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov, 
4. kategorije posameznikov, 
5. vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih po- 
datkov, 
6. pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov, 
7. način zbiranja osebnih podatkov, 
8. namen zbiranja, obdelave,.shranjevanja in uporabe osebnih 
podatkov ter pravna podlaga namena, 
9. čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov, 
10. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v 
zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev, 
11. uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov, 
12. ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in 
pravna podlaga iznosa. 

15. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz 
prve, druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zako- 
nom vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog 
podatkov), in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih 
podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu iz 
prejšnjega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega 
člena, in sicer v roku 7 dni od dneva spremembe. 

Ministrstvo iz prvega odstavka objavi katalog zbirk osebnih 
podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom o 
metodologiji njegovega vodenja. 

5. Pravice posameznika 

16. člen 

Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk osebnih podat- 
kov, mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpo- 
gled v katalog zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. 

Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma 
istega dne, najkasneje pa v 7 dneh, sicer se šteje, da je 
zahteva zavrnjena. 

17. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora na zahtevo posa- 
meznika: 

1. posamezniku omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpo- 
gled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih 
podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; 
2. posamezniku posredovati izpis osebnih podatkov, ki so 
vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; 
3. posamezniku posredovati seznam tistih, katerim so bili v 
skladu s šestim odstavkom 11. člena tega zakona v določe- 

nem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v 
zbirki osebnih podatkov in se. nanašajo nanj. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na 
zapisnik pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora posamezniku 
omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov po 1. točki 
prvega odstavka tega člena najkasneje v 15 dneh od dneva, ko 
je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno obvestiti o 
razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočil. 

Izpis iz 2. točke in seznam iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena mora upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovati 
posamezniku v tridesetih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, 
ali pa ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih 
mu izpisa oziroma seznama ne bo posredoval. 

Če upravljavec ne ravna po tretjem in četrtem odstavku tega 
člena, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

Izpis iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne more nadome- 
stiti listine ali potrdila po predpisih o upravnem ali drugem 
postopku, kar se označi na izpisu. 

Stroške v zvezi z zahtevo in izpisom nosi upravljavec zbirke 
osebnih podatkov. 

/ 
18. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora na zahtevo posa- 
meznika: 

1. dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere posamez- 
nik dokaže, da so nepopolni, netočni ali pravočasni; 
2. izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da 
so bili zbrani v nasprotju z določbami tega zakona. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na 
zapisnik pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov. 

V primeru, ko upravljavec zbirke osebnih podatkov ugotovi, 
da so osebni podatki nepopolni, netočni ali pravočasni, jih 
mora sam dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti posamez- 
nika, če z zakonom ni določeno drugače. 

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov po prvem 
odstavku tega člena mora upravljavec zbirke osebnih podat- 
kov opraviti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem 
obvesti vlagatelja zahteve ali pa ga v istem roku obvestiti o 
razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil. 

O dopolnitvi, popravi ali izbrisu osebnih podatkov mora 
upravljavec zbirke osebnih podatkov nemudoma obvestiti 
uporabnike osebnih podatkov, ki jim je osebne podatke po- 
sredoval. 

Če upravljavec zbirke osebnih podatkov ne ravna po četrtem 
odstavku tega člena, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

Stroške v zvezi z dopolnitvijo, popravo in izbrisom osebnih 
podatkov ter obvestilom nosi upravljavec zbirke osebnih po- 
datkov. 

Dopolnitev, poprava ali izbris podatkov upravljavca ne rešuje 
morebitne kazenske in materialne odgovornosti. 

6. Varstvo pravic posameznika 

19. člen 

Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, dolo- 
čene s tem zakonom, lahko s tožbo zahteva sodno varstvo ves 
čas, dokler kršitev traja. 

Če je kršitev iz prejšnjega odstavka prenehala, lahko posa- 
meznik vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala. 
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O tožbi odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki ureja 
postopek pred upravnimi sodišči, kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

Postopek s tožbo je nujen. 

20. člen 

V tožbi, vloženi zaradi kršitev pravic iz 17. člena tega zakona, 
lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do odločitve 
o njegovem predlogu naloži upravljavcu zbirke osebnih 
podatkov, da prepreči vsakršno uporabo spornih osebnih 
podatkov. 

V postopku, v katerem se odloča o tožbi, je javnost izključena. 

21. člen 

Če je bila posamezniku zaradi uporabe osebnih podatkov, ki 
se nanašajo nanj in ki so bili zbrani na način ali za namen, ki 
ni v skladu z določbami tega zakona, povzročena škoda, 
lahko od povzročitelja zahteva odškodnino v skladu z za- 
konom. 

7. Omejitve pravic posameznika 

22. člen 

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov je 
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa 
zakon in v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi 
katerega se določa omejitev. 

Ne glede na prejšnji odstavek ni mogoče omejiti pravice do 
vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov in pravice zahte- 
vati sodno varstvo. 

8. Iznos osebnih podatkov iz države 

23. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne 
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih 
podatkov, če ima država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo 
osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o 
tem izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredova- 
nje osebnih podatkov tujim uporabnikom osebnih podatkov 
dopustno, če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na 
podlagi mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter 
pogodb o znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali 
drugem podobnem sodelovanju. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravlja- 
vec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz 
države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, 
če v to pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledi- 
cami. 

Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z 
določbami 14. člena tega zakona. 

24. člen 

Ne glede na določbe 23. člena iznos osebnih podatkov in 
njihovo posredovanje tujim uporabnikom osebnih podatkov 
nista dopustna, če tako določa zakon. 

9. Inšpekcijsko nadzorstvo 

25. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov. 

V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo: 

- nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov, 
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in 
pravnih oseb iz 13. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost, 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje 
prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom oseb- 
nih podatkov, ter 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporabni- 

' kom osebnih podatkov. 

26. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upra- 
vičen: 

- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo 
osebnih podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje 
tujim uporabnikom osebnih podatkov, 
- pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov, katalogov 
podatkov in kataloga zbirk osebnih podatkov, 
- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje 
osebnih podatkov, 
- pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni 
podatki, ter računalniško in drugo opremo ter tehnično doku- 
mentacijo, 
- preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih 
podatkov ter njihovo izvajanje. 

V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju po prejšnjem odstavku 
ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, 
seznani o svoji ugotovitvi tudi prizadete, neposredno ali preko 
sredstev javnega obveščanja. 

Osebne podatke, s katerimi se seznani inšpektor pri izvajanju 
inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno taj- 
nost. 

27. člen 

Inšpektor ima pravico in dolžnost: 

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi, 
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in 
pravnim osebam iz 13. člena tega zakona, ki niso zagotovile 
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih 
podatkov, 
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali 
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podat- 
kov, če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami 
tega zakona. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, 
in sicer v 5 dneh od dneva njene vročitve. 

Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka ne 
zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odločeno v 7 dneh. O 
pritožbi odloči vlada. 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi 
kršitev, je dolžan, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega 
dejanja oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku 
v primeru suma storitve prekrška po tem zakonu. 

10. Spremljanje izvrševanja zakona 

28. člen 

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje 
določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo držav- 
nega zbora. 

11. Kazenske določbe 

29. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se 
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kaznuje za prekršek upravljavec zbirke osebnih podatkov, 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če obdeluje zbirke osebnih podatkov, ne da bi imel za to 
podlago v zakonu ali pisni privolitvi posameznika (prvi odsta- 
vek 3. člena); 
2. če posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podat- 
kov poveri drugi osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu z 
drugim odstavkom 7. člena; 
3. če v nasprotju z zakonom zbira osebne podatke od drugih 
oseb ali jih pridobiva iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov 
(8. člen); 
4. če obdeluje osebne podatke za namene, ki niso določeni v 
zakonu ali pisni privolitvi posameznika, ali jih uporablja na 
način, ki ni združljiv s temi nameni (9. člen); 
5. če ne zbriše ali blokira osebnih podatkov, potem ko je bil 
dosežen namen, zaradi katerega so bili obdelani in shranjeni 
(10. člen); 
6. če posreduje osebne podatke nepooblaščenim uporabni- 
kom osebnih podatkov (prvi odstavek 11. člena) ali če posre- 
duje osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov v obliki, 
ki omogoča identifikacijo posameznikov, (tretji odstavek 11. 
člena) ali če ne zagotovi možnosti poznejšega ugotavljanja 
posredovanja osebnih podatkov (peti odstavek 11. člena); 
7. če ne zagotovi, da katalog podatkov vsebuje podatke, ki jih 
določa zakon (14. člen); 
8. če ne posreduje podatkovna potrebe kataloga zbirk oseb- 
nih podatkov (15. člen); 
9. če ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali četrtim odstavkom 
17. člena; 
10. če ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim ali petim 
odstavkom 18. člena; 
11. če v nasprotju z določbami 23. člena tega zakona iznaša 
osebne podatke iz države. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali 
organa lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

30. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek uporabnik osebnih podatkov, pravna 
oseba ali samostojni podjetnik, če obdeluje osebne podatke 
za namene, ki niso določeni v zakonu ali pisni privolitvi 
posameznika ali jih uporablja na način, ki ni združljiv s temi 
nameni (9. člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se za 
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali 
organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

31. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če 
prekorači pooblastila, vsebovana v pogodbi iz drugega 
odstavka 7. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

32. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v 
skladu s tem zakonom obdeluje osebne podatke in ne zago- 
tovi zavarovanja osebnih podatkov (13. člen). 

• 
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali 
organa lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

33. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba ministrstva, pristoj- 
nega za vodenje in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podat- 
kov, če krši pravico posameznika do vpogleda v katalog zbirk 
osebnih podatkov ali mu ne dovoli prepisa podatkov, ki so v 
njem vsebovani (16. člen). 

12. Prehodne in končne določbe 

34. člen 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti oziroma občin, 
organizacije in posamezniki, ki opravljajo javne službe in 
nosilci javnih pooblastil, uskladijo obdelavo osebnih podat- 
kov z določbami tega zakona najkasneje v 1 letu od njegove 
uveljavitve. 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 

- zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 
19/91), razen določb njegovega šestega poglavja, ki se upo- 
rabljajo do uveljavitve zakona, ki bo urejal postopek pred 
upravnimi sodišči, 
- zakon o družbenem sistemu informiranja (Uradni list SRS, 
št. 10/83). 

36. člen 

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

Državni zbor je na 25. seji zbora dne 8/11-1994 sprejel pred- 
log zakona o varstvu osebnih podatkov in ugotovil, da je 
gradivo ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo obrav- 
navo. Državni zbor je obenem sprejel več sklepov in stališč v 
zvezi s pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Sklepi In stališča, ki jih je predlagatelj upošteval 

2.1. Skladno s sklepi in stališči, da predlagatelj zakona pri 
pripravi zakona za drugo obravnavo natančneje opredeli 
zavarovanje osebnih podatkov z notranjo zaščito evidenc z 
lastnimi identifikacijskimi številkami; opredelitvijo, v katerih 
podatkov se pod nobenim pogojem ne sme posredovati dru- 
gim uporabnikom oziroma upravljavcem zbirk osebnih podat- 
kov; okrepitvijo inšpekcijske službe in določanjem uporabe 
pasivnih terminalov za vodenje vsake zbirke osebnih podat- 
kov, smo: * 
- dodali novi 4. člen, ki pravi, da se osebni podatki, ki se 
nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična, verska in druga 
prepričanja, pripadnost sindikatu kot tudi osebni podatki, ki 
se nanašajo na spolno življenje, kazenske obsodbe in zdrav- 
stveni podatki, smejo posredovati preko telekomunikacijskih 
omrežij samo, če so le-ta zaščitena s kriptografskimi meto- 
dami tako, da zagotavljajo nečitljivost podatkov med njihovim 
prenosom. 

- v 8. členu opredelili, da za posamezne primere lahko zakon 
določi, da se osebni podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali 
pridobivajo iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, pri 
čemer mora biti določena oseba oziroma zbirka in vrsta 
osebnih podatkov, namen uporabe osebnih podatkov ter 
način zbiranja. Pri pridobivanju osebnih podatkov iz zbirk 
osebnih podatkov s področja javne varnosti, državne varnosti, 
pravosodja in zdravstva ni dovoljena uporaba istega povezo- 
valnega znaka. To pomeni, da bo moral upravljavec zbirke 
osebnih podatkov zagotoviti primerjalno tabelo povezovalnih 
znakov, ki bo zagotovila, da uporabnik osebnih podatkov ne 
bo imel vstopa v zbirko osebnih podatkov upravljavca, ampak 
bo upravljavec določene osebne podatke posredoval uporab- 
niku osebnih podatkov. S tem bomo preprečili vstop uporab- 
niku v zbirko podatkov upravljavca, kar ob neznatnih stroških 
zagotavlja ustrezno zavarovanje zbirk osebnih podatkov dolo- 
čenega upravljavca. 

- glede nadzorstva nad izvajanjem določb zakona o varstvu 
osebnih podatkov, smo v 26. členu upoštevali stališče s tem, 
da smo inšpektorju povečali pristojnosti. Če inšpektor pri 
nadzoru ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov, je upravičen seznaniti o svojih ugotovitvah tudi 
prizadete, neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. 

Inšpektor ima tudi dolžnost (27. člen), da poda ovadbo v 
primeru suma kaznivega dejanja oziroma poda predlog za 

uvedbo postopka o prekršku v primeru suma storitve prekrška 
po tem zakonu. 

2.2. Povezovanje zbirk osebnih podatkov ali bolje rečeno 
zlivanje osebnih podatkov različnih zbirk osebnih podatkov, 
različnih upravljavcev, gotovo spremljajo določene nevarno- 
sti za posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 
Da bi problem rešili v zadovoljstvo vseh, smo se opredelili za 
rešitev, ki je po naši oceni ob minimalnih strokih zanesljiva. 
Zlivanja podatkov v pravem pomenu besede ni. Vsak upravlja- 
vec zbirke osebnih podatkov, ki želi pridobiti osebne podatke 
za ustvarjanje novih zbirk osebnih podatkov, lahko le-te 
pridobiva tudi neposredno. To pomeni, da kot je opredeljeno 
v 8. členu zakona, za posamezne primere lahko zakon določi, 
da se osebni podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobi- 
vajo iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov iz katerih se 
lahko zbirajo osebni podatki, pri čemer mora biti določena 
oseba oziroma zbirka in vrsta osebnih podatkov, namen upo- 
rabe osebnih podatkov ter način zbiranja. 

Pridobivanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov s 
področja javne varnosti, državne varnosti, obrambe države, 
pravosodja in zdravstva pa je dovoljena le, če so povezovalni 
znaki različni, kar preprosto pomeni, da upravljavec posre- 
duje osebne podatke uporabniku. 

• 
S tem, da smo preprečili vstop uporabnikom osebnih podat- 
kov v zbirke osebnih podatkov upravljavcev, smo zavarovali 
osebne podatke pred nenadzorovano uporabo. Poleg tega pa 
mora uporabnik za pridobivanje osebnih podatkov iz določe- 
nih zbirk osebnih podatkov upoštevati tudi, da če zakon ne 
dovoljuje posredovanja določenih osebnih podatkov, le-teh 
ni mogoče posredno zbirati iz že obstoječih zbirk osebnih 
podatkov. 

2.3. Upoštevali in dopolnili smo 18. člen tako, da nosi stroške 
v zvezi z zahtevo in izpisom upravljavec zbirke podatkov. 

2.4. Višina najnižjih kazni za prekrške je povečana. 

2.5. V 18. členu smo z novim odstavkom opredelili, da dopol- 
nitev, poprava ali izbris podatkov upravljavca ne rešuje more- 
bitne kazenske in materialne odgovornosti. 

2.6. V primeru, če inšpektor pri svojem ukrepanju ugotovi 
nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, je upravi- 
čen o svoji ugotovitvi seznaniti tudi prizadete, neposredno ali 
preko sredstev javnega obveščanja (26. člen). Če inšpektor pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev, ima dolž- 
nost, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega dejanja 
oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku v 
primeru suma storitve prekrška po tem zakonu (27. člen). 

2.7. Pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve so 
v celoti upoštevane, tako glede kazenskih določb kot glede 
opustitve tujk in označevanja odstavkov. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU 
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - DRUGA 
OBRAVNAVA 

1. k 3. členu: 

Na koncu petega odstavka se doda novi šesti odstavek, ki se 
glasi: 

»Za statistične namene se lahko zbirajo osebni podatki tudi 
na temelju uredbe vlade, izdane na podlagi zakona.« 

Obrazložitev: 

V statističnem sistemu se za statistične namene obdelujejo 
tudi osebni podatki, kar je nesporno dejstvo, ki je prisotno 
tudi v statističnih sistemih drugih držav ter v mednarodnih 
dokumentih s statističnega področja (gre izključno za 
namene izdelave agregatnih oziroma zbirnih preglednic o 
množičnih pojavih iz družbenega okolja - glej določbo 3. 
odstavka 33. člena predloga zakona o državni statistiki - 
Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 2/95. 
48. člen predloga zakona o državni statistiki v skladu z 4. 
členom Priporočila Komiteja ministrov Sveta Evrope o varstvu 
osebnih podatkov na področju statistike tudi izrecno določa, 
da se statistični podatki (v kakršnikoli obliki) ne smejo upo- 
rabljati za odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih kori- 
stih fizičnih oseb. 

Uporaba podatkov za statistične namene ne more prizadeti 
informacijske zasebnosti posameznika, ker statistična institu- 
cija nima upravnih funkcij in ne odloča o pravicah, obvezno- 
stih in pravnih koristih posameznikov - fizičnih oseb. 

Zato bi bilo primerno (tudi po mnenju statističnih in pravnih, 
ekspertov OECD-ja in Evropske unije) v zakonu o varstvu 
osebnih podatkov določiti, da sme nacionalna statistična 
institucija zbirati osebne podatke tudi na podlagi vladne 
uredbe. To seveda pomeni, da vsa druga načela in določbe 
zakona o varstvu osebnih podatkov (določbe o namenu upo- 
rabe, posredovanju, shranjevanju itd.) veljajo tudi za stati- 
stične zbirke osebnih podatkov, posebno pooblastilo velja 
samo za možnost zbiranja osebnih podatkov. 

Ker je statistično področje izjemno dinamično v smislu zahtev 
dominantnih uporabnikov podatkov, bi se s tem določilom 
izognili potrebi po stalnem spreminjanju oziroma dopolnjeva- 
nju nacionalnega programa statističnih raziskovanj v zakono- 
dajnem postopku (legislativni akt). V tem aktu so namreč 
sedaj določene statistične zbirke podatkov ravno zaradi 
izredno restriktivnih določb sedanjega zakona o varstvu oseb- 
nih podatkov. 

2. amandma: 

Za 11. členom se doda novi 11. a člen, ki se glasi: i 
»Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko posreduje upo- 
rabnikom osebne podatke o umrli osebi, če uporabnik lahko 
izkaže zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov o umrli 
osebi pa umrli v času svojega življenja ni izrecno prepovedal 
posredovanja teh osebnih podatkov oziroma ni razvidno, da 
jih je skrival in, če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo.« 

Obrazložitev: 

Glede na vse pogostejše opozarjanje na problematiko varstva 
osebnih podatkov umrlih je potrebno zakon dopolniti z 
izrecno določbo, ki naj razreši dilemo, v kolikšni meri se 
varstvo osebnih podatkov nanaša tudi na umrle. Gre za pro- 
blematiko priznavanja določenih posledic osebnostne pra- 
vice v času, ko ni več izvirnega nosilca te pravice. Menimo, da 
je zaradi narave te pravice potrebno omejiti posredovanje 
osebnih podatkov umrlega samo na primere, ko ni očitnih 
zadržkov za posredovanje podatkov niti na strani umrlega, niti 
na strani njegovih bližnjih sorodnikov. 

3. amandma k 34. členu: 

Številka »1« se nadomesti s številko »2«. 

Obrazložitev: 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije in 
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih poo- 
blastil, bi morali uskladiti področno zakonodajo v času enega 
leta po uveljavitvi novega zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Z ozirom na to, da na posameznih področjih zakonodaja še 
vedno ni usklajena z veljavnim zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, smo mnenja, da bi ta rok podaljšali na dve leti. 

» 
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Predlog zakona o 

POSTOPKU ZA USTANOVITEV OBČIN 

TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH 

OBMOČIJ (ZPUODO) 

- EPA 1165 - draga obranroa 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPKU ZA USTANOVITEV 
OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 35. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 24. oktobra 1995 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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- 
nb^a zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Boštjan KOVAČIČ, minister, 

- mag. Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade 
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij obsega: 
- predhodni postopek z referendumom, 
- zakonodajni postopek in 
- postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. 

Ta zakon ureja predhodni postopek z referendumom, pogoje 
za uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter 
za določitev oziroma spremembo njihovih območij in dolo- 
čena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih 
občin. 

Ta zakon ureja tudi pogoje za uvedbo zakonodajnega 
postopka za spremembo imena in sedeža občine. 

2. člen 
Občine se ustanovijo in njihova območja določijo: 
- z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino, 
- z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin, 
- z izločitvijo dela občine ali delov dveh ali več sosednjih 
občin v novo občino. 

Območja občin se spremenijo: 

- z izločitvijo dela občine v novo občino po tretji alinei 
prejšnjega odstavka, 
- z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k sosednji 
občini. 

Za del občine v smislu prejšnjih dveh odstavkov se šteje 
območje naselja ali več sosednjih naselij. 

3. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij začne državni zbor na predlog, ki ga 
vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in drugi s tem 
zakonom določeni predlagatelji. k 

4. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij se izvede enkrat v obdobju med 
dvemi rednimi volitvami v občinske svete. Nove občine se 
ustanovijo oziroma območja občin spremenijo najpozneje 
šest mesecev pred razpisom rednih volitev v občinske svete. 

Postopek začne državni zbor najprej eno leto pred rokom, ki 
je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis 
rednih volitev v občinske svete. V tem postopku državni zbor 
obravnava vse predloge, ki so bili vloženi do navedenega 
roka. 

PREDHODNI POSTOPEK 

1. Postopek o predlogih 

5. člen 

V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo 
pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih 
območij ter izvede referendum, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev na določenem območju. 
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6. (lan 

Predlog za začetek postopka v vseh primerih iz 2. člena tega 
zakona lahko vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in 
delovno telo državnega zbora, pristojno za vprašanja lokalne 
samouprave. 

7. člen 

Predlog za začetek postopka v posameznih primerih iz 2. 
člena tega zakona lahko vložijo tudi občinski sveti, in sicer: 

- predlog za združitev dveh ali več sosednjih občin v novo 
občino lahko vloijo sporazumno občinski sveti teh občin; 
- predlog za razdelitev občine na dvoje ali več novih občin 
lahko vloži občinski svet; 
- predlog za izločitev dela občine v novo občino lahko vloži 
občinski svet občine, katere del naj bi se izločil v novo občino; 
če naj bi se v novo občino izločili deli dveh ali več sosednjih 
občin, lahko vložijo predlog sporazumno občinski sveti teh 
občin; 
- predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev k 
sosednji občini lahko vložita sporazumno občinska sveta teh 
občin. 

8. člen 

Predlog za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo 
priključitev k sosednji občini (tretja alinea prvega odstavka in 
drugi odstavek 2. člena tega zakona) lahko vloži tudi svet 
krajevne ali vaške skupnosti ali zbor občanov dela občine, ki 
je dal pobudo za izločitev dela občine v novo občino ali za 
njegovo priključitev k sosednji občini, če občinski svet 
pobude ni sprejel. 

9. člen 

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni razlogi, 
ki utemeljujejo združitev občin v novo občino ali razdelitev 
občine na nove občine oziroma izločitev dela občine v novo 
občino ali njegovo priključitev k sosednji občini. 

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni tudi 
podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem naj bi 
se ustanovila nova občina, izpolnjuje z ustavo in zakonom 
določene pogoje za občino. 

V predlogu za izločitev dela občine v novo občino ali za 
njegovo priključitev k sosednji občini morajo biti navedeni 
tudi podatki, iz katerih je razvidno, da preostali del občine, iz 
katere se izloča del, izpolnjuje z ustavo in zakonom določene 
pogoje za občino. 

Če se predlaga ustanovitev občine na območju z manj kot 
5000 prebivalcev, morajo biti v predlogu navedeni razlogi, ki 
utemeljujejo ustanovitev občine na takem območju (geograf- 
ski, obmejni, narodnostni, zgodovinski, gospodarski). 

10. član 

Predloge iz 6. in 8. člena tega zakona pošlje državni zbor v 
mnenje občinskim svetom prizadetih občin. 

Občinski sveti prizadetih občin dajo v 30 dneh mnenje k 
predlogom iz prejšnjega odstavka po obravnavi predlogov na 
zborih občanov. 

11. člen 

Predloge in mnenja iz prejšnjih členov pošlje državni zbor 
vladi, ki predloži državnemu zboru svoje mnenje in predlog. 

12. člen 

Mnenje in predlog vlade, skupaj s predlogi in mnenji iz prejš- 
njih členov, obravnava matično delovno telo in predloži držav- 
nemu zboru poročilo s svojim mnenjem. 

13. člen 

Če državni zbor ob obravnavi posameznih predlogov oceni, 
da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za 
ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, to 
ugotovi s svojim aktom, ki ga pošlje predlagatelju. 

Če se predlagatelj z ugotovitvijo državnega zbora ne strinja, 
lahko v 30 dneh zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. 

14. člen 

Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zakonom 
določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo 
območij občin, določi območja, na katerih se izvede referen- 
dum za ugotovitev volje prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: 
referendumska območja), in razpiše referendum. 

15. člen 

Kot referendumska območja se določijo: 

- območja občin, ki naj bi se združile v novo občino; 
- območja delov občine, na katerih naj bi se ustanovile nove 
občine; 
- območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino; 
- območje dela občine, ki naj bi se izločil in priključil k 
sosednji občini, in območje občine, h kateri naj bi se priključil 
del sosednje občine. 

2. Referendum 

16. člen 

Referendum se izvede po določbah zakona o referendumu in 
o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum in 
postopek za izvedbo referenduma, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

17. člen 

Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja, 
besedilo vprašanja, ki se daje na referendum na posameznem 
referendumskem območju, dan razpisa referenduma in dan 
glasovanja. 

18. člen 

Pravico glasovati na referendumu imajo državljani s stalnim 
prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo volilno 
pravico. 

Organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, sestavi 
volilni imenik za referendumsko območje. 

19. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna 
komisija, volilne komisije referendumskih območij in volilni 
odbori. 

20. člen 

Volilne komisije referendumskih območij imenuje republiška 
volilna komisija. 
Republiška volilna komisija lahko pooblasti za izvedbo refe- 
renduma občinske volilne komisije. 

Volilna komisija referendumskega območja določi volišča in 
imenuje volilne odbore. 

21. člen 
Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih odborov 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah. 

22. člen 

Glasovnica vsebuje: 
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- območje, za katero je razpisan referendum; 
- vprašanje, o katerem se odloča na referendumu; 
- navodilo o načinu glasovanja. 

23. člen 

Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi: 

1) v primeru iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naša občina združi z občino (občinami)... 
v novo občino...?«; 

2) v primeru iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem 
referendumskem območju ustanovi nova občina...?«; 

3) v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz 
občine... v novo občino...?«; 

4) v primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

* 
a) v delu občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosednji 
občini: 

»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz 
občine... in priključi k občini...?«; 

b) v občini, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine: 

»Ali ste za to, da se k naši občini priključi del sosednje občine, 
ki obsega območje naselja (naselij)...?«. 

24. člen 

Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja volilni 
komisiji referendumskega območja. 

Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid gla- 
sovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik o 
izidu glasovanja republiški volilni komisiji. 

ZAKONODAJNI POSTOPEK 

25. člen 

Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine 
oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne po oprav- 
ljenem referendumu. 

26. člen 

Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo 
območja občin, če se je za to na ustreznih referendumskih 
območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z zakonom lahko 
ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če 
državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s 
pogoji, ki jih določata ustava in zakon. 

POSTOPEK KONSTITUIRANJA NOVOUSTANOVLJENIH 
OBČIN 

27. člen 

V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se izvolijo 
in konstituirajo njihovi organi ter sprejmejo statut in drugi 
akti, potrebni za delovanje občine. 

28. člen 

Občinske volilne komisije novoustanovljenih občin imenu- 
jejo: 

- občinski sveti občin, ki so združene v novo občino; 
- občinski svet občine, ki je razdeljena na nove občine; 
- občinski svet občine, iz katere je izločen del občine v novo 
občino. 

Če je nova občina ustanovljena iz izločenih delov dveh ali več 
sosednjih občin, imenuje občinsko volilno komisijo občinski 
svet občine, iz katere je izločen <del, v katerem je sedež nove 
občine. 

29. člen 
t 

Občinske volilne komisije imenujejo občinski sveti najpozneje 
v roku, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok 
za razpis rednih volitev v občinske svete. Če jih ne imenujejo v 
tem roku, jih imenuje republiška volilna komisija. 

30. člen 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

31. člen 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta v 
novoustanovljeni občini skliče predsednik občinske volilne 
komisije najpozneje v 20 dneh po izvolitvi. 

Prvo sejo občinskega sveta vodi do izvolitve predsednika 
sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko občin- 
ski svet odloči, da vodi prvo sejo drug član. 

32. člen 

Občinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik. 

Po sprejemu začasnega poslovnika občinski svet imenuje 
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske 
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov 
občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandida- 
tov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

33. člen 

O potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana 
odloča občinski svet na podlagi poročila komisije iz prejš- 
njega člena o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in 
upravičenosti morebitnih pritožb. 

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso 
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. 

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. 

šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu 
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
oziroma liste kandidatov. 

34. člen 

Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta občinski svet 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno- 
vanja izvoli predsednika in podpredsednika občinskega sveta 
ter imenuje sekretarja občinskega sveta in komisijo za pri- 
pravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta. 

35. člen 

Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut občine 
v treh mesecih po konstituiranju sveta, Doslovnik o svoiem 
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delu in akt o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave pa v enem mesecu po sprejemu statuta. 

Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. 

Naloge občinske uprave za novoustanovljene občine oprav- 
ljajo do njihovega konstituiranja občinske uprave občin, ki so 
se združile, občinska uprava občine, ki se je razdelila, občin- 
ska uprava občine, iz katere se je del občine izločil v novo 
občino, oziroma občinska uprava občine, ki se ji je del druge 
občine priključil. 

36. člen 
I 

Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske 
proračune v Šestih mesecih po začetku proračunskega leta. 

Občinski sveti morajo pred sprejemom občinskih proračunov 
urediti premoženjskopravna razmerja med novoustanovlje- 
nimi občinami, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine, ozi- 
roma med občino, katere del se je izločil v novo občino ali 
priključil k sosednji občini, in novoustanovljeno občino ozi- 
roma občino, h kateri se je izločeni del občine priključil. 

37. član 

Za izvrševanje občinskih proračunov pristojni organi občin, ki 
prenehajo z ustanovitvijo novih občin, izvršijo občinski prora- 
čun in pripravijo zaključni račun občinskega proračuna ter ga 
predložijo občinskim svetom novoustanovljenih občin v roku, 
ki je določen za predložitev zaključnega računa občinskega 
proračuna. 

Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske 
proračune po potrditvi zaključnih računov občinskih proraču- 
nov prejšnjih občin. 

Do sprejema občinskega proračuna se delovanje novousta- 
novljene občine začasno financira na podlagi občinskega 
proračuna prejšnje občine v sorazmerju z nalogami, ki jih je 
prevzela nova občina. 

SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE 

38. člen 

Predlagatelj zakona lahko predlaga spremembo imena ali 
sedeža občine na pobudo občinskega sveta. 

Občinski svet lahko da pobudo za spremembo imena ali 
sedea občine po obravnavi na zborih občanov, lahko pa o 
pobudi razpiše referendum. 

39. člen 

Za izvedbo referenduma po prejšnjem členu se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski inici- 
ativi, ki urejajo posvetovalni referendum in postopek za 
izvedbo referenduma. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se vprašanji, o katerih se 
odloča na referendumu, glasita: 

1. »Ali ste za to, da se ime naše občine spremeni in se 
glasi...?«; 

2. »Ali ste za to, da je sedež naše občine...?«. 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

40. člen 

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona Državni zbor lahko 
odloči, da se v času do enega leta pred rokom, ki je z 
zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis 
rednih volitev v občinske svete v letu 1998, izvede postopek o 
posameznem predlogu za ustanovitev občin oziroma za spre- 
membo njihovih območij. 

41. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o refe- 
rendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 4/94). 

42. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Držayni zbor Republike Slovenije je na 35. seji dne 24. 10. 
1995 opravil prvo obravnavo predloga zakona o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in sprejel 
predloženo besedilo kot primerno podlago za pripravo 
zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je predlagatelju 
naložil, da pripravi besedilo predloga zakona za drugo obrav- 
navo v skladu s stališči in sklepi, ki jih je sprejel, ter da v celoti 
upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakono- 
dajo in pravne zadeve k predlogu zakona. 

Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlaga- 
telj upošteval stališča in sklepe Državnega zbora ter mnenje 
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne 
zadeve kot je razvidno Iz obrazložitve k naslovu in posamez- 
nim členom k predlogu zakona. 

1. K naslovu predloga zakona: 

V skladu z 2. točko stališč in sklepov Državnega zbora je 
predlagatelj proučil ustreznost naslova predloga zakona in 
ugotovil, da naslov ustreza njegovi vsebini. Predloženi zakon 
ureja redni postopek ustanavljanja občin v reformiranem 
sistemu lokalne samouprave, torej postopek za spremembo 
območij občin, ustanovljenih na podlagi zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/ 
94, 69/94). 

Do sedaj je postopek za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij urejal zakon o referendumu za ustanovitev 
občin. Funkcija tega zakona je bila le ureditev prehoda iz 
prejšnje ureditve komunalnega sistema v nov sistem lokalne 
samouprave. Postopek, ki ga je urejal omenjeni zakon, je bil 
namenjen hkratni ustanovitvi vseh novih občin v Republiki 
Sloveniji in prilagojen dejstvu, da so še obstajale stare občine 
In njihovi organi in je bilo zato mogoče postopek izvesti le ob 
njihovem sodelovanju. Zato je bil z ustanovitvijo novih občin 
namen zakona v celoti izčrpan. 

Omenjeni zakon torej ni več uporaben za ustanavljanje novih 
občin in za spreminjanje območij novih občin, ki so bile 
ustanovljene na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94). 
Zato ga je po mnenju predlagatelja potrebno v celoti nadome- 
stiti z novim zakonom, ki bo urejal postopek za ustanovitev 
občin ter za določitev njihovih območij, kolikor posamezna 
vprašanja tega postopka niso s posebnimi zakoni drugače 
urejena. 

2. K 1. členu: Stališče Državnega zbora k 1. členu predloga 
zakona in mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakono- 
dajo in pravne zadeve je predlagatelj upošteval tako, da je 
dopolnil drugi odstavek 1. člena predloga zakona. Prvi odsta- 
vek predloga zakona opredeljuje vsebino celotnega postopka 
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a ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo 
njihovih območij, to je predhodni postopek z referendumom, 
zakonodajni postopek za sprejem zakona o ustanovitvi občin 
In o določitvi njihovih območij ter postopek konstituiranja 
novo ustanovljenih občin. 

Ta zakon v celoti ureja predhodni postopek z referendumom, 
fazen kolikor se sklicuje na določbe zakona o referendumu in 
0 ljudski iniciativi. Zakonodajni postopek v celoti ureja 
Poslovnik Državnega zbora, zato ta zakon določa samo 
Pogoje za uvedbo zakonodajnega postopka, kadar je predlo- 
žen zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij. 
Postopek konstituiranja novo ustanovljenih občin urejajo 
deloma zakon o lokalni samoupravi in deloma zakon o lokal- 
nih volitvah. Ureditev vprašanj, ki z navedenima zakonoma 
niso urejena, pa ureja predlog tega zakona. 
3- K 2. členu: 

Predlagatelj je proučil 4. točko stališč Državnega zbora, po 
kateri naj bi se prečistilo besedilo 2. člena predloga zakona. 
Določba 2. člena se navezuje na 15. člen zakona o lokalni 
samoupravi, ki opredeljuje primere preoblikovanja občin. 
Druga alinea tega člena se nanaša na razdelitev celotnega 
območja občine na dve ali več novih občin, tretja alinea pa se 
nanaša na primer, ko se iz obstoječe občine ali iz delov dveh 
ali več sosednjih občin ustanovi nova občina. Zato ostane 
besedilo druge in tretje alinee tega člena nespremenjeno. 

4- K 6. členu: 

V zvezi v stališčem Državnega zbora k 7. členu predloga 
zakona (zdaj 6. člen) je predlagatelj v tem in v 3. členu 
Predloga zakona natančneje opredelil predlagatelje postopka 
za ustanovitev občin in sicer z ustavo opredeljene predlagate- 
lje zakona ter druge predlagatelje, določene v 7. in 8. členu 
,0ga zakona. 

5. K 7. členu: 

Predlagatelj je proučil ustreznost četrte alinee 8. člena (zdaj 7. 
Men) in ugotovil, da je vsebinsko utemeljena. Z njo je namreč 
urejena izločitev dela občine in priključitev v novo občino. 
Primer, ko občinska sveta dveh občin ne soglašata s teritorial- 
nimi spremembami je urejen v 8. členu predloga zakona. 
e- K 9. členu: 

Predlagatelj je upošteval mnenje k drugemu odstavku 10. 
Mena predloga zakona (zdaj 9. člen) Sekretariata Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve tako, da je v drugem 
odstavku za besedo »občino« črtal besedilo »oziroma za 
mestno občino«. 

Stališča Državnega zbora v 8. točki, po kateri naj bi se v 
predlogu zakona v četrtem odstavku 10. člena (zdaj 9. člen) 
jasneje precizirali razlogi za možno izjemo ustanovitve občine 
na območju z manj kot 5000 prebivalci, predlagatelj ni mogel 
uPoštevati. Predloženi zakon ureja postopek za ustanovitev 
občine in zato ne more vsebovati materialnih določb, ki so 
Predmet zakona o lokalni samoupravi. Predlagatelj meni, da 
ja potrebno izjeme, ki jih omogoča drugi odstavek 13a. člena 
zakona o lokalni samoupravi, obravnavati posamično - od 
Primera do primera. 
7- K 13. členu: 

^ skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora za zakono- 
dajo in pravne zadeve, da je potrebno proučiti ustreznost 
označitve akta v 14. členu predloga zakona (zdaj 13. člen) je 

predlagatelj spremenil besedilo tako, da je besedo »sklepom« 
nadomestil z besedo »aktom«. 

8. K 15. členu 

Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora - pod 9. 
točko, da je treba metodološko uskladiti drugo in tretjo alineo 
16. člena predloga zakona (zdaj 15. člen), ki opredeljuje 
referendumska območja. To besedilo je v skladu z 2. členom 
predloga zakona, katerega vsebina pa je vezana na 15. člen 
zakona o lokalni samoupravi. V vprašanjih za določitev refe- 
rendumskih območij ne gre za ponavljanje, ampak za oprede- 
litev vseh možnih različnih situacij v skladu z 2. členom 
predloga zakona. Zato ni možno spreminjati druge in tretje 
alinee 16. člena predloga zakona (zdaj 15. člen). 

9. K 23. členu: 

Predlagatelj je proučil 11. točko stališč Državnega zbora, po 
kateri naj bi prečistili 24. člen (zdaj 23. člen) glede na vsebin- 
sko ponavljajoča oziroma istovetna vprašanja. Obrazložitev je 
enaka kot pod točko 8. Poudarjamo, da gre za vsebinsko 
različne situacije, ki jih je potrebno natančno opredeliti in ki 
morajo izhajati iz 15. člena zakona o lokalni samoupravi. 

10. K 26. členu 

Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora k drugemu 
odstavku 27. člena predloga zakona (zdaj 26. člen), po kate- 
rem naj bi se precizirali razlogi za odločitev Državnega zbora, 
da se ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če 
je le te potrebno uskladiti z ustavnimi in zakonskimi pogoji, ne 
glede na določbo prvega odstavka 27. člena (zdaj 26. člena). 
Razlogov ni mogoče precizirati s postopkovnim zakonom. 
Pogoji za ustanovitev občin so določeni z ustavo in zakonom. 
Ta določba ni prehodnega značaja, ampak izhaja iz narave 
posvetovalnega referenduma. 

11. K 36. členu 

Na podlagi stališč in sklepov Državnega zbora je predlagatelj 
ponovno proučil 37. člen predloga zakona (zdaj 36. člen). S 
spremenjenim 37. členom predloga zakona (zdaj 36. člen) naj 
bi se zagotovila možnost izvedbe postopka za ustanovitev 
občin oziroma za spremembo njihovih območij v skladu z 
zakonom tudi v primerih, ko iz objektivnih vzrokov občinski 
sveti pred sprejemom občinskih proračunov ne morejo urediti 
premoženjsko pravnih razmerij med novoustanovljenimi obči- 
nami. Tega stališča ni možno upoštevati, saj je vsebina 37. 
člena (zdaj 36. člen) namenjena za občine, ki se na novo 
ustanavljajo oziroma teritorialno spreminjajo in ne za obsto- 
ječe občine, za katere to problematiko urejajo veljavni pred- 
pisi. 

12. K 40. členu: 

Predlagatelj je v skladu s 5. točko stališč Državnega zbora in 
mnenjem Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in 
pravne zadeve dopolnil besedilo 5. člena in ga prenesel v 
prehodno določbo 40. člena. Ta določba omogoča, da se v 
posamičnih primerih v prehodnem obdobju do rednih volitev 
v občinske svete v letu 1998 ustanovijo oziroma preoblikujejo 
občine tudi izven roka, določenega v prvem odstavku 4. člena 
predloga zakona. Predlagatelj meni, da oblikovanje posebnih 
meril za prednostno obravnavo posameznih predlogov za 
preoblikovanje občin ni potrebno vgrajevati v prehodno 
določbo. V skladu s to dopolnjeno določbo je v prvem 
odstavku 4. člena predloga zakona črtana beseda »pravi- 
loma 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DELOVNIH RAZMERJIH 

(ZDR-D) 

- EPA 1341 - prva obravnava 

Skupina poslancev DZ 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH - PRVA OBRAV- 
NAVA, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. 

°cena stanja in razlogi za sprejem zakona 
1- Pravna ureditev 

Ustava Republike Slovenije v 53. členu določa, da država 
V0ruje družino, materinstvo, očetovstvo in mladino ter 
ustvarja za to varstvo potrebne razmere. 

Poleg tega 55. člen zavezuje državo in s tem posebno Državni 
*?or Republike Slovenije k ustvarjanju razmer in zagotavlja- 
niu možnosti, ki bi staržem omogočale, da se odločajo za 
r°istva svojih otrok. 

Po določbi 80. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
HS, št. 14/90, 5/91, 71/93) ima delavka pravico do porodni- 
škega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka v skup- 
nem trajanju 365 dni. Delavka izrablja pravico do porodni- 
*ega dopusta v obliki odsotnosti z dela 105 dni, po preteku 

Porodniškega dopusta pa pravico do dopusta za nego in 
»arstvo otroka v obliki odsotnosti z dela 260 dni ali tako, da 

®'a polovico polnega delovnega časa na dan do 17. meseca 
otrokove starosti. V 81. In 84. členu zakona o delovnih razmer- 
ji pa so predvidene nekatere ugodnosti za primere, ko je 
otroku zaradi zdravstvenih razlogov ali zaradi njegove priza- 
detosti v daljšem obdobju potrebna bolj intenzivna nega 
staršev. 

člen navedenega zakona določa, da lahko delavka, kadar 
o terjajo koristi predšolskega otroka, dela s krajšim delovnim 

^asom, vendar ne manj od polovice polnega delovnega časa. 
člen pa omogoča odsotnost z dela brez pravice do nado- 

u!5!W'a plaCe delavcu 2 otrokom do tretjega leta starosti, če skladi svoje interese z možnostmi delovnega procesa. 
pomemben temelj in okvir za urejanje pravic, ki so predmet 

* V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali Štefan Kociper, 
Nada Skuk in Miroslav Mozetič. 

Štefan Kociper, l.r. 
Nada Skuk, l.r. 

Miroslav Mozetič, l.r. 

predlaganega zakona, je tudi Resolucija o temeljih oblikova- 
nja družinske politike v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS. št. 40/ 
93), ki med ukrepi družinske politike navaja tudi postopno 
podaljšanje porodniškega dopusta na dve oziroma tri leta. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

V Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike v Repu- 
bliki Sloveniji smo pred dvema letoma nedvoumno zapisali, 
da bomo postopoma in v skladu z materialnimi razmerami 
družbe iskali možnosti za morebitno podaljšanje porodni- 
škega dopusta (na dve oziroma tri leta). Številne evropske 
države imajo z različnimi ukrepi zagotovljene možnosti biva- 
nja otrok do treh let v lastni družini. Glede tega je naša država 
med najslabšimi. Naša država se nahaja v samem evropskem 
in svetovnem vrhu glede deleža otrok v starosti do treh let, ki 
so vključeni v ti. institucionalno varstvo v vrtcih. Medtem pa 
različne stroke ugotavljajo številne ugodnejše vplive varstva 
in vzgoje otrok do tretjega leta starosti v lastni družini. 

V imenovani resoluciji smo se kot država tudi zavezali za 
uveljavljanje enakih možnosti spolov, za upoštevanje družin- 
skih potreb v profesionalni sferi in za usklajevanje potreb 
družinskega življenja in starševske odgovornosti s poklicnimi 
aktivnostmi staršev. Za usklajevanje družinskih in poklicnih 
obveznosti obeh staršev smo zato predvideli tako pomembne 
ukrepe, da je prav, da jih vsaj nekatere, ki govorijo v prid 
sprejemu predlaganega zakona, tudi dobesedno citiramo. 

Ti najnujnejši ukrepi po resoluciji so: 
»- bolj primerno moralno in materialno družbeno vrednote- 
nje dela z otroki ter enakomernejšo porazdelitev odgovorno- 
sti zanje med materjo in očetom, med starši, podjetji (deloda- 
jalci) in družbo, 
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- reorganizacija delovnega časa, 
- zakonske prilagoditve na področju oblik zaposlitve, 
- ugodnejša ureditev porodniškega dopusta in dopusta za 
nego bolnega otroka z jamstvom enakovredne zaposlitve po 
vrnitvi, 
- polno socialno zavarovanje v primeru delne zaposlitve ali 
začasne prekinitve dela, zaradi nege in skrbi za majhnega 
otroka in nege ter skrbi za otroke z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju itn.« 

2.1. Pregled podobnih ureditev v drugih državah 
Evropske države dajejo velik poudarek usklajevanju poklic- 
nega in družinskega življenja in če primerjamo možnosti 
otrok, da ostanejo do tretjega leta starosti v lastni družini, 
lahko te države razdelimo v dve večji skupini. 
Države Evropske unije imajo večji narodni dohodek na prebi- 
valca, večjo povprečno plačo in s tem večjo možnost dostoj- 
nega'življenja družine ob enem osebnem dohodku. 

Tako na primer v Švici samo 30% žena z majhnimi otroki dela 
zunaj doma. Vendar tudi te države uvajajo posebne možnosti 
in vzpodbude za starše, ki želijo več časa posvetiti maihnim 
otrokom. 

V Avstriji imajo starši v vsej državi možnost, da je 
eden doma vsaj do otrokovega drugega leta starosti ob pre- 
jemku 5400 ASCH (8100 za mater samohranilko) in polni 
delovni dobi za pokojnino. V nekaterih državnih službah 
lahko eden od staršev ostane doma do tretjega leta otrokove 
starosti, za tretje leto ne dobiva kakšnega nadomestila oz. 
prejemka, teče pa mu polna pokojninska doba. Će starša to 
kombinirata z možnostmi polovičnega delovnega časa, je 
otrok lahko doma do 4. leta. 

Na Švedskem je dopust od 1. 1. 1995 podaljšan na 15 mese- 
cev, izkoristita pa ga lahko starša s polnim ali skrajšanim 
delovnim časom do otrokovega osmega leta. V 27% švedskih 
družin sta oba starša polno zaposlena. 
Nemčija je s 1.1.1993 uvedla vzgojni dopust in vzgojni denar. 
Za vsakega otroka plača enemu od staršev 3 leta pokojninske 
dobe v višini 75% povprečne plače. V vseh zveznih deželah je 
lahko na dopustu do drugega leta otrokove starosti, v nekate- 
rih pa do tretjega leta. Pri tem dobiva neobdavčljivi prejemek 
v višini 600 DEM mesečno. 
Belgija ima takoimenovano prekinitev kariere v dolžini enega 
do petih let, ki vključuje prejemek v višini 20 do 25% povpre- 
čene plače v industriji, zdravstveno zavarovanje in prvo leto 
tudi pokojninsko zavarovanje ob pogoju, da sproščeno 
delovno mesto zasede brezposelni. 

Francija ima možnost, da eden od staršev družine z vsaj tremi 
otroki vzame plačani starševski dopust (višina prejemka med 
35 in 40% neto industrijske povprečne plače), dokler najmlajši 
otrok ne dopolni treh let. Po tretjem rojstnem dnevu najmlaj- 
šega mora začeti delati s polovičnim delovnim časom, od 
delodajalca dobiva polovično plačo za polovično delo, od 
države pa polovično nadomestilo. 

Države z nižjim narodnim dohodkom na prebivalca in nižjimi 
plačami (npr. Češka, Madžarska, Latvija, Estonija itd.) imajo 
skoraj vse možnost, da otrok ostane doma do treh let. Pri tem 
enemu od staršev ta tri leta teče pokojninska doba in zdrav- 
stveno zavarovanje, prejemki pa padajo od začetnih 100% (za 
prvo leto, v nekaterih državah pa tudi za leto in pol) plače do 
zelo nizkega ali celo ničelnega prejemka v zadnjem letu. Tudi 
Hrvaška je sprejela zakon, po katerem lahko eden od staršev 
ostane tri leta doma ob otroku. 

Če primerjamo podatke o dolžini dopusta s podatki o rodnosti 
v državah z nam sorodno kulturo in zgodovino, opazimo 
popolno ujemanje s hipotezo, da daljši dopust lahko prispeva 
tudi k višji rodnosti. Podatki za naše bližnje sosede Avstrijo, 
Madžarsko, Češko in Italijo kažejo prav na to. Italija ima s 
šestimi meseci dopusta po porodu (in dva meseca pred poro- 
dom) najnižjo rodnost 1,25 otroka na žensko v letu 1992, 
potem sledi Slovenija z 1,31 (1993) in enim letom dopusta, 

Avstrija in Madžarska z vsaj dvema letoma dopusta 1,51 
(1993), oziroma 1,68 (1993) Češka pa s tremi leti 1,70 (1992) 
otroka na žensko. 

2.2. Uresničevanje sklepov In sprejetih aktov Državnega 
zbora 

Državni zbor je med drugim že 29. junija 1994 ob prvi obrav- 
navi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju naložil Vladi Repu- 
blike Slovenije tudi, da prouči možnost vštetja posebne 
pokojninske dobe materam za vsakega živorojenega otroka in 
pripravi ustrezne rešitve. Ker vlada ni upoštevala sklepa 
državnega zbora in ni pripravila ustreznih rešitev, smo jih 
ponudili v poslanski skupini SKD. Žal je tudi parlament ob 
drugem branju zakona zavrnil tak predlog, čeprav ga je pod- 
prlo matično delovno telo. Z vidika delovnopravne zakono- 
daje zato v delu našega predloga zakona (2. člen) uresniču- 
jemo citirani sklep parlamenta. 

Razlogi za sprejem predlaganega zakona so torej podani tudi 
z akti državnega zbofa, ki smo jih dolžni v prvi vrsti spoštovati 
poslanke in poslanci, v enaki meri pa seveda obvezujejo tudi 
in predvsem vlado, ki je zadolžena za izvajanje sprejetih aktov 
v državnem zboru. 

In nenazadnje Izhajajo razlogi za sprejetje predlaganega 
zakona iz 53. in 55. člena Ustave Republike Slovenije, posebej 
še v tistem delu, ki zavezuje državo in s tem tudi državni zbor k 
ustvarjanju razmer, ki so potrebne za varstvo materinstva, 
očetovstva in otrok in zagotavljajo možnosti, ki bi staršem 
omogočale, da se odločajo za rojstva svojih otrok. In prav v tej 
točki se uresničevanje družinske politike srečuje z enim naj- 
pomembnejših elementov demografske politike. 

2.3. Preblvalstvena politika 

Resno nas lahko namreč zaskrbljuje dramatično upadanje 
števila rojstev na območju Republike Slovenije, ki ga opa- 
žamo vse od leta 1979 dalje. Tako so se leta 1979 rodili 30.604 
otroci, v letu 1984 se je rodilo še 26.274 otrok, v letu 1990 še 
22.368 otrok, potem pa je število rojstev padlo pod 20.000. V 
letu 1993 se je rodilo le 19.793 otrok, v preteklem letu pa 
19.947 otrok. Medtem pa dosedanji podatki o rojstvih v Slove- 
niji v letošnjem letu kažejo na padec pod 19.000 in ponovno 
negativno rast prebivalstva. Za normalno obnavljanje prebi- 
valstva bi se moralo v RS letno roditi vsaj 30.000 otrok. 

Glede na navedeno padanje števila rojstev je očitno, da bo 
nujno sprejeti cel spekter ustreznih ukrepov in nenazadnje 
tudi nacionalno demografsko strategijo. Med ukrepi za spod- 
bujanje rojstev je lahko prav gotovo tudi podaljšanje dopusta 
za nego in varstvo otrok, posebej, če takemu ukrepu sledijo 
tudi drugi potrebni ukrepi. 

Poleg tega je potrebno staršem ponuditi čim več različnih 
oblik koriščenja dopusta za nego in varstvo otrok ter spodbu- 
jati spremembo miselnosti in vzorca obnašanja tako, da se bo 
v prihodnosti več moških - očetov odločalo za koriščenje 
dopusta za nego in varstvo otroka. 

3. Predlog rešitev 

S spremembo 62. člena bi možnost, ki jo daje sedanja uredi- 
tev spremenili v pravico enega od staršev do odsotnosti z dela 
brez pravice do nadomestila plače do tretjega leta otrokove 
starosti ter mu ob tem dodatno zagotovili socialno varnost. S 
takšno spremembo vsaj deloma uresničujemo pred letom in 
pol sprejeti sklep državnega zbora, ki je vladi naložil, da za 
drugo obravnavo zakona o pokojninsko invalidskem zavaro- 
vanju pripravi rešitev, s katero bo materam priznano za vsa- 
kega živorojenega otroka določeno obdobje v pokojninsko 
dobo. 

Predlagamo spremembo 80. člena zakona tako, da bi dopust 
za nego in varstvo otroka skupaj s porodniškim dopustom v 
trajanju 105 dni trajal 2 leti. 
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Namesto dopusta za nego in varstvo otroka bi lahko mati 
oziroma oče delal s polovičnim delovnim časom na mesec 
(doslej na dan) do 43. meseca otrokove starosti. 

Pri tem bi veljalo, da lahko porodniški dopust, ki traja 105 dni, 
koristi le mati, dopust za nego in varstvo otroka pa lahko 
koristi tudi oče otroka. Oče otroka ima ob rojstvu otroka 
Posebno pravico, da koristi 14 dni dopusta za nego in varstvo 
otroka istočasno z materinim porodniškim dopustom. S to 
Pravico je dan še večji poudarek očetovstvu, predvsem pa je 
dana možnost za enakopravnejšo porazdelitev skrbi in dela za 
otroka in družino že od samega rojstva naprej. Tak dopust 
Poznajo že nekatere zahodne države, na primer Danska. 

Z novim 80. a členom staršem omogočamo, da bi lahko 
'zbirali med polovičnim, oz. pet, šest ali sedem urnim delavni- 
kom, upoštevajoč pri tem celoten mesec. Starša pa imata 
Pravico tak skrajšani ali polovični delovni čas po lastnih 
Potrebah med seboj kombinirati in koristiti tudi istočasno. 
*se kombinacije pa se vedno preračunajo na osnovno rešitev, 
)° je na pravico do porodniškega dopusta in dopusta za nego 
in varstvo otrok v skupnem trajanju dveh let. 

pa bi delodajalcem omogočili čim lažje planiranje delov- 
na procesa in čim bolj ustrezno nadomeščanje delavca(ke) 
pa porodniškem dopustu, smo v 9. členu zapisali določbo, da 
je delavka oziroma delavec dolžan 30 dni pred predvidenim 
nastopom porodniškega dopusta svojega delodajalca obve- 
stiti o načinu in dolžini koriščenja dopusta za nego in varstvo 
otroka. 

Skladno s spremembo 80. člena zakona bi se dopolnila tudi 
določba 81. člena zakona tako, da bi se: 

~ v primeru težje telesno ali duševno prizadetega otroka, 
dvojčka ali otroka obolelega s kronično boleznijo (gre za novo 
kategorijo) dopust za nego in varstvo otroka podaljšal do 27. 
meseca otrokove starosti (po varianti do 30.) pri polni odsot- 
nosti z dela, oziroma do dela s polovičnim delovnim časom do 
dopolnjenih 50 mesecev otrokove starosti (po varianti do 56); 

~ v primeru nedonošenih otrok se dopust za nego in varstvo 
Ptroka podaljša za toliko tednov, kolikor je bila nosečnost 
krajša od 37 tednov. 

poločba 84. člena sedaj veljavnega zakona bi se spremenila 
tako, da bi lahko eden od staršev delal s polovico polnega 
plovnega časa dokler ne bi otrok dopolnil štirih let starosti, 
°e mu je glede na njegovo splošno zdravstveno stanje 
Potrebna skrbnejša nega. 

2- CILJI ZAKONA 

S predloženimi spremembami zakona o delovnih razmerjih 
želimo prispevati k uresničevanju 53. člena Ustave oziroma 
naloge države, da ustvarja razmere, ki so potrebne za varstvo 
Materinstva, očetovstva ter otrok. 

Staršem bi omogočili daljši in bolj intenziven stik z otroki v 
*9odnjem otroštvu, kar bi pripomoglo k izboljšanju zdrav- 
ljene, biosocialne in psihične trdnosti mlajših generacij, 
"krati bi se bistveno razbremenili starši, zlasti matere, ki so v 
sedanji ureditvi preobremenjene. Zato v 3. členu omogočamo 
ob rojstvu otroka vzporedno s porodniškim dopustom matere 
koriščeneje štirinajstdnevnega dopusta za nego in varstvo 
otroka tudi očetu, ki tako lahko mater v tem najbolj občutlji- 

0rT| obdobju po rojstvu v bistveni meri razbremeni. 

Posredno bi podaljšanje dopusta za nego in varstvo otrok 
PHvalo tudi na področje zaposlovanja. V letu 1994 je bilo v 

Republiki Sloveniji registriranih 127.056 brezposelnih oseb, 
°z*roma 14,4% aktivnega prebivalstva (enako kot leta 1993). S 
Podaljšanjem dopusta za nego in varstvo otrok na dve leti, bi 
?® predvidoma sprostilo okrog 18.000 delovnih mest, na 
£atera bi se lahko zaposlili predvsem mlajši iskalci zaposlitve, 

' l'h je med brezposelnimi največ. 

S predloženimi spremembami se v največji možni meri zago- 
tavlja enakopravnost moških in žensk. Tega ni možno zagoto- 
viti le pri koriščenju porodniškega dopusta v ožjem smislu, ki 
ga lahko koristi le mati. V vseh drugih primerih pa lahko 
dopust za nego in varstvo otrok koristi tako mati kot oče, 
oziroma oba hkrati. 

Ugovori, češ da se bodo zaradi podaljšanja dopusta za nego 
in varstvo otrok zmanjšale možnosti mlajših delavcev za zapo- 
slitev, ne bi prišli v poštev, ker gre pri tem podaljšanju izk- 
ljučno za pravico. To pomeni, da lahko delavka ali delavec, ki 
ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka, ostane na 
delu in te pravice ne izkoristi. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi predloženih sprememb zakona o delovnih razmerjih ne 
bi prišlo do bistvenega povečanja finančnih obveznosti prora- 
čuna, saj je nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta 
in s tem tudi za čas podaljšanega porodniškega dopusta 
predmet drugega zakona, to je zakona o družinskih pre- 
jemkih. 
Edino direktno povečanje proračunskih sredstev predstavlja 
2. člen predloga zakona oziroma sprememba 62. člena 
zakona o delovnih razmerjih. Za uresničitev te pravice bi ob 
sprejetju predloga o podaljšanju porodniškega dopusta z 
enega na dve leti in ob predpostavki, da bi se polovica vseh 
upravičencev odločila za uveljavljanje brezplačnega dopusta 
za tretje leto, bi morali v proračunu zagotoviti približno 1,3 
milijarde tolarjev glede na predlagano proračunsko postavko 
za nadomestila za plače v času porodniškega dopusta v letu 
1996. Vendar je mogoče predvideti, da bo takšno pravico 
izkoristil le manjši delež vseh upravičencev. Finančne posle- 
dice pa bi začele nastopati šele leto po uveljavitvi zakona, 
torej konec leta 1997 in sicer le 3,12% od predvidenega 
potrebnega celotnega zneska, kar pomeni le dobrih 40 milijo- 
nov tolarjev. 

Torej predlagani zakon sam za proračunsko leto 1996 nima 
neposrednih finančnih posledic. Finančne posledice nasto- 
pijo šele s sprejetjem predlaganih sprememb zakona o dru- 
žinskih prejemkih, ki pa je vezan neposredno na spremembe 
zakona o delovnih razmerjih. Zato je nujno voditi postopek 
sprejemanja obeh zakonov skupaj. 

Glede na določbe 83. člena zakona o delovnih razmerjih se 
določi pravica do nadomestila plače za čas porodniškega 
dopusta in za čas podaljšanega dopusta zaradi nege in var- 
stva otroka z zakonom o družinskih prejemkih. Finančne 
posledice predlaganega zakona so, iz že omenjenih razlogov, 
natančneje opredeljene pri predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih. V tem zakonu 
predlagamo, da bi nadomestilo za prvo leto porodniškega 
dopusta ostalo na sedanji višini, za drugo leto pa bi znašalo 
90% višine za prvo leto. 

Pri oceni finančnih posledic sprejema teh sprememb bi 
veljalo upoštevati znižanje števila uživalcev nadomestil za čas 
brezposelnosti, do katerega bi prišlo zaradi povečanja zapo- 
slitvenih možnosti, ki bi izhajale iz tega zakona. 

Sicer pa bi bile finančne posledice tega zakona bolj simbolne 
narave in pomenijo predvsem preusmeritev sredstev, ki so že 
v proračunu in jih za prvotni namen - ža nadomestila za 
brezposelne - ne bi potrebovali, ker bi upravičenci do podalj- 
šanega porodniškega dopusta sprostili delovna mesta za 
tiste, ki bi sicer (p)ostali brezposelni. Torej ne pomenijo 
dodatne obremenitve države oziroma njenih davkoplače- 
valcev. 

Razliko med nadomestilom za brezposelne in 90% nadomesti- 
lom za čas porodniškega dopusta bi bilo možno pokriti pre- 
težno iz zmanjšanih stroškov za jasli (direktnih materialnih 
stroškov, ki nastanejo ob enakem številu zaposlenih samo s 
prisotnostjo otroka v vrtcu), ne da bi s tem znižali standard v 
vrtcih. Nasprotno! S koriščenjem drugega leta porodniške bi 
se v vrtcih zmanjšalo število otrok za približno eno petino. Pri 
enakem številu zaposlenih pomeni to pomembno izboljšavo 
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normativa, kar lahko pomeni tudi izboljšanje kvalitete storitev 
za vse ostale otroke. 

Iz vsega povedanega torej lahko zaključimo, da podaljšanje 
porodniškega dopusta in denarnega nadomestila zanj ne zah- 
teva v vsakem primeru nova finančna sredstva, ampak le 
ustrezno preusmeritev dela finančnih sredstev, namenjenih 
za brezposelne, katerim bi upravičenci do podaljšanega 
porodniškega dopusta sprostili delovna mesta in dela sred- 
stev za materialne stroške v vrtcih, ki nastanejo samo z biva- 
njem v vrtcu, oziroma jih ni, če otroka ni v vrtcu. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Na koncu prvega odstavka 45. člena zakona o delovnih raz- 
merjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91, 71/93, 2/94, 19/94 in 38/94) se 
dodata besedi »na mesec«. 

2. člen 

Drugi odstavek 62. člena zakona se spremeni tako, da se 
glasi: »Pravico do odsotnosti z dela brez pravice do nado- 
mestila plače Ima tudi delavec z otrokom do tretjega leta 
starosti.« 

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

»V času koriščenja pravice iz drugega odstavka tega člena 
je delavec zdravstveno in pokojninsko ter invalidsko zava- 
rovan, kot tudi za primer brezposelnosti. Sredstva za plačilo 
naštetih zavarovani in za prispevek za porodniško varstvo 
zagotavlja Republika Slovenija. 

Kot osnova za obračun prispevkov Iz prejšnjega odstavka 
se vzame plača, ki bi Jo delavec prejel, če bi delal. 

Sredstva za poravnavanje prispevkov za socialno zavarova- 
nje se zagotavljajo Iz državnega proračuna.« 

3. člen 

80. člen zakona o delovnih razmerjih se spremeni tako, da se 
glasi: »Med nosečnostjo in po porodu ima delavka pravico do 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka v 
skupnem trajanju dveh let 

Delavka izrablja pravico do porodniškega dopusta v obliki 
odsotnosti z dela 105 dni, po preteku porodniškega dopusta 
pa pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki 
odsotnosti z dela v skupnem trajanju dveh let ali tako, da 
dela polovico polnega delovnega časa na mesec, vendar 
najdlje do 43. meseca otrokove starosti. 

Delavec - oče otroka Ima skladno z določili 1. in 2. odstavka 
tega člena ob rojstvu otroka pravico do štirinajstdnevnega 
dopusta za varstvo In nego otroka. 

Po 105. dnevu porodniškega dopusta delavke lahko po 
predhodnem medsebojnem dogovoru del dopusta za nego 
In varstvo otroka koristi delavec - oče otroka. 

Starša otroka imata pravico, če se tako sporazumeta, da 
dopust za nego In varstvo otroka koristita tako, da hkrati 
delata s polovičnim delovnim časom na mesec, vendar 
največ do drugega leta otrokove starosti.« 

4. člen 

Doda se nov 80. a člen, ki se glasi: 

»Delavka, oziroma delavec Ima ne glede na prejšnji člen 
pravico, da v kolikor se tako odloči, koristi dopust za nego in 
varstvo otroka s skrajšanim delovnim časom In sicer tako, 
da dela: 

— povprečno 5 ur na dan preračunano na mesec do 54. 
meseca otrokove starosti, ali 
— povprečno 6 ur na dan preračunano na mesec do 64. 
meseca otrokove starosti, ali 
— povprečno 7 ur na dan preračunano na mesec do 75. 
meseca otrokove starosti. 

Delavka, oziroma delavec - starša otroka imata pravico, če 
se tako sporazumeta, da dopust za nego in varstvo otroka 
oba hkrati koristita s skrajšanim delovnim časom ali tako, 
da eden koristi pravico do skrajšanega drugi pa do polovič- 
nega delovnega časa. 

Koriščenje dopusta na način iz 1. in 2. odstavka tega člena 
se v skladu s 1. odstavkom 3. člena v vsakem primeru 
preračuna na obseg porodniškega dopusta in dopusta za 
nego in varstvo otroka v skupnem trajanju dveh let 

5. člen 

81. člen zakona se spremeni tako, da se glasi. 

»Delavka, ki rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih otrok, težje 
telesno ali duševno prizadetega otroka, nedonošenčka, ali 
otroka obolelega s kronično boleznijo, ima daljši dopust za 
nego in varstvo'otroka, kot je določen v drugem odstavku 
prejšnjega člena. 

Če delavka, oziroma delavec neguje in varuje težje telesno ali 
duševno prizadetega otroka, dvojčka, ali otroka obolelega s 
kronično boleznijo, traja daljši dopust za nego in varstvo 
otroka pri polni odsotnosti z dela do 27. (varianta: 30.) 
meseca otrokove starosti. Za nego in varstvo več hkrati živo- 
rojenih otrok ima delavka pravico do dodatnih treh mesecev 
daljšega porodniškega dopusta za vsakega nadaljnjega 
otroka. 
Če je delavka oziroma delavec izrabil pravico do dopusta za 
nego in varstvo otroka tako, da je eden od staršev delal 
polovico polnega delovnega časa na mesec, ima ta pravico 
delati polovico delovnega časa na mesec do dopolnjenih 50 
(varianta: 56) mesecev starosti težje duševno prizadetega 
otroka, dvojčka ali otroka obolelega s kronično boleznijo. 

Delavka, oziroma delavec - starša otroka Imata pravico, če 
se tako sporazumeta, da dopust za nego in varstvo otroka 
koristita tako, da hkrati delata s polovičnim delovnim časom 
na mesec do 27. (varianta: 30.) meseca otrokove starosti. 

Za vsakega nadaljnjega hkrati živorojenega otroka ima eden 
od staršev pravico do dodatnih pet mesecev delati polovico 
polnega delovnega časa na mesec. 

Če delavka oziroma starša negujeta ali varujeta nedonoše- 
nega otroka, traja daljši dopust za nego in varstvo otroka pri 
polni odsotnosti z dela toliko tednov, kolikor je bila nosečnost 
krajša od 37 tednov. 

Če je delavka, oziroma delavec izrabil pravico do dopusta za 
nego in varstvo nedonošenega otroka tako, da Je eden izmed 
njiju ali pa da sta oba delala polovico polnega delovnega 
časa na mesec, ima eden od staršev oziroma oba pravico 
izrabiti daljši dopust za nego in varstvo nedonošenega otroka, 
tako da eden izmed njiju ali oba delata polovico polnega 
delovnega časa na mesec. Trajanje daljšega dopusta na 
način skrajšanega delovnega časa se določi ob upoštevanju 
števila tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov.« 

6. člen ' 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavka, oziroma delavec ima pravico delati polovico pol- 
nega delovnega časa na mesec tudi, dokler ni otrok star štiri 
leta, če mu je glede na njegovo splošno zdravstveno stanje 
potrebna skrbnejša nega starša na podlagi mnenja pristojne 
zdravstvene organizacije, ki jo določi ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo. 
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Delavka, oziroma delavec iz prejšnjega odstavka ima pravico 
do plače po dejanskem delu in druge pravice v skladu s 
Posebnim zakonom. 

7. člen 

Na koncu prvega odstavka 85. člena se beseda »dan- nado- 
mesti z besedo »mesec«. 

8. člen 

V prvem odstavku 86. člena se za besedno zvezo »80. člena« 
dodajo besede »in 80. a člena«. 

9. člen 

Delavka, oziroma delavec je dolžan 30 dni pred predvidenim 
nastopom porodniškega dopusta svojega delodajalca pisno 
obvestiti o načinu in dolžini koriščenja dopusta za nego in 
varstvo otroka 

10. člen 
pravlce iz 1. do vključno 9. člena tega zakona pripadajo tudi 
uPravičencem(kam), ki na dan uveljavitve tega zakona kori- 
*Ujo pravice po dosedanjih predpisih. 
v primeru, da upravičenka do pravic iz tega zakona v času 
koriščenja teh pravic nastopi porodniški dopust za novoro- 
jenega otroka, neizkoriščeni del pravic iz določb od 1. do 9. 
'lena usahne. 

VARIANTA 

10. a člen 

Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega zakona pripada 
upravičencem(kam) do 31. 8. 1999: 

- ki bodo v času od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 že koristili 
porodniški dopust, oz. dopust za nego in varstvo otroka ali 
bodo v tem obdobju nastopili porodniški dopust, 21 mese- 
cev porodniškega dopusta, oz. doplista za nego in varstvo 
otroka oziroma vse druge oblike dopusta v sorazmernem 
deležu; 

- ki bodo v času od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998 nastopili 
porodniški dopust, 22 mesecev porodniškega dopusta, oz. 
dopusta za nego in varstvo otroka oziroma vse druge oblike 
dopusta v sorazmernem deležu; 

- ki bodo v času od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999 nastopili 
porodniški dopust, 23 mesecev porodniškega dopusta, oz. 
dopusta za nego in varstvo otroka oziroma vse druge oblike 
dopusta v sorazmernem deležu. 

v 11. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 
1996 naprej. 

Ker je Drtavni zbor Republike Slovenije zavrnil naš prvi pred- 
lo9 o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmer- 
ij, s katerim smo predlagali podaljšanje porodniškega dopu- 
sta oziroma dopusta za nego in varstvo z enega leta na tri leta, 
smo se predlagatelji odločili, da upoštevajoč razpravo, ki je 
°ila opravljena v parlamentu, pa tudi v širši javnosti ter glede 
na rezultate mnogih javnomnenjskih raziskav, predlagamo 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem predlog zakona, s 
katerim bomo podaljšali t. i. porodniško z enega na dve leti. 
Tako bomo naredili vsaj prvi konkretni korak k realizaciji 

solucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Repu- 
bliki Sloveniji, ki smo jo sprejeli že v 1993. letu in ki v točki 3. 
3- '■ predvideva postopno podaljšanje porodniškega dopusta 
na dve oziroma tri leta, v točki 3. 3. 2 pa predvideva možnost 

meničnega koriščenja polovičnega delovnega časa obeh 
staršev na teden ali na mesec. 
Predlagateiji smo pri pripravi tega predloga upoštevali večino 
Pripomb izraženih ob obravnavi našega prvega predloga, 
Predvsem pa tri poglavitne ugovore in sicer, da predstavlja 
3-letna porodniška predolgo dobo za večino žensk, da je 
Predlagano nadomestilo za drugo in tretje leto prenizko ter da 
se mora obema staršema ponuditi čim več različnih možnosti 
kako koristiti dopust za nego in varstvo otroka. Zato v 1. in 
smiselno tudi v ostalih členih predlagamo, da se enemu od 
staršev ali pa istočasno obema (peti odstavek 3. člena in tretji 
°dstavek 5. člena) omogoči opravljanje polovičnega delov- 
"ega časa, upoštevajoč pri tem celoten mesec. To pomeni, da 
"o delavec lahko prilagajal delovni čas potrebam in koristim 
°troka znotraj posameznega meseca in ne le glede na posa- 
mezen delovni dan, kar seveda odpira in povečuje staršem 
Možnost izbire. V 3. členu pa omogočamo ob rojstvu otroka v 
£asu porodniškega dopusta matere še možnost koriščenja 
®«,finajstdnevnega dopusta za nego In varstvo otroka očeta, 
'ako možnost izbire imajo že na primer na Danskem. 
O 
° spremembo sedanjega 62. člena zakona predlagamo črta- 

nje besedila, ki je doslej to določbo praktično razveljavljalo, 
saj je delavec lahko to svojo pravico uporabil le, če se mu je 
uspelo o tej zakonsko določeni pravici dogovoriti z delodajal- 
cem. Poleg tega delavcu z novim odstavkom 62. člena zago- 
tavljamo vse oblike zavarovanja in s tem socialno varnost, v 
kolikor se odloči ostati pri otroku daljši čas (2. člen predloga). 

S predlaganim 4. členom želimo staršem ponuditi možnost, 
da izbirajo med 5-, 6- ali 7-urnim skrajšanim delovnim 
časom, upoštevajoč mesec dni in ne zgolj delovni dan. 

5. člen uvaja novo kategorijo In sicer »otroka obolelega s 
kronično boleznijo*, na kar je večkrat opozorila razprava ob 
našem prvem predlogu sprememb delovne zakonodaje. 

6. člen pa podaljšuje pravico starša delati polovični delovni 
čas na mesec, dokler ni otrok star 4 leta, če mu je potrebna 
skrbnejša nega na podlagi mnenja ministra pristojnega za 
zdravstvo. 

9. člen obvezuje starša, da svojo odločitev o načinu in dolžini 
koriščenja dopusta za nego in varstvo otroka pisno posredu- 
jeta vsak svojemu delodajalcu, da bi le-ta lažje planiral 
delovni proces in nadomestitev odsotnega delavca. 

Zadnja dva, oziroma trije členi predloga pa zagotavljajo pra- 
vice iz tega zakona vsem, ki bodo na dan njegove uveljavitve 
še na porodniškem dopustu oz. na dopustu za nego in varstvo 
otroka. Kot rok uveljavitve tega zakona je predlagan 1. sep- 
tember 1996, kar je tudi realen rok za sprejem zakona v vseh 
treh fazah in omogoča temeljite razprave o vseh možnih in 
ponujenih variantah. 

V 10. a členu ponujamo tudi varianto, ki pomeni postopen 
prehod z enoletnega na dvoletni porodniški dopust do konca 
leta 1999. 
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Besedilo členov, ki se spreminjajo 

45. član 

Kadar terjajo koristi predšolskega otroka, lahko delavka 
sklene delovno razmerje oziroma ima pravico, da začne delati 
s krajšim delovnim časom od polnega, vendar ne manj od 
polovice polnega delovnega časa. 

Po prenehanju razloga za delo s krajšim delovnim časom 
začne delavka opravljati delo s polnim delovnim časom. 

62. člen 

Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez pravice do 
nadomestila plače v primerih in ob pogojih, določenih s 
kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Pravico do odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila 
plače ima tudi delavec z otrokom do tretjega leta starosti, če 
se uskladijo njegovi interesi z možnostmi delovnega procesa. 

Med tako odsotnostjo z dela mirujejo pravice in obveznosti, ki 
se pridobijo pri delu in iz dela, razen pravic, za katere kolek- 
tivna pogodba oziroma splošni akt določa drugače. 

80. člen 

Med nosečnostjo in po porodu ima delavka pravico do porod- 
niškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka v 
skupnem trajanju 365 dni. 

Delavka izrablja pravico do porodniškega dopusta v obliki 
odsotnosti z dela 105 dni, po preteku porodniškega dopusta 
pa pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki 
odsotnosti z dela 260 dni ali tako, da dela polovico polnega 
delovnega časa na dan do 17. meseca otrokove starosti. 

81. člen 

Delavka, ki rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih otrok, težje 
telesno ali duševno prizadetega otroka, ali nedonošenčka, 
ima daljši dopust za nego in varstvo otroka, kot je določen v 
drugem odstavku prejšnjega člena tega zakona. 

Če delavka neguje in varuje težje telesno ali duševno prizade- 
tega otroka ali dvojčka, traja daljši dopust za nego in varstvo 
otroka pri polni odsotnosti z dela do 15 mesecev otrokove 
starosti. Za nego in varstvo več hkrati živorojenih otrok ima 
delavka pravico do dodatnih treh mesecev daljšega dopusta 
za vsakega nadaljnjega otroka. 

Če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka tako, da je delala polovico polnega delovnega časa na 
dan, ima pravico delati polovico polnega delovnega časa na 

dan do dopolnjenih 23 mesecev starosti težje telesno ali 
duševno prizadetega otroka ali dvojčka. Za vsakega nadalj- 
njega hkrati živorojenega otroka ima pravico do dodatnih pet 
mesecev delati polovico polnega delovnega časa na dan. 

Če delavka neguje in varuje nedonošenega otroka, traja daljši 
dopust za nego in varstvo otroka pri polni odsotnosti z dela 
toliko tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov. 

Če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
nedonošenega otroka, tako da dela polovico polnega delov- 
nega časa na dan ima pravico izrabiti daljši dopust za nego in 
varstvo nedonošenega otroka, tako da dela polovico polnega 
delovnega časa na dan. Trajanje daljšega dopusta na način 
skrajšanega delovnega časa se določi ob upoštevanju števila 
tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov in v 
skladu s planirano razporeditvijo delovnega časa v organiza- 
ciji oziroma pri delodajalcu, kjer je delavka zaposlena. 

84. člen 

Delavka ima pravico delati polovico polnega delovnega časa 
na dan tudi, dokler ni otrok star tri leta, če mu je glede na 
njegovo splošno zdravstveno stanje potrebna skrbnejša mate- 
rina nega na podlagi mnenja pristojne zdravstvene organiza- 
cije, ki jo določi republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stveno varstvo. 

Delavka iz prejšnjega odstavka ima pravico do plače po dejan- 
skem delu in druge pravice v skladu s posebnim zakonom. 

85. člen 

Eden izmed staršev, ki neguje in varuje težje telesno ali 
zmerno, težje ali težko duševno prizadetega otroka, ima pra- 
vico delati polovico polnega delovnega časa na dan. Delavec 
ima v takem primeru pravico do plače po dejanskem delu in 
druge pravice v skladu s posebnim zakonom. 

86. člen 

Pravice iz 45. člena, pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka iz 80. člena, ter pravice iz 81., 84. in 85. člena tega 
zakona ima delavec - oče otroka, če se tako sporazumeta z 
materjo - delavko. Pravice iz navedenih členov in iz 78. člena 
tega zakona ima tudi delavec - oče otroka oziroma delavec, 
ki otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma če je 
na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene organiza- 
cije trajno ali začasno nesposobna za samostojno življenje in 
delo. 

Delavec - oče otroka oziroma delavec, ki otroka neguje, če 
mati umre, zapusti otroka oziroma če je na podlagi izvida in 
mnenja pristojne zdravstvene organizacije, trajno oziroma 
začasno nesposobna za samostojno življenje in delo, ima 
pravico tudi do porodniškega dopusta v obsegu, zmanjšanem 
za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila, najmanj pa 
28 dni. 
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Predlog zakona o 

IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ) 

EPA 1353 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU, 

~ ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 
'74. fiiena 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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 

- Marjan POGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za pravosodje. 

UVOD 

°cena stanja 

1 Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slove- 
la pravna in socialna država, v prvem odstavku 5. člena pa, 
j19 država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
leirieljne svoboščine. Po določbi četrtega odstavka 15. člena 
ustave sta zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Pravica do sodnega varstva je posebej 
opredeljena tudi v 23. členu, ki določa, da ima vsakdo pravico, 

a o njegovih pravicah In dolžnostih ter o obtožbah proti 
njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepri- 
stransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko 
samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z 
zakonom in s sodnim redom. Izvršilni postopek predstavlja 
Predvsem sistem izvršitve pravnomočnih sodnih odločb in se 
ort?m vk|iuču!e v sis,em varstva vseh civilnih pravic, o katerih Odločajo sodišča v civilnem pravdnem postopku (če odmi- 
""io druge izvršilne naslove). Pravno varstvo je učinkovito le, 

.® se pravnomočna sodna odločba, s katero je sodišče odlo- 
"o o sporni pravici ali pravnem razmerju, tedaj, kadar je 

p' ostovoljno ne izvrši nasiovljenec, izvrši prisilno. Izvršba je 
t [^.Predpostavka učinkovitega sodnega varstva. Zaradi tega riajo ustavne določbe, ki so podlaga za urejanje civilnega 
t; aydnega postopka, tudi zakonsko ureditev izvršilnega po- 
®"°pka. 

£ Ustava vsebuje tudi druge določbe, ki predstavljajo pod- 
doi°xZa ureianie civilnega izvršilnega postopka, to so zlasti 'očbe o enakem varstvu pravic (22. člen), o javnosti sodnih 
0 ''avnav (24. člen), o pravici do pravnega sredstva (25. člen), 
i, ^Povedi ponovnega sojenja o isti stvari (31. člen). Za rsi|nl postopek pa je zlasti pomembna tudi ustavna 

določba o pravici do socialne varnosti (50. člen) in ustavna 
določba o pravici do osebnega dostojanstva in varnosti (34. 
člen). Ti dve ustavni pravici narekujeta, da se v izvršilnem 
postopku zavaruje tudi dolžnik, s tem da se omeji izvršba v 
pogledu stvari ali pravic, ki so nujno potrebne za zadovoljitev 
osnovnih življenjskih potreb dolžnika in njegove družine. V 
izvršbi je treba upoštevati tudi dolžnikovo osebno dostojan- 
stvo. 

3. V razpadli SFRJ je bila federacija pristojna za urejanje 
sodnih postopkov, tako tudi civilnega izvršilnega postopka. 
Tako je zveza z zakonom o izvršilnem postopku (Uradni list 
SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) uredila 
izvršilni postopek. 

4. Veljavni zakon o izvršilnem postopku je moral upoštevati 
pluralizem lastninske pravice, to je sočasen obstoj družbene 
in zasebne lastnine. Tako je tudi vseboval številne določbe, ki 
so se nanašale na družbeno lastnino. To so bile zlasti 
določbe, ki so opredeljevale izjeme in omejitve izvršbe, ki so 
veljale le za izvršbo na družbena sredstva (na primer členi 
188-191., členi 195-197. in dr. do sedaj veljavnega zakona), 
ki so urejale posebna izvršilna sredstva za izvršbo na druž- 
bena sredstva itd. Obenem obravnavanje dolžnika s sredstvi v 
zasebni lastnini in obravnavanje dolžnika, ki je imel med 
svojimi sredstvi sredstva v družbeni lastnini, ni bilo enako- 
pravno. 

5. Zadnja novela zakona o izvršilnem postopku iz leta 1990 je 
sicer odpravila posebnosti, ki so veljale za izvršbo na druž- 
bena sredstva, tako da je izločila iz zakona številne določbe, s 
katerim je bil uveljavljen privilegiran položaj družbene last- 
nine. Novela je skušala torej izenačiti pravno obravnavanje 
zasebne in družbene lastnine in uveljaviti načelo enakoprav- 
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nosti lastnin (spremenjen 6. člen do sedaj veljavnega zakona). 
Še vedno pa je veljala posebna ureditev za izvršbo na premo- 
ženje pravnih oseb, ki pa so bile praviloma osebe s sredstvi v 
družbeni lastnini. Tako enakopravnost obeh vrst lastnin še 
vedno ni bila izvedena. 

6. Ker so izvršilni postopek opravljala sodišča v republiki, 
zakon o izvršilnem postopku ni vseboval določb, ki bi dajale 
pristojnost zveznim pravosodnim organom, na primer zvez- 
nemu sodišču. Imel pa je zvezni tožilec na podlagi določbe 14. 
člena do sedaj veljavnega zakona o izvršilnem postopku v 
zvezi z ustreznimi določbami zakona o pravdnem postopku 
pravico vložiti zoper nekatere odločbe, izdane v izvršilnem 
postopku, zahtevo za varstvo zakonitosti pred zveznim sodiš- 
čem. Vendar pa te zahteve ni urejal zakon o izvršilnem 
postopku, temveč zakon o pravdnem postopku. 

7. Ob osamosvojitvi Republike Slovenije je ustavni zakon za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije v prvem odstavku 4. člena predpi- 
sal, da se do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije v 
njej smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni 
predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega 
(ustavnega) zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu 
Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače 
določeno. Ustavni zakon je obenem v 8. členu predpisal, da se 
vsi sodni in upravni postopki, ki so se začeli pred organi 
SFRJ, nadaljujejo pred pristojnimi organi Republike Slove- 
nije. 

Ker je v času osamosvojitve Republike Slovenije tudi v naši 
državi še vedno obstojala družbena lastnina, ker je že zadnja 
novela zakona o izvršilnem postopku v načelu skušala izena- 
čiti zasebno in družbeno lastnino v postopku izvršbe in ker 
zakon o izvršilnem postopku ni vseboval določb, ki bi bile 
posledica federalne ureditve razpadle SFRJ, zakon o izvršil- 
nem postopku pravzaprav ni bil v nasprotju s pravnim redom 
Republike Slovenije in ga je torej naša država prevzela v svoj 
pravni sistem. 

8. Pač pa ustava Republike Slovenije iz leta 1991 več ne 
pozna družbene lastnine in samoupravljanja kot integralnega 
modela upravljanja. Tako ne samo ni več razloga za drugačno 
obravnavanje sredstev v družbeni in zasebni lastnini, temveč 
bi bilo vsako tako razlikovanje direktno protiustavno. Poleg 
tega pa tudi ni več razlogov za različen pravni režim v primeru 
izvršbe proti fizični osebi (posamezniku) ali proti pravni osebi. 
Tako je na primer po zakonu o gospodarskih družbah podjet- 
nik posameznik izenačen z gospodarskimi družbami. 

9. Uporaba zakona izvršilnem postopku je zlasti po sprejemu 
zakona o gospodarskih družbah, pa tudi po sprejemu nekate- 
rih drugih zakonov (na primer zakona o zadrugah, zakona o 
bankah itd.) v zadnjem času povezana s precejšnjimi pro- 
blemi, še posebej tedaj kadar gre za izvršbe na tekoče račune 
pri organizaciji, ki opravlja plačilni promet. Izvrševanje sodnih 
odločb po naši oceni ni dovolj učinkovito, ker sistem ni 
prilagojen novim predpisom, zlasti ne predpisom, ki urejajo 
status in organiziranje gospodarskih pa tudi drugih subjektov 
(na primer zavodov). Neučinkovitost izvršilnih postopkov pa 
ima lahko za pravno varnost kot element pravne države težke 
posledice. 

RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA 

1. Že iz ocene stanja je mogoče razbrati glavne razloge za 
sprejem novega zakona o izvršilnem postopku. Glavni razlog 
je predvsem drugačna gospodarska ureditev, izenačitev vseh 
oblik lastnine, pa tudi načelna izenačitev posameznikov in 
pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko in druge dejavnosti. 

2. Nov zakon zahteva predvsem drugačna ekonomska uredi- 
tev in enovitost lastnine ter uveljavitev zasebne lastnine kot 
podlage za urejanje gospodarskih razmerij. Ustava iz leta 
1991 uveljavlja zasebno lastnino kot temeljno človekovo pra- 
vico, obenem pa tudi kot podlago za oblikovanje gospodar- 
skega sistema. Temu se mora seveda prilagoditi tudi izvršilni 
postopek, v katerem tudi ni mesta za vsebinsko drugačno 

obravnavanje fizičnih in pravnih oseb, kadar se le-te ukvarjajo 
z gospodarsko in drugo dejavnostjo. 

3. Sprejem novega zakona terjajo tudi številni problemi pri 
konkretni izpeljavi izvršilnih postopkov. Zastavlja se vpraša- 
nje, katera sredstva naj bodo pri novi organizaciji pravnih 
oseb kot morebitnih dolžnikov (države, lokalnih skupnosti, 
javnih in drugih zavodov, gospodarskih družb, zadrug itd.) 
izvzeta iz izvršbe, oziroma v kakšnem obsegu naj bo izvršba 
na ta sredstva omejena. Zastavlja se tudi vprašanje, katera 
izvršilna sredstva so učinkovita za izvršbo na posamezne 
vrste dolžnikovih sredstev. Sodna praksa torej terja natanč- 
nejšo ureditev izvršilnega postopka in prilagoditev izvršilnih 
sredstev novim tipom gospodarskih subjektov in drugih prav- 
nih oseb itd. 

4. Seveda bodo določene razlike med izvršbo na sredstva 
fizičnih in izvršbo na sredstva pravnih oseb še vedno obsta- 
jale. Pri fizičnih osebah bo treba varovati sredstva, ki zagotav- 
ljajo dolžniku in njegovi družini nujno preživljanje, pri pravnih 
osebah pa predvsem sredstva, nujno potrebna za opravljanje 
dejavnosti. Seveda pa bo moral biti posameznik kot gospo- 
darski subjekt v enakem položaju kot pravna oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. To načelno izhodišče 
terja izdajo novega zakona. 

5. Že samo dejstvo, da je potekel rok iz prvega odstavka 1. 
člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slove- 
nije zahteva, da sprejmemo nov zakon o izvršilnem postopku. 
Po citirani določbi ustavnega zakona bi bilo treba predpise 
uskladiti z ustavo najkasneje do 31/12-1993. Ta rok ni bil 
podaljšan, tako da je treba iz zveznega pravnega sistema 
prevzeti zakon o izvršilnem postopku čimprej uskladiti z novo 
ustavno ureditvijo. 

Cilji in načela 

1. Sodno varstvo civilnih pravic zagotavlja sodišče v pravd- 
nem postopku, vendar pa se z izdajo sodne odločbe sodno 
varstvo še ne izčrpa. Kadar dolžnik ne izpolni tistega, kar mu 
je naloženo s sodno odločbo, je treba odločbo prisilno izvršiti. 
Ker je samopomoč prepovedana, mora upnik zahtevati inter- 
vencijo države oziroma njenih organov. Včasih pa se pojavi 
potreba, da se upnikova terjatev zavaruje, še preden je 
mogoče zahtevati izvršbo. Namen civilnega izvršilnega 
postopka je, da sodišče s pomočjo prisilnih sredstev vzpo- 
stavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, 
kakršno ima upnik pravico zahtevati na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe ali drugega izvršilnega naslova, oziroma omo- 
goči bodočo izvršitev upnikove terjatve. 

2. Civilno izvršilno procesno pravo je del civilnega proces- 
nega prava v širšem pomenu. Predlog zakona zato vsebuje 
samo tiste procesne določbe, ki se razlikujejo od ureditve v 
pravdnem postopku. Če v tem ali drugem zakonu ni potrebnih 
določb, se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem 
postopku. Ureditev izvršilnega postopka temelji na nekaterih 
istih procesnih načelih kot ureditev pravdnega postopka, ven- 
dar veljajo pri posameznih načelih določene posebnosti. Tudi 
v izvršilnem postopku velja načelo dispozitivnosti (začetek in 
tek postopka je odvisen predvsem od volje strank), vendar se 
za razliko od pravdnega postopka lahko izvršilni postopek 
začne tudi po uradni dolžnosti, kadar tako določa zakon. V 
pravdnem postopku prevladuje pri zbiranju procesnega gra- 
diva razpravno načelo - sodišče lahko praviloma ugotavlja 
samo dejstva, ki so jih navajale stranke, v izvršilnem postopku 
pa mora sodišče na predpostavke za dopustnost izvršbe 
(obstoj izvršilnega naslova, dopustnost izvršbe na določen 
predmet) paziti po uradni dolžnosti. Glede ugotavljanja neka- 
terih dejstev v izvršilnem postopku ne velja načelo proste 
dokazne presoje, ampak jih lahko upnik dokazuje samo na 
predpisan način. Tako se izvršba dovoli samo, če upnikova 
terjatev izhaja iz listine, ki ji zakon priznava lastnost izvršil- 
nega naslova, pravno nasledstvo je mogoče dokazovati samo 
z javno ali po predpisih uverjeno listino, kadar to ni mogoče 
pa s pravnomočno sodbo, izdano v pravdnem postopku itd. 
Tudi načelo materialne resnice ne more imeti takega pomena, 
kot ga ima v pravdnem postopku, saj je sodišče pri odločanju 
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0 'em, ali bo dovolilo izvršbo, vezano na izvršilni naslov. Poleg 
tega v izvršilnem postopku pogosto zadošča za odločitev že 
verjetnost obstoja določenih dejstev npr. za zavarovanje s 
predhodno odredbo verjeten obstoj nevarnosti, da bo kasneje 
izvršba onemogočena ali precej otežena. V pravdnem 
postopku sodišče praviloma odloči o zahtevku šele potem, ko 
le dalo drugi stranki možnost, da se o tem izjavi, v izvršilnem 
postopku pa izda sodišče sklep o izvršbi ne da bi dolžniku 
predhodno vročilo predlog za izvršbo. Ta se dolžniku obi- 
čajno vroči skupaj s sklepom o izvršbi šele pri opravi prvega 
Izvršilnega dejanja. To je potrebno zaradi učinkovitosti izvršil- 
nega postopka, saj bi sicer obstajala nevarnost, da bi dolžnik 
skušal izvršbo onemogočiti. Načelo obojestranskega zasliša- 
nja je zato varovano s pomočjo pravnih sredstev, kar je 
mogoče opravičiti s tem, da je bila upnikova terjatev že 
ugotovljena v predhodnem postopku. Glede opravljanja pro- 
cesnih dejanj prevladuje v izvršilnem postopku načelo pisme- 
nosti - sodišče postopa na podlagi vlog in drugih pisanj, 
narok pa opravi, samo kadar tako določa zakon ali če je to po 
njegovem mnenju potrebno. Bolj poudarjeno kot v pravdnem 
Postopku pa je načelo ekonomičnosti. Sodišče mora v 
Postopku izvršbe in zavarovanja postopati hitro, to načelo pa 
le konkretizirano z vrsto drugih zakonskih določb (krajši roki 
kot v pravdnem postopku itd.). V predlogu zakona pa je tudi 
Posebej poudarjeno načelo vrstnega reda postopanja, ki 
nalaga sodišču dolžnost, da jemlje zadeve v obravnavo po 
Vrsti, kot jih je prejelo, razen če narava terjatve ali posebne 
okoliščine zahtevajo drugačen postopek. S tem si želi zagoto- 
viti enakopraven položaj strank v izvršilnem postopku in 
poseči, da bodo vse zadeve obravnavane v doglednem času. 
S sodnim redom pa bo treba določiti zadeve, ki jih morajo 
sodišča obravnavati kot prednostne (npr. izvršba preživnin- 
skih terjatev itd.). 

3- Terjatev, ki se izvršuje v izvršilnem postopku, je že ugotov- 
'lena v izvršilnem naslovu (največkrat je to pravnomočna 
sodba izdana v pravdnem postopku). Sodišče je v izvršilnem 
Postopku na izvršilni naslov vezano in ne more preizkušati 
njegove pravilnosti. Izvršilni naslov je mogoče spodbijati 
®amo z izrednimi pravnimi sredstvi v postopku, v katerem je 
bil izdan. Dolžnik lahko zato nasprotuje izvršbi iz razlogov, ki 
se nanašajo na terjatev, samo če so ti razlogi nastopili po 
trenutku, na katerega se nanaša pravnomočnost izvršilnega 
naslova. 
4- V izvršilnem postopku izvršuje sodišče denarne in nede- 
narne terjatve. Velja načelo naturalne izvršbe, to pomeni, da d°bi upnik terjatve v taki obliki, kot izvira iz izvršilnega 
naslova. Če mu je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan pla- 
kati določeno vsoto denarja, bo dobil v izvršilnem postopku 
denar. Kadar je dolžnik dolžan upniku izročiti neko stvar ali 
n®kaj storiti, opustiti oziroma dopustiti, pa mu bo sodišče 
najprej poskusilo odvzeti stvar oziroma ga prisiliti k ravnanju 
v skladu z izvršilnim naslovom. Izvršba se vodi zoper dolžni- 
kovo premoženje in ne zoper njegovo osebo (načelo realne 
l2vršbe). Zakon o izvršbi in zavarovanju iz leta 1930 je poznal 
nežnost personalne izvršbe (dolžniški zapor) samo v primeru, 
K° je bilo treba dolžnika prisiliti k opravi nekega nenadomest- 
nega dejanja. Povojna jugoslovanska praksa je tudi za te 
Primere tak način izvršbe odklonila, temu pa je sledil tudi 
jugoslovanski zakon o izvršilnem postopku iz leta 1978. V 
Modernem izvršilnem pravu prevladuje načelo, da dolžnik za 
*"foje civilnopravne obveznosti odgovarja samo s svojim pre- 
moženjem. To izhaja tudi iz 1. člena Protokola št. 4 k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah, ki izrecno določa, da se ne 
r"e nikomur vzeti prostosti, samo zato ker ne more izpolniti 
neke pogodbene obveznosti. Zato je tudi v predlogu novega 
rBkona kot edino prisilno sredstvo proti dolžniku, ki se upira 
^Polniti neko obveznost, ki jo lahko izpolni samo on sm, 
predvidena denarna kazen. 

izvršilnem postopku velja načelo specialne izvršbe: izvršba 
4® vodi na posamezen predmet ali pravico, oziroma na tolik- 
. ®n del premoženja, kolikor je to potrebno za poplačilo upni- 
ove terjatve. Do generalne izvršbe pride v stečajanem 

postopku, kjer je predmet izvršbe celotno dolžnikovo premo- 
gle. Kadar je v izvršilnem postopku več upnikov, ki uveljav- ialo denarne terjatve proti istemu dolžniku in na istem pred- 

metu, se ti poplačajo po načelu prioritete (prior tempore- 
potior iure) - prednost ima praviloma tisti, ki je prej pridobil 
poplačilno pravico na tem predmetu. Za razliko od stečajnega 
postopka, kjer se terjatve upnikov poplačajo po načelu soraz- 
mernosti, pride to načelo v izvršilnem postopku v poštev 
samo takrat, kadar ima več terjatev isti vrstni red, vrednost 
predmeta izvršbe pa ne zadošča za popolno poplačilo vseh 
upnikov. 

5. Čeprav je cilj izvršilnega postopka učinkovita realizacija 
upnikove terjatve, pa tega cilja vendarle ni mogoče doseči za 
vsako ceno in na kakršen koli način. Pri dolžniku fizični osebi 
je treba iz socialnih razlogov preprečiti, da bi izvršba ogrozila 
njegovo eksistenco. Izvršba za uveljavitev denarnih terjatev in 
zavarovanje teh terjatev zato nista dovoljena na stvareh in 
pravicah, ki so nujne za zadovoljitev osvnovnih življenjskih 
potreb dolžnika in oseb, ki jih je ta po zakonu dolžan preživ- 
ljati, ali so dolžniku nujne za opravljanje njegove poklicne 
dejavnosti, na katerih stvareh in pravicah pa je možna izvršba 
samo v omejenem obsegu. Ker ima v sodobnem izvršilnem 
pravu načelo varstva dolžnika poleg socialne tudi ekonomsko 
funkcijo. Predlog zakona varuje tudi dejavnost pravnih oseb. 
Na stvareh in pravicah pravnih oseb nista mogoča izvršba in 
zavarovnaje za uveljaitev denarne terjatve, če so te stvari in 
pravice nujne za izvrševanje njihovih nalog oziroma za oprav- 
ljanje njihove dejavnosti. Z omejitvami in izjemami pri izvršbi 
na sredstva pravnih oseb se varuje njihov obstoj, v primeru, če 
sredstva, ki so lahko predmet izvršbe, ne zadoščajo za popla- 
čilo upnikov, pa je mogoče uvesti stečajni postopek. Nekatere 
pravne osebe pa je treba varovati zaradi njihove dejavnosti, ki 
je v javnem interesu. V teh primerih javni interes ne dopušča, 
da bi ostale brez sredstev za opravljanje te dejavnosti. 

Finančne posledice 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo povzročilo dodatnih 
finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. S tem 
zakonom se predlaga prenos pristojnosti za vodenje izvršil- 
nega postopka na sodne referente, kar bo sicer imelo za 
posledico povečanje števila le-teh, bo pa istočasno pomenilo 
razbremenitev sodnikov na tem sodnem področju. 

Prlmerjalnopravnl pregled 

1. V teoriji se zastopata dve nasprotujoči si stališči o tem ali 
pomeni izvršilni postopek samo zadnjo fazo pravdnega 
postopka, ali gre za samostojen postopek. Ti dve stališči sta 
prišli do izraza tudi v različnih zakonodajnih pristopih do 
urejanja tega področja. V številnih evropskih državah je izvr- 
šilni postopek urejen v okviru civilnih procesnih zakonov. To 
velja za nemški Zivilprozessordnung iz leta 1877, italijanski 
codice di procedura civile iz leta 1940 in francoski code de 
procedure civile iz leta 1806, medtem ko v novem francoskem 
procesnem zakonu iz leta 1975 to področje še ni na novo 
urejeno. Pač pa je bil v Franciji leta 1991 sprejet poseben 
zakon o civilnem izvršilnem postopku in verjetno bo to pripe- 
ljalo do tega, da bo področje izvršbe urejeno v posebnem 
kodeksu. Drugačen pristop je prišel do izraza v Avstriji, ki je to 
področje uredila s posebnim zakonom (Executionsordnung) 
iz leta 1886. Temu vzoru je sledil stari jugoslovanski zakon o 
izvršbi in zavarovanju iz leta 1930 ter zakon o izvršilnem 
postopku iz leta 1978. 

2. Med Ureditvami civilnega izvršilnega postopka v modernih 
pravnih sistemih ni razlik v pravni naravi tega postopka, v 
njegovi funkciji in v temeljnih načelih, na katerih je grajen. V 
vseh modernih pravnih sistemih je ureditev civilnega izvršil- 
nega postopka posledica prepovedi samopomoči, ki upniku 
preprečuje, da bi si sam vzel pravico, ki mu pripada na 
podlagi izvršilnega naslova. Zato mora v primeru, ko dolžnik 
ne izpolni prostovoljno svoje obveznosti, ponovno zahtevati 
sodno varstvo. Samo sodišče lahko z uporabo prisilnih sred- 
stev vzpostavi med dolžnikom in upnikom tako stanje, kot 
izhaja iz izvršilnega naslova. Izvršilni naslov je listina, v kateri 
je upnikova terjatev ugotovljena kot izvršljiva, to pa je pravi- 
loma pravnomočna sodna odločba. V vseh pravnih sistemih 
so poleg sodnih odločb izvršilni naslovi tudi nekatere odločbe 
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upravnih organov ter druge listine, za katere tako določa 
zakon. 

3. V izvršilnem postopku nastopata praviloma dve stranki z 
nasprotujočimi si interesi. V večini pravnih ureditev se za 
stranke v izvršilnem postopku uporabljajo isti izrazi, kot za 
stranke materialnopravnega razmerja: za aktivno stranko 
izraz upnik (Gl&ubiger, creancier, creditore), za pasivno pa 
izraz dolžnik (Schuldner, debiteur, debitore). Izjema je avstrij- 
ski zakon, ki uporablja za aktivno stranko izraz betreibender 
Glaubiger (»poganjajoči« upnik), za pasivno pa izraz »Verp- 
flicheter« (zavezanec). Avstrijski sistem se od nemškega in 
francoskega sistema razlikuje tudi glede ureditve izvršilnih 
organov. V nemški in francoski ureditvi poznajo dva med 
seboj neodvisna izvršilna organa: sodišče in sodnega izvršite- 
lja (Gerichtsvollzieher, huissier). Kateri od njiju bo vodil 
izvršbo, je odvisno od vrste izvršbe; sodni izvršitelji opravljajo 
izvršbo takrat, kadar je treba uporabiti neposredno silo (npr. 
rubež in odvzem premičnih stvari). To vodi do dualizma izvr- 
šilnega postopka, kadar se na podlagi istega izvršilnega 
naslova zahteva več vrst izvršbe. Po avstrijski ureditvi vodi 
izvršbo vedno sodišče. Tudi v tem sistemu opravlja posa- 
mezna izvršilna dejanja izvršitelj (Vollstrecker), ki pa ni samo- 
stojen organ, ampak deluje pod nadzorstvom sodišča. 

4. Vsi zakoni urejejo izvršbo in zavarovanje denarnih terjatev. 
Za izvršbo denarnih terjatev je v vseh pravnih sistemih uve- 
ljavljeno načelo realne izvršbe: predmet izvršbe je dolžnikovo 
premoženje. Izvršba denarnih terjatev se lahko opravi na 
dolžnikove premične stvari, na denarne terjatve in druge 
premoženjske pravice in na nepremičnine, kolikor posa- 
mezne stvari niso izvzete iz izvršbe. 

Razlika med romanskimi (Francija, Italija) in germanskimi 
(Nemčija, Avstrija) pravnimi sistemi pa je v tem, da so v 
romanskih zakonih materialnopravne določbe o izvršbi v civil- 
nih zakonikih. Ta razlika pride najbolj do izraza na področju 
izvršbe nedenarnih terjatev, ki se nanašajo na neko storitev ali 
opustitev. Medtem ko vsebujeta nemški in avstrijski zakon 
posebne določbe o izvršitvi teh terjatev (par. 883 do 898 nem. 
ZPO in par. 346 do 369 avstr. EO), lahko po francoskem pravu 
upnik v primeru, če dolžnik ne izpolni neke obveznosti, ki je v 
storitvi ali opustitvi, praviloma zahteva samo povračilo škode 
(par. 1442 fr. CC). Poleg tega ima upnik po določbah art. 1143 
in 1144 CC proti dolžniku še nekatere materialnopravne zah- 
tevke (npr. za odvzem stvari, odstranitev stvari, dopustitev da 
sam opravi neko dejanje), vendar je mogoče po pravilih izvr- 
šilnega postopka izvršiti samo odškodninski zahtevek. 
Podobno je bilo to vprašanje urejeno po italijanskem civilnem 
zakoniku iz leta 1865 (art. 1220 do 1222), medtem ko novi 
civilni zakonik v 2931 in 2933 členu napotuje na določbe 
novega civilnega procesnega zakonika iz leta 1940 (art. 612 
do 614 CPC), ki pa ta vprašanja ureja precej pomanjkljivo. 

Po nemškem in avstrijskem zakonu je mogoče doseči izvršbo 
za opravo rienadomestnih dejanj oziroma dopustitev in opu- 
stitev s posrednimi izvršilnimi sredstvi. Pri tem je primarno 
izvršilno sredstvo denarna kazen. 

5- Predlog zakona o izvršilnem postopku je po svoji konce- 
pciji najbližji avstrijski ureditvi. Ta zakon je v Sloveniji veljal 
do uveljavitve starega jugoslovanskega zakona o izvršbi in 
zavarovanju iz leta 1930 (veljati je začel na podlagi uredbe 
ministra za pravosodje 9.7.1939), ki pa je praktično v celoti 
prevzel avstrijsko ureditev. Po svoji zasnovi od te ureditve tudi 
ni bistveno odstopal jugoslovanski zakon o izvršilnem 
postopku iz leta 1978, s tem da je ta upošteval tudi nekatere 
posebnosti tedanje družbene ureditve. 2e z novelo ZIP iz leta 
1990 so bile odpravljene nekatere posebnosti, ki so prvotno 
veljale za izvršbo na družbena sredstva, tako da je vsebina 
zakona v glavnem ustrezala vsebini klasičnih zakonov o izvr- 
šilnem postopku. Od avstrijskega zakona se predlog novega 
zakona razlikuje po obsegu, saj ne vsebuje nekaterih tehnič- 
nih pravil o opravljanju izvršbe, ki jih prepušča ureditvi s 
sodnim redom, na drugi strani pa ureja nekatera vprašanja, ki 
v Avstriji niso urejena v izvršilnem postopniku, ampak v dru- 
gih zakonih (npr. nekatere oprostitve in omejitve izvršbe). 

BESEDILO ČLENOV 

TEMELJNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 

1. člen 

Ta zakon določa pravila, po katerih postopa sodišče za pri- 
silno izvršitev sodne odločbe, ki se glasi na izpolnitev obvez- 
nosti, ter za zavarovanje terjatev. 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno izvršitev 
odločbe, izdane v upravnem postopku ali v postopku za 
prekrške, ki se glasi na izpolnitev denarne obveznosti, kot tudi 
za zavarovanje denarne terjatve, o kateri se odloča v uprav- 
nem postopku ali v postopku za prekrške, razen če je za to 
izvršbo oziroma zavarovanje z zakonom določena pristojnost 
drugega organa. 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno izvršitev 
notarskega zapisa. 

Določbe tega zakona se uporabljajo za izvršbo in zavarovanje 
na ladji in letalu samo, če poseben zakon tako določa. 

Uvedba postopka 

2. člen 

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na pred- 
log upnika. 

Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni 
dolžnosti. 

Obseg Izvršbe In zavarovanja 

3. člen 

Izvršbo za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje take 
terjatve dovoli in opravi sodišče v obsegu, ki je potreben za 
njeno poplačilo oziroma zavarovanje. 

Dolžnost posredovanja podatkov 

4. člen 

Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge 
pravne osebe so dolžne na zahtevo sodišča posredovati 
podatke, ki se nanašajo na dolžnika, na njegovo premično in 
nepremično premoženje, denarna sredstva pri bankah in dru- 
gih finančnih organizacijah ter druge podatke, pomembne za 
uspešno izvedbo izvršilnega postopka. 

Stvarna prlsto|nost sodišča 

5. člen 

Za dovolitev in opravo izvršbe ter zavarovanje je stvarno 
pristojno okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače. 

Sestava sodišča 

6. člen 

Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodnik 
posamezpik, če zakon ne določa drugače. 

Izvršilni postopek na prvi stopnji za izterjavo denarne terjatve 
na premične stvari, na denarno terjatev dolžnika, na terjatev, 
da se izročijo ali dobavijo premične stvari, vodi in izdaja 
odločbe sodni referent. 

Varianta prvega in drugega odstavka: Izvršilni postopek na 
prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodni referent. 
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Posamezna dejanja izven naroka lahko opravlja tudi sodni 
referent. 

(Glede na varianto k prvemu in drugemu odstavku se ta 
odstavek črta.) 
0 pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sodnikov. 

Odločbe 

7. člen 

Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja sodišče v 
obliki sklepa ali odredbe. 

Z odredbo daje sodišče nalog uradni osebi za posamezna 
dejanja in odloča o drugih vprašanjih postopka. 

Odredbo na drugi stopnji izda predsednik senata. 

Pravna sredstva 

8. člen 

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen 
če zakon določa drugače. 

Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi je ugovor. 

Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve 
sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače dolo- 
čeno. 

Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba. 

Pritožba in ugovor ne odložita izvršbe, če ni v zakonu drugače 
določeno. 

Odločba o pritožbi je pravnomočna. 

Zoper odredbo ni pravnega sredstva. 

Revizija In obnova postopka 

9. člen 

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in 
Zavarovanja, ni dovoljena revizija. 

Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa dru- 
gače. 

Hitrost In vrstni red postopanja 

10. člen 

V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče postopati 
hitro. 

Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je prejelo, 
razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zahtevajo 
drugačen postopek. 

Vrstni red poplačila več upnikov 

11. člen 
Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti 
istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po 
tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do 
Poplačila iz tega predmeta, razen v primerih, v katerih zakon 
drugače določa. 

Izvršitev odločbe tujega sodišča 

12. člen 

'zvršitev odločbe tujega sodišča se sme dovoliti in opraviti v 
Republiki Slovenije, če odločba izpolnjuje z zakonom predpi- 
sane pogoje za priznanje. 

Izvršba na premoženje tuje države 

13. člen 

V Republiki Sloveniji je mogoče dovoliti izvršbo ali zavarova- 
nje na premoženje tuje državi samo s poprejšnjim soglasjem 
ministra, pristojnega za zunanje zadeve, razen če je tuja 
država izrečno privolila v izvršbo. 

Uporaba določb zakona o pravdnem postopku 

14. člen ' 

V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali v 
kakšnem drugem zakonu drugače določeno. 

Pomen posameznih izrazov 

15. člen 

Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen: 

1) izraz »terjatev« označuje pravico do denarnega zneska ali 
do neke druge dajatve, storitve ali opustitve; 
2) izraz »upnik« označuje osebo, na zahtevo katere se vodi 
postopek izvršbe oziroma zavarovanja; 
3) izraz »dolžnik« označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali 
zAvaruje terjatev; 
4) izraz »stranka« označuje upnika in dolžnika; 
5) izraz »udeleženec« označuje osebo, ki v postopku izvršbe 
ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno 
korist, pa ni stranka v postopku; 
6) izraz »sklep o izvršbi« označuje sklep, s katerim je v celoti 
ali delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s katerim je 
predlog za izvršbo zavrnjen; 
7) izraz »uradna oseba« označuje delavca pri sodišču, ki 
neposredno opravlja posamezna dejanja izvršbe ali zavaro- 
vanja; 
8) izraz »kmet« označuje osebo, ki ji je kmetijska proizvodnja 
pretežen vir prihodkov. 

IZVRŠBA 

Prvi razdelek 

SKUPNE DOLOČBE 

Prvo poglavje 

Uvodne določbe 

Izvršilni naslov 

16. člen 

Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. 

Izvršilni naslovi so: 

1) izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava; 
2) izvršljiva odločba v upravnem postopku, poravnava v 
upravnem postopku in izvršljiva odločba v postopku za prekr- 
ške, če se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti; 
3) izvršljiv notarski zapis; 
4) druga listina, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov. 

Odločba In poravnava 

17. člen 

S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba oziroma 
odločba, sklep ter plačilni oziroma drug nalog sodišča ali 
arbitraže, s sodno poravnavo pa poravnava, sklenjena pred 
sodiščem ali arbitražo. 

Z odločbo v upravnem postopku sta po tem zakonu mišljena 
odločba in sklep, ki ju izda upravni organ ali pravna oseba pri 
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izvrševanju javnih pooblastil, s poravnavo v upravnem 
postopku pa poravnava, sklenjena v smislu zakona o sploš- 
nem upravnem postopku. 

Verodostojna listina 

22. člen 

Z odločbo v postopku za prekrške je po tem zakonu mišljena 
odločba, ki jo izda sodnik za prekrške ali pristojni upravni 
organ. 

Izvršljivost odločbe 

18. člen 

Sodna odločba ali odločba, izdana v postopku za prekrške, je 
izvršljiva, če je postala pravnomočna in če je pretekel rok za 
prostovoljno izpolnitev dolžnikove obveznosti. 

Odločba, izdana v upravnem postopku, je izvršljiva, če je 
postala dokončna in če je pretekel rok za prostovoljno izpol- 
nitev obveznosti. 

Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči nasled- 
nji dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vročena. 

Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvršljiva, je 
mogoče dovoliti izvršbo samo glede tega dela. 

Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe, ki še ni 
postala pravnomočna, in na podlagi odločbe v upravnem 
postopku, ki še ni postala dokončna, če zakon določi, da 
pritožba ne zadrži njene izvršitve. 

Izvršljivost poravnave In notarskega zapisa 

19. člen 

Sodna poravnava oziroma poravnava, sklenjena v upravnem 
postopku, je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave zapadla. 

Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem pristal na 
njegovo neposredno izvršljivost in če je terjatev, ki izhaja iz 
notarskega zapisa, zapadla. 

Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, z 
notarskim zapisom, z javno listino ali s po zakonu overjeno 
listino. 

Če zapadlosti ni mogoče dokazati na način iz drugega 
odstavka tega člena, se dokazuje s pravnomočno odločbo, 
izdano v pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da je 
terjatev zapadla. 

Primernost izvršilnega naslova za Izvršbo 

20. člen 

Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem navedeni 
upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve 
obveznosti. 

Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok za 
prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v sklepu 
o izvršbi.' 

Plačilo zamudnih obresti 

21. člen 

Če se po nastanku izvršilnega naslova spremeni višina 
zamudnih obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolž- 
nika o obveznosti plačila zamudnih obresti po spremenjeni 
obrestni meri. 

Če so v izvršilnem naslovu določeni tudi stroški postopka, 
odloči sodišče na predlog upnika, da mora dolžnik plačati 
zamudne obresti od zneska prisojenih stroškov po predpisani 
obrestni meri od dneva izdaje izvršilnega naslova do dneva 
plačila. 

Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoljuje tudi ni 
podlagi verodostojne listine. 

Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura, menici 
in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to 
potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz overje 
nih poslovnih knjig, po zakonu overjena zasebna listina i" 
listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. Z« 
fakturo se šteje tudi obračun obresti. 

Kadar iz verodostojne listine ni razvidna zapadlost terjatve 
dovoli sodišče izvršbo, če je upnik predložil pismeno izjavo 
da je terjatev zapadla, in navedel dan zapadlosti. 

Prehod terjatve ali obveznosti 

23. člen 

Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v izvršilne!" 
naslovu ni označen kot upnik, če z javno ali s po zakoni 
overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je ni 
drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos terjatvi 
dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem pff 
stopku. 

Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi gledt 
izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen kol 
dolžnik. 

Izvršba proti družbeniku 

24. člen 

Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na podlag 
izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno odgo 
vornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti družbe 
niku, ki je osebno odogovoren, če upnik z izpiskom iz sod 
nega registra dokaže, da je tisti, proti kateremu predlag' 
izvršbo, še družbenik. 

Pogojna In vzajemna obveznost 

25. člen 

Izvršbo, ki je odvisna od poprejšne izpolnitve kakšne upni' 
kove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli 
sodišče, če upnik z javno ali s po zakonu overjeno listino 
dokaže, da je obveznost izpolnil oziroma da je pogoj nastopil- 

Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen v 
prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziromi 
nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano » 
pravdnem postopku. 

Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti obveznost 
pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost proti njemu, 
dovoli sodišče izvršbo, če upnik priloži dokaz, da je zagotovi' 
izpolnitev svoje obveznosti. 

Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti" 
smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet obveznost' 
položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug primeren 
način. 

Upnik, ki trdi, da je svojo obveznost že izpolnil, mora to 
dokazati na način iz prvega in drugega odstavka tega člena- 

Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri 

26. člen 

če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati med ve' 
predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu za izvršb" 
označiti predmet, s katerim naj bo obveznost izpolnjena. 

poročevalec, št. 1 70 



Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno 
prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahteval. 

Fakultativna pravica dolžnika 

27. člen 

Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko 
obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če izpolni 
drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo 
obveznost izpolni vse dotlej dokler upnik ni vsaj deloma prejel 
izpolnitve obveznosti. 

Vloge In naroki 

28. člen 

V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog in 
drugih pisanj. 

Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar je po 
njegovem mnenju to smotrno. 

Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni zaz- 
namek. 

Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven 
naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za 
razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem pred- 
logu stranke. 

Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na narok 
ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira za 
nadaljnje postopanje sodišča. 

Sredstva Izvršbe 

29. člen I 
Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme 
sodišče dovoliti samo: prodajo premičnih stvari, prodajo 
nepremičnin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih pre- 
moženjskih oziroma materialnih pravic in prenos sredstev, ki 
so na računu pri organizacijah za plačilni promet, banki ali 
hranilnici. 

Seznam dolžnikovega premožen|a 

30. člen 

Kadar predmetov izvršbe, navedenih v sklepu o izvršbi ni 
mogoče najti ali če upnik izkaže za verjetno, da s sredstvi po 
sklepu o izvršbi ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na 
predlog upnika ali po oceni sodišča dolžnik dolžan predložiti 
seznam svojega premoženja in za svoje terjatve navesti 
dokazna sredstva. 

Seznam iz prejšnega odstavka mora vsebovati tudi: 

a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu 
razpolagal s svojim premoženjem oziroma opustil dejanja, 
zaradi katerih je izgubil kakšno materialno pravico ali s kate- 
rim je nastala zanj kakšna materialna obveznost (variantni 
dodatek: v korist zakonca, krvnega sorodnika v ravni črti ali 
stranski črti do četrtega kolena, sorodnika v svaštvu do četr- 
tega kolena); 

b) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih 
daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so soraz- 
mernma premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zad- 
njih treh letih. 

0 obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodišče z 
odredbo. 

te dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki ga 
določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši 

dolžnika kot pričo o dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče 
opozori dožnika na posledice krive izpovedbe. 

Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu vabljen, 
ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo do 300.000,00 SIT. O 
tem odloči s sklepom. 

Predmet izvršbe 

31. člen 

Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka 
dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pra- 
vica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma kolikor ni 
izvršba na njej z zakonom omejena. 

Predmet izvršbe ne morejo biti: 

1) stvari, ki niso v prometu; 
2) rudno bogastvo in druga naravna bogastva; 
3) objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samou- 
pravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje .njenih 
nalog ter premične in nepremične stvari, namenjene za 
obrambo države; 
4) objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno 
potrebne za opravljanje javne službe; 
5) druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon. 

i 
Omejitev In sprememba sredstev in predmetov izvršbe 

32. člen 

Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne terjatve s tistim 
sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v predlogu za 
izvršbo. 

Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več predme- 
tov, omeji sodišče na dolžnikov predlog ali po uradni dolžno- 
sti izvršbo samo na-nekatera sredstva oziroma na nekatere 
predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. 

Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na predlog 
upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predme- 
tov izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih 
oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z dru- 
gimi sredstvi oziroma drugimi predmeti. 

Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo drugo 
sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če zadošča 
za poplačilo terjatve. 

Vrnitev v prejšnje stanje 
33. člen 

Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena 
samo, če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor. 

Smrt stranke 

34. člen 

O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi smrti 
stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti sodišče 
njene dediče, če so mu znani in če ve za njihovo prebivališče, 
ter nasprotno stranko. 

če sodišču dediči niso znani ali če ne ve za njihovo prebiva- 
lišče, jim sodišče nemudoma postavi začasnega skrbnika. 

Izvršilni stroški 

35. člen 

Izvršilne stroške plača najprej upnik. 

Upnik mora dati predujem za izvršilne stroške v roku, ki mu ga 
določi sodišče. 
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Če upnik v tem roku ne da predujma za izvršilne stroške, 
sodišče ustavi izvršbo. 

Če se postopek začne po uradni dolžnosti, plača stroške 
najprej organ, ki je izdal izvršilni naslov na prvi stopnji. 

Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki 
so bili potrebni za izvršbo. 

Upnik mora dolžniku na njegovo zahtevo povrniti izvršilne 
stroške, ki mu jih je neutemeljeno povzročil. 

Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati le v tridesetih dneh od 
dneva, ko je bil postopek končan. 

Varščina 

36. člen 

Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uveljavljene 
terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženjskih razmer 
tistega, ki jo je dolžan položiti. 

Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se varščina 
polaga v gotovini. 

Drugo poglav|e 

Predlog za Izvršbo 

Vsebina predloga 

37. člen 

V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni: upnik in dolžnik, 
izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžnikova obveznost, 
sredstvo in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, 
da se izvršba lahko opravi. 

Če zahteva upnik izvršbo na premične stvari, mu jih v pred- 
logu za izvršbo ni treba natančneje označiti. 

Upravljalec podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni inte- 
res, posredovati naslov prebivališča dolžnika in njegove 
rojstne podatke. Upnik izkaže pravni interes s pravnomočnim 
in izvršljivim izvršilnim naslovom. 

Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodosto|ne listine 

38. člen 

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (22. člen) 
mora vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži dolžniku, da v 
osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po 
vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. 

Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo, mora 
upnik priložiti predlogu. 

Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva 
izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o 
krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo pred- 
laga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek nada- 
ljujejo pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem 
primeru mora upnik predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o 
sporazumu o pristojnosti. 

Potrdilo o izvršljivosti 

39. člen 

Če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o terjatvi ni 
odločalo na prvi stopnji, mu je treba priložiti izvršilni naslov v 
izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o 
izvršljivosti. 

Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je odločal 
o terjatvi na prvi stopnji. 

Potrdilo o izvršljivosti notarskega zapisa da na zahtevo 
stranke notar, ki je notarski zapis sestavil. 

Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti iz drugega odstavka tega 
člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s sklepom 
sodišče oziroma organ, ki ga je izdal, neutemeljeno potrdilo o 
izvršljivosti iz tretjega odstavka tega člena pa sodišče v izvršil- 
nem postopku. 

Umik In omejitev predloga 

40. člen 

Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v 
celoti ali delno umakne predlog za izvršbo. 

V primeru umika sodišče ustavi postopek. 

Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za izvršbo. 

Sklep o izvršbi 

41. člen 

V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo, morajo 
biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziroma vero- 
dostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in predmet 
izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko 
opravi. 

V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži 
sodišče dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih 
sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa plača terjatev skupaj 2 
odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh ter- 
jatev. 

V sklepu iz drugega odstavka tega člena sodišče dolžniks 
pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep. 

Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo popol- 
noma ali delno zavrne, mora biti obrazložen. 

Vročitev sklepa o izvršbi 

42. člen 

Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče upniku 
in dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog zfl 
izvršbo, pa samo upniku. 

Sklep o izvršbi na denarno terjatev vroči sodišče tudi dolžni- 
kovemu dolžniku, sklep o izvršbi na sredstva na računu dolž- 
nika pa tudi organizaciji za plačilni promet, banki ali hranil- 
nici, pri kateri so ta sredstva. 

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, vroči 
sodišče organizaciji za plačilni promet šele, ko postane prav- 
nomočen. 

Sklep o izvršbi na premične stvari vroči sodišče dožniku ob 
rubežu, razen če je bil sklep izdan na podlagi verodostojne 
listine. 

Če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, ni pristojno za samo 
izvršbo, pošlje svoj sklep o izvršbi pristojnemu sodišču, da g* 
vroči in opravi izvršbo. 

Tretje poglavje 

Opravljanje izvršbe 

Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa 

43. člen 

Sodišče začne opravljati izvršbo pred pravnomočnosti" 
sklepa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja 
določa drugače. 
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Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o 
Izvršbi, razen če gre za sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki 
lih ima dolžnik na računih pri organizacijah za plačilni 
promet. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se 
izvršba, dovoljena na podlagi verodostojne listine, ne sme 
opraviti pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. 

Meje izvršbe 

44. člen 

Sodišče opravi izvršbo v mejah, določenih v sklepu o izvršbi. 

Čas Izvršbe 

45. člen 

Sodišče opravlja izvršilna dejanja ob delavnikih, in to pod- 
nevi. 

če bi bilo nevarno odlašati, opravi sodišče na podlagi 
Posebne odredbe izvršilna dejanja tudi druge dneve in po- 
noči. 

Ravnanje uradne osebe 

46. člen 

Uradna oseba mora pri preiskovanju dolžnikovega stanovanja 
ali obleke, ki jo ima ta na sebi, in pri drugih izvršilnih dejanjih 
ravnati z dolžno obzirnostjo do osebnosti dolžnika in članov 
njegovega gospodinjstva. 

Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri katerih ni 
navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali 
odrasel član njegovega gospodinjstva, morata biti navzoča 
dva polnoletna občana. 

Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem pro- 
storu, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga 
nasilno odpre uradna oseba v navzočnosti dveh polnoletnih 
občanov. 

Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpisom 
natančneje predpiše ravnanje uradne osebe pri opravljanju 
izvršbe. 

Izvršba v prostoru pravne osebe 

47. člen 

Izvršba v prostoru pravne osebe se opravlja po poprejšnjem 
obvestilu njenega organa in v navzočnosti osebe, ki jo ta 
določi. 

Če organ pravne osebe tudi na ponovno zahtevo ne določi te 
osebe, se opravi izvršilno dejanje tudi brez njene navzočnosti. 

Pomoč policije 

48. člen 

Sodišče lahko glede na okoliščine primera odredi, da naj bo 
pri opravi posameznih izvršilnih dejanj prisotna policija. 

Stroški prisotnosti policije so izvršilni stroški. 

Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe 

49. člen 

Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od 
sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je uradna oseba storila 
Pri opravljanju izvršbe. 

Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je vložnik to 
zahteval. 

Četrto poglavje 

Ugovor dolinlka zoper sklep o izvršbi 

Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo 

50. člen 

Sklep o izvršbi lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če 
izpodbija samo odločitev o stroških. 

Pristojnost ' 

51. člen 

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi. 

O ugovoru zoper sklep o izvršbi, ki ga je izdal sodni referent, 
odloča sodnik. 

(Rešitev je odvisna od variante v 6. členu) 

Razlogi za ugovor 

52. člen 

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki 
preprečujejo izvršbo, zlasti pa: 

1) če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno; 
2) če listina, na podlagi katere je bila predlagana izvršba, ni 
izvršilni naslov ali verodostojna listina; 
3) če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še 
ni izvršljiva; 
4) če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, 
razveljavljena, odpravljena ali spremenjena; 
5) če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o 
izvršbi, razveljavljena; 
6) če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni 
nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi; 
7) če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali na 
druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih je 
možnost izvršbe omejena; 
8) če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo 
po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik 
tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvr- 
šilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na podlagi 
dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave; 
9) če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še ni 
potekel; 
10) če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče predla- 
gati izvršbo; 
11) če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo odlo- 
čeno v izvršilnem naslovu; 
12) če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni 
prešla na dolžnika. 

Ugovor po Izteku roka 

53. člen 

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev, se 
lahko vloži tudi po izteku osmih dni (8. člen), če je to dejstvo 
nastopilo po nastanku izvršilnega naslova oziroma v času, ko 
ga ni bilo več mogoče navesti v postopku, iz katerega izvira 
izvršilni naslov. 

Ugovor iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži vse do 
konca izvršilnega postopka. 

Odgovor na ugovor 

54. člen 

Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vroči 
sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz prvega 
odstavka 55. člena tega zakona. 
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Rok za odgovor na ugovor je osem dni. 

Sklep o ugovoru 

55. člen 

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o 
ugovoru, pri tem pa šteje, da so dolžnikove navedbe v ugo- 
voru resnične. 

Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje, sodišče 
glede na okoliščine primera razpiše narok za obravnavo ugo- 
vora ali pa izda sklep brez naroka. 

Sodišče mora razpisati narok, če je med strankama sporno 
kakšno dejstvo, ki se nanaša na samo terjatev. O spornem 
dejstvu odloči sodišče v izvršilnem postopku. 

Sodišče s sklepom ugovoru ugodi, ga zavrne, ali pa ga zavrže 
kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. 

Če sodišče ugodi ugovoru zaradi nepristojnosti, se izreče za 
nepristojno, razveljavi sklep o izvršbi in odstopi predlog pri- 
stojnemu sodišču. 

Če sodišče ugodi kakšnemu drugemu ugovoru, glede na 
okoliščine delno ali v celoti razveljavi sklep o izvršbi in dejno 
ali v celoti ustavi izvršbo. 

Če sodišče ugotovi, da izvršba ni dopustna, ustavi izvršbo in 
razveljavi sklep o izvršbi. 

Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine 

56. člen 

Zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine lahko 
dolžnik vloži ugovor v osmih dneh, v meničnih in čekovnih 
sporih pa v treh dneh. 

Ugovor iz prvega odstavka 53. člena tega zakona lahko dolž- 
nik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na 
dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo 
po izdaji sklepa o izvršbi. 

Ugovora zoper sklep o izvršbi ni treba obrazložiti, razen če je 
vložen po izteku roka za ugovor. 

Postopek pri ugovoru zoper sklep o Izvršbi na podlagi vero- 
dostojne listine 

57. člen 

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi 
verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep, 
se šteje, da ga izpodbija v celoti. 

Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v delu, v 
katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče razve- 
ljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo, in 
opravljena izvršilna dejanja. Sodišče nato nadaljuje postopek 
kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to ni pristojno, pa 
se izreče za nepristojno in zadevo odstopi pristojnemu 
sodišču. Pri tem upošteva sporazum o krajevni pristojnosti, če 
ga je upnik uveljavljal in priložil predlogu za izvsšbo oziroma 
če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi in 
mu ga priložil. 

Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v katerem je 
sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje kot postopek 
o ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilnega 
naslova. 

Obnova postopka 

58. člen 

Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka prejšnjega člena 

ugodi, je del sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, 
naj poravna terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega 
lahko upnik ponovno zahteva izvršbo. 

Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim mu 
je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo 
postopka po določbah zakona o pravdnem postopku. 

Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega 
odstavka tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za 
obnovo postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču. 

Peto poglavje 

Ugovor tretjega 

Pogo|i In rok za ugovor 

59. člen 

Kdor trdi, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje 
izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o izvršbi in v njem 
zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet izreče za nedo- 
pustno. 

Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka. 

Ugovor vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posle- 
dice iz prvega odstavka 60. člena tega zakona. 

Rok za odgovor na ugovor je osem dni. 

Sklep o ugovoru 

60. člen 

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da 
ugovoru ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera v 
celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo. 

Če upnik v predpisanem roku izjavi da ugovoru nasprotuje, 
razpiše sodišče narok in odloči o dopustnosti izvršbe. 

Če sodišče ugotovi, da je izvršba nedopustna, ustavi izvršbo 
glede tega predmeta. 

Kdaj se ne more zahtevati, da se Izvršba Izreče za nedo- 
pustno 

61. člen 

Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki je 
predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne 
more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za 
nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa ima 
pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni. 
doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni 
vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stro- 
škov izvršilnega postopka. 

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predlaga ceni- 
tev po petem odstavku 84. člena tega zakona. Pri tem ne trpi 
stroškov cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo ugotovljena 
cena višja od seštevka vrednosti predmeta po že opravljeni 
cenitvi in stroškov nove cenitve. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, da 
se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če položi znesek, ki 
ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari. 

Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija delež na 
stvari, ki je predmet izvršbe, jo sodišče napoti, da s tožbo 
zoper upnika zahteva ugotovitev obstoja svojega deleža. 

Šesto poglavje 

Nasprotna Izvršba 
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Razlogi za nasprotno Izvršbo 

62. člen 
Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri 
sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne tisto, 
Kar je z izvršbo dobil: 

J) 4e je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo terjatev; 
' će je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spreme- 

njen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega; 
3) će je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno 
razveljavljen; 
4) 'e je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo na denarna 
sredstva na dolžnikovem računu pri organizacijah za plačilni 
Promet, ali izvršbo z izplačilom v gotovini (140. člen). 

Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloži dolžnik v treh mese- 
cih od dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v 
enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni postopek. 

Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati svoje 
terjatve v pravdnem postopku. 

Postopek s predlogom za nasprotno Izvršbo 

63. člen 
Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in zahteva 
od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem izjavi. 

Če se upnik v predpisanem roku n§ izjavi ali če izjavi, da 
Predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim pred- 
'ogu za nasprotno izvršbo ugodi. 

^e upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu, 
odloči sodišče o njem po opravljenem naroku. 

S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče upniku, 
da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je z izvršbo 
dobil. 

Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče predlogu za 
nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen predlog za 
obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postopku. 

Sklep o nasprotni Izvršbi 

64. člen 
^a podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s katerim je 
Ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli sodišče na 
dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo. 

Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo določbe, 
ki se nanašajo na izvršbo. 

Če nasprotna Izvršba nI mogoča 

65. člen 

Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je zahte- 
vana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale take stvarne 
ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča. 

^ tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v pravd- 
nem postopku, še preden izteče rok iz drugega odstavka 62. 
*iena tega zakona. 

Sedmo poglavje 

Odlog In ustavitev Izvršbe 

1. Odlog Izvršbe 

Na predlog dolžnika 

66. člen 

Sodišče na dolžnikov predlog popolnoma ali deloma odloži 

izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi z izvršbo pretrpel 
znatnejšo škodo, v naslednjih primerih: 

1) če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena 
izvršba, vložil izredno pravno sredstvo; 
2) če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku, 
v katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga za dovoli- 
tev izvršbe; 
3) če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odločbe, na 
podlagi katere je bila dovoljena izvršba; 
4) če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na podlagi 
katere je bila dovoljena izvršba; 
5) če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor; 
6) če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila o 
izvršljivosti; 
7) če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne upni- 
kove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje obvez- 
nosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni pokazal 
pripravljenosti, da jo sočasno izpolni; 
8) če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval odpravo 
nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju izvršbe. 

Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi v dru- 
gih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni razlogi. 

Sodišče lahko postavi glede na okoliščine primera za odlog 
izvršbe pogoj, da dolžnik položi varščino. 

Na predlog upnika 

67. člen 
Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži 
izvršbo, če se izvršba še ni začela. 

Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki mu ga je 
določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne predlog 
za odlog. 

Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem 
roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku. 

Na predlog tretjega 

68. člen 
Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na določen 
predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede 
tega predmeta, če spozna, da bi sicer tretji pretrpel znatnejšo 
škodo. 

Sodišče lahko glede na okoliščine primera postavi za odlog 
izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino. 

Čas, za katerega se Izvršba odlaga 

69. člen 

Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil 
kakšno pravno sredstvo (66. in 68. člen), traja odlog do konca 
postopka o pravnem sredstvu. 

Če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kakšnega 
drugega razloga, določi čas odloga glede na okoliščine pri- 
mera. 

Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče odloži za 
toliko časa, za kolikor je upnik predlagal. 

Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v katerem je 
treba izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne sme 
odložiti izvršbe za daljši čas. 

Nadaljevanje odložene Izvršbe 

70. člen 

Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko preteče 
čas, za katerega je bila odložena. 
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Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi pred 
iztekom roka, za katerega je bila odložena, če upnik izkaže za 
verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali če položi varš- 
čino. 

2. Ustavitev Izvršbe 

71. član 

Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu, sodišče 
ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni naslov 
pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izre- 
čen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o 
izvršljivosti. 

Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon ne 
določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s 
tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb. 

DrugI razdelek 

IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE 

Osmo poglavje 

Izvršba na premične stvari 

1. Krajevna pristojnost 

Če Je v predlogu navedeno, kje so stvari 

72. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na premične stvari in za 
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju kate- 
rega so stvari. 

Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari 

73. člen 

Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi na 
premične stvari, ne da bi navedel, kje so stvari. 

Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno sodišče, na 
območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče 
oziroma sedež. I 
Upnik lahko v tem primeru predloži sklep o izvršbi vsakemu 
stvarno pristojnemu sodišču, na območju katerega so dolžni- 
kove premične stvari, in predlaga, naj to sodišče opravi iz- 
vršbo. 

2. Oprostitve In omejitve izvršbe 

Predmeti, izvzeti iz izvršbe 

74. člen 

Predmet izvršbe niso: 

1) obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter 
posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj 
in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to 
nujno potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva; 

2) hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega 
gospodinjstva za šest mesecev; 
3) delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge 
delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko 
dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in 
krma za živino za štiri mesece; 
4) predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znan- 
stveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za 
opravljanje njegovega dela; 
5) gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do 
mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v soraz- 
merju s časom do naslednjih prejemkov; 

6) redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in prizni 
nja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi oseb« 
dolžnikovi spisi ter družinske slike; 
7) pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s teles 
nimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil in » 
nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij. 

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so gled 
na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz izvršbe, a1 

če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče. 

Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena nis< 
izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve i 
naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen, ozirorrt 
posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predme 
kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačil' 
terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravic' 
na tem predmetu. 

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno ni 
dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni vročeno 

Omejitve Izvršbe proti pravnim osebam in 
podjetniku posamezniku 

75. člen 

Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost 
in proti podjetniku posamezniku ni mogoče dovoliti za stroje 
orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno 
potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter n' 
surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko 
gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enoteden- 
sko povprečno proizvodnjo. 

Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz izvršbe 
če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova posojil* 
s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega z< 
razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, ter < 
primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki j< 
bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem pred 
metu. 

Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člen* 
sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki ji nis« 
potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog. 

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so gled' 
na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena izvzeti V 
izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o te«1 

sodišče. 
3. Izvršilna dejanja 

76. član 

Izvršba na premične stvari se opravi z rubežem in cenitvij' 
stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz znesk* 
dobljenega s prodajo. 

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in cenite* 
vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža 1,1 

cenitve predlagati prodajo stvari. 

Če upnik v tem roku ne predlaga prodaje stvari, sodišče usta"1 

izvršbo. 
4. Rubež In cenitev stvari 

Obvestilo o rubežu 

77. člen 

Preden začne uradna oseba z rubežem, vroči dolžniku sklep1 

izvršbi, kolikor mu ta še ni bil vročen, in zahteva od njega, n* 
plača znesek, za katerega je dovoljena izvršba, skupaj1 

obrestmi in stroški. 

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ob rubežu, m" 
ga sodišče vroči pozneje. 
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O času in kraju rubeža obvesti sodišče upnika, če je to 
zahteval. 

če upnika ali dolžnika ni, to ne ovira rubeža. 

0 rubežu obvesti sodišče stranko, ki pri njem ni bila navzoča. 

Predmet rubeža 

78. člen 

Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot tudi 
njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik. 

Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo 
zarubiti samo s privolitvijo le-tega. 

če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika 
na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari (147. člen). 

Obseg rubeža 

79. člen 

Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo upni- 
kove terjatve in izvršilnih stroškov. 

Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o 
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari, ki 
se dajo najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi izjave 
navzočih strank in drugih oseb. 

Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli izvršbo na 
drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarubljen, če 
obstoji precejšnje nesorazmerje med vrednostjo tega pred- 
meta in višino terjatve. 

Hramba zarubljenlh stvari 

80. člen 

Zarubljene stvari prevzame v hrambo sodišče, lahko pa jih 
izroči v hrambo tudi upniku ali komu drugemu. Glede na 
okoliščine primera lahko sodišče zarubljene stvari pusti tudi v 
hrambi pri dolžniku. 

Na zarubljenih stvareh, je treba vidno označiti, da so zarub- 
ljene. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno izročijo 
v sodno hrambo. 

Nevarnost pred uničenjem ali poškodovanjem stvari, izroče- 
nih v hrambo sodišču, upniku ali komu drugemu, zadene 
upnika, razen če je uničenje ali poškodba posledica višje sile. 

Prepoved razpolaganja z zarubljenfmi stvarmi 

81. člen 
Š 

Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi stvarmi. 

V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozori 
dolžnika na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik ravnal 
proti prepovedi. 

Pridobitev zastavne pravice 

82. člen 

Upnik pridobi z rubežem zastavno pravico na zarubljenih 
Stvareh. 
Ce so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red 
zastavne pravice, pridobljene z rubežem ali zaznambo v 
rubežnem zapisniku (86. člen), določa po dnevu, ko je bil 
rubež opravljen, oziroma po dnevu, ko je bila zaznamba 
zapisana. 

Če so bile stvari sočasno zarubljene za več upnikov, se določa 
vrstni red po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo, 
če je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove zastavne 
pravice isti vrstni red. 

Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni 
pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču. 

Brezuspešen poskus rubeža 

83. člen 

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet 
izvršbe, obvesti sodišče o tem upnika, ki pri rubežu ni bil 
navzoč. 

Upnik lahko v treh mesecih od dneva, ko prejme tako obve- 
stilo, oziroma od dneva rubeža, pri katerem je bil navzoč, 
predlaga ponoven rubež. 

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če se 
niti pri ponovnem rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko pred- 
met izvršbe, sodišče ustavi izvršbo. 

Cenitev 

84. člen 

Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev. 

Cenitev opravi uradna oseba, ki opravlja rubež. 

Sodišče lahko odloči, da oceni zarubljene predmete, ki bodo 
predmet prodaje, izvedenec. 

Stranka lahko predlaga, naj opravi cenitev izvedenec, čeprav 
sodišče ni tako odločilo. Če sodišče ugodi takemu predlogu, 
plača stroške za izvedenca ta stranka ne glede na izid izvršil- 
nega postopka. 

Stranka lahko v osmih dneh, odkar je bila obveščena o ceni- 
tvi, predlaga, naj sodišče, ugotovi nižjo oziroma višjo vred- 
nost zarubljenih stvari od ocenjene ali dovoli novo cenitev. 

Zoper sklep o predlogu iz petega odstavka tega člena ni 
pritožbe. 

Rubežnl in cenllni zapisnik 

85. člen 

O rubežu in morebitni cenitvi se napravi zapisnik. 

V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posamezne 
zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo in zapisati 
izjave strank in udeležencev v postopku, kot tudi izjave tretjih 
oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo. 

Zaznamba namesto rubeža 

86. člen 

Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene stvari za 
poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali poplačilo 
terjatve kakšnega drugega upnika, ne opravi novega rubeža 
in nove cenitve teh stvari, temveč zaznamuje v nadaljevanju 
zapisnika le podatke iz poznejšega sklepa o izvršbi. 

5. Proda|a stvari 

Čas proda|e 

87. člen 

Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomoč- 
nosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli, da se stvari 
prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo, ali če je 
nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari občutno padla. 
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Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči najmanj 
petnajst dni. 

Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenjenega 
roka, če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka tega 
člena. 

Način prodaja 

88. člen 

Stvari se prodajo na ustni javni dražbi ali z neposredno 
pogodbo med kupcem in uradno osebo, oziroma prek osebe, 
ki opravlja komisijske posle (prodaja pod roko). 

Način prodaje stvari določi sodišče, ki pri tem pazi, da se 
doseže najugodnejše vnovčenje. 

Prodajo na dražbi odredi sodišče, če gre za stvari večje 
vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni, 
večji od ocenjene vrednosti. 

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na borzi 
preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev. 

Prodajo stvari razglasi sodišče pravočasno na sodni deski, 
lahko pa jo razglasi tudi na drug običajen način. 

Upniku in dolžniku sporoči sodišče kraj, dan in uro prodaje. 

Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpisom 
prepiše način opravljanja javne dražbe. 

Proda|na cena 

89. člen 

Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je sodišče določilo za 
prodajo pod roko, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod 
ocenjeno vrednostjo. 

Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni vrednosti, 
določi sodišče na predlog stranke novo dražbo, na kateri se 
smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod 
tretjino te vrednosti. 

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati pod roko 
za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je določilo sodišče. 

Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlaga 
stranka v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od izteka 
roka, ki ga je sodišče določilo za prvo prodajo. 

Ustavitev Izvršbe 

90. člen 

Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku druge 
dražbe oziroma ponovne prodaje pod roko, ali če stvari ni bilo 
mogoče prodati niti na drugi dražbi oziroma pod roko v 
novem roku, sodišče ustavi izvršbo. 

Obveznosti In pravice kupca 

91. člen 

Kupec mora položiti ceno in prevzeti stvari takoj po koncu 
dražbe oziroma ob prodaji pod roko. 

Uradna oseba izroči stvari kupcu, čeprav ni položil kupnine, 
če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah zneska, ki bi 
mu šel iz dosežene kupnine. 

Kupec postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil 
njen lastnik. 

Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari. 

8. Poplačilo upnika 

Če je en sam upnik 

92. člen 

Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upnika, se iz 
zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete goto- 
vine, poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka, stroški, 
določeni v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja 
stvari in glavna terjatev. 

Presežek kupnine se izroči dolžniku, če za to ni ovir. 

Če je več upnikov 

93. člen . 

Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu, kot so 
pridobili zastavno pravico, razen če zakon določa, da imajo 
določene terjatve pri poplačilu prednost. 

Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče 
popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svojimi 
terjatvami. 

Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem 
naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna terjatev. 

Ko izda sklep o poplačilu, upošteva sodišče samo tiste terja- 
tve, glede katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen do 
dneva prodaje zarubljenih stvari. 

Uporaba določb o Izvribl na nepremičnine 

94. člen 

Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo tudi 
določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se nana- 
šajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (181. člen), na 
izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in na sklep o popla- 
čilu (195., 196., in 202. člen). 

Deveto poglavje 

Izvršba na denarno terjatev dolžnika 

1. Krajevna pristojnost 

95. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev in za 
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju kate- 
rega ima dolžnik stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju 
katerega ima začasno prebivališče. 

Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki Slo- 
veniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima 
stalno prebivališče njegov dolžnik; če dolžnikov dolžnik nima 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na 
območju katerega ima ta začasno prebivališče. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nana- 
šajo na stalno in začasno prebivališče, se smiselno uporab- 
ljajo tudi za sedež pravne osebe. 

2. Prejemki, ki so izvzeti Iz Izvršbe, in ome|itve Izvršbe 

Prejemki, ki so Izvzeti Iz Izvršbe 

98. člen 

Iz izvršbe so izvzeti; 

1) prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal; 
2) prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodba 
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po predpisih o invalidskem zavarovanju; 
3) prejemki iz naslova socialne pomoči; 
4) prejemki iz naslova otroškega dodatka; 
5) prejemki iz naslova Stipendije in pomoči učencem in štu- 
dentom; 
6) prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške 
dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne civilne 
službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje ter oseb 
v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi policije; 
7) prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter 
drugih odličij in priznanj; 
8) prejemki Iz naslova potnih stroškov in dnevnic. 

Omejitve Izvršbe 

97. člen 

Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz 
naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke 
iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojen- 
cev v kazenskih zavodih je mogoče seči: 

1) za denarne terjatve, ki niso navedene v 2. točki, do ene 
polovice, vendar ne več kot do višine zajamčene plače; 
2) za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do 
dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar 
tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin 
zajamčene plače. 

Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslova 
invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka je 
mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite 
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi 
smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov. 

Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in 
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem 
zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor prese- 
gajo najvišjo stalno socialno pomoč, ki se izplačuje na 
območju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče. 

Davki In prispevki, Izvzeti Iz Izvršbe 

98. člen 

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokal- 
nih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih dajatev ter 
terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo prispevkov za 
opravljanje njihove dejavnosti. 

3. Izvršilna delanja 

Način Izvršbe 

99. člen 

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in preno- 
som, če ni v zakonu za posamezne primere drugače dolo- 
čeno. 

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodišče dovoli 
samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem primeru v 
treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o rubežu, 
oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi dolžni- 
kovega dolžnika (tretji odstavek 105. člena), predlagati prenos 
terjatve. 

če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče ustavi 
izvršbo. 

Obseg Izvršbe 

100. člen 

Rubež in prenos denarne terjatve se sme dovoliti in opraviti 
samo za znesek, ki je potreben za poplačilo upnikove terjatve, 
razen če gre za nedeljivo terjatev (110. člen). 

Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je deljiva, » 
dovoli sodišče rubež in prenos za ustrezen znesek posebej v 
dobro vsakega upnika. 

4. Rubež terjatve 

Učinek 

101. člen 

S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve (sklep o 
rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku terjatev 
poravnati dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in 
sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali 
kako drugače z njo razpolagati. 

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen 
dolžnikovemu dolžniku. 

Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo na 
upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico. 

Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o ru- 
bežu. 

Rubež terjatve Iz vrednostnega papirja 

102. člen 

Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indo- 
samentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer potreben 
ta papir, se opravi tako, da uradna oseba odvzame dolžniku 
vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega je 
mogoče uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču. 

Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševanje 
pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja v dolžni- 
kovem imenu uradna oseba po odredbi sodišča. 

Zastavna pravica na obrestih 

103. člen 

Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestuje, velja 
tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu. 

Vratni red 

104. člen 

Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu, 
ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo. 

Če je bil predlog za izvršbo poslan v priporočeni poštni 
pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču. 

Če je sodišče istega dne prejelo predloge za izvršbo od več 
upnikov, imajo njihove zastavne pravice isti vrstni red. 

Če se v takem primeru terjatve ne morejo popolnoma porav- 
nati, se poravnajo sorazmerno. 

Izjava dolžnikovega dolžnika 

105. člen 

Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega dolž- 
nika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali pripoznava 
zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova 
obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z izpolnitvijo 
kakšne druge obveznosti. 

Predlog za izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik združi s 
predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni vlogi 
najkasneje do prenosa terjatve. 

Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudoma up- 
niku. 
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Odgovornost dolžnikovega dolžnika 

106. člen 

Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo pov- 
zroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici in 
popolnoma. 

Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost pravilne 
in popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprotju s to 
obveznostjo. 

Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpisana 
v zemljiški knjigi 

107. člen 

Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpisana v 
zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiško knjigo. 

Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem navede, da je 
rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil na terjatvi 
zastavno pravico, dovolilo za poplačilo njegove terjatve. 

Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev odločilen 
čas vpisa. 

5. Prenos terjatve 

a) Splošne določbe 

Vrsta prenosa 

108. člen 

Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno 
terjatev v izterjavo ali namesto plačila. 

Sklep o prenosu 

109. člen 

Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko postane 
sklep o rubežu pravnomočen. 

Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi o terjatvi, 
na katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o predlogu za 
prenos po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo upniku 
vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika, če pa se 
dolžnik o terjatvi ni izjavil, pa po poteku roka, v katerem bi se 
moral izjaviti. 

Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve 

110. člen 

Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamen- 
tom ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir, ali pa 
se iz kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede prenosa 
ali uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celim zneskom. Če 
ta presega upnikovo terjatev, jo sodišče prenese šele, ko 
upnik položi varščino, da bo presežek izročil sodišču. 

Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zarubljena za 
koga drugega, prenese sodišče šele, ko upnik položi varš- 
čino, da bo sodišču izročil izvzeti del. 

Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dnevih, 
prenese sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predlagal; če 
je več upnikov predlagalo prenos istega dne, pa na tistega 
upnika, čigar terjatev je največja. 

Kdaj je prenos opravljen 

111. člen 

Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikovemu 
dolžniku sklep o prenosu. 

Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indo- 
samentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben papir, je 
opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o prenosu in ga 
izroči upniku. 

Obveznosti dolžnika In upnika 

112. člen 

Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na zahtevo 
upnika, na katerega je preneslo terjatev, pojasnila, ki so 
upniku potrebna za izterjavo te terjatve, in mu izročiti listine, 
ki se nanjo nanašajo. 

Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je sodišče 
preneslo del terjatve, položiti v roku, ki ga določi sodišče, 
varščino, da bo po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki se nanjo 
nanašajo. 

Na upnikov predlog opravi sodišče proti dolžniku, ki ni izročil 
listin, izvršbo za izročitev teh listin. 

Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zahteva s 
tožbo, če bi imel to pravico dolžnik. 

Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je nanj 
prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo. 

Položitev terjatve pri sodišču 

113. člen 

Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika kakšno 
pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v korist vseh 
teh pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli znesek ter- 
jatve. 

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede katere 
uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko sodišča 
zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj položi preneseno terja- 
tev pri tem sodišču. 

b) Prenos v izterjavo 

Pravice upnika 

114. člen 

S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati 
od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v 
sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti vse, kar je 
potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene terjatve in 
uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana v njeno 
zavarovanje. 

S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice, da bi 
v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžnikovemu dolž- 
niku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer razpo- 
lagal, niti pravice, da bi z dolžnikovim dolžnikom sklenil 
pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža. 

Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, 
lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore, ki bi jih 
lahko uveljavljal proti dolžniku. 

Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to nima 
pravnega učinka na pravice, ki jih je s prenosom pridobil 
upnik. 

Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi 

115. člen 

Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se 
uradno zaznamuje. 
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Če )• obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena 
z Izroditvijo stvari 

116. člen 

Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna terjatev, 
odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči določeno stvar, 
ki je v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost ugotovljena s 
pravnomočno sodbo, izda sodišče na predlog upnika, na 
katerega je bila terjatev prenesena v izterjavo, sklep, da mora 
dolžnik izročiti to stvar sodišču, ki jo bo izročilo dolžniko- 
vemu dolžniku. 

Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari, opravi 
sodišče na upnikov predlog izvršbo za izročitev stvari. 

Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve 

117. člen 

Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve, mora o 
tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgovarja za 
škodo, ki mu jo s tem povzroči. 

Zamuda pri izter|avl prenesene terjatve 

118. člen 

Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot bi moral, 
odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku oziroma 
drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo dolžni- 
kovo terjatev. 

V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega upnika 
razveljavi sklep o prenosu terjatve na nevestnega upnika in 
prenese terjatev na drugega upnika. 

Poplačilo upnika 

119. člen 

Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterjavo, je 
poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal. 

Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev 

120. člen 

Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več! kot znaša 
njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču. 

Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom, ki 
imajo do njega pravico, oziroma dolžniku. 

Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne 
sodišče položeno varščino. 

c) Prenos namesto plačila 

121. člen 

S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev do 
prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega 
odstopa terjatve. 

če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, ki je 
vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni dolžno- 
sti tudi zastavno pravico na upnika. 

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto plačila, 
je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta terjatev 
znaša. 

Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi 
odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene terjatve. 

6. Posebne določbe o izvršbi na plačo In druge stalne 
denarne prejemke 

Uporaba določb tega poglavja 

122. člen 

Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega poglavja, če 
ni v drugih določbah tega zakona drugače določeno. 

Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se smiselno 
uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo plače, 
prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in druge stalne 
denarne prejemke, če zakon ne določa drugače. 

Sklep o izvršbi 

123. člen 

S sklepom o izvršbi na osebni dohodek zarubi sodišče dolo- 
čen del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomoč- 
nosti tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni 
znesek oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo. 

Povečanje plače 

124. člen 

Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do katere 
je prišlo po vročitvi sklepa. 

Če ima več oseb pravico do preživnine 

125. člen 

Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico do 
rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek nji- 
hovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet 
izvršbe, sodišče dovoli in opravi izvršbo v korist vsakega od 
upnikov v sorazmerju z višino njegove terjatve. 

Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma na 
druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za izvršbo 
za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v smislu 
prvega odstavka tega člena spremeni prej izdani sklep o 
izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali 
posameznim upnikom. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o izvršbi 
vroči tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega prito- 
žijo. 

Kraj plačila 

126. člen 

Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plačilo, 
izterja upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku izpla- 
čuje plačo. 

Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni znesek na 
stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov po 
odbitku poštnih stroškov. 

Prenehanje delovnega razmer|a 

127. člen 

Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep o 
izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik novo 
delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu deloda- 
jalcu vročen sklep o izvršbi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem razmerju, 
mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati sklep o 
izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodišče. 
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Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem raz- 
merju, ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudoma 
obvestiti sodišče. Sodišča o tem obvesti upnika in ga pozove, 
naj v določenem roku sporoči sodišču, kdo je dolžnikov novi 
delodajalec. Če upnik tega ne stori v roku, sodišče ustavi 
izvršbo. 

Odgovornost za opuščeno odtegnitev in Izplačilo zapadlih 
zneskov 

128. člen 

Upnik lahko predlaga, naj sodišče v Izvršilnem postopku s 
sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse zneske, ki jih 
ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik vloži do 
konca izvršilnega postopka. 

Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi, ima 
učinek sklepa o izvršbi. 

Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po drugem in 
tretjem odstavku 127. člena tega zakona, je odgovoren tudi za 
škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik. 

Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo 

129. člen 

Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam dolž- 
nik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek sklepa o 
izvršbi na dolžnikovo plačo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna 
prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo terjatve iz 
naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo 
zaradi zmanjšanja življenske aktivnosti ali zmanjšanja ozi- 
roma izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno 
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 

7. Izvršba na sredstva na dolžnikovih računih 

a) Uporaba določb tega poglavja 

130. člen 

Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računu 
pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, banki ali hra- 
nilnici, kot tudi za izvršbo na hranilno vlogo, ki jo ima dolžnik 
na računu pri banki ali hranilnici, se uporabljajo določbe o 
izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače. 

b) Izvršba na sredstva na računu pri banki in na hranilno 
vlogo 

Omejitev Izvršbe 

131. člen 

Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na hranilni vlogi ali na 
tekočem računu, iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe 
(96. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (97. člen) ni 
mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane za 
tekoči mesec. 

Sklep o izvršbi 

132. člen 

Izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računu pri 
banki, opravi sodišče tako, da s sklepom o izvršbi banki 
naloži, naj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz 
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek 
izplača upniku. 

Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o tem 
obvesti banko. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža in 
prenosa v izterjavo. 

Izvršba na sredstva na deviznem računu 

133. člen 

Če je sodišče dovolilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem 
deviznem računu, preračuna banka devize v tolarje po nakup- 
nem tečaju banke na dan plačila. 

Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto, 
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te 
terjatve v tuji valuti z dolžnikovega deviznega računa. 

Terjatev v tuji valuti izplača banka na način, ki ga določajo 
devizni predpisi. 

Podatki o računu 

134. člen 

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti banko ali hranil- 
nico, pri kateri ima dolžnik račun, številko računa, in številko 
svojega žiro računa, če mora biti plačilo izvršeno preko njega 

Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti podatkov o 
dolžnikovem računu, navede banko, pri kateri naj sodišče 
opravi poizvedbe o dolžnikovem računu oziroma hranilni 
vlogi. 
Upnik mora v roku, ki ga določi sodišče, založiti predujem z> 
stroške, potrebne za opravo poizvedb. Če upnik v določenem 
roku ne založi predujma, sodišče predlog za izvršbo zavrne, 
če je bil že izdan sklep o izvršbi pa ustavi izvršbo. 

Banka mora sodišču nemudoma sporočiti zahtevane podatke 
O zahtevi sodišča banka ne sme obvestiti dolžnika. 

Če na računu nI sredstev ali če dolžnik ne more z njim1 

razpolagati 

135. člen 

Če takrat, ko banka prejme sklep 0 izvršbi, na dolžnikove"* 
računu ni sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi n* 
računu ne more razpolagati, obdrži banka sklep v evidenci i" 
opravi na njegovi podlagi izplačilo, ko sredstva prispejo nt 
račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi razpolagati. 

Če v endm letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem 
računu ni nobenega priliva sredstev, banka vrne sklep o 
izvršbi sodišču. 

Izvršba na hranilno vlogo 

136. člen 

Izvršba na hranilno vlogo se opravi po pravilih, ki veljajo z® 
izvršbo na terjatev iz vrednostnega papirja (102., 110. in 111 
člen). 
Ne glede določbo prvega odstavka tega člena lahko sodišče 
zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi pred tem dolžniku 
odvzelo hranilno knjižico. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena se izvršba opravi p° 
pravilih, ki veljajo za izvršbo na sredstva na dolžnikovem 
računu (132. do 134. člen). 

c) Izvršba na sredstva na računu pri organizacijah za pW 
čllni promet 

Krajevna pristojnost 

137. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo n< 
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n sredstva, ki jih ima dolžnik na računih pri organizacijah za 
Plačilni promet, je krajevno pristojno sodišče, na območju 
katerega je sedež organizacije oziroma njene enote, ki vodi 
dolžnikov račun. 

Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih skupnosti 
in javnih zavodov 

n 138. člen 

Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu 
država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, kolikor 

), so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih nalog 
e oziroma dejavnosti. 

Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu samou- 
o Pravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država za 

opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z 
zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost. 

Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši stranki 
0 okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega in dru- 
9ega odstavka tega člena. 

I- 
0 Navedba računa 
L 

139. člen 

o Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti tudi enoto organiza- 
e cije za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova 
ii denarna sredstva, ter številko svojega in dolžnikovega žiro 

računa. 
3 
„ Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o Izvršbi 

140. člen 

, Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžniko- 
ma na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa o 
!?Vršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne 

,l "stine. 
Teriatev, za katero ni predpisano izplačilo preko računa, 
Preko katerega opravlja dolžnik plačilni promet, se izplača po 
Pravnomočnosti sklepa o izvršbi preko upnikovega računa pri 

„ 6anki ali hranilnici, oziroma v gotovini, 
a 
n Vrstni red poplačila terjatev 

141. člen 

d Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po vrstnem 
j [®du, kot prejema sklepe o izvršbi, če ni v zakonu drugače 

določeno. Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžniko- 
računu ni sredstev, obdrži sklep v evidenci in opravi na 

nlagovi podlagi prenos, ko sredstva prispejo na račun. 

^6 v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem 
[*4unu ni nobenega priliva sredstev, organizacija za plačilni 

, Promet vrne sklep o izvršbi sodišču. 

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o 
•rstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku 
'*da na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je nje- 

• 9°va terjatev. 

Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega 
Jaloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen 
S® zakon določa drugače. 
I'* je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba izločiti 
^trezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri 
Vplačilu terjatev. 

Občasne dajatve 

142. člen 

! ^ naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje 
basnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presled- 

kih (denarna renta zaradi zmanjšanja življenske aktivnosti, 
zaradi zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ali 
zaradi odvzema življenja tistemu, ki je preživnino dajal, idr.), 
plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve brez 
ponovne zahteve po njihovi zapadlosti. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red porav- 
nave vseh bodočih dajatev računa po času. ko je organizacija 
prejela sklep o izvršbi. 

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o 
sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev. 

Izvršba proti solidarnemu dolžniku 

143. člen 

Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu soli- 
darno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam sklep 
o izvršbi. 

Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po kate- 
rem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če tega 
ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu, kot 
so navedeni v predlogu za izvršbo. 

Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih enotah organi- 
zacije za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti 
enoti, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v predlogu za 
izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika, oziroma ki je 
v predlogu naveden na prvem mestu. 

Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena dolžnik nima 
sredstev na žiro računu, pošlje enota organizacije za plačilni 
promet na upnikovo zahtevo skiep o izvršbi tisti enoti, pri 
kateri ima žiro račun naslednji dolžnik. 

Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov 

144. člen 

Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem žiro 
računu ali drugem računu, preko katerega je pooblaščen 
poslovati. 

Če na dolžnikovem žiro računu ni sredstev, prenese organiza- 
cija za plačilni promet na žiro račun ustrezen znesek sredstev 
z drugih dolžnikovih računov, kolikor niso zarubljena ali po 
zakonu izvzeta iz izvršbe. 

Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se bodo 
poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi. 

Izvršba proti podjetniku posamezniku 

145. člen 

Določbe 137. in 139. do 144. člena se smiselno uporabljajo 
tudi za izvršbo na sredstva, ki jih ima zasebnik (podjetnik 
posameznik ali druga oseba, ki opravlja registrirano dejav- 
nost) na računu pri banki, preko katerega zanj banka opravlja 
plačilni promet. 

Deseto poglavje 

Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premično 
stvari ali da se izroči nepremičnina 

1. Splošne določbe 

Krajevna pristojnost 

146. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terjatev, da 
se mu izroči določena premična ali nepremična stvar ali 
dobavi določena količina premičnih stvari, in za samo to 
izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so 
stvari. 
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Način izvršbe 

147. člen 

Izvršbo na dolžnikovo terjatev iz 146. člena tega zakona 
opravi sodišče z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na 
upnika in s prodajo stvari. 

Učinek prenosa 

148. člen 

Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa 
dolžnikove denarne terjatve v izterjavo. 

Će dolžnikova terjatev še nI zapadla; tožba proti dolžniko- 
vemu dolžniku 

149. člen 

Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči, da 
morajo biti stvari izročene po zapadlosti. 

Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari, lahko 
upnik po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve s tožbo 
zahteva izročitev, če zanjo še nima izvršilnega naslova. 

Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev 

150. člen 

Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno uporabljajo 
tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične 
stvari ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglavju 
določeno kaj drugega. 

2. Premične stvari 

Izročitev stvari v hrambo 

151. člen j 

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, naloži 
sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premične stvari, na 
katere se nanaša terjatev, izročiti uradni osebi ali komu dru- 
gemu v hrambo. 

Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe 60. 
člena tega zakona. 

Prodaja stvari in poplačilo upnika 

152. člen 

Za prodajo premičnih stvari, ki so bile izročene uradni osebi 
ali shranjevalcu po 151. členu tega zakona, ter za poplačilo 
upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na premične 
stvari. 

3. Nepremičnina 

Izročitev upniku 

153. člen 

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, naloži 
sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremičnino, na 
katero se nanaša terjatev, izročiti upniku. 

Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na račun 
dolžnika kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo 
zahtevo račun o upravljanju. 

Prodaja 

154. člen 

Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar mu je 
bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga njeno prodajo. 

Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče ust 
izvršbo. 

Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine 

155. člen 

Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo dolot 
tega zakona o izvršbi na nepremičnine. 

Enajsto poglavje 

Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravi 

Krajevna pristojnost 

156. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali kaki1 

podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je kraje*1 

pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stal' 
prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v Bef 
bliki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima doli' 
začasno prebivališče. 

Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na stM 
prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež pra^ 
osebe. 

Način Izvršbe 

157. člen 

Izvršbo na pravico iz 156. člena tega zakona opravi sodjj 
tako, da prepove dolžniku z njo razpolagati, in da jo vnovt" 
določbah o prodaji premičnih stvari. 

Dvanajsto poglavja 

Izvršba na delež družbenika 

Krajevna pristojnost 

158. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbeni^ 
družbi in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišč* 
območju katerega je sedež družbe. 

Način izvribe 

159. člen 

Izvršba na delež družbenika v družbi se opravlja z rubeže«1 

prodajo deleža. 

Rubež deleža družbenika v družbi opravi sodišče s sklepo1" 
katerim družbeniku prepove razpolagati z njegovim dele" 
Sklep vroči sodišče družbeniku in družbi. 

Z rubežem deleža družbenika v družbi pridobi upnik na ^ 
zastavno pravico. 

Sodišče odredi vpis zastavne pravice na deležu družben^ 
sodni register. S tem pridobi upnik pravico biti poplačaj 
zarubljenega deleža v družbi tudi proti tistemu, ki poz1* 
pridobi ta delež. 

Za prodajo deleža družbenika v družbi se smiselno upC 
Ijajo določbe tega zakona o prodaji nepremičnin. 

Trinajsto poglav|e 

Izvršba na nepremičnina 

1. Splošne določb« 

Krajevna pristojnost 
  s 
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160. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in za 
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju kate- 
rega je nepremičnina. 

Izvršilna dejanja 

161. član 

Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa o 
izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremič- 
nine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz 
zneska, dobljenega s prodajo. 

Dokaz o dolžnikovi lastnini 

162. član 

Predlogu za izvršbo na nepremičnino mora upnik priložiti 
izpisek iz zemljiške knjige kot dokaz, da ja nepremičnina 
vpisana kot dolžnikova lastnina. 

če je pravica na nepremičnini iz prvega odstavka tega člena 
vpisana v zemljiški knjigi na nekoga drugega, mora upnik 
priložiti listino, ki je primerna za vpis dolžnikove lastninske 
pravice. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena opravi vpis po 
uradni dolžnosti sodišče. 

Upnik, ki nima niti listine, primerne za vpis dolžnikove lastnin- 
ske pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice na dolžnika. 

Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti sklepa o 
vpisu. 

Predlog dolžnika, na) sodišče dovoli Izvršbo na druga sred- 
stva aH na drugo nepremičnino 

163. člen 

Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi 
predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali naj 
opravi izvršbo na drugi nepremičnini. 

Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi v 
osmih dneh od vročitve. 

Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep 
o predlogu. 

Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo 
terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo 
druge nepremičnine. 

Ce predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na 
plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne 
prejemke, ugodi sodišče predlogu samo, če dolžnik izkaže za 
verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje 
sklepa o dolžnikovem predlogu. 

Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane zaz- 
namba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler 
upnikova terjatev ni poplačana. 

Zaznamba Izvršbe 

164. člen 

Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v zemlji- 
ški knjigi. 

S to zaznambo pridobi upnik pravico dobiti za svojo terjatev 
poplačilo iz nepremičnine (poplačilna pravica) tudi v primeru, 
če pridobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini lastninsko 
pravico. 

Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne 
pravice, pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti 
poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na 
njej zastavno pravico ali poplačilno pravico. 

Pristop k izvršbi 

165. člen 
Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more za poravnavo 
kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti 
posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino. 

Upnik, za čigar terjatev je sodišče pdzneje izdalo sklep o 
izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k že začeti izvršbi. 

K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti 
sklepa o domiku nepremičnine kupcu. 

O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar korist je 
bila prej vpisana zaznamba. 

Poplačilo zastavnega upnika 

166. člen 

Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni 
upnik, ki ni predlagal izvršbe. 

Prenehan|e zastavne pravice 

167. člen 

Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica ugasne z dnem, 
ko postane sklep o izročitvi nepremičnine kupcu pravnomo- 
čen (186. člen), čeprav zastavni upniki niso popolnoma popla- 
čani. 

Kupec nepremičnine in zastavni upnik se lahko sporazumeta, 
da ostane zastavna pravica na nepremičnini tudi po pravno- 
močnosti sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec pa prevzame 
toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku, kolikor bi mu ga 
pripadlo v izvršilnem postopku. 

V tem primeru se kupnina zmanjša za prevzeti dolg. 

Služnosti In realna bremena 

168. člen 

Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne ugas- 
nejo. 

S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti in 
realna bremena, ki so bila vpisana v zemljiški knjigi pred 
pravicami zastavnih upnikov in pred poplačilno pravico 
upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo. 

Druge osebne služnosti in druga realna bremena s prodajo 
nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s 
kupcem kako drugače dogovorijo. 

Najemno in zakupno razmerje 

169. člen 

Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo stvari, ki 
je predmet najema ali zakupa. 

Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca oziroma 
zakupodajalca. 

Ogled nepremičnine 

170. člen 

Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, na 
njegovo zahtevo dovoli, da si jo ogleda. 
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2. Nepremičnine, Izvzete Iz Izvribe 

171. člen 

Predmet izvršbe ne morejo biti: 

1) kmetijsko zemljišče in gospodarska poslopja kmeta, koli- 
kor jih potrebuje za lastno preživljanje in za preživljanje čla- 
nov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu 
dolžan preživljati; 
2) hiša, v kateri stanujejo, z dvoriščem. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za uveljavi- 
tev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pra- 
vico na nepremičninah (hipoteko). 

3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine 

Način ugotovitve vrednosti 

172. člen 

Sodišče ugotovi vrednost nepremičnine, ko postane sklep o 
izvršbi pravnomočen. 

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče še pred pravnomoč- 
nostjo sklepa o izvršbi, če upnik to zahteva in izjavi, da bo 
plačal stroške ugotovitve vrednosti v primeru, če bi bila 
izvršba ustavljena. 

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve 
izvedencev po tržni ceni na dan cenitve. 

Pri ugotavljanju vrednosti upošteva sodišče tudi, koliko je 
nepremičnina manj vredna zaradi tega, ker ostanejo na njej 
tudi po prodaji določene pravice. 

Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni pred 
prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z odredbo 
ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka izkaže za 
verjetno, da se je ta od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva 
prodaje precej spremenila. 

Sklep o ugotovitvi vrednosti 

173. člen 

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom. 

Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi vsak, ki ima 
pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo. 

Ustavitev izvribe po predlogu 

174. člen 

Vsak, ki ima pravico biti poplačan iž zneska, dobljenega s 
prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom, 
ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi 
izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne 
krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo. 

Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vročitve 
odredbe o prodaji. 

Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede na 
verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal 
izvršbo, prodaja smotrna. 

4. Prodala nepremičnine 

Odredba o prodaji 

175. člen 

Po pravnomčnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremič- 
nine izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej 

določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če 
naj bo nepremičnina prodana na dražbi. 

V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da se 
vrednost nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem 
naroku (peti odstavek 172. člena). 

Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski, lahko pa 
tudi na drug krajevno običajen način. 

Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do dneva 
prodaje mora preteči najmanj trideset dni. 

Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim upni- 
kom, drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo vknji- 
ženo predkupno pravico, in pristojnemu upravnemu organu. 

Predkupna pravica 

176. člen 

Kdor ima zakonito ali vknjižerio pogodbeno predkupno pra- 
vico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost 
pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi 
izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji. 

Če je bila nepremičnina prodana pod roko, povabi sodišče 
predkupnega upravičenca, naj izjavi na zapisnik pri sodišču, 
ali želi izkoristiti svojo pravico. 

Način prodaje 

177. člen 
Nepremičnina se proda na ustni javni dražbi. 

Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem poslopju, 
če sodišče ne odloči drugače. 

Stranke in zastavni upniki se lahko ob vsakem času sporazu- 
mejo, naj se nepremičnina v določenem roku proda pod roko, 
in o načinu prodaje. 

Sporazum, da naj se nepremičnina proda pod roko, mora biti 
sklenjen v pismeni obliki. 

Pogodba o prodaji pod roko ima učinek od dneva, ko postane 
sklep o domiku (184. člen) pravnomočen. 

Pogoji za prodajo 

178. člen 

Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov navajati: 

1) natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami; 
2) služnosti in realna bremena, ki jih mora kupec prevzeti; 
3) vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo so- 
dišče; 
4) ceno, za katero se sme nepremičnina prodati; 
5) rok, v katerem mora kupec položiti kupnino; 
6) način prodaje; 
7) znesek varščine. 

Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino, ne sme biti daljšj 
od šestih mesecev od dneva prodaje, ne glede na to, ali 
plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih. 

Položitev varščine 

179. člen 

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo varš- 
čino. 

Če se sklene pogodba o prodaji pod roko, položi kupec 
varščino tistemu, s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred 
sklenitvijo pogodbe. 
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Varščine sta oproščena upnik, na čigar predlog je sodišče 
dovolilo izvršbo, in zastavni upnik, če njuni terjatvi dosegata 
varščino, in če se da glede na njun vrstni red in ugotovljeno 
vrednost nepremičnine varščina poravnati iz kupnine. 

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine. 

Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varš- 
čino nazaj takoj po koncu javne dražbe. 

Če ]e pri prodaji navzoč en sam ponudnik 

180. člen 

Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je navzoč en 
sam ponudnik. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče na 
Predlog stranke ali zastavnega upnika glede na okoliščine 
Primera preloži prodajni narok. 

Kdo ne more biti kupec 

181. člen 

Ne na dražbi ne pri prodaji pod roko ne more biti kupec 
dolžnik, sodnik, ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. 
Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu ne more pridobiti 
nepremičnine, ki je predmet izvršbe. 

Prodajna cena 

182. člen 

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti pro- 
dana pod ugotovljeno vrednostjo. 

nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, 
razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme nepremičnina 
Prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za 
Polovico te vrednosti. 

Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj trideset 
dni. 
? izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče 
Izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se stranki 
ln zastavni upniki lahko sporazumejo, da sme biti nepremič- 
nina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene 
vrednosti, oziroma nižjo od polovico te vrednosti. 

Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata 
tudi v primeru prodaje pod roko. 

Prodajni narok In domlk 

183. člen 

Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok, razglasi, 
da se začenja dražba. 

dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je dana 
najugodnejša ponudba. 
Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik je 
Ponudil največjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku 
domaknjena nepremičnina. 

0 domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga razglasi na 
3°dni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo o pro- 
daji, ter vsem udeležencem dražbe. 

» 
Domlk pri prodaji pod roko 

184. člen 

Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino, pro- 
dano pod roko, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za veljav- 
nost prodaje. 

Sklep o domiku razglasi na sodni deski in vroči vsem, katerim 
je vročilo odredbo o prodaji ter kupcu. 

Položitev kupnine 

185. člen 

Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v odredbi o 
prodaji. 

Kupec, ki je v tem postopku upnik, je oproščen položitve 
kupnine, če je višina terjatve enaka vrednosti nepremičnine. 

Če je vrednost nepremičnine večja od kupčeve (upnikove) 
terjatve, slednji položi le razliko do kupnine. 

Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodišče pro- 
dajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo. 

Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo in 
nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in pri novi 
prodaji. 

Izročitev nepremičnine kupcu 

188. člen 

Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi kupnine 
izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in po 
pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska 
pravica na nepremičnini. 

Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče vsem, 
katerim je vročilo odredbo o prodaji. 

Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravnomočnostjo 
sklepa o izročitvi. 

Varstvo kupčevih pravic 

187. člen 

Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravnomoč- 
nosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na 
pravice, ki jih je kupec pridobil po 166. členu tega zakona. 

Ustavitev Izvribe 

188. člen 

Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem 
naroku, dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov 
predlog. 

Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od 
drugega naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče prodati 
na tretjem naroku niti za polovico ugotovljene vrednosti, 
sodišče ustavi izvršbo. 

Sodišče ustavi izvršbo s prodajo pod roko, če nepremičnine 
ni bilo mogoče prodati v roku, za katerega sta se sporazumeli 
stranki in zastavni upniki (četrti odstavek 177. člena). 

V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena upnik 
obdrži zastavno pravico na nepremičnini za zavarovanje svoje 
terjatve. 

5. Poplačilo upnikov 

Kdaj se poplačajo 

189. člen 

Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi 
nepremičnine kupcu. 
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Kateri upniki se poplačajo 

190. člen 

Iz kupnine se poplačajo: 

1) upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo; 
2) zastavni upniki, tudi če niso priglasili svojih terjatev; 
3) osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne služnosti 
in realna bremena; 
4) država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine; 
5) osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega 
odstavka 191. člena tega zakona. 

Prednost pri poplačilu 

191. člen 

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in sicer 
po temle vrstnem redu: 

1) stroški izvršilnega postopka; 
2) za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano 
nepremičnino; 
3) terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova 
odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske 
aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti 
in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delov- 
nega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za soci- 
alno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na 
to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani 
nepremičnini ali ne. 

Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdelitvenem 
naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom. 

Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, se 
šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine 
kupcu. 

Vrstni red drugih ter|atev 

192. člen 

Po poplačilu terjatev iz 191. člena tega zakona se poplačajo 
terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, 
na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, ter nadomestila 
za osebne služnosti in realna bremena, ki s prodajo ugasnejo. 

Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po vrsti, kot 
so pridobili zastavno oziroma poplačilno pravico, oziroma po 
vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti in realna bremena 
vpisana v zemljiški knjigi. 

Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za 
izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni red kot 
glavna terjatev. 

Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se popla- 
čajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 191. člena tega 
zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po omenjenih 
določbah. 

Nadomestila za osebne služnosti In realna bremena 

193. člen 

Če se o nadomestilu za osebne služnosti ali realna bremena, 
ki s prodajo ugasnejo, upravičenci in upniki, ki so po vrstnem 
redu za poplačilo za njimi, ne morejo sporazumeti, ga določi 
sodišče; pri tem upošteva zlasti čas, kolikor bi služnost ozi- 
roma breme še trajala, njuno vrednost ter starost upravi- 
čencev. 

Kupec in upravičenec do osebne služnosti ali realnega bre- 
mena se lahko sporazumeta, da kupec prevzame služnost 

oziroma realno breme, nadomestilo, določeno po prv 
odstavku tega člena, pa se odbije od kupnine. 

Sorazmerno poplačilo terjatev 

194. člen 

Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju 
njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča' 
njihovo popolno poplačilo. 

Izpodbijanje terjatev 

195. člen 

Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnin« 
lahko izpodbija terjatev drugega upnika, njeno višino in vrst' 
red, po katerem ima ta pravico do poplačila, kolikor to vpli" 
na njegovo poplačilo. 

Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitven^ 
naroku. 

Napotitev na pravdo 

196. člen 

Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v določene' 
roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od spornih de 
stev; sicer pa samo odloči o vprašanju, za katero gre P' 
izpodbijanju. 
Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve * 
sporne, dokler ni končana pravda. 

Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v hrambi P 
sodišču. 
Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodišče, 
da terjatev ni sporna. 

Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v pravijj 
tistega, ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu postopka za" 
pravdo zoper tistega, čigar terjatev izpodbija. 

6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih terjat*' 

Nezapadla terjatev 

197. člen 

Terjatev zastavnega upnika, ki še ni zapadla do dneva izd*' 
sklepa o poplačilu in zanjo niso bile dogovorjene obresti,» 
poplača po odbitku zneska, ki ustreza zakonitim obrestim1 

čas od izdaje sklepa o poplačilu do njene zapadlosti. 

Če so bile za nezapadlo terjatev dogovorjene obresti, J 
terjatev poplača skupaj z dogovorjenimi obrestmi, obraču" 
nimi do dneva, ko je bil izdan sklep o poplačilu. 

Nezapadla terjatev občasnih prejemkov 

198. člen 

Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite prežjj 
nine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja »' 
Ijenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delov" 
zmožnosti, in odškodnine za izgubljeno preživnino zar* 
smrti tistega, ki jo je dajal, zavarovane z zastavno pravic 

zapadejo pa po izdaji sklepa o poplačilu, se poravnajo 
izrecno zahtevo upnika. 

Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se obraS' 
nava nadomestilo za osebno služnost ali realno breme. 

Pogojna terjatev 

199. člen 

Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarovan« 
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zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči in 
izroči v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni pogoj, 
oziroma ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nastopil. 

te odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi razvezni 
Pogoj, se iz izločenega zneska poplačajo upniki, katerih terja- 
tve niso bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile popla- 
čane; če takih upnikov ni ali če z njihovim poplačilom ni 
izčrpan ves znesek, pa se ta znesek oziroma ostanek izroči 
dolžniku. 

Predznamba zastavne pravica In zaznamba spora 

200. člen 

če je v zemijiSki knjigi vpisana predznamba zastavne pravice 
ln tisti, v čigar korist je vpisana, dokaže, da je v teku postopek 
za njeno opravičilo, oziroma da £e ni pretekel rok za ta 
postopek, se terjatev, na katero se predznamba nanaša, 
Poravna na enak način kot terjatev z odložnim pogojem. 

Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba 
sPora za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega dru- 
9ega spora, se poravna na enak način kot terjatev z razveznim 
Pogojem. 
7- Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic In 

bremen 

Razdelitveni narok 
201. člen 

po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu 
določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s pro- 
dajo. 
Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki imajo po 
stanju spisov in po podatkih iz zemljiške knjige pravico do 
Poplačila iz tega zneska. 

V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve upnikov, 
ki ne pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz zemljiške 
knjige in spisov, in da lahko samo še na razdelitvenem naroku 
izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo višino in vrstni red, 
Po katerem imajo pravico do poplačila. 

Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih oseb, ki 
uveljavljajo poplačilne zahtevke. 

Sklep o poplačilu 

202. člen 

0 poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do 
Poplačila, odloči sodišče s sklepom po opravljenem naroku. 
Pri tem upošteva stanje, kot izhaja iz spisov in iz zemljiške 
knjige, ter stanje, ki ga je ugotovilo na naroku. 

terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razdelitve- 
nega naroka. 

V sklepu iz prvega odstavka tega člena upošteva sodišče 
samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal 
pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka. 

Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravnomočen 
najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se poplačajo po 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega preostanka 
kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku. 

Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvršitev, če bi 
sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko vplival na 
Poplačilo. 

Izbris pravic In bremen 

203. člen 
po pravnomočnosti sklepa o poplačilu odloči sodišče s skle- 

pom, da se v zemljiški knjigi izbrišejo vpisane pravice in 
bremena, razen tistih, ki ostanejo na nepremičnini tudi po 
izročitvi nepremičnine kupcu, ali jih je kupec prevzel. 

8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju 

204. člen 

Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanj- 
ski hiši ali prodanem stanovanju, obdrži pravico še naprej tu 
stanovati kot najemnik za nedoločen čas. 

% 
Določba prvega odstavka tega člena ne velja, kadar sta dru- 
žinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvršilnem 
postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila vzetega 
za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiša ali 
stanovanja, ali zaradi izterjave terjatve, ki je bila zavarovana s 
pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma 
stanovanju. 

9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina 
ni vpisana v zemljiško knjigo 

205. člen 

Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepremič- 
nina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v zemljiško 
knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je 
nepremičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma druge 
podatke, potrebne za njeno identifikacijo. 

V takem primeru opravi sodišče rubež nepremičnine, za 
katero je predlagana izvršba, in povabi na narok upnika, 
dolžnika in mejaše. 

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in mora biti 
razglašen na sodni deski. 

štirinajsto poglavje 

Sodni penali 

206. člen 

O upnikovi zahtevi, naj dolžniku nedenarne obveznosti, ki 
izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih penalov, 
odloči sodišče v izvršilnem postopku. 

Na podlagi pravnomočnega sklepa o. plačilu sodnih penalov 
izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi. 

Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej, dokler 
ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstavka tega 
člena. 

Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več upravičen 
do sodnih penalov. 

Tretji razdelek 

IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE 

Petnajsto poglavje 

Izročitev in dobava premičnih stvari 

1. Krajevna pristojnost 

207. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene ali več 
določenih stvari, ali določene količine nadomestnih stvari, in 
za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju 
katerega so stvari. 

2. Izročitev določenih stvari 

Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem 
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208. člen 
Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so pri 
dolžniku, se opravi tako, da uradna oseba te stvari vzame 
dolžniku in jih proti potrdilu izroči upniku. 

Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi, kadar so 
stvari pri kom drugemu, ki jih je voljan izročiti uradni osebi. 

Će drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga 
sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu 
za izročitev stvari. 

Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na terja- 
tev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari (146. do 150. 
člen). 

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku 
ne pri kom drugem 

209. člen 

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem, 
sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost in s skle- 
pom odloči, da mora dolžnik v določenem roku izplačati to 
vrednost upniku. 

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku 
izvršbo. 

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena v 
osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso bile 
najdene. 

Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu dolžnik 
izplača vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo. 

3. Dobava nadomestnih stvari 

Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem 

210. člen 
Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količine 
nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem, se 
izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določenih 
stvari. 

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku 
ne pri kom drugem 

211. člen 

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem, 
lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da ga 
sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na dolžnikove 
stroške te stvari kupiti kje drugje. 

Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj 
dolžnik založi pri sodišču znesek, ki je potreben za nakup 
stvari. 

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku 
izvršbo. 

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena v 
osmih dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da izvršbe 
ni moglo opraviti. 

Če upnik v roku iz prejšnjega odstvka tega člena ne predlaga 
nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen če je upnik 
v roku iz tretjega odstavka 209. člena predlagal, naj mu 
dolžnik plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral dobaviti. 

Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje 

212. člen 

Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni mogel 

kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti drugje I 
ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog njihovo i 
vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem 
roku plačati to vrednost upniku. I 

! 
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku < 
izvršbo. 
Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost stvari J 
vloži v osmih dneh od dneva, ko izteče rok "za nakup stvari 
drugje, oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče v primeru, ko 
je izkazal za verjetno, da stvari tudi drugje ni mogoče kupili 

Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi izvršbo 

4. Pravica do odškodnine 

213. člen 
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o plačil" f 
vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizadeta upn' J 
kova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnite* c 

škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izro6< c 

oziroma dobavil. s 

j r 
Šestnajsto poglavje 

Izpraznitev In izročitev nepremičnin 

Krajevna pristojnost ^ 

214. člen j1 

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in izročite* 2 
nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojni 
sodišče, na območju katerega je nepremičnina. L 

s 
Način izvršbe r 

d 
215. člen 

. C 
Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opra*1 { 
tako, da uradna oseba izroči nepremičnino v posest upniku- 
potem ko iz nje odstrani osebe in stvari. L 
Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po pretep ' 
osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep o izvršb 
Upnik mora zagotoviti vse kar je potrebno za opravo dejanj i' n 
prvega odstavka tega člena, zlasti delovno silo, prevozi 
sredstvo in prostor za hrambo stvari. Sodišče ga na to doli 
nost opozori v sklepu o izvršbi. 
Če upnik ne ravna po prejšnjem odstavku tega člena, niti n' 
predlaga odloga izvršbe, sodišče ustavi izvršbo. £ 

Odstranitev premičnih stvari J 

216. člen s 

Premične stvari, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžnik^ J 
če ta ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospodinjstvi . 
ali njegovemu pooblaščencu. p 
Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo stva^ 
izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo 0 
dolžnikove stroške v hrambo komu drugemu. 1 

H 
O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti sodišč 1 
dolžnika in mu da primeren rok, v katerem lahko zahte"' vj 
izročitev stvari, potem ko povrne stroške za hrambo. r< 

Sodišče opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz preft l 
njega odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička P* c 

bodo poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo. c 

( 
Prodaja premičnih stvari " 

217. člen 
t 

Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na doli"'' c 
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« kove stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove izročitve 
0 'n ne povrne stroškov hrambe. 
ti 

Dol s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po poravnavi 
stroškov s hrambo in prodajo stvari, ostane pri sodišču za u dolžnika. 

ri Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi 
,r na premične stvari. 
;0 

Sedemnajsto poglavje 

Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti 

Kra|evna pristojnost 

218. člen 
U X 
ir ^8 mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, dopustiti, 
9» da kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za odločitev o 
;) Predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno pristojno 

sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpolniti obvez- 
n°st iz izvršilnega naslova. 

Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug 

219. člen 

podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolžnik 
storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba opravi 

i, 'ako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stroške 
( *auPa to nekomu drugemu, ali da to stori sam. 

^Pnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodišče s 
sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki bodo 
[Jastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil to 
đ®janje. 

vi ?,končen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka tega 
j Clena izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov predlog. 

^Pnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki ga izda 
;ii s°dišče po drugem odstavku tega člena, še pred njegovo 
ii Praynomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda sodišče po 
U J^iem odstavku tega člena, pa šele po njegovi pravnomoč- 
|0 

Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik 

if 220. člen 

mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar ne 
")ore namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče s 
sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti. 

jj sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen za 
J „r.rner, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obvezno- 
>1 sti. Posamezniku izreče sodišče denarno kazen največ do 

°00.000 tolarjev, pravni osebi in samostojnemu podjetniku 
0 Pa do 50.000.000 tolarjev. 

' dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po uradni 
^oižnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni kazni. 

1 r 'zda sod'Sće nov sklep, s katerim določi dolžniku nov 
I, za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno kazen, 

r'sjo kot v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti v novem 
°ku ne bo izpolnil obveznosti. 

S' 2n 
* ohPer dol*n'ka> ki kliub drugi izrečeni kazni ne izpolni svoje •težnosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je določeno v 

(/"flem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler seštevek 
farnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže desetkrat- 
na zneska iz drugega odstavka tega člena. 

^dišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih mejah 
j. ^ošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter 

u9e okoliščine primera. 
/ \ 

Dopustitev in opustitev 

221. člen 

Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem do 
tretjem in v petem odstavku 220. člena tega zakona, tudi tedaj, 
kadar ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj dopustiti 
ali opustiti. 

Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora dolž- 
nik položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže, da jo bo 
verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v nasprotju s 
svojo obveznostjo. 

Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okoliščine pri- 
mera. 

Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na upnikov 
predlog izvršba. 

Vzpostavitev prejšnjega stanja 

222. člen 

Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo 
iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v skladu z 
upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov predlog poobla- 
sti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo uradne osebe, na 
dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje. 

Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za vzpostavitev 
prejšnjega starija, in glede dokončne višine teh stroškov, se 
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 219. člena 
tega zakona. 

Ponovno motenje posesti 

223. člen 

Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku 
zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil svojo 
obveznost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, 
potem pa je ponovno motil posest na način, ki se v bistvu ni 
razlikoval od prejšnjega motenja, izda sodišče na upnikov 
predlog na podlagi istega izvršilnega naslova nov sklep o 
izvršbi, s katerim naloži vrnitev stvari v posest, oziroma sklep 
o izvršbi, s katerim izreče kazen za neizvršitev dejanja, ki ga 
more opraviti le dolžnik. 

Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko poda 
upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za ponovno 
motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od ponovljenega 
motenja. 

Osemnajsto poglavje 

Vrnitev delavca na delo 

Krajevna pristojnost 

224. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo na 
podlagi izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec dolžan 
vrniti delavca na delo ali mu znova zaupati delo oziroma 
delovne naloge, ki jih je prej opravljal, je krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega ima delodajalec prebivališče 
oziroma sedež. 

Rok za vložitev predloga za izvršbo 

225. člen 

Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih od 
dneva, ko je pridobil pravico to predlagati. 
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Način izvršbe 

226. člen 

Izvršba se opravi po 220. členu tega zakona. 

Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo 

227. člen 

Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga, naj 
sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec izplačati 
na račun plače mesečne zneske, zapadle od pravnomočnosti 
odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen na delo. 

Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi s predlo- 
gom za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca izvršilnega 
postopka. 

Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomestilo 
plače, ima učinek sklepa o izvršbi. 

Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razveljavi, če 
so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bil 
izdan. 

Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku, ki bi ga 
delavec dobil, če bi bil na delu. 

Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica, da 
lahko svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja v 
postopku pred pristojnim sodiščem. 

Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadomestila 
plače, napoti delavca, da uveljavlja ostanek v postopku pred 
pristojnim sodiščem. 

Devetnajsto poglavje 

Vpis pravic v zemljiško knjigo 

Krajevna pristojnost 

228. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo za vpis 
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo, ter za prenos, 
omejitev ali razveljavitev pravice, vpisane v zemljiško knjigo, 
je krajevno pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo. 

Način Izvribe 

229. člen 

Izvršbo opravi sodišče tako, da dovoli ustrezen vpis v zemlji- 
ško knjigo. 

Vpis lastninske pravice, če dolžnik ni vpisan kot lastnik 

230. člen 

Če dolžnik ni vpisan kot lastnik nepremičnine, je možen vpis 
upnikove lastninske pravice na njej, če upnik priloži predlogu 
za izvršbo v skladu z zemljiškoknjižnimi pravili listino, pri- 
merno za vpis lastninske pravice na dolžnika. 

Vpis druge pravice, če dolžnik ni vpisan kot lastnik 

231. člen 

Kadar je upnik po izvršilnem naslovu upravičen zahtevati proti 
dolžniku vpis zastavne ali kakšne druge pravice na nepremič- 
nini, izvzemši lastninsko pravico, dolžnik pa ni vpisan kot njen 
lastnik, lahko v predlogu za izvršbo zahteva, naj bo lastninska 
pravica vpisana na dolžnika, nato pa vpisana njegova pravica, 
pod pogojem da predloži v skladu z zemljiškoknjižnimi pravili 

dokaz, da je dolžnik pridobil lastninsko pravico na tej nef 
mičnini. 

Dvajseto poglavje 

Razdelitev stvari 

Krajevna pristojnost 

232. člen 

Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari 
skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno 
stojno sodišče, na območju katerega je stvar oziroma pr^ 
ženje. 

Fizična razdelitev 

233. člen 

Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev 
čena v izvršilnem naslovu. 

Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi glede na oW 
čine primera sodnik ali uradna oseba. 

Sodišče povabi udeležence, naj bodo navzoči pri delitvi. 

Razdelitev s prodajo 

234. člen 

Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi razj 
tve prodati, se prodaja opravi po določbah tega zako"1, 
izvršbi na premično oziroma nepremično stvar, razen V 
stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače- 

Stroški postopka 

235. člen 

Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo vsi Ia5^ 
v sorazmerju z vrednostjo svojih deležov na skupni stvar1 

Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora po^ 
tistim, ki so jih imeli. 

Enaindvajseto poglavje 

Izjava volje 

236. člen 

Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izi' 
volje, navedena v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za i« 
njeno s pravnomočnostjo te odločbe. 

Dolžnost podati izjavo volje, navedena v poravnavi (19. 4'' 
se šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti. 

Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna od izp°[ 
tve kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da je dolžnik P<* 
izjavo takrat, ko je upnik izpolnil svojo obveznost. 

Tretji del 

ZAVAROVANJE 

Uporaba določb o izvršbi 

237. člen 

Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo ti/ 
zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače določeno 
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Sredstva zavarovanja 

238. člen 

Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo zastavna 
pravica na nepremičnini, zastavna pravica na podlagi spora- 
zuma strank, predhodne odredbe in začasne odredbe. 

Nedopustnost zavarovanja 

239. člen 

Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po tem ali 
/Jrugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe. 

Dvaindvajseto poglavje 

Zastavna pravica na nepremičnini 

Kra|evrta pristojnost 

240. člen 

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z 
zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarovanje je 
pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v kateri je treba 
opraviti vpis. 

Pogoji za zastavno pravico 

241. člen 

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na 
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z 
zastavno pravico na dolžnikovi nepremičnini. 

Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini 

242. člen 

Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se pridobi 
zastavna pravica z vknjižbo. 

Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi zazna- 
movati izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena zastavna 
pravica. 

Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za 
terjatev na isti nepremičnini, še preden je terjatev postala 
izvršljiva, ali je bila zastavna pravica vknjižena, sodišče na 
upnikov predlog dovoli, da se v zemljiški knjigi zaznamuje 
izvršljivost terjatve. 

Učinek vknjižbe In zaznambe 
243. člen 

Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti terjatve 
imata za posledico, da se lahko opravi izvršba na to nepremič- 
nino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje. 

Triindvajseto poglavje 

Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank 

Krajevna pristojnost 

244. člen 

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z 
zastavno pravico na nepremičnini na podlagi sporazuma 
strank in za samo zavarovanje je pristojno sodišče, ki vodi 
zemljiško knjigo, v kateri je treba opraviti vpis 

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z 
zastavno pravico na premični stvari na podlagi sporazuma 
strank ter za samo zavarovanje je pristojno sodišče, na 
območju katerega je ta stvar. 

Pogoji za zavarovanje 

245. člen 

Upnik lahko predlaga zavarovanje z zastavno pravico na dolž- 
nikovi nepremičnini ali premični stvari za zavarovanje zapadle 
terjatve, ki izvira iz notarskega zapisa, v katerem je dolžnik 
pristal na njegovo neposredno izvršljivost. 

Notarski zapis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 
sporazum strank o obstoju terjatve, času njene dospelosti, ter 
njuno soglasje, da se ta terjatev zavaruje s vknjižbo zastavne 
pravice na dolžnikovi nepremičnini oziroma z rubežem pre- 
mične stvari, ter dolžnikovo soglasje, da se ob zapadlosti 
terjatve opravi izvršba zaradi njenega poplačila iz predmeta 
zavarovanja. 

Terjatev se lahko zavaruje tudi z zastavno pravico na nepre- 
mičnini oziroma premični stvari, ki je last tretje osebe. V tem 
primeru mora biti stranka sporazuma iz tretjega odstavka tega 
člena tudi tretja oseba kot zastavitelj. 

Odrejanje in izvajanje zavarovanja 

246. člen 

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnega člena tega zakona 
dovoli sodišče s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je potrebno 
za vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, oziroma dovoli 
in opravi rubež premičnih stvari. 

Za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastvno pravico 
na nepremičnini se smiselno uporabljata 242. in 243. člen 
tega zakona, za zavarovanje upnikove denarne terjatve z 
zastavno pravico na premični stvari pa 82. in 85. člen tega 
zakona. 

Sodišče odredi hrambo zarubljenih premičnih stvari pri 
sodišču, upniku ali komu drugemu, razen če so se stranke 
sporazumele, da ostanejo zarubljene stvari v hrambi pri dolž- 
niku. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa o 
zavarovanju. 

Zavarovanje bodoče In pogojne terjatve 

247. člen 

Zavarovanje bodoče in pogojne terjatve na nepremičnini se 
opravi s predznambo zastavne pravice. V sporazumu iz 
prvega odstavka tega člena določita stranki tudi kako bo 
upnik opravičil predznambo in rok, v katerem bo to storil. 

Če upnik v dogovorjenem roku predznambe ne opraviči, 
lahko dolžnik zahteva njen izbris. 

Prodaja nepremične oziroma premične stvari 

248. člen 

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz 
notarskega zapisa iz 245. člena tega zakona, sodišče na 
predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžni- 
kovo nepremičnino oziroma premično stvar za poplačilo 
zavarovane terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporab- 
ljajo določbe o izvršbi na nepremičnine oziroma določbe o 
izvršbi na premične stvari. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa o 
izvršbi. 

Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi odstavek 
164. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe zastavne 
pravice na nepremičnini v postopku zavarovanja. 

Sodišče ne ponovi rubeža premičnih stvari, opravljeni rubež 
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stvari pa ima pravni učinek od dneva pridobitve zastavne 
pravice v postopku zavarovanja. 

Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina nI vpisana 
v zemljiško knjigo 

249. člen 
Če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, morajo biti v 
notarskem zapisu iz 245. člena tega zakona navedeni podatki 
o legi nepremičnine, njeno ime, meje in površino, oziroma 
drugi podatki, potrebni za njeno identifikacijo. 

Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi bila pri- 
merna za vknjižbo lastninske pravice. 

Sodišče opravi rubež nepremičnine, ki je predmet zavarova- 
nja. Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice. 
Zapisnik o rubežu se razglasi na sodni deski, na listini iz 
drugega odstavka tega člena pa se zaznamuje, da je nepre- 
mičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank. Listino 
izroči sodišče v hrambo upniku. 

Zastavna pravica na deležu družbenika v družbi na podlagi 
sporazuma strank 

250. člen 

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z 
zastavno pravico na deležu družbenika v družbi je krajevno 
pristojno sodišče, na območju katerega je sedež družbe. 

Določba 245. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi 
za zavarovanje z zastavno pravico na deležu družbenika v 
družbi. 

Na podlagi notarskega zapisa iz 246. člena opravi sodišče 
rubež deleža družbenika v družbi. Za zavarovanje upnikove 
terjatve z zastavno pravico na deležu družbenika v družbi se 
smiselno uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 
159. člena tega zakona. 

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz 
notarskega zapisa iz 245. člena tega zakona, sodišče na 
predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na delež 
družbenika v družbi (peti odstavek 159. člena tega zakona). 

Varianta k členom 245. do 250: 
V teh členih predvideti možnost, da stranki skleneta spora- 
zum o obstoju terjatve in njenem zavarovanju z zastavno 
pravico tudi pred sodiščem 

štiriindvajseto poglavje 

Predhodne odredbe 

Krajevna pristojnost 

251. člen 

Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo 
in za samo zavarovanje je krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo 
pristojno za izvršbo na predmet, na katerega je predlagano 
zavarovanje. 

Pogoji za predhodno odredbo 

252. člen 
Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe doma- 
čega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno 
terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno 
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali 
precej otežena. 

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravnavo, 
sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim organom, iz 
katere terjatev še ni zapadla. 

Domnevana nevarnost p 

253. člen c 

Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 252. člena teg« *■ 
zakona, če se predlog za zavarovanje opira na katero od ,L 

naslednjih odločb: 

1) na plačilni nalog, izdan na podlagi menice ali čeka, proti c 

kateremu je bil pravočasno vložen ugovor; I . 
2) na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero je bilo ' 
ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanca s 

proti njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega po- 1 

stopka; c 

3) na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo optaviti 
v tujini; 
4) na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je vložen« 
pritožba; 
5) na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali upravnim orga- 
nom, ki se izpodbija tako, kot določa zakon. 

* 
V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena lahko I 
sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s pred- 1 

hodno odredbo pogoj, da upnik položi varščino na škodo, Ki 
jo utegne zaradi predhodne odredbe utrpeti dolžnik. 

Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajaterv ' 

254. člen | 

Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle zneskf j 
zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za škodo 
zaradi izgube življenske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma 
izgube delovne zmožnosti dovoli sodišče samo za zneske, Ki 
bodo zapadli v enem letu. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva, da j« 
podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že zahtevati i 
izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila tak« , 
izvršba predlagana. 

Vrste predhodnih odredb 

255. člen 

Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe: 

1) rubež premičnih stvari; 
2) rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo stvari; 
3) prepoved pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, d> 
ne sme dolžniku ali komu drugemu po njegovem naloge 
izplačati z njegovega računa denarnega zneska, za katereg* 
je odredilo predhodno odredbo; 
4) rubež deleža družbenika v družbi; 
5) predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini 
ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini. 

Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine pri- 
mera odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to potrebno 

Prepoved Izplačila dolžnikovih denarnih sredstev 

256. člen 

Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri pooblaš- 
čeni organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepove- 
dalo izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler traj* 
prepoved, razen za poravnavo zavarovane terjatve. 

Prodaja zarubljenih stvari In prenos dolžnikove terjatve 

257. člen 

Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če s® 
hitro kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno 
padla. 
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Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega zakona 
0 izvršbi na premične stvari. 

32 če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev, lahko na 
)d upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepovedana 

terjatev prenese na upnika v izterjavo, kadar je nevarnost, da 
se sicer zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo mogla izterjati ali 

,ti da bo izgubljena pravica do regresa proti komu drugemu. 

lo Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve, hrani 
a sodišče, dokler predhodna odredba ni ustavljena ali dokler 
O' uPnik ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni od 

dneva, ko postane terjatev izvršljiva. 
iti 

18 Sklep o predhodni odredbi 

a 258. člen 

V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo, morajo 
;C b'ti med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z 
đ: obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za kate- 
1(1 re9a ga sodišče dovoljuje. 

Predhodna odredba sme trajati največ osem dni po nastopu 
Pogojev za izvršbo. 

čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden postane 
pdločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna odredba, 

■1 izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša, pod pogo- 
l0 lem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je bila izdana. 
10 
I«! 
ki 

Prenehanje predhodne odredbe 

]( 259. člen 

J Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s predhodno 1 
odredbo in razveljavi opravljena dejanja: 
1) če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z obrestmi 

stroški; * 
2) če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je 
bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj 
Zavarovana; 
3) če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da 
le prenehala. 

j Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če v 
u Petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega je bila 
8 'zdana predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo. 

V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega 
,l odstavka tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške, ki 

jih je povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena 
Predhodna odredba. 

' ^ teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati tudi 
Povrnitev prizadejane škode. 

Obstoj in višino škode ugotovi sodišče na dolžnikov predlog s 
šlepom. 

Pritožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka zadrži njegove 
, *vršitve. 
9 

Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva Izvršbe 

260. člen 

£e so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas, za 
3 katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče na 
' dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena 

"ejanja, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar 
50 nastopili ti pogoji. 

Petindvajseto poglavje 

Začasne odredbe 

1. Splošne določbe 

Krajevna pristojnost 

261. člen 

V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni posto- 
pek, je za odločitev o predlogu za zavarpvanje z začasno 
odredbo in za samo zavarovanje krajevno pristojno sodišče, 
ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo. 

Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je za to 
odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek. 

Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo 
na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem 
postopku, je pristojno tudi za odločitev o predlogu za začasno 
odredbo po koncu tega postopka. 

Kdaj je mogoče Izdati začasno odredbo 

262. člen 

Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sodnega ali 
upravnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu 
postopka, vse dokler ni opravljena izvršba. 

Učinek sklepa o začasni odredbi 

263. člen 

Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali kakš- 
nem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi. 

Sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi, odstopi sklep o 
začasni odredbi sodišču iz prvega odstavka 261. člena tega 
zakona, da opravi neposredna dejanja izvršbe oziroma zava- 
rovanja. , 

Nedopustnost začasne odredbe 

264. čien 

Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za pred- 
hodno odredbo, s katero se da doseči enak namen (252. člen). 

2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve 

Pogoji za začasno odredbo 

265. člen 

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne terja- 
tve, če izkaže upnik za verjetno, da obstoji terjatev in nevar- 
nost, da bo dolžnik sicer onemogočil ali precej otežil izter- 
javo, s tem da bo svoje premoženje odtujil, ga skril ali kako 
drugače z njim razpolagal. 

Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, 
da bi dolžnik s predlagano začasno odredbo pretrpel le nez- 
natno škodo. 

Šteje se, da je nevarnost podana, če bi bilo treba terjatev 
uveljaviti v tujini. 

Vrste začasnih odredb 

266. člen 

Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati vsako 
začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavaro- 
vanja, zlasti pa: 

1) prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičnimi 
stvarmi, in hrambo teh stvari; 
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2) prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti svoje 
nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist vknji- 
žene na nepremičnini, z zaznambo te prepovedi v zemljiški 
knjigi; 
3) prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme 
izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dolžniku, 
da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z 
njimi; 
4) nalog pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, da mora 
dolžniku ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči 
izplačilo denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno 
odredbo, z dolžnikovega računa. 

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na pred- 
metu zavarovanja. 

3. Začasne odredbe za zavarovani« nedenarne terjatve 

Pogoji za začasno odredbo 

267. člen 

Sodišče izda začasno odredbo za zavarovanje nedenarne 
terjatve, če upnik izkaže za verjetno, da obstoji terjatev in 
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali 
precej otežena. 

Začasno odredbo izda sodišče tudi, če izkaže upnik za ver- 
jetno, da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali 
nastanek nenadomestljive škode. 

Drugi in tretji odstavek 265. člena tega zakona se uporabljata 
tudi za začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve. 

Vrste začasnih odredb 

268. člen 

Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati vsako 
odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, 
zlasti pa; 

1) prepoved odtujitve in obremenitve premičnih stvari, na 
katere meri terjatev, ter hrambo teh stvari; 
2) prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na katero 
meri terjatev z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi; 
3) prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi lahko 
povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič spre- 
meniti na stvareh, na katere meri terjatev; 
4) prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti dolž- 
niku stvari, na katere meri terjatev; 
5) plačevanje nadomestila osebnega dohodka delavcu, dokler 
traja spor o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega 
razmerja, če je to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki 
jih je ta po zakonu dolžan preživljati. 

V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi 
sodišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen za 
primer kršitve prepovedi v skladu z drugim odstavkom 220. 
člena tega zakona. V primeru kršitve prepovedi se smiselno 
uporablja določba tretjega odstavka 220. člena tega zakona. 

4. Skupne določbe 

Varščina namesto začasne odredbe 

269. člen 

Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozneje izjavi, 
da se je namesto z začasno odredbo pripravljen zadovoljiti s 
tem, da dolžnik položi določen znesek kot varščino. 

Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne 
odredbe tudi na predlog dolžnika. 

če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in razve- 
ljavi že opravljena dejanja. 

Varščina kot pogoj za začasno odredbo 

270. člen 
Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo tudi, ka&re 
upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti, 
upnik založi v danem roku znesek, ki ga sodišče določi 
varščino za škodo, ki bi jo dolžnik utegnil utrpeti zaradi izdi 
in izvršitve začasne odredbe. 
Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okoliščine I 
mera določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da upi* 
položi varščino, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj tefaf 
tve in nevarnosti. 1oi 

jih 
a/i Več začasnih odredb 

271. člen ' 
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine 
mera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno. P 

272. člen ko/ 
V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče odlo 
koliko časa naj odredba traja. 
, Pn 
Ce izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe ali pred zaipe 
kom kakšnega drugega postopka, določi tudi rok, v katerfea 
mora upnik vložiti tožbo oziroma začeti kakšen drug posWi 
pek, da odredbo opraviči. 
Sodišče na upnikov predlog začasno odredbo podaljša, p£° 
pogojem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je P) * 
izdana. j" 
Predlog iz drugega odstavka tega člena sme upnik vložiti 

k 
tir i 

Sri 
if 

preden izteče čas, za katerega je bila odredba izdana. 

Prenehanje začasne odredbe 

273. člen 

Povrnitev škode dolžniku 

Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne za< 
kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne odredi 
ali če je čas, za katerega je bila začasna odredba izdai*}^ 
potekel, sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek Ve 
razveljavi opravljena dejanja. so 
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja WjPc 
na predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi katerih je bj9c 
izdana začasna odredba, pozneje spremenile, tako "Hi 
odredba ni več potrebna. ,e' 
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja tu<^ 
primerih iz prvega odstavka 259. člena tega zakona. ' 

R 

274. člen ** 
i 

Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo škode. ^ 
mu je bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila neutel*» 
Ijena, ali je upnik ni opravičil. 

i V V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe peteg« 
šestega odstavka 259. člena tega zakona. 

Četrti del 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

276. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon se v Republiki Slovfjj 
preneha uporabljati zakon o izvršilnem postopku) Uradni i 
SFRJ štev. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90). 

277. člen 

Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradu*1 

listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

II 'sdlog zakona vsebuje predvsem določbe, ki se nanašajo na 
j I)ostopek izvršbe in zavarovanja, poleg tega pa vsebuje tudi 
I(ji katera materialnopravna pravila o predpostavkah in posle- 
• ''ca/i izvršbe. To so npr. pravila o tem, kaj je lahko predmet 
^'Sbe, o pravicah, ki jih upnik dobi na predmetu izvršbe, o 

i p P livu izvršbe in zavarovanja na pravice tretjih oseb na pred- 
ptoetu izvršbe oziroma zavarovanja, o pravicah, ki jih pridobi 
e'fupec rta stvareh, kupljenih v izvršilnem postopku, o pravici 

1°ltnika do nasprotne izvršbe, o pravicah strank, da vdoloče- 
["> primerih lahko zahtevajo odškodnino, itd. Predlagatelj a'o tudi predlaga, naj bo naslov zakona zakon o izvršbi in 
darovanju, kot je bil naslov starega jugoslovanskega 
mona iz leta 1930. 

Po predlogu zakona je zakonska materija razdeljena na štiri 
in štiriindvajset poglavij. V prvem delu so temeljne 

ločbe, ki veljajo za izvršbo in za zavarovanje. Drugi del 
re/a izvršbo, tretji zavarovanje, v četrtem pa so prehodne in 

^fončne določbe. 

^ru9' del, ki ureja izvršbo, je razdeljen na tri razdelke. V 
.(Lrven> razdelku so skupne določbe za izvršitev denarnih in 
^T^narnih terjatev, v drugem razdelku so določbe o izvršbi 

rjavo denarnih terjatev, v tretjem pa določbe o izvršbi za 
vv8ljavitev nedenarnih terjatev. 

£ Posameznih poglavjih so nato urejene posamezne vrste glede na predmet in sredstva izvršbe. Pri izvršbi za 
ffiavo denarnih terjatev so to izvršba na premične stvari, 

i I P"*ba na denarno terjatev dolžnika, izvršba na terjatev, da se 
ali dobavijo premične stvari ali da se izroči nepremič- 

na, izvršba na druge premoženjske pravice, izvršba na delež 
i^tbenika v družbi ter izvršba na nepremičnine. V poglavju o 
Pftbi za izterjavo denarnih terjatev sta posebej urejeni 
y^6a na plačo in druge osebne prejemke ter izvršba na 

e<lstva na hranilnih vlogah, bančnih računih in na računih 
tr 'Pooblaščeni organizaciji za plačilni promet. V primerjavi s 
j$prelšnjo ureditvijo predlog zakona ne vsebuje več posebnega 
rPOtovja o izvršbi proti pravnim osebam, ampak veljajo za 

(1 '*[*bo proti fizičnim in pravnim osebam ista pravila. Kolikor 
s '

lai° za izvršbo proti pravnim osebam kakšne posebnosti, 
|jin° ,e vključene v posamezna poglavja o izvršbi. Nekatera 
posebna pravila, ki veljajo za pravne osebe, ki opravljajo 
ffiPodarsko dejavnost, veljajo tudi za podjetnika posamez- 
te " okviru pravil o izvršbi za uveljavitev nedenarnih terja- 

iJ'i® urejena izvršba za izročitev in dobavo premičnih stvari, 
h za izpraznitev in izročitev nepremičnine, izsilitev stori- ®. opustitve in dopustitve, vrnitev delavca na delo, vpis 
l ^ic v zemljiško knjigo, razdelitev stvari in izposlovanje 
lave volje. V tretjem delu so predvideni naslednji načini 

r^arovanja terjatev: zastavna pravica na nepremičnini, 
}stavna pravica na nepremičnih in premičnih stvareh na 

l0 -j,, sporazuma strank, predhodne odredbe in začasne 
'• r®dbe 
1% 

*">«ljne določbe 
I V 1 1 J- do 15. členu predloga zakona so temeljne določbe. Poleg 
(l katerih načel izvršilnega postopka (uvedba postopka - 2. 
Ij?*, načela hitrosti in vrstnega reda postopanja - 10. člen, 
Jpačela vrstnega reda poplačila upnikov -11. člen) so tu še 
,**tera temeljna pravila postopka, ki veljajo za postopek 
afbe in za postopek zavarovanja. V 5. členu predloga je 
pJ°čeno, da je za dovolitev in opravo izvršbe na prvi stopnji 
oJtoino okrajno sodišče, kjer vodi postopek in izdaja 

„i ii'°ebe sodnik posameznik (6. člen). Glede na določbo 54. 
i Prs *akona o sodiščih (Uradni list RS št. 19/94, 45/95) zakona določa, v katerih primerih izvršilni postopek 

p®'in odločbe izdaja sodni referent. To naj bi bili izvršilni 
iAw°p't' za izteriav0 denarnih terjatev, razen če je predmet nepremičnina, delež družbenika ali druge premoženj- 

( pVziroma materialne pravice. Variatno predlog zakona 
r9fSv'deva tudi možnost, da vse izvršilne postopke vodi sodni 
oa, eT, kar naj bi prispevalo k razbremenitvi sodnikovega 

s °6anja. Krajevna pristojnost za posamezne vrste izvršbe je 

urejena v posameznih poglavjih. Pravila o krajevni pristojnosti 
temeljijo na načelu, da naj bo pristojno tisto sodišče, ki bo 
najlaže opravilo izvršbo. To je praviloma sodišče, na območju 
katerega je stvar ali pravica, na katero naj se poseže, zato je 
pristojnost po prebivališču dolžnika samo subsidiarne narave. 
Med temeljne določbe je uvrščena še določba, ki nalaga 
državnim organom in drugim institucijam, da na zahtevo 
sodišča posredujejo podatke, potrebne za uspešno vodenje 
izvršilnega postopka, saj je pomanjkanje relevatnih podatkov 
eden izmed vzrokov za neučinkovitost izvršbe. 

V 8. in 9. členu so temeljne določbe o pravnih sredstvih. Kot 
glavni pravni sredstvi sta predvideni pritožba in ugovor (8. 
člen). Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, 
razen če zakon določa drugače. Dolžnik lahko sklep o izvršbi 
spodbija z ugovorom, proti sklepu, izdanemu o ugovoru, pa je 
dovoljena pritožba. Poleg sklepov izdaja sodišče v izvršilnem 
postopku tudi odredbe, vendar proti odredbi ni pravnega 
sredstva (sedmi odstavek 8. člena). V izršilnem postopku je 
revizija izključena, obnova postopka pa je dovoljena, samo 
kadar tako določa zakon. Predlog zakona predvideva mož- 
nost obnove postopka v dveh primerih, v katerih se v izvršil- 
nem postopku odloča o zahtevkih, o katerih se sicer odloča v 
pravdnem postopku: v primeru izvršbe na podlagi verodo- 
stojne listine in v primeru nasprotne izvršbe. 

Določba 12. člena se nanaša na izvršitev tujih sodnih odločb, 
na podlagi katerih se sme dovoliti in opraviti izvršba, če 
izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za priznanje. V14. 
členu je določba o subsidiarni uporabi določb zakona o 
pravdnem postopku, v 15. členu pa so opredeljeni posamezni 
izrazi, uporabljeni v zakonu. 

Izvršba 

1. Skupne določbe 

1.1. Skupne določbe (16. do 36. člen) 

Sodišče dovoli in opravi izvršbo na podlagi izvršilnega 
naslova, v katerem je upnikova terjatev ugotovljena kot izvr- 
šljiva. Izvršilni naslovi so: izvršljiva sodna odločba in sodna 
poravnava, izvršljiva odločba v upravnem postopku, porav- 
nava v upravnem postopku in izvršljiva odločba v postopku za 
prekrške, če se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, 
notarski zapis ter druga listina, za katero zakon določa, da je 
izvršilni naslov (16. člen). S sodno odločbo je izenačena tudi 
arbitražna odločba. Z uvrstitvijo notarskega zapisa med izvr- 
šilne naslove se predlagani zakon usklajuje z zakonom o 
notariatu (Ur. I. RS, št. 13/94,48/94 82/94), ki v 4. členu določa, 
da je notarski zapis izvršilni naslov, če je v njem določena 
obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede take obvezno- 
sti dovoljena poravnava in če zavezanec soglaša z nepo- 
sredno izvršljivostjo notarskega zapisa. V 17. do 19. členu so 
nato podrobneje opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
posamezni izvršilni naslovi, da je na njihovi podlagi mogoče 
dovoliti izvršbo, v 25., 26. in 27, členu pa so še posebne 
določbe za pogojne obveznosti, alternativne obveznosti in 
fakultativno pravico dolžnika. 

V 21. členu predloga je predvidena možnost, da sodišče v 
izvršilnem postopku na predlog stranke določi obresti po višji 
oziroma nižji obrestni meri, kot so bile določene v izvršilnem 
naslovu, če se je po nastanku izvršilnega naslova obrestna 
mera spremenila. Po drugem odstavku tega člena pa sodišče 
na upnikov predlog odloči tudi o obrestih od zneska prisoje- 
nih stroškov, in sicer od dneva izdaje izvršilnega naslova do 
dneva plačila. 

V 22. členu je urejena izvršba na podlagi verodostojne listine. 
Izvršbo na podlagi verodostojne listine je uredil jugoslovanski 
zakon o izvršilnem postopku iz leta 1978. Po prvotni ureditvi 
je prišla ta vrsta izvršbe v poštev samo med uporabniki druž- 
benih sredstev, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, za vero- 
dostojne listine pa so štele samo menica, faktura in ček. Z 
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novelo ZIP iz leta 1990 je bila možnost izvršbe na podlagi 
verodostojne listine razširjena na denarne terjatve vseh prav- 
nih oseb, ne glede na to, kdo je dolžnik - pravna ali fizična 
oseba. Za verodostojne pa so se po novem štele vse listine, na 
podlagi katerih je mogoče zahtevati izdajo plačilnega naloga 
v pravdnem postopku (faktura, menica in ček s protestom in 
povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terja- 
tve, javna listina, izpisek iz overjenih poslovnih knjig, po 
zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih 
predpisih naravo javne listine), za fakturo pa se šteje tudi 
obračun obresti. Predlog novega zakona uveljavlja enako 
rešitev glede vprašanja, katere listine se štejejo za verodo- 
stojne, odpravil pa je omejitev možnosti te izvršbe na pravne 
osebe, tako da bodo po novem lahko to izvršbo predlagale 
tudi fizične osebe. 

V 23. členu je urejeno vprašanje legitimacije v izvršilnem 
postopku. Izvršbo lahko zahteva tudi pravni naslednik 
stranke, ki je kot upnik označena v izvršilnem naslovu, vendar 
mora biti pravno nasledstvo izkazano z javno ali s po zakonu 
overjeno listino, če to ni mogoče pa s pravnomočno sodbo, 
izdano v pravdnem postopku. Enako velja tudi v primeru, če 
se izvršba zahteva proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni 
označen kot dolžnik. Na novo pa je v predlogu zakona predvi- 
dena možnost izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, izda- 
nega proti družbi z neomejeno odgovornostjo ali komanditni 
družbi, proti osebno odgovornemu družbeniku, pod pogojem 
da upnik z izpiskom iz sodnega registra dokaže, da je tisti, 
proti kateremu predlaga izvršbo, še družbenik (24. člen). 

Sredstva izvršbe za uveljavitev denarne terjatve so našteta v 
29. členu, 31. člen pa se nanaša na predmet izvršbe. Predmet 
izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka dolžni- 
kova stvar ali pravica, kolikor ni po zakonu izvzeta iz izvršbe 
oziroma kolikor ni izvršba na njej omejena. V drugem 
odstavku 31. člena so nato našteti predmeti, ki so vselej 
izvzeti iz izvršbe: stvari, ki niso v prometu, rudna in druga 
naravna bogastva, objekti, naprave in druge stvari, ki so 
državi ali samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za 
opravljanje njenih nalog oziroma premične in nepremične 
stvari, namenjene za obrambo države, ter objekti, naprave in 
druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje 
javne službe. Ureditev drugih izjem in omejitev izvršbe je 
prepuščena drugim določbam zakona, ki urejejo posamezne 
vrste izvršbe. Novost v primerjavi s sedanjo izvršilno zakono- 
dajo predstavlja uvedba obveznosti dolžnika, da v primeru 
neuspešne izvršbe, na predlog upnika ali po oceni sodišča 
predloži seznam svojega premoženja (30. člen). Kolikor dolž- 
nik ne bi predložil pismene listine, bi moral tako izjavo podati 
ustno na naroku. Sodišče bi ga tedaj zasliševalo v svojstvu 
priče, zato bi bila njegova kriva izpoved kazensko sankcioni- 
rana. Če se dolžnik ne bi odzval vabilu na narok, predlog 
zakona predvideva denarno kaznovanje. Takšen instrument 
pozna avstrijska in nemška zakonodaja, po mnenju predlaga- 
telja pa ga smotrno in potrebno uvesti tudi v naš pravni 
sistem, saj bo nedvomno zagotovil uspešnejšo izvedbo izvršil- 
nih postopkov. Sodišče dovoli in opravi izvršbo s tistimi 
sredstvi in na tiste predmete, ki jih je v predlogu za izvršbo 
navedel upnik, ki lahko svoj predlog razširi ali spremeni do 
konca postopka, lahko pa izvršbo tudi omeji samo na neka- 
tera sredstva oziroma predmete, ali na dolžnikov predlog celo 
dovoli izvršbo na drug predmet, če zadošča za poplačilo 
terjatve (32. člen). 

Po 33. členu je v izvršilnem postopku dovoljena vrnitev v 
prejšnje stanje samo zaradi zamude roka za pritožbo ali 
ugovor. Nekatere posebnosti v primerjavi s pravdnim postop- 
kom veljajo tudi glede stroškov postopka. Izvršilne stroške 
mora najprej založiti upnik; če tega ne stori, sodišče ustavi 
izvršbo. Po koncu izvršilnega postopka pa mora dolžnik 
upniku povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, upnik pa 
dolžniku stroške, ki mu jih je neutemeljeno povzročil. Povrni- 
tev stroškov je mogoče zahtevati samo v tridesetih dneh od 
dneva, ko je bil postopek končan (35. člen). 

1.2. Dovolitev in oprava izvršbe (37. do 49. člen) 

V 37. členu ureja zakon vsebino predloga za izvršbo. Predlog 

zakona daje upniku pravico, da od upravljalca podatkov zah- 
teva podatke o dolžnikovem naslovu in njegovih rojstnih 
podatkih, ki jih potrebuje za sestavo predloga. Tudi to je eden 
izmed ukrepov, ki naj ustvarijo možnosti za uspešnejše 
izvedbe izvršilnih postopkov. V 38. členu predlog zakona 
posebej določa vsebino predloga za izvršbo na podlagi vero- 
dostojne listine. Ker v primeru, če se zahteva izvršba na 
podlagi verodostojne listine, predhodno še ni bilo odločeno o 
sami terjatvi, mora predlog za izvršbo na podlagi verodo- 
stojne listine vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče dolžniku 
naloži plačilo terjatve. Temu ustreza tudi vsebina sklepa o 
izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem sodišče 
naloži dolžniku, naj v osmih dneh, v meničnih in čekovnih 
sporih pa v treh dneh, plača upnikovo terjatev, ter dovoli 
izvršbo za poplačilo te terjatve (drugi odstavek 41. člena), če 
dolžnik temu sklepu ugovarja v delu, v katerem mu je sodišče 
naložilo plačilo terjatve, se postopek nadaljuje po pravilih 
pravdnega postopka, ki veljajo za ugovor proti plačilnemu 
nalogu pred pristojnim sodiščem (57. člen). Ker je v praksi 
prihajalo do problemov, kadar sta stranki predhodno sklenili 
sporazum o krajevni pristojnosti, predlagamo novo rešitev. Če 
upnik želi, da se postopek v primeru dolžnikovega ugovora 
nadaljuje pred prorogiranim sodiščem, mora to navesti v 
predlogu za izvršbo in priložiti listino o sporazumu (tretji 
odstavek 38. člena), dolžnik pa mora listino o sporazumu 
priložiti ugovoru (drugi odstavek 57. člena). 

Po 40. členu lahko upnik umakne predlog za izvršbo tudi brez 
dolžnikove privolitve do konca izvršilnega postopka, 41. člen 
ureja vsebino sklepa o izvršbi, v 42. členu pa so pravila o tem, 
komu je treba sklep o izvršbi vročiti. 

Zaradi večje učinkovitosti izvršbe se začne izvršba opravljati 
že pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, vendar pa upnik 
praviloma ne more biti poplačan, dokler sklep o izvršbi ne 
postane pravnomočen. Izjema je izvršba na sredstva, ki jih 
ima dolžnik pri organizacijah, ki opravljajo plačilni promet, ko 
se opravi prenos sredstev z dolžnikovega na upnikov račun že 
pred pravnomočnostjo, razen če se opravlja izvršba na pod- 
lagi verodostojne listine (43. člen). 

V 44. do 48. členu vsebuje zakon pravila o času, kraju in 
načinu opravljanja izvršbe. Pri tem so zlasti pomembna pra- 
vila, ki urejajo ravnanje uradne osebe pri opravljanju izvršilnih 
dejanj. Kadar je to potrebno, lahko sodišče odredi, da naj bo 
pri opravi posameznih izvršilnih dejanj prisotna policija. V 
tem primeru so stroški prisotnosti policije izvršilni stroški (48: 
člen). Če uradna oseba pri tem zagreši kakšne nepravilnosti 
lahko stranka ali drug udeleženec od sodišča zahteva, naj se 
te nepravilnosti odpravijo (49. člen). 

1.3. Ugovor dolžnika (50. do 58. člen) 

Dolžnik lahko sklep o izvršbi spodbija z ugovorom, razen če 
spodbija samo izrek o stroških (50. člen). Ugovor dolžnika je 
praviloma redno, nedevolutivno, dvostransko in nesuspen- 
zivno pravno sredstvo. Ugovor, ki je vložen v roku osmih dni 
od vročitve sklepa o izvršbi, je redno pravno sredstvo /" 
preprečuje, da bi sklep o izvršbi postal pravnomočen. Pod 
določenimi pogoji se ugovor lahko vloži tudi po poteku roka 
- kot izredno pravno sredstvo (53. člen). O ugovoru odloča 
sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi (51. člen). Ugovor se vroč' 
upniku, ki lahko v osmih dneh nanj odgovori (54. člen) 
Ugovor praviloma nima suspenzivnega učinka (peti odstavek 
8. člena). Vendar lahko dolžnik na podlagi vloženega ugovora 
predlaga, naj sodišče delno ali v celoti odloži izvršbo, če 
izkaže za verjetno, da bi z izvršbo utrpel znatnejšo škodo 
(točka 5 prvi odstavek 66. člena). 

Dolžnik lahko vloži proti sklepu o izvršbi ugovor iz kakršneg* 
koli razloga, ki preprečuje izvršbo. V 52. členu predloga so 
nato samo primeroma navedeni razlogi za ugovor, ki pridejo 
najbolj pogosto v poštev. Te razloge je mogoče razvrstiti v tO 
skupine. V prvi skupini so razlogi, ki se nanašajo na predpo- 
stavke izvršbe: pristojnost (1. tč J in obstoj izvršilnega našlov* 
(2., 4. in 5. tč.) kot formalni predpostavki, ter dopustnos< 
izvršbe na določen predmet (7. tč.) kot substančna (vsebin- 
ska) predpostavka. 
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V drugo skupino spadajo tako imenovani opozicijski razlogi. 
Gre za primere, ko kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu 
izvršba ni dovoljena, ker je upnikova terjatev prenehala ali je 
ovirana. To so prenehanje terjatve (8. tč.), odlog plačila (9. tč.) 
in zastaranje terjatve 11. tč.). Dejstvo, ki povzroči prenehanje 
terjatve, je predvsem izpolnitev obveznosti, poleg tega pa tudi 
druge okoliščine, ki povzročijo prenehanje obveznosti po 
Pravilih obligacijskega prava: nadomestna izpolnitev, odpust 
dolga, novacija, združitev, naknadna nemožnost izpolnitve 
itd. Razlog, da izvršba kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu 
ni dovoljena, ker je terjatev, ki naj bi se izvršila, prenehala, je 
mogoče uveljavljati z ugovorom v izvršilnem postopku le, če 
je dejstvo, zaradi katerega je prenehala, nastopilo po izvršlji- 
vosti odločbe ali pred tem, vendar v času, ko dolžnik tega ni 
mogel več uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni 
naslov, oziroma - če je izvršilni naslov poravanava - po 
sklenitvi poravnave. Ker sodišče sodi po stanju, kakršno je ob 
koncu glavne obravnave, lahko pri odločanju upošteva le 
dejstva, ki so nastopila do tega trenutka. Zato je treba 
določbo 8. točke razumeti tako, da je za razmejitev med 
dejstvi, ki jih je mogoče uveljavljati s pravnimi sredstvi proti 
odločbi, ter dejstvi, ki jih je mogoče uveljavljati z ugovorom v 
izvršilnem postopku, odločilen konec glavne obravnave. 
Upnikova terjatev obstoji, vendar je začasno ovirana, kadar je 
upnik dolžniku dovolil odlog plačila, pa čas odloga še ni 
Potekel. Terjatev je ovirana tudi takrat, kadar je zastarana. Z 
zastaranjem obveznost namreč ne ugasne, ampak se spre- 
meni v naturalno obveznost: z zastaranjem samo preneha 
Pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. 

V tretjo skupino spadajo tako imenovani impugnacijski 
(nepravi opozicijski) razlogi. To so razlogi, s katerimi se spod- 
bija utemeljenost izdanega sklepa o izvršbi kljub veljavnemu 
izvršilnemu naslovu in obstoju terjatve, ker ni pogojev, da bi 
se izvršba opravila v sedanjem času oziroma v korist ali škodo 
0sebe, ki je stranka v postopku. Za tak primer gre, če odločba, 
na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni pravno- 
močna oziroma izvršljiva (3. tč.), če še ni potekel rok za 
Poravnavo terjatve oziroma če še ni nastopil pogoj, določen v 
Poravnavi (6. tč.), če je potekel rok v katerem je po zakonu 
mogoče predlagati izvršbo (10. tč.), ali če terjatev ni prešla na 
uPnika oziroma če obveznost ni prešla na dolžnika (12. tč ). 

Ker razlogi za ugovor niso našteti taksativno, je mogoče poleg 
'aztogov, naštetih v 52. členu, ob smiselni uporabi zakona o 
Pravdnem postopku uveljavljati tudi nekatere kršitve določb 
zakona o pravdnem postopku (npr. kršitev pravil o izločitvi 
sodnika, kršitve pravil o sposobnostih strank in njihovem 
^stopanju itd.). 

^ 53. členu so določeni pogoji za vložitev ugovora po poteku 
r°ka. Po poteku roka se lahko vloži ugovor samo iz razloga, ki 
Se nanaša na terjatev, pod pogojem da je nastopilo po izdaji 
1zvršilnega naslova oziroma v času, ko ga ni bilo več mogoče 
Uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov. Tak 
Ugovor je mogoče vložiti vse do konca izvršilnega postopka. 
0 ugovoru odloči sodišče s sklepom (55. člen). Sodišče lahko 
Ugovoru ugodi, ga zavrne ali ga zavrže. V primerjavi z doseda- nio ureditvijo predstavlja novost določba, po kateri sodišče v 
°'irneru, če upnik ne odgovori na ugovor, šteje, da so dolžni- 
ke navedbe v ugovoru resnične, in odloči o ugovoru (prvi 
°dstavek 55. člena). Če upnik ugovoru nasprotuje, pa sodišče 
0 njem odloči glede na okoliščine primera po opravljenem 
.]*roku ali brez naroka. Če sodišče ugovoru ugodi, ker se je 

azalo, da izvršba ni dopustna, razveljavi sklep o izvršbi in 
ustavi izvršbo. Če mu ugodi zaradi nepristojnosti, pa razve- 
ji sklep o izvršbi in odstopi zadevo pristojnemu sodišču. 

novost predlog zakona predvideva, da izvršilno sodišče 
.dioči o ugovoru tudi, če je odločitev o ugovoru odvisna od 
finega dejstva, ki se nanaša na terjatev, to dejstvo pa je 
2 *d strankama sporno. V tem primeru bo izvršilno sodišče 
rjor odločalo o vsebinskih vprašanjih, vendar pa bo predmet 
ločitve vprašanje dovoljenosti izvršbe in ne obstoj same 

*riatve. Če bo sodišče ugovoru ugodilo, to ne bo pomenilo 
Jotovitve, da je terjatev ugasnila, ampak samo, da izvršba te 

riatve ni dopustna. 

V 56., 57. in 58. členu predloga so posebne določbe, ki se 
nanašajo na ugovor proti sklepu o izvršbi na podlagi verodo- 
stojne listine. Ker sta v tem sklepu pravzaprav združena sklep 
o plačilnem nalogu in sklep o izvršbi v ožjem smislu, veljajo za 
ugovor nekatere posebnosti. Tudi ta ugovor je mogoče vložiti 
praviloma v osmih dneh; izjema so menični in čekovni spori, v 
katerih znaša rok za ugovor tri dni (prvi odstavek 56. člena). 
Ker se v primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine tudi o 
obstoju terjatve odloči šele s sklepom o izvršbi, je mogoče 
ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, 
vložiti po poteku roka, če je to dejstvo nastopilo po izdaji 
sklepa o izvršbi (drugi odstavek 56. člena). Tak ugovor mora 
biti obrazložen, sicer pa ugovora proti sklepu o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine ni treba obrazložiti (tretji odsta- 
vek 56. člena). 

Dolžnik lahko spodbija sklep o izvršbi v celoti, ali pa samo v 
delu, v katerem je sodišče dovolilo izvršbo. Če dolžnik v 
ugovoru ne pove, v katerem delu spodbija sklep o izvršbi, se 
šteje, da ga spodbija v celoti (prvi odstavek 57. člena). Nadalj- 
nji potek postopka je odvisen od tega, v katerem delu dolžnik 
spodbija sklep o izvršbi. Če ga spodbija v delu, v katerem mu 
je bilo naloženo, da mora poravnati terjatev, oziroma če ga 
spodbija v celoti, sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v 
katerem je dovolilo izvršbo, postopek pa se nadaljuje po 
pravilih, ki veljajo za ugovor proti plačilnemu nalogu po 
zakonu o pravdnem postopku. Če sodišče, pred katerim je bil 
vložen predlog za izvršbo, za to ni pristojno, pošlje zadevo 
pristojnemu sodišču, pri tem pa upošteva tudi morebitni 
dogovor o krajevni pristojnosti (drugi odstavek 57. člena). 
Kadar dolžnik spodbija sklep o izvršbi samo v delu, v katerem 
je sodišče dovolilo izvršbo, pa se postopek nadaljuje po 
pravilih, ki veljajo za ugovor proti sklepu o izvršbi (tretji 
odstavek 57. člena). Razveljavitev sklepa o izvršbi v delu, v 
katerem je sodišče dovolilo izvršbo, nima nobenega vpliva na 
kondemnatorni del sklepa o izvršbi. V tem delu ostane sklep v 
veljavi in je izvršilni naslov, na podlagi katerega se lahko 
ponovno zahteva izvršba (prvi odstavek 58. člena). Ker je v 
tem delu sklepa odločeno o obstoju terjatve, o čemer bi sicer 
odločalo sodišče v pravdnem postopku, lahko dolžnik prav- 
nomočen sklep v tem delu spodbija s predlogom za obnovo 
postopka po določbah zakona o pravdnem postopku (drugi 
odstavek 58. člena). 

1.4. Ugovor tretjega (59. do 61. člen) 

Ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga lahko vloži proti 
sklepu o izvršbi tisti, ki ima na predmetu izvršbe neko pravico, 
ki preprečuje izvršbo (prvi odstavek 59. člena). S tem želi tretji 
doseči, da se izvršba na stvar, na katero se nanaša njegov 
ugovor, izreče za nedopustno, in da se ta stvar izloči iz 
izvršbe. Pravica, ki jo tretji uveljavlja, je največkrat lastninska 
pravica tretjega na stvari, na katero je sodišče dovolilo 
izvršbo. Do tega lahko pride, če je bila zarubljena stvar, ki jo je 
imel dolžnik samo v najemu, zakupu, hrambi, na posodo itd 

Ugovor se vroči upniku, ki se ima pravico v osmih dneh o 
njem izjaviti (tretji odstavek 59. člena). Če upnik v roku ne 
odgovori na ugovor, ali če izjavi, da ugovoru ne nasprotuje, 
sodišče ugovoru ugodi. Če upnik ugovoru nasprotuje, 
sodišče razpiše narok in odloči o dopustnosti izvršbe. Tudi v 
tem primeru predlog zakona ne predvideva več posebne 
pravde, temveč v celoti odločitev o ugovoru pušča v okviru 
izvršilnega postopka. 

V 61. členu so določeni posebni pogoji za izločitev solastni- 
škega deleža. Solastnik lahko ne glede na velikost svojega 
deleža zahteva njegovo izločitev iz izvršbe, če je predmet 
izvršbe nepremičnina. Pri izvršbi na premične stvari pa lahko 
zahteva izločitev samo v primeru, če je njegov solastninski 
delež na stvari večji od polovice. Solastnik, katerega delež je 
manjši od polovice, ima pravico biti poplačan iz zneska, 
dobljenega s prodajo stvari, pred vsemi upniki in pred popla- 
čilom stroškov izvršilnega postopka, lahko pa tudi zahteva, da 
se mu stvar, ki je predmet izvršbe, odstopi, če položi znesek, 
ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na stvari. Solastnik 
lahko zaradi ugotovitve vrednosti svojega deleža predlaga 
ponovno cenitev stvari, če pa mu kdo izpodbija delež na 
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stvari, ga sodišče napoti na pravdo za ugotovitev obstoja 
njegovega deleža. 

1.5. Nasprotna izvršba (62. do 65. člen) 

Nasprotna izvršba (reeksekucija) je izvršba, ki jo vodi dolžnik 
proti upniku, da bi dobil nazaj tisto, kar mu je bilo odvzeto v 
izvršbi, če se je naknadno izkazalo, da je bila izvršba oprav- 
ljena brez pravne podlage. Po 1. odstavku 62. člena predloga 
lahko dolžnik predlaga nasprotno izvršbo v naslednjih prime- 
rih: če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spreme- 
njen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega; če je med 
izvršilnim postopkom poravnal upnikovo terjatev; če je sklep 
o izvršbi pravnomočno razveljavljen ali spremenjen ter če je 
bila izvršba na denarna sredstva, ki jih je imel dolžnik na 
računu pri organizaciji, ki opravlja posle plačilnega prometa, 
ali izvršba z izplačilom v gotovini izrečena za nedopustno. 

Subjektivni rok za vložitev predloga za nasprotno izvršbo 
znaša tri mesece, objektivni pa eno leto od dneva, ko je bil 
izvršilni postopek končan (člen 62/2). Predlog za nasprotno 
izvršbo pomeni specifičen način uveljavljanja obogatitvenega 
zahtevka, zato zakon pred iztekom roka za vložitev predloga 
za nasprotno izvršbo izključuje možnost obogatitvene tožbe 
po splošnih predpisih (člen 62/3), razen če nasprotna izvršba 
ni mogoča (65. člen). 

Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo je sestavljen iz 
dveh stadijev. V 63. členu je urejen prvi stadij postopka, v 
katerem sodišče odloča o utemeljenosti predloga za 
nasprotno izvršbo. Ko sodišče prejme predlog za nasprotno 
izvršbo, ga najprej vroči upniku in od njega zahteva, da se v 
osmih dneh izjavi o predlogu. Če se upnik o predlogu ne izjavi 
ali če se z njim strinja, sodišče predlogu za nasprotno izvršbo 
ugodi. Če upnik izjavi, da predlogu nasprotuje, pa mora 
sodišče odločiti po opravljenem naroku. V sklepu, s katerim 
ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, naloži sodišče upniku, 
da mora v petnajstih dneh dolžniku vrniti tisto, kar je prejel z 
izvršbo. Ker s sklepom, s katerim sodišče predlogu za 
nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, odloči o obogatitve- 
nem zahtevku, o katerem se sicer odloča v pravdnem 
postopku, je proti temu sklepu dopustna obnova postopka. 

V 64. členu je urejen drugi stadij postopka, ki se izvede po 
pravnomočnosti sklepa o nasprotni izvršbi. Če upnik ne 
izpolni prostovoljno obveznosti iz tega sklepa, izda sodišče 
na dolžnikov predlog sklep, s katerim dovoli nasprotno 
izvršbo. Za nadaljnji postopek se smiselno uporabljajo 
določbe, ki se nanašajo na izvršbo (64. člen). 

Določba 65. člena se nanaša na situacijo, ko nasprotna 
izvršba ni mogoča. Ker lahko sodišče v postopku z nasprotno 
izvršbo odloči samo o vrnitvi tistega, kar je bilo dolžniku 
odvzeto v izvršbi, sodišče predlogu za nasprotno izvršbo ne 
more ugoditi, kadar je predmet, katerega vrnitev se zahteva, 
doživel take stvarne ali pravne spremembe, da njegova vrnitev 
ni mogoča. V tem primeru lahko dolžnik vloži obogatitveno 
tožbo še pred potekom roka za nasprotno izvršbo. 

1.6. Odlog in ustavitev izvršbe (66. do 71. člen) 

Odlog izvršbe je zastoj v izvršilnem postopku, ki se nanaša na 
stadij oprave izvršbe. Odlog izvršbe je pogosto posledica 
tega, da obstoji dvom o dopustnosti izvršbe. Zato je logično, 
da se postopek odločanja o dopustnosti izvršbe nadaljuje 
kljub odlogu. 

Do odloga izvršbe pride na predlog dolžnika (66. člen), upnika 
(67. člen) ali tretjega (68. člen). Kadar predlaga odlog izvršbe 
dolžnik ali tretji, lahko sodišče glede na okoliščine primera 
postavi kot pogoj, da dolžnik oziroma tretji položi varščino. V 
tem primeru ne pride do odloga izvršbe, če tisti, ki zahteva 
odlog, varščine ne položi v roku, ki ga je določilo sodišče. 

Ustavitev izvršbe je način končanja izvršilnega postopka. Po 
71. členu mora sodišče poleg drugih primerov, ki so določeni 
v zakonu, ustaviti izvršbo po uradni dolžnosti, če je izvršilni 

naslov pravnomočno razveljavljen, odpravljen, spremenjen ali 
izrečen za neveljavnega, ali če je razveljavljeno potrdilo o 
izvršljivosti. S sklepom o ustavitvi izvršbe so praviloma razve- 
ljavljena tudi vsa opravljena izvršilna dejanja. Od tega veljata 
dve izjemi. Po četrtem odstavku 188. člena upnik v primeru, 
če je bila izvršba na nepremičnini ustavljena, ker nepremič- 
nine ni bilo mogočer prodati za predpisano ceno, obdrži na 
njej zastavno pravico. Kljub ustavitvi izvršbe tudi ni mogoče 
razveljaviti izvršilnih dejanj, če bi bile s tem niso prizadete 
pravice drugih oseb. Drugi lahko pridobijo neko pravico v 
izvršilnem postopku predvsem v primeru prodaje dolžnikovih 
premičnih ali nepremičnih stvari. Nakup stvari v izvršilnem 
postopku pomeni originaren način pridobitve lastninske pra- 
vice, zato kupec ostane lastnik, čeprav se kasneje izvršba 
izreče za nedopustno in ustavi. 

Drugi primeri, ko pride do ustavitve izvršbe, so določeni v 
drugih določbah zakona. V nekaterih primerih ustavi sodišče 
izvršbo po uradni dolžnosti (npr. po 34., 39., 54., 76., 83., 99., 
188. in 209. členu), na predlog dolžnika ali tretjega pa v 
primeru, če je sodišče v pravdnem postopku pravnomočno 
ugotovilo, da izvršba nI dopustna (55. in 60. člen). 

2. Izvršba za Izterjavo denarne terjatve 

2.1. Izvršba na premične stvari (72. do 94. člen) 

Za dovolitev in opravo izvršbe na premične stvari je krajevno 
pristojno sodišče, na območju katerega so stvari (72. člen). Če 
upnik v predlogu za izvršbo ne navede, kje so stvari, je za 
dovoljitev izvršbe pristojno sodišče, na območju katerega ima 
dolžnik stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež, za 
opravo izvršbe pa vsako sodišče, na območju katerega so 
dolžnikove stvari (73. člen). 

V 74. členu so navedeni predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe, 
kadar se izvršba vodi proti posamezniku. Gre za klasične 
omejitve izvršbe, kakršne je poznal že jugoslovanski zakon. 
Med drugim so to stvari za osebno rabo in gospodinjski 
predmeti, kolikor so nujno potrebni dolžniku in članom njego- 
vega gospodinjstva; živina, stroji in druge stvari, kijih dolžnik 
kmet nujno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti; pred- 
meti, ki so dolžniku nujno potrebni za opravljanje njegovega 
poklica, ter osebni predmeti. Za razliko od jugoslovanskega 
zakona pa je po 3. odstavku 74. člena uporaba pravil o 
oprostitvah in omejitvah izvršbe izrecno izključena, če se vodi 
izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s katerim 
je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega za razvoj 
dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, kot tudi v pri- 
meru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila 
zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu. 

V 75. členu so določene omejitve izvršbe proti pravnim ose- 
bam in proti podjetniku posamezniku. Če je dolžnik pravna 
oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ali podjetnik posa- 
meznik, so iz izvršbe izvzete stvari, naštete v 1. odstavku 75. 
člena, če so dolžniku nujno potrebne za opravljanje dejavno- 
sti. Tudi pri izvršbi proti pravnim osebam pa omejitve ne 
veljajo, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova 
posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, 
danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, 
kot tudi v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila 
terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico 
na tem predmetu (drugi odstavek 75. člena). Proti pravnih 
osebam, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti, pa je 
mogoče voditi izvršbo samo na stvari, ki ji niso potrebne za 
opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog. 

V 76. do 94. členu predloga so podrobnejše določbe o opravi 
izvršbe na premične stvari. Izvršba na premične stvari se 
opravi z rubežem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s 
poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo (76. člen). 
Zarubljene stvari se praviloma izročijo v hrambo sodišču, 
upniku ali komu drugemu, sodišče pa lahko tudi odloči, da 
ostanejo v hrambi pri dolžniku (80. člen), ki pa ne sme z njimi 
razpolagati (81. člen). Z rubežem pridobi upnik zastavno pra- 
vico na zarubijenih stvareh (82. člen). Prodaja zarubljenih 
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se sme praviloma opraviti šele po pravnomočnosti 
»Pa o izvršbi (87. člen). Po 88. členu sta predvidena dva 
fina prodaje: prodaja na javni dražbi in prodaja pod roko. 
^ načelu najmanjšega ponudka premične stvari pri prvem 

usu prodaje ne smejo biti prodane za manj, kot znaša 
va ocenjena vrednost, pri drugem poskusu pa ne za manj 

1 tretjino te vrednosti (89. člen). Če prodaja ne uspe, 
viče izvršbo ustavi. 

- Izvršba na denarno terjatev dolžnika (95. do 147. člen) 

foćto o krajevni pristojnosti (praviloma je krajevno pri- 
vno sodišče, na območju katerega ima dolžnik prebivališče 

sedež - 95. člen) sledijo pravila o oprostitvah in 
™iitvah izvršbe. 

členu so našteti prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe. To so 
Kjvsem različni prejemki socialne narave, prejemki iz 

preživnine, štipendije in podobni prejemki ter pre- 
Iz naslova potnih stroškov in dnevnic. Za razliko od 

**<lanjo ureditve iz izvršbe niso več v celoti izvzeti prejemki 
J?as'ova začasne brezposelnosti, prejemki iz naslova 
°k°dninske rente zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 
"oma zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti in prejemki 
/Hh° za de,° ot>s°ienc0V v kazenskih zavodih, ampak je /so« na te prejemke samo omejena v skladu s splošnimi 
p'"- Omejitve izvršbe določa predlog zakona v 97. členu. 
[ Polagam rešitvi so v primerjavi z dosedanjo ureditvijo 

(ani deleži plače oziroma drugih stalnih prejemkov, na 
IV9 i° mogoče seči z izvršbo. Pri običajnih denarnih terja- 

haj bi zarubljivi del po novem znašal polovico (do sedaj 
Pfretjino) plače oziroma drugega prejemka, pri privilegira- 
jj terjatvah (terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškod- 
"9 zaradi izgube zdravja ali zmanjšanja delovne zmožnosti, 
'odškodnine za izgubljeno preživnino) pa dve tretjini (do 
H?j Polovico) plače oziroma drugega prejemka. Vendar pa 
'c® gre za običajne terjatve, iz izvršbe vselej izvzet del plače, 

Ustreza višini zajamčene plače, če gre za privilegirane 
Wty» pa dei ki ustreza dvema tretjinama zajamčene plače. 
*niujemo, da je predlagana ureditev v primerjavi z doseda- 

Pravičnejša. Na eni strani se s tem povečuje plačilna 
°*°bnost dolžnika z višjo plačo oziroma drugimi prejemki, 
r^gi strani pa ta rešitev zagotavlja eksistenčni minimum 
fniku z nižjimi prejemki. Pri tem smo se zgledovali tudi po 
starih tujih ureditvah, v katerih del nezarubljive plače 
'on)a drugega prejemka ni določen v odstotku od tega 
WMra, ampak v absolutnem znesku (Avstrija, Nemčija, 

Omejitve veljajo tudi za izvršbo na prejemke vojnih 
l'rovnih vojaških invalidov, na katere je mogoče seči samo 
*terjavo nekaterih priviligiranih terjatev (drugi odstavek 

m a)' ter za Izvršbo na prejemke iz pogodbe o dosmrt- ni Preživljanju, ki so lahko predmet izvršbe, samo če prese- 
l?*nosek najvišje stalne socialne pomoči na območju, kjer 
i fflžnik stalno prebivališče (tretji odstavek 9. člena). Po 
m

c'«nu pa so iz izvršbe izvzete tudi terjatve države in 
, Pravnih lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih 
*tunlh daiatev' ter terjatve javnih zavodov in skladov za "° Prispevkov za opravljanje njihove dejavnosti (98. člen). 

te* členih so splošne določbe o izvršbi na denarno 
Jb«j dolžnika. Izvršba na denarno terjatev se opravi z 
tXjuf'n in prenosom terjatve (99. člen). Rubež terjatve opravi 
fen tafro, da izda sklep, s katerih dolžnikovemu dolžniku 
> plačati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove, da bi 
Pnift01ali 2 ni° kak0 drugače razpolagal. Z rubežem dobi 

Zastavno pravico na zarubljeni terjatvi (101. člen). 
f«dn teriatve iz vrednostnega papirja se opravi tako, da e0 oseba odvzame dolžniku papir ali njegov del, potre- 
°s«h Uveliavi,ev terjatve, ter ga izroči sodišču (102. člen). 
•vajJ."8 pravila veljajo še glede obresti za terjatev, ki je 
»ry8(

0v«na z zastavno pravico (103. člen), ter za izvršbo na 
ki kT',1 zavarovano z zastavno pravico, ki je vpisana v žemlji- 

ci (107. člen). 

reS? "o 121. členu so pravila o prenosu terjatve. Sklep o 
jb«, u izda sodišče šele po pravnomočnosti sklepa o 

" <109. člen). Terjatev prenese sodišče na upnika v 

skladu z n/egovim predlogom v izterjavo ali namesto plačila 
(108. člen). 

S prenosom v izterjavo dobi upnik pravico, da namesto dolž- 
nika izterja zarubljeno terjatev (114. člen). Upnik dobi samo 
procesno legitimacijo (pravdno upravičenje), ne pa same pra- 
vice, zato ostane dolžnik še vedno materialnopravni upraviče- 
nec iz tega razmerja. Iz tega izhaja, da lahko upnik stori vse, 
kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene terjatve, 
ne more pa s terjatvijo razpolagati (dolžnikovemu dolžniku 
odpustiti dolga ali z njim skleniti poravnave), niti skleniti 
arbitražnega dogovora glede te terjatve. Dolžnikov dolžnik 
lahko proti upniku uveljavlja samo tiste ugovore, ki jih ima 
proti dolžniku. Prenos terjatve, ki je vpisana v zemljiški knjigi, 
se uradno zaznamuje (115. člen). Upnik je odškodninsko 
odgovoren dolžniku in drugim upnikom, če ne skrbi za izter- 
javo prenesene terjatve, kot bi moral (118. člen). Pri prenosu v 
izterjavo je upnik poplačan šele takrat, ko preneseno terjatev 
izterja in kolikor jo dejansko izterja (119. člen). Če se zgodi, da 
izterja več, kot znaša njegova terjatev, pa mora presežek 
položiti pri sodišču, to pa ga izroči drugim upnikom oziroma 
dolžniku. Če je upnik predhodno položil varščino za presežek 
izterjanega zneska, mu sodišče to varščino vrne (120. člen). S 
prenoso'm namesto plačila preide zarubljena terjatev na 
upnika z učinkom odplačne cesije (121. člen). V tem primeru 
pridobi upnik tudi materialnopravno legitimacijo za izterjavo 
te terjatve in postane v razmerju do dolžnikovega dolžnika 
dejansko upnik v materialnopravnem smislu. Če je prenesena 
terjatev zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, vpi- 
sano v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni dolžnosti 
tudi to zastavno pravico na upnika. Pri prenosu namesto 
plačila je upnik že s samim prenosom poplačan toliko, kolikor 
znaša prenesena terjatev. Če se kasneje zgodi, da upnik 
terjatve ne more tudi dejansko izterjati, pa se uporabljajo 
pravila o odgovornosti za resničnost in izterljivost terjatve, ki 
veljajo za odplačen odstop terjatve. 

V 122. do 129. členu predloga so posebne določbe o izvršbi 
na plačo in druge stalne prejemke, ki je najbolj pogosta vrsta 
izvršbe proti posameznikom. Izvršba na plačo in druge stalne 
prejemke pomeni izvršbo na terjatev, ki jo ima dolžnik iz 
naslova plače proti svojemu delodajalcu, oziroma iz naslova 
drugih prejemkov proti tistemu, ki mu jih izplačuje. Izvršba na 
plačo in druge stalne prejemke se opravi tako, da sodišče s 
sklepom zarubi določen del dohodka in naloži delodajalcu 
oziroma drugemu izplačevalcu, naj po pravnomočnosti 
sklepa plača oziroma plačuje upniku znesek, za katerega je 
dovolilo izvršbo (člen 123. člen). Tudi pri izvršbi na plačo velja 
glede poplačila upnikov načelo prioritete, kar pomeni, da se iz 
dolžnikovega dohodka najprej poplačajo terjatve tistih upni- 
kov, od katerih je sodišče prej prejelo predlog za izvršbo. 
Vendar pa velja za poplačilo nekaterih privilegiranih terjatev 
drugačna ureditev. Kadar ima proti istemu dolžniku več oseb 
terjatve iz naslova zakonite preživnine oziroma pravico do 
rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal, pa vsota njihovih terjatev presega tisti del prejemkov, na 
katerega je mogoče seči z izvršbo, sodišče njihove terjatve 
sorazmerno zmanjša. Enako ravna sodišče tudi tedaj, če pride 
do takega položaja šele potem, ko se je izvršba že začela, ker 
se je pojavil nov upnik (125. člen). V 127. členu je določeno, 
kako mora delodajalec ravnati, če dolžniku preneha delovno 
razmerje, v 128. členu pa je predvidena njegova odškodninska 
odgovornost upniku. Zakon v načelu priznava enake učinke, 
kot jih ima sklep o izvršbi, tudi tako imenovani administrativni 
prepovedi (prepovedi izplačila plače dolžniku, ki jo je ta sam 
odobril). Izjema velja samo v primeru, če bi bilo zaradi popla- 
čila terjatve, ki izhaja iz administrativne prepovedi, ogroženo 
poplačilo nekaterih privilegiranih terjatev (terjatve iz naslova 
zakonite preživnine in privilegirane odškodninske terjatve). 
Te terjatve imajo prednost pred terjatvijo iz administrativne 
prepovedi, tako da je treba v primeru, če razpoložljivi del 
dolžnikovih prejemkov ne zadošča za poplačilo vseh terjatev, 
poplačilo terjatve iz naslova administrativne prepovedi odlo- 
žiti (129. člen). 

Kot posebno vrsto izvršbe na denarno terjatev ureja predlog 
zakona tudi izvršbo na sredstva na računih pri banki oziroma 
pri organizacijah za plačilni Dromet, ter na hranilne vloge. 
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Tudi v teh primerih gre za izvršbo na denarno terjatev, ki jo 
ima dolžnik proti banki oziroma drugi organizaciji iz naslova 
sredstev, ki jih ima pri njej na računu oziroma hranilni vlogi. 
Po jugoslovanskem zakonu je bila izvršba na sredstva na 
računu pri organizaciji, ki opravlja posle plačilnega prometa, 
urejena v posebnem poglavju o izvršbi proti pravnim osebam. 
Pri pripravi predloga novega zakona je prevladalo stališče, da 
posebno poglavje o izvršbi proti pravnim osebam ni več 
potrebno, saj mora biti izvršba proti pravnim in proti fizičnim 
osebam v načelu enotno urejena. Kljub temu veljajo za 
izvršbo na sredstva, ki jih imajo posamezniki na računu pri 
banki oziroma na hranilni vlogi, določene posebnosti. Tako 
so iz izvršbe izvzeta denarna sredstva, ki jih ima na računu 
oziroma hranilni vlogi posameznik iz naslova tekočih meseč- 
nih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe, oziroma na katere je 
izvršba omejena (131. člen). Vse več oseb dobiva plačo ozi- 
roma druge prejemke na tekoči račun ali hranilno knjižico, 
zato je treba preprečiti dvakratni rubež iste plače oziroma 
prejemka - najprej pri delodajalcu in nato še pri banki. Sklep 
o izvršbi na sredstva na računu pri banki ima hkrati učinek 
rubeža in prenosa v izterjavo: sodišče z njim naloži banki, naj 
dolžniku onemogoči razpolaganje z zneskom, za katerega je 
dovolilo izvršbo, po njegovi pravnomočnosti pa ta znesek 
izplača upniku (132. člen). Če je sodišče dovolilo izvršbo na 
sredstva na deviznem računu, jih banka preračuna v tolarje po 
svojem nakupnem tečaju na dan plačila, če se terjatev glasi v 
tuji valuti pa jo izplača v skladu z deviznimi predpisi (133. 
člen). Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti banko ali 
hranilnico, pri kateri ima dolžnik račun, in številko dolžniko- 
vega računa. Če izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti 
podatkov o dolžnikovem računu, pa navede banko, pri kateri 
naj sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem računu. V tem 
primeru mora založiti predujem za stroške poizvedb (134. 
člen). Pomembna je tudi določba 135. člena, ki banki nalaga 
dolžnost, da v primeru, kadar na računu ni sredstev, ali kadar 
dolžnik zaradi vezave z njimi ne more razpolagati, obdrži 
sklep v evidenci in na njegovi podlagi opravi izplačilo, koje to 
mogoče. V 136. členu pa predlog zakona ureja izvršbo na 
hranilno vlogo. Ta izvršba se lahko opravi na dva načina: z 
odvzemom hranilne knjižice - po pravilih, ki veljajo za izvršbo 
na terjatev, ki izhaja iz vrednostnega papirja, ter brez od- 
vzema hranilne knjižice - po pravilih, ki veljajo za izvršbo na 
računu pri banki. 

Za izvršbo na sredstva, ki jih ima dolžnik na računu pri 
organizacijah za plačilni promet, velja posebno pravilo o 
krajevni pristojnosti - po sedežu organizacije oziroma njene 
enote, ki vodi dolžnikov račun (137. člen). Po 145. členu se 
določbe o izvršbi na sredstva, ki jih ima dolžnik pri organiza- 
ciji za plačilni promet, smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na 
sredstva, ki jih ima podjetnik posameznik na računu, preko 
katerega zanj banka opravlja plačilni promet. 

Po 138. členu so iz izvršbe izvzeta sredstva, ki jih ima na 
računu država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, 
kolikor so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temelj- 
nih nalog oziroma dejavnosti, kot tudi sredstva, ki jih je 
samoupravni lokalni skupnosti zagotovila država za opravlja- 
nje zadev iz državne pristojnosti. Upnik mora v predlogu za 
izvršbo navesti svoj in dolžnikov račun (139. člen). Organiza- 
cija za plačilni promet opravi prenos sredstev z dolžnikovega 
na upnikov račun praviloma pred pravnomočnostjo sklepa o 
izvršbi, razen če je bil ta izdan na podlagi verodostojne listine 
(140. člen). V 141. do 144. členu so določbe o vrstnem redu 
poplačila terjatev, o poplačilu občasnih dajatev, o izvršbi proti 
solidarnim dolžnikom in vrstnem redu poplačila terjatev s 
posameznih računov. 

2.3. Izvršba na terjatev, da se izročijo stvari, in na druge 
premoženjske pravice (146. do 157. člen) 

Sledijo določbe o izvršbi na dolžnikovo terjatev, da mu mora 
tretji izročiti določeno premično ali nepremično stvar ali 
dobaviti določeno količino premičnih stvari. Za to izvršbo je 
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari 
(146. člen). Izvršba se opravi z rubežem te terjatve na izročitev 
stvari, z nienim prenosom na upnika in s prodaio stvari (147. 

člen). Za to izvršbo se smiselno uporabljajo določbe o izvri 
na denarno terjatev dolžnika (150. člen). j* 

S sklepom o prenosu terjatve sodišče naloži dolžnikove^ 
dolžniku, da mora stvari, na katere se nanaša terjatev, izroft 
uradni osebi ali komu drugemu v hrambo (151. člen). I 
prodajo premičnih stvari in poplačilo upnika iz zneska, dd 
Ijenega s prodajo teh stvari, veljajo določbe o izvršbi" 
premične stvari (152. člen), za prodajo nepremičnine in popi1 z' 
čilo upnika iz vrednosti nepremičnine pa določbe o izvršbi" P 
nepremičnine (155. člen). 

V 156. in 157. členu je urejena izvršba na druge premoženje^ a 

oziroma materialne pravice. Za to izvršbo je krajevno p' D 
stojno sodišče dolžnikovega stalnega oziroma začasnef 
prebivališča, izvršba pa se opravi tako, da sodišče dolžnih 
prepove razpolagati s pravico ter jo vnovči po določbah' . 
prodaji premičnih stvari. 

2.4. Izvršba na delež družbenika v družbi (158. in 159. členI p 
n 

Novost predstavlja ureditev izvršbe na delež družbeniki rt 
družbi. Za to izvršbo je krajevno pristojno sodišče, " n 
območju katerega je sedež družbe (158. člen). Izvršba s 

opravi z rubežem in prodajo deleža. Z rubežem pridobi upi* 
zastavno pravico na deležu. Sklep o rubežu se vroči 
družbi in vpiše v sodni register. Za prodajo deleža se smisell* 
uporabljajo določbe o prodaji nepremičnin (159. člen). 

2.5. Izvršba na nepremičnine (160. do 205. člen) 

Eno izmed najbolj obširnih poglavij zakona se nanaša 
izvršbo na nepremičnine. Za to izvršbo je krajevno pristop 
sodišče, na območju katerega je nepremičnina (160. člen) 
161. člena so našteta izvršilna dejanja, s katerimi se oprt 
izvršba na nepremičnino (zaznamba sklepa o izvršbi v zem 
ški knjigi, ugotovitev vrednosti nepremičnine, prodaja nep" 
mičnine in poplačilo upnikov). Upnik mora predlogu * 
izvršbo priložiti izpisek iz zemljiške knjige oziroma Iis0 
primerno za vpis dolžnikove lastnine (162. člen), v 205. čle* 
pa so posebna pravila za primer, če je zemljiška knjiga U* 
čena ali če nepremičnina sploh ni vpisana v zemljiško knjiy 

Po predlogu zakona lahko upnik predlaga izvršbo na netf 
mičnino ne glede na višino terjatve, vendar lahko dolžnit 
osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga, da 
sodišče dovoli izvršbo na drug predmet. Sodišče mora 
upniku možnost, da se o tem izjavi, dolžnikovemu predlof 
pa ugodi, če ta izkaže za verjetno, da bo terjatev poplaČtJ 
tudi z drugim izvršilnim sredstvom (163. člen). Upnik dO1 

poplačilno pravico na dolžnikovi nepremičnini z zaznantj 
sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi (163. člen). Poplačilna pr 
vica ima enake učinke kot zastavna pravica - učinkuje W 
proti tistemu, ki kasneje postane lastnik te nepremičnine, 
ima prednost pred zastavnimi in poplačilnimi pravicami, kif 

bile na isti nepremičnini pridobljene kasneje. 

V naslednjih členih predloga so določbe o učinku izvršbe * 
nekatere pravice na nepremičnini. Glede teh pravic je uveli* 
Ijena kombinacija prevzemnega in izbrisnega načela. PraW 
do poplačila svoje terjatve iz prodane nepremičnine ima t" 
zastavni upnik, ki ni predlagal izvršbe (166. člen), vendar r 
njegova zastavna pravica s prodajo nepremičnine ugas^ 
čeprav ni bil v celoti poplačan, razen če se kupec in zast^' 
upnik sporazumeta drugače (167. člen). Stvarne služnoS'1, 
prodajo ne ugasnejo, osebne služnosti in realna bremena P 
ne ugasnejo, če so bila vpisana v zemljiško knjigo pred vse'' 
zastavnimi pravicami in poplačilno pravico zahtevajoč" , 
upnika (168. člen). V 169. členu pa je urejen vpliv izvršbe » , 
najemno in zakupno razmerje: ti dve razmerji s prodajo , 
ugasnejo, ampak kupec vstopi v pravice najemodajalca 
roma zakupodajalca. V predlogu zakona ni več pose^ 
določbe za stanovanjska razmerja, ker so ta po novem P'* 
blikovana v najemna razmerja za nedoločen čas. 

Pri izvršbi na nepremičnine velja omejitev izvršbe samoj 
nepremičnine, ki so last kmeta. Iz izvršbe so izvzeta kmetifi 
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4 *emljišča in gospodarska poslopja, kolikor so dolžniku kmetu 
Potrebna za preživljanje njega in njegove družine, ter hiša v 
kateri stanuje. Tudi ta omejitev pa ne velja v primeru, če gre za 

it 'f^šbo za zavarovanje denarnih terjatev, zavarovanih s hipo- 
& e"° na tej nepremičnini (171. člen). 

đ V172- in 173. so pravila o ugotovitvi vrednosti nepremičnine, 
/i v '74. členu pa je uveljavljeno tako imenovano kritno načelo, 

tU Po katerem sodišče na predlog vsakogar, ki ima pravico biti 
p Poplačan iz nepremičnine pred upnikom, ki je zahteval 

'zvršbo, izvršbo ustavi, če se izkaže, da ugotovljena vrednost 
JjJJj^omlčnlne niti delno ne krije terjatve upnika, ki je zahteval 

" n <9 Uol°čbe 175. do 188. člena se našajo na prodajo nepremič- 
if ni ne. Nepremičnina se praviloma proda na ustni javni dražbi, 
>' s'rgnke in zastavni upniki pa se lahko dogovorijo tudi za 

drugačen način prodaje: pod roko ali preko osebe, ki se 
ukvarja s prometom z nepremičninami (177. člen). Tudi za 

,i Pr°dajo nepremičnine velja načelo najmanjšega ponudka. Pri 
Prvem poskusu prodaje nepremičnine ni dopustno prodati za 

i ««"' kot ocenieno vrednost. Po do sedaj veljavnem zakonu 
" m ^r?n,tenlno pri drugem poskusu nI bilo dopustno prodati za 
* bn n/ dve ,reti'n' ocenjene vrednosti, po novem pa naj bi je ne 
ii J m°9°če prodati za manj kot polovico ocenjene vrednosti, 
t un*L0, dan0 na zaP'sn,k Pri sodišču, se stranki in zastavni •d n

Py lahko sporazumejo, da se nepremičnina proda tudi za 
nitjo ceno (182. člen). Če nepremičnine ni mogoče prodati, 
odišče ustavi izvršbo, vendar upnik obdrži zastavno pravico 

na nepremičnini v zavarovanje svoje terjatve (188. člen). 

f, \do 203. členu so določbe o poplačilu upnikov. Po 190. 
" so/?* se iz kuPnme P°le9 upnikov, na predlog katerih je i ooiSće dovolilo izvršbo, poplačajo še drugi zastavni upniki, 
,, ®e°e' W imajo pravico do odškodnine za osebne služnosti in 
I/ Q ?a bremena, ki s prodajo ugasnejo, država za davščine ter 
d W Imajo proti dolžniku nekatere priviligirane terjatve 
t S[^!vn'ne, nekatere odškodninske terjatve, itd.). Iz zneska, 

°blienega s prodajo, se najprej poplačajo stroški izvršilnega 
« J °V°Pka, za zadnje leto zapadle davščine in priviligirane 
ti *rl°tve (191. člen), nato pa terjatve drugih upnikov, po vrst- 
( . redu, kot so bile njihove pravice vpisane v zemljiško 

"l'9o (192. člen). Vsak, ki ima pravico do poplačila, lahko 
Podbija terjatve drugih upnikov, ki imajo vpliv na poplačilo 

J*9ove terjatve (195. člen). Če je odločitev o obstoju terjatve 
ei'

sna od spornih dejstev, ga sodišče napoti na pravdo (196. 
,??)■ Posebna pravila veljajo za poplačilo nezapadlih (197. in 

Men) in pogojnih terjatev (199. člen). O razdelitvi zneska, 
(2nineQa 5 Prodai° nepremičnine, odloči sodišče na naroku ' ' člen). Po opravljenem naroku izda sodišče sklep o 
poplačilu upnikov in drugih oseb (202. člen), po pravnomoč- 

ni tega sklepa pa izda sklep o izbrisu pravic in bremen, ki s 
J ^ajo ugasnejo (203. člen). V 204. členu je še posebna 

'°čt>a o pravici dolžnika na prodanem stanovanju. Predla- 
je rešitev, po kateri naj bi dolžnik, ki kot lastnik stanuje v 

p °dani družinski stanovanjski hiši ali stanovanju, obdržal 
neb!-00 tu s,anovati kot najemnik za nedoločen čas. To pa naj 
ter velial° v Primaru, če bi prišlo do prodaje zaradi poplačila la tve iz naslova posojila za izgradnjo oziroma nakup hiše 

stanovanja, ali terjatve, zavarovane s pogodbeno 
stavno pravico na tej hiši oziroma stanovanju. 

3' ltvHba za uveljavitev nedenarne terjatve 

' Vročitev in dobava premičnih stvari (207. do 213. člen) 

nih!'retno določene (individualizirane) stvari, ki so pri dolž- 
i ' Urad Uradna oseba odvzame in jih izroči upniku. Enako ravna . i vo/;n"a oseba, če so takšne stvari pri neki drugi osebi, če jih je 

UPni? lzro6iti- v nasprotnem primeru prenese sodišče na 
t °seh dolžnil<ovo upravičenje s tožbo zahtevati od te druge 
i nm izročitev stvari <20e čl0n)- če stvari ni bilo mogoče ^aht pri dolžniku nitipri komu drugemu, pa lahko upnik 

Va plačilo vrednosti stvari (209. člen). 
Pos(n„ 
^'Oe Je enak' 60 ie obveznost v izročitvi določene koli- nadomestnih stvari 1210. člen). Če na opisani način upnik 

ne pride do stvari, ker jih ni bilo niti pri dolžniku niti pri kakšni 
drugi osebi, sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stro- 
ške kupi stvari drugje (211. člen). Če upnik tudi tako ne more 
priti do stvari, ki mu jih dolguje dolžnik, oceni sodišče vred- 
nost stvari in naloži dolžniku, da jo plača upniku (212. člen). 

Upravičenje izvršilnega sodišča, da naloži dolžniku plačilo 
vrednosti stvari, ki bi jo moral izročiti upniku, omogoči temu, 
da hitreje pride do odškodnine zanjo. Ni mu namreč treba 
vlagati tožbe. Rok, v katerem mora upnik predlagati izvršil- 
nemu sodišču naj naloži dolžniku, da mu plača vrednost stvari 
pa je kratek. Vendar zamuda roka upniku> ne škoduje. Še 
vedno lahko v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev škode 
(213. člen) 

3.2. Izpraznitev in izročitev nepremičnin (214. do 217. člen) 

Kadar je obveznost v izpraznitvi in izročitvi nepremičnine, jo 
uradna oseba izroči upniku potem, ko je iz nje odstranila vse 
osebe in stvari. Če dolžnikovih premičnih stvari, ki jih je treba 
odstraniti, ni mogoče izročiti dolžniku ali kateri od oseb, ki jih 
določa zakon, jih uradna oseba izroči v hrambo na dolžnikove 
stroške. Če jih dolžnik v danem roku ne prevzame, jih sodišče 
proda, iz izkupička poravna stroške hrambe in izvršbe, preo- 
stanek pa izroči dolžniku (216. in 217. člen). 

Po novem je upnik dolžan zagotoviti vse, kar je potrebno, da 
se lahko opravi izvršba (delovno silo, prevoz, prostor za 
hrambo stvari itd.). Na to ga mora sodišče opozoriti v sklepu o 
izvršbi. Če upnik ne ravna v skladu s to dolžnostjo, sodišče 
ustavi izvršbo (215. člen). 

3.3. Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti (218. do 223. 
člen) 

Obveznost je lahko takšno dejanje, ki ga opravi lahko tudi kdo 
drug in ne samo dolžnik, ali pa takšno, ki ga lahko opravi 
samo dolžnik. V prvem primeru sodišče upraviči upnika, da 
naroči izvedbo dejanja komu drugemu, ali pa da ga opravi 
sam. Pri tem lahko dolžniku na upnikov predlog naloži, da v 
naprej založi znesek za kritje stroškov, potrebnih za izvedbo 
dejanja (219. člen). Podoben je postopek izvršbe v primeru, če 
je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo iz 
izvršilnega naslova prišlo do spremembe, ki ni v skladu z 
upnikovo pravico (222. člen). 

V drugem primeru prisiljuje sodišče dolžnika k izvedbi dejanja 
z denarnimi kaznimi, ki jih lahko izreče do višine, ki jo določa 
zakon. Te se lahko ponavljajo toliko časa, dokler dolžnik 
dejanja ne izvrši, vendar ne dalj kot do takrat, ko seštevek 
vseh kazni doseže desetkratni znesek najvišje prve dopustne 
kazni (219. in 220. člen). Podobno ravna sodišče takrat, kadar 
dolžnik ne izvrši obveznosti, da mora nekaj dopustiti oziroma 
opustiti (221. člen), pa tudi v primeru ponovnega enakega 
motenja posesti, za kakršno je sodišče že izdalo izvršilni 
naslov, če gre za izvršitev dejanja, ki ga lahko opravi samo 
dolžnik (223. člen). 

3.4. Vrnitev delavca na delo (224. do 227. člen) 

Če mora delodajalec delavca po izvršilnem naslovu vrniti na 
delo, se vodi izvršba po 220. členu zakona, torej tako kot za 
izvršitev dejanja, ki ga lahko opravi samo dolžnik (226. člen). 
Delavec, ki ima izvršilni naslov za vrnitev na delo, pa lahko 
tudi predlaga, vendar samo, če je predlagal tudi vrnitev na 
delo, da mu mora delodajalec izplačati na račun plače 
mesečne zneske, ki so zapadli od pravnomočnosti odločbe o 
vrnitvi na delo pa vse do vrnitve na delo. To upravičenje pa 
delavcu, ki se ga ni poslužil, ne jemlje pravice zahtevati 
nadomestilo plače pred pristojnim sodiščem (227. člen) 

3.5. Vpis pravic v zemljiško knjigo (228. do 231. člen) 

Izvršbo na podlagi izvršilnih naslovov, ki se nanašajo na vpise 
v zemljiško knjigo, opravi sodišče tako, da dovoli ustrezen 
vpis (229., 230. in 231. člen). 

3.6. Razdelitev stvari (232. do 235. člen) 
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Delitev skupne stvari opravi sodišče tako, kot to določa izvr- 
šilni naslov: ali v naravi (fizična delitev), ali pa s prodajo in 
delitvijo izkupička (civilna delitev). 

3.7. Izjava volje (236. člen) 

Včasih nalaga izvršilni naslov dolžniku samo dolžnost, da 
poda določeno izjavo volje. Dolžnost izjave volje velja za 
izpolnjeno že s samo pravnomočnostjo izvršilnega naslova. 
Možno pa je, da zavisi dolžnost izjave volje od izpolnitve neke 
nasprotne obveznosti upnika. V takšnem primeru pa se šteje, 
da je dolžnik izjavil voljo šele takrat, ko je upnik izpolnil svojo 
obveznost. 

Zavarovanje 

Da dolžnik ne bi s svojim premožejem, na katerega je mogoče 
seči z izvršbo, razpolagal tako, da bi s tem (možno) bodočo 
izvršbo onemogočil, določa predlog zakona tudi sredstva, 
pogoje in postopek zavarovanja izvršitve (možnih) bodočih 
izvršilnih naslovov. Odvisno od sredstva zavarovanja je 
možno postopek zavarovanja izvesti še predno se je začel 
sodni ali upravni postopek, med postopkom, po njegovem 
koncu in vse, dokler izvršba ni opravljena. Namen zavarovanja 
pa ni že predhodna izvršitev terjatve iz izvršilnega naslova. 
Tega še ni in dokler ni postal pravnomočen tudi ni znano, 
kakšen bo in ali bo n. pr. tožbenemu zahtevku sploh ugodeno. 
Zato je s sredstvi zavarovanja možno uveljaviti samo takšne 
ukrepe, ki niso še izvršitev tistega, kar n. pr. zahteva tožnik s 
tožbo, ampak se z njimi samo zavaruje izvršitev (možnega ) 
bodočega izvršilnega naslova. 

Predlog zakona določa štiri sredstva zavarovanja: zastavno 
pravico na nepremičnini, zastavno pravico na premičnih in 
nepremičnih stvareh na podlagi sporazuma strank, pred- 
hodno odredbo in začasno odredbo (238. člen). V zvezi s 
vsakim sredstvom zavarovanja določa, katero sodišče je kra- 
jevno pristojno za izvedbo postopka. 

V postopkih zavarovanja se glede vprašanj, ki niso urejena v 
delu, ki ureja zavarovanje, smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki urejajo izvršbo (237. člen). 

4. Zastavna pravica na nepremičnini 

Z zastavno pravico na nepremičnini je mogoče zavarovati 
samo denarno terjatev, glede katere izvršilni naslov že obstoji 
(241. člen). Sodišče dovoli zastavno pravico na nepremičnini 
na predlog upnika. Zastavna pravica se pridobi z njeno 
vknjižbo v zemljiško knjigo. Pri tem je treba navesti tudi 
datum izvršljivosti terjatve (242. člen). Posledica vknjižbe 
zastavne pravice v zemljiško knjigo je, da se lahko opravi 
izvršba na to nepremičnino in s tem poplača upnikova terjatev 
tudi proti tistemu, ki je nepremičnino pridobil od dolžnika, kot 
je označen v izvršilnem naslovu, po vknjižbi zastavne pravice 
v zemljiško knjigo (243. člen). 

S. Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank. 

V 244. do 250. členu ureja zakon zavarovanje denarnih terja- 
tev z zastavno pravico na podlagi sporazuma strank. To 
obliko zavarovanja je mogoče dovoliti samo, če sta se stranki 
tako sporazumeli in sodišču sporazumno predlagali izvedbo 
postopka. Predmet zavarovanja je praviloma dolžnikova 
nepremičnina ali premična stvar, po izrecni zakonski določbi 
pa je mogoče terjatev zavarovati tudi z zastavno pravico na 
premični ali nepremični stvari, ki je last tretje osebe (245. 
člen). 

Predlog zakona kot osnovno rešitev predvideva, da se spora- 
zum o obstoju terjatve in njenem zavarovanju z zastavno 
pravico sklene v obliki notarskega zapisa, za odločanje o 
predlogu za zavarovanje, za samo zavarovanje in za izvršbo za 
poplačilo zavarovane terjatve pa je pristojno sodišče. Taka 
ureditev bi prispevala k razbremenitvi sodišč. Kot variantno 
možnost pa predlog zakona predvideva, da bi se tak spora- 

zum sklepal pred sodiščem in pred notarjem (Varianta k 250V' 
členu). las 

Zavarovanje na nepremičnini se izvede z vknjižbo zastavni*4 

pravice v zemljiški knjigi, na premičnini pa z rubežem (247; 
člen). Zavarovanje bodoče ali pogojne terjatve na nepremifr* 
nini se opravi s predznambo zastavne pravice v zemljiške' 
knjigi. V tem primeru stranki tudi določita, kako bo upnik tdru 

predznambo opravičil, če je ne opraviči, pa lahko dolžni*0 

zahteva njen izbris. ™ 

Prednost tega sredstva zavarovanja je, da upniku pred izvršbi 
ni treba izposlovati v pravdnem ali kakšnem drugem postopkih 
izvršilnega naslova. Izvršilni naslov je namreč že zapisnik fljr- 
sporazumu strank. Čim pa sodišče ugotovi, da je postal spor* 
razum strank o zavarovanju terjatve izvršljiv, na predlof' 
upnika dovoli in opravi izvršbo na zastavljeni stvari po določ- 
bah, ki urejajo izvršbo na nepremičninah oziroma na premic* 
ninah, odvisno od vprašanja, na kakšni stvari je bila ustanov 
Ijena zastavna pravica (248. člen). 

V novem 249. členu zakon ureja zavarovanje z zastavno pra- 
vico na nepremičnini na podlagi sporazuma strank, kadi 
nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo. V tem primeri 
opravi sodišče rubež nepremičnine, ki ga razglasi na sodn1 

deski in zaznamuje na listini, ki je primerna za vknjižbf 
dolžnikove lastninske pravice. ^ 

V 250. členu pa so pravila o zavarovanju z ustanovitvia> 

zastavne pravice na deležu družbenika. Na podlagi spora*. 
zuma strank opravi sodišče rubež družbenega deleža, p1 

zapadlosti terjatve pa ga proda po pravilih, ki veljajo 
izvršbo na delež družbenika v družbi. 1 

8. Predhodne odredbe 

S predhodno odredbo se zavaruje samo denarna terjatev U 
izvršilnega naslova, ki ga je izdalo domače sodišče ali drui 
domač organ, ki še ni postala izvršljiva, ali pa iz poravnave, N 
je po 16. členu zakona izvršilni naslov, če še ni zapadla ' 
plačilo. Za to, da sodišče ugodi upnikovemu predlogu 
izdajo predhodne odredbe, mora biti izpolnjen poseben pogo, 
- upnik mora verjetno izkazati nevarnost, da bo brez izdaji 
prehodne odredbe uveljavitev terjatve onemogočena ali prt 
cej otežkočena. Kdaj bo izpolnjen ta pogoj, zavisi od vsakegl 
posameznega primera in vseh okoliščin, ki ga spremljajo (252 
člen). Vendar pa zakon v 253. členu taksativno našteje pd 
primerov, v katerih se vedno šteje, da je takšna nevarnos> 
izkazana. V omenjenih primerih je zato upniku ni treba # 
posebej izkazovati. 

Tudi plačevanje v bodoče nastajajočih obveznosti iz pravni 
naslovov, naštetih v 254. členu zakona, ki običajno zapadajo1 

plačilo vsak mesec v enakih mesečnih zneskih, je možno pO" 
enakimi pogoji zavarovati s predhodno odredbo, vendar nit 
več za eno leto v naprej. Obstoj nevarnosti pa se v w" 
primerih domneva takrat, če je bilo treba zoper dolžnika & 
zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, oziroma i( 
bila zaradi neplačila zapadlega zneska izvršba že predlagana 

Na podlagi predhodnih odredb, ki so dovoljene (255. členi 
upnik denarja še ne dobi. Z njimi se dolžniku samo preprev 
takšno razpolaganje s svojim premoženjem, ki bi prepreči'K> 
ali otežkočilo poplačilo upnikovih terjatev po nastopu izvršijo 
vosti izvršilnih naslovov. Tudi če je treba iz razlogov, da ne & 
prišlo do škode, n. pr. zarubljene premičnine prodati ali doli• 
nikove terjatve izterjati, denarja ne dobi upnik ampak & 
shrani pri sodišču (255. do 257. člen). 

Sodišče določi čas, za katerega dovoljuje predhodno 
odredbo. Če pa so pogoji za izvršbo izpolnjeni pred potekof 
časa, za katerega je bila predhodna odredba dovoljena, mori 
upnik v 15 dneh od nastanka pogojev za izvršbo to predlagaj 
sicer sodišče izvrševanje predhodne odredbe ustavi (260' 
člen). V 259. členu so določeni primeri, v katerih sodišče med 
izvajanjem zavarovanja s predhodno odredbo postopa' 
ustavi. Če je upnik neutemeljeno izposloval izdajo predhodni 
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l'dredbe, mora dolžniku povrniti škodo, ki mu je zaradi tega 
lastaia. 

{• Začasne odredbe 

<•' začasno odredbo se zavaruje tako denarna kot tudi nede- 
frna terjatev. Sodišče jo izda samo na upnikov predlog. Če 

ru9 zakon tako določa, izda sodišče začasno odredbo tudi 
10 uradni dolžnosti (n. pr. 412. oziroma 428. člen zakona o 
favdnem postopku). Začasno odredbo izda sodišče že pred 
Metkom sodnega ali upravnega postopka, med njim ali pa 

> njem vse dokler izvršba ni opravljena. Samo če so že 
Polnjeni pogoji za predhodno odredbo, s katero se lahko 
^seže isti cilj, izdaja začasne odredbe ni dovoljena (262. in 
4- člen). Če je potrebno, izda sodišče za zavarovanje iste 
rjatve tudi več različnih začasnih odredb (271. člen). 

teoriji in praksi je bilo sporno vprašanje, ali ima sklep o 
Masni odredbi, ki ga izda sodišče v pravdnem ali v kakšnem 

'rugem postopku, značaj izvršilnega naslova ali sklepa o 
'vršbi. Predlagatelj meni, da je zaradi večje učinkovitosti 
darovanja bolj sprejemljiva rešitev, da ima sklep o začasni 
iredbi, izdan v kakšnem drugem postopku, enak učinek, kot 
'bi bil izdan v postopku zavarovanja. Predlog zakona zato v 

. 3-ilenu določa, da ima tak sklep učinek sklepa o izvršbi. 
'Odišče, ki ga je izdalo, ga odstopi sodišču, ki bi bilo pristojno 

r® 'zvršbo, da opravi na njegovi podlagi neposredna dejanja 
*Vršbg oziroma zavarovanja. Takšna rešitev v večji meri 
aruia interese upnika saj mu ni treba na podlagi sklepa o 

začasni odredbi posebej predlagati še njeno izvršitev, n. pr. 
izročitev v hrambo stvari, s katero mu je prepovedano razpo- 
laganje. 

Za zavarovanje denarne in nedenarne terjatve mora upnik 
izkazati verjetnost obstoja terjatve in nevarnosti, da bo dolž- 
nik sicer onemogočil ali otežil izterjavo. Začasno odredbo za 
zavarovanje nedenarne terjatve izda sodišče tudi, če je to 
potrebno zaradi preprečitve uporabe sile ali nastanka nena- 
domestljive škode. V nobenem primeru pa ni treba izkazovati 
nevarnosti, če se izkaže kot verjetno, da ne bo dolžnik zaradi 
začasne odredbe pretrpel nobene škode, ali spmo neznatno. 
Niti nevarnosti niti verjetnosti obstoja terjatve upniku ni treba 
izkazovati, če založi varščino za škodo, ki bi jo zaradi začasne 
odredbe utegnil utrpeti dolžnik. Po zakonu pa se šteje, da je 
nevarnost vedno podana, če bi bilo treba terjatev uveljaviti v 
tujini (265., 267. in 270. člen). 

Zakon določa vrste začasnih odredb, ki jih sodišče lahko izda 
za zavarovanje denarnih (266. člen) in nedenarnih (268. člen) 
terjatev. Vrste začasnih odredb navaja samo primeroma. 

Sodišče določi, koliko časa naj začasna odredba traja. Zakon 
pa nadalje v 272. in 273. členu določa, kako mora upnik 
ravnati, da jo vzdrži v veljavi, oziroma kakšne so posledice, če 
upnik zaradi vzdrževanja začasne odredbe v veljavi ne ravna 
tako, kot določa zakon. Tudi pri začasni odredbi velja, da 
mora upnik povrniti dolžniku škodo, ki mu je nastala zaradi 
začasne odredbe, če jo je upnik neutemeljeno predlagal. 

'"SLEŽKE 
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POROČILO O OBRAVNAVI IN 

SPREJETJU RAZLAGE 138. ČLENA IN 

TRETJEGA ODSTAVKA 248. ČLENA 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZRORA 

Komisija za poslovnik 

Na podlagi 134. in 334. člena poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94) pošiljamo razlago 140. 

člena In tretjega odstavka 240. člena poslovnika držav- 
nega zbora. 

Predsednik komisije 
dr. Ciril Ribičič. I.r. 

^misija za poslovnik je na 44. seji, dne 20. 12. 1995 sprejela na zahtevo vodje poslanske skupine g. Zmaga Jelinčiča 
razlago tretjega odstavka 248. člena poslovnika državnega 
*bora (v nadaljevanju: poslovnik). V zahtevi predlagatelj pred- 
'a9a komisiji, da sprejme za omenjeni odstavek 246. člena 
^slednjo razlago: »V primeru odstopa predsednika delov- 
na telesa državnega zbora sklicuje in vodi seje delovnega 
e|esa podpredsednik delovnega telesa od dneva odstopa 
Predsednika dalje, do izvolitve novega predsednika,« oziroma 
Podlaga, da komisija začne postopek za spremembo tega 
^stavka 248. člena poslovnika, ki bi sledila predlaganemu 
°®sedilu razlage. 

^misija za poslovnik pa je sklenila, da v skladu z drugo 
^neo 134. člena poslovnika razširi predlagano zahtevo za 
*?lago ie na razlago 140. člena poslovnika (naloge pred- 
pdnika delovnega telesa), saj predlagatelj zahteve povezuje 
dajanje tretjega odstavka 248. člena poslovnika s položajem, 
Nogami predsednika delovnega telesa oziroma podpredsed- 
,'Ka delovnega telesa v času, ko je predsednik delovnega 
*tasa odstopil s tega položaja pa vse do izvolitve novega 

Predsednika delovnega telesa. 
t, 
^'?ni komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (9 
"'šotnih, 9 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo: 

razlago: 

tretjega odstavka 248. člena 

^primeru, da poslanec ali funkcionar državnega zbora pisno 
jj«vi, da odstopa, njegova funkcija preneha z dnem seje, ko 
v oil državni zbor obveščen o njegovem odstopu (tretji odsta- 

* 248. člena poslovnika). 

JVlsednik državnega zbora mora poslance obvestiti o 
3'opu iz prejšnjega odstavka na prvi naslednji redni ozi- 

izredni seji (drugi odstavek 248. člena poslovnika). 

b) razlago 148. člena: 

Predsednik delovnega telesa LAHKO opravlja naloge iz 148. 
člena poslovnika vse od trenutka, ko je podal pisno izjavo o 
odstopu (248. člen poslovnika) do dneva seje državnega 
zbora, na kateri so poslanci seznanjeni z odstopom. V pri- 
meru, da predsednik svoje funkcije ne želi več opravljati, 
oziroma potem, ko je bil državni zbor seznanjen z njegovim 
odstopom, naloge iz 148. člena poslovnika opravlja namesto 
njega podpredsednik delovnega telesa in to vse do izvolitve 
novega predsednika delovnega telesa.« 

Člani komisije pa so soglasno (9 ZA, 0 PROTI) sprejeli še 
naslednji 

priporočili: 

»1. V primeru, da delovno telo še nima izvoljenega predsed- 
nika delovnega telesa, podpredsednik pa je odsoten, ga nado- 
mešča v odsotnosti član, ki ga predhodno pooblasti podpred- 
sednik delovnega telesa, oziroma, če takšnega pooblastila ni, 
najstarejši član delovnega telesa. 

2. Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
naj v primeru odstopa predsednika ali podpredsednika delov- 
nega telesa čim preje (do prve naslednje redne seje) predlaga 
državnemu zboru kandidata za novega predsednika.« 

Obrazložitev 

Člani komisije so ob obravnavanju zahteve za tolmačenje 
tretjega odstavka 248. člena poslovnika in ponujenega pred- 
loga razlage sklenili, da je predmetna določba povsem jasna 
in da ne dopušča predlaganega tolmačenja. Sprejetje predla- 
gane razlage bi bilo v nasprotju s tretjim odstavkom omenje- 
nega člena, obenem pa bi tudi širilo določbe poslovnika, kar 
je v nasprotju s pravnim razumevanjem instituta »razlage 
poslovnika«. Zato so predlog razlage zavrnili. 
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Vseeno pa so člani sklenili, da, v izogib možnim dvomom 
prakse glede vsebine tretjega odstavka 248. člena, z razlago 
poudarijo, da odstop poslanca ali funkcionarja državnega 
zbora pravno učinkuje od dneva, ko se državni zbor seznani z 
njegovim pisnim odstopom. Ta seznanitev pa je lahko na 
redni oziroma izredni seji državnega zbora. 

Člani komisije so še sklenili, da sprejmejo tudi razlago 148. 
člena poslovnika. Predlagatelj zahteve g. Zmago Jelinčič 
namreč v svoji zahtevi povezuje izvajanje tretjega odstavka 
248. člena poslovnika s položajem, nalogami predsednika 
delovnega telesa oziroma podpredsednika delovnega telesa v 
času, ko je predsednik delovnega telesa odstopil s tega polo- 
žaja pa vse do izvolitve novega predsednika delovnega telesa. 
V podporo nujnosti sprejetja razlage so bila članom tudi že v 
praksi obstoječa konkretna vprašanja glede nadomeščanja 
odsotnega predsednika delovnega telesa. Stooseminštiride- 
seti člen poslovnika namreč določa naloge in pravice pred- 
sednika in podpredsednika delovnega telesa. Povsem 
nesporno je, da predsednika v primeru njegove odsotnosti 
glede vseh pooblastil nadomešča podpredsednik delovnega 
telesa. Glede primera, ko je predsednik odstopil s tega polo- 
žaja, novi predsednik pa še ni izvoljen, pa so člani opozorili, 
da lahko dosedanji predsednik funkcije opravlja vse do 
dneva, ko se državni zbor seznani z njegovim odstopom. V 
primeru, da te funkcije ne želi opravljati, pa ga nadomesti 
podpredsednik delovnega telesa. Podpredsednik delovnega 

BELEŽKE 

telesa bo opravljal funkcije iz 148. člena tudi še potem, ko se 
bo državni zbor seznanil z odstopom predsednika delovnega 
telesa in to vse do izvolitve novega predsednika delovnega 
telesa. 

Člani pa so ugotovili, da poslovnik ne določa, kdo nadomešča 
podpredsednika delovnega telesa v opisani situaciji. Ker ni 
poslovniške določbe, so člani sklenili, da delovnim telesom 
priporočilo, da podpredsednika nadomešča član, ki ga je 
predhodno pooblastil podpredsednik. Če takšnega predhod- 
nega pooblastila ni, podpredsednika nadomešča najstarejši 
član delovnega telesa. Ponujeno priporočilo ima svojo pravno 
podlago v poslovniških rešitvah pri smiselno enakih situacijah 
in sicer: (1) nadomeščanje predsednika delovnega telesa s 
strani podpredsednika ima oporo v drugem odstavku 112. 
člena poslovnika, ko predsednika državnega zbora nado- 
mešča predhodno pooblaščeni podpredsednik državnega 
zbora in (2) predsedovanje s strani najstarejšega člana delov- 
nega telesa oporo v drugem odstavku 10. člena poslovnika 
(vodenje seje ob konstituiranju državnega zbora). Člani so 
sklenili, da bi bilo potrebno v spremembah poslovnika 
ustrezno zapolniti to pravno praznino. Obenem s tem priporo- 
čilom pa so se člani še obrnili na KVIAZ in jim priporočili, da v 
primeru odstopa predsednika delovnega telesa čim preje pri- 
pravijo spremembo »odloka o sestavi delovnega telesa in o 
izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov delovnega 
telesa«. 

* 
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