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Predlog zakona o 

PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PROMETNEM DAVKU 

(ZPVSPD) 

- EPA 386 - II - hitri postopek 

Skupina poslancev 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. List št. 40/ 
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci 

■ PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
PROMETNEM DAVKU (ZPD-E) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 201. člena poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog 

zakona Državni zbor obravnava in sprejme po hitrem postopku, 
ker gre za izredne potrebe države, da se zavaruje ustavnost. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ, vam 
sporočamo, da bomo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani 
poslanci. 

Skupina poslancev 
Bogomir Špiletič, l.r. 

Janez Janša, l.r. 
Jožef Jerovšek, l.r. 

Franc Jazbec, l.r. 

1. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

državni zbor je na svoji 18. izredni seji ponovno odločal o Zakonu 
s spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno 
varnost in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Prometnem davku na katera je državni svet izglasoval veto. 
Zakona je potrdil kljub temu, da sta oba vsebovala določbo, da 
Pričneta veljati 1.1.1998, kar je en teden pred sprejetjem in 16. dni 
pred objavo v uradnem listu. Takšni določbi pa sta v očitnem 

nasprotju z ustavo, ki določa, da lahko zakoni začnejo veljati šele 
po objavi in ne morejo veljati za nazaj. Ukinitev teh dveh zakonov 
je najenostavnejši način za izhod iz nevzdržne situacije, ki je 
nastala zaradi njunega sprejema. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen zakona je čimprej odpraviti nerazumno stanje, ki je nastalo 
s sprejemom očitno neustavnih zakonov. Najlažja pot je ukinitev 
obeh in s tem dati vladi možnost, da pripravi nova zakona, ki 
bosta skladna z ustavo. 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel finančnih posledic, ker se zakona še nista 
začela izvajati in se uvaja stanje pred sprejemom obeh zakonov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati "Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD- 

E)", ki ga je državni zbor sprejel 8.1.1998. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Člen določa ukinitev veljavnosti zakona, ki sta očitno 
protiustavna. 
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Predlog zakona o 

PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 

VARNOST (ZPVSPV) 

- EPA 385 - II - hitri postopek 

Skupina poslancev 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. List št. 40/ 
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci 

■ PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-B) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 201. člena poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog 

zakona Državni zbor obravnava in sprejme po hitrem postopku, 
ker gre za izredne potrebe države, da se zavaruje ustavnost. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ, 
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani 
poslanci. 

Skupina poslancev 
Bogomir Špiletič, l.r. 

Janez Janša, l.r. 
Jožef Jerovšek, l.r. 

Franc Jazbec, l.r. 

I. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Državni zbor je na svoji 18. izredni seji ponovo odločal o Zakonu 
0 spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno 
varnost in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Prometnem davku na katera je državni svet izglasoval veto. 
Zakona je potrdil kljub temu, da sta oba vsebovala določbo, da 
Pričneta veljati 1.1.1998, kar je en teden pred sprejetjem in 16. dni 
Pred objavo v uradnem listu. Takšni določbi pa sta v očitnem 

nasprotju z ustavo, ki določa, da lahko zakoni začnejo veljati šele 
po objavi in ne morejo veljati za nazaj. Ukinitev teh dveh zakonov 
je najenostavnejši način za izhod iz nevzdržne situacije, ki je 
nastala zaradi njunega sprejema. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen zakona je čimprej odpraviti nerazumno stanje, ki je nastalo 
s sprejemom očitno neustavnih zakonov. Najlažja pot je ukinitev 
obeh in s tem dati vladi možnost, da pripravi nova zakona, ki 
bosta skladna z ustavo. 

28. januar 1998 5 poročevalec, št. 10 



3. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel finančnih posledic, ker se zakona še nista 
začela izvajati in se uvaja stanje pred sprejemom obeh zakonov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 2. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati "Zakon o Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike 
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno Slovenije, 
varnost (ZPSV-B)", ki ga je državni zbor sprejel 8.1.1998. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Člen določa ukinitev veljavnosti zakona, ki sta očitno 
protiustavna. 

poročevalec, št. 10 6 28. januar 1998 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJD (ZPIZ-?) 

- EPA 375 - II - hitri postopek 

Poslanec Ivan Kebrič je dne 15. januarja 1998 predložil v 
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-?) - hitri postopek, EPA 375 - II. 

Dne 3. aprila 1997 je navedeni poslanec predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva obravnava (EPA 
71 - II), dne 19. decembra 1997 pa še predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - hitri postopek (EPA 
361 - II), ki urejata enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka o predlogu zakona, ki ju je 
predložil poslanec Ivan Kebrič še nista končana, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil Državnemu 
zboru v obravnavo dne 15. januarja 1997. 

IVAN KEBRIČ 
Poslanec DZ 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava 
po hitrem postopku. Predlog za tak postopek utemeljuje s 
tem, da je sprejem sprememb zakona nujen, ker bo sicer prišlo 
do težav pri izvajanju Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo na sejah Državnega zbora in 
delovnih teles Državnega zbora sodeloval kot predlagatelj. 

Ivan Kebrič, l.r. 
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I. UVOD povprečje preteklega leta. 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo in 
dopolnitev zakona 

1.1 Omejitev pogojev za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine 

Po določbi 40. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS št.12/92, 5/94 in 7/96) pridobi pravico 
do predčasne pokojnine zavarovanec, ki je dopolnil najmanj 35 
let pokojninske dobe in 58 let starosti (moški) oziroma 30 let 
pokojninske dobe in 53 let starosti (ženska), v naslednjih primerih: 

- če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali redne 
likvidacije organizacije ali zaradi stečaja nad obratovalnico 
delodajalca in mu ni možno zagotoviti druge zaposlitve; 

- če mu delovno razmerje preneha iz operativnih razlogov po 
predpisih o delovnih razmerjih; 

- če je zavarovanec delovni invalid II. ali III. kategorije; 

- če je nezaposlen in je bil v zadnjih 24. mesecih najmanj 12 
mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve. 

Med navedenimi pogoji je le za delavce, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi nujnih operativnih razlogov pri delodajalcu 
možen subjektivni vpliv; v vseh drugih primerih pa se s predčasno 
upokojitvijo sanira že objektivno nastalo stanje. 

V večini primerov pride do predčasne upokojitve delavcev, ki so 
izgubili zaposlitev zaradi operativnih razlogov oziroma kot presežni 
delavci. Ta oblika predčasnega upokojevanja se je razširila 
predvsem zaradi možnosti, da se delodajalec izogne 
obveznostim, ki jih ima do presežnega delavca, predvsem plačilu 
odpravnine in nadomestila v času šestmesečnega čakanja pred 
prenehanjem delovnega razmerja, če starejši delavec soglaša z 
uvrstitvijo med presežne delavce zato, ker s tem pridobi pravico 
do predčasne pokojnine. 

Po 29. členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/ 
91) se za nujne operativne razloge v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu štejejo tehnološki, organizacijski ali strukturni razlogi, 
ki prispevajo k večji učinkovitosti organizacije oziroma delodajalca, 
ekonomski razlogi in ukrepi države. Upoštevajo se le nujni 
operativni razlogi, zaradi katerih je delo delavca v organizaciji ali 
pri delodajalcu nepotrebno za dalj kot šest mesecev in mu zaradi 
tega preneha delovno razmerje. Zahtevku za uveljavitev 
predčasne pokojnine mora organizacija ali delodajalec priložiti 
potrdilo, da je delavcu delovno razmerje prenehalo zaradi 
operativnih razlogov, in skladno s programom razreševanja 
presežkov delavcev, sprejetim po 35. členu zakona o delovnih 
razmerjih. 

1.2 Sprememba načina usklajevanja pokojnin 

Po veljavnem zakonu se pokojnine usklajujejo na podlagi uradnih 
statističnih podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih 
delavcev na območju republike. 

Izjemoma se februarske pokojnine ne uskladijo glede na gibanje 
povprečnih plač, ugotovljeno za december preteklega leta, temveč 
se namesto decembrskih plač upošteva povprečna plača na 
zaposlenega v republiki iz preteklega leta, povečana z rastjo 
življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta glede na 

Navedeni način usklajevanja je nepregleden, zato ga upokojenci 
zavračajo. 

1.3 Dokup časa rednega študija in časa služenja 
obveznega vojaškega roka 

Po določbi 216. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: 
ZPIZ) se zavarovancu oziroma uživalcu pokojnine ob pogoju, da 
plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
upošteva v zavarovalno dobo čas zaključenega rednega šolanja 
na višji in visoki stopnji in čas služenja vojaškega roka. 

Smoter pravice do dokupa navedenih obdobij v zavarovalno dobo 
je v tem, da se tudi zavarovancem, ki so se zaradi rednega 
študija ali služenja obveznega vojaškega roka kasneje vključili v 
zavarovanje, omogoči enakopraven položaj z ostalimi zavaro- 
vanci. Po določbi 39. člena ZPIZ je namreč minimalna starost za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine s polno pokojninsko 
dobo določena ob predpostavki, da se zavarovanci vključijo v 
zavarovanje z dopolnjenim osemnajstim letom starosti in so nato 
nepretrgoma zavarovani. V takšnem primeru moški dopolni 40 let 
pokojninske dobe pri 58 letih starosti, ženska pa dopolni polno 
pokojninsko dobo 35 let pri 53 letih starosti. Zavarovanci, ki so se 
prvič vključili v zavarovanje pri starosti 25 let ali pri še višji starosti, 
ker so se šolali na višjih ali visokih šolah ali so služili obvezni 
vojaški rok, so zato na slabšem od drugih zavarovancev, ker 
dopolnijo polno pokojninsko dobo šele kasneje in se z nepolno 
pokojninsko dobo lahko upokojijo šele pri starosti 63 let (moški) 
oziroma 58 let (ženske). 

V tem členu je ta neenakopravnost odpravljena tako, da je 
zavarovancem ali upokojencem omogočeno naknadno plačilo 
prispevkov za zavarovanje v času rednega študija in služenja 
vojaškega roka. Pri tem gre za določeno obliko prostovoljne 
vključitve v zavarovanje za nazaj. Za naprej je prostovoljno 
zavarovanje v času rednega študija na višjih ali visokih šolah ter 
za čas služenja vojaškega roka urejeno v 24. členu tega zakona. 

Ker gre pri tej obliki dokupa za vštevanje obdobij, ki so jih 
zavarovanci prebili zunaj obveznega zavarovanja zaradi razlogov, 
ki so v skupnem interesu, je znesek prispevkov ugodnejši kot pri 
drugih oblikah dokupa. Po določbi 239. člena ZPIZ se namreč za 
dokup enega meseca rednega šolanja v zavarovalno dobo določi 
prispevek po skupni stopnji prispevka za ožji obseg pravic, ki se 
obračunava za zavarovanca in delodajalca od osnove v višini 
zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in 
prispevke po povprečni republiški stopnji. Po vrednosti za maj 
1997 znaša prispevek za dokup enega meseca študija ali služenja 
vojaškega roka 19.600 SIT. Prispevek za dokup enega leta 
zavarovanja znaša 235.208 SIT. V letu 1996 se je zaradi znižanja 
splošne prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje od 26,6% na 22,18%, dokup časa rednega študija 
in služenja vojaškega roka realno pocenil za 9,1%. 

Zavarovanec, ki z dokupom študijskih let dopolni 40 let pokojninske 
dobe (moški) oziroma 35 let pokojninske dobe (ženske), se na 
tej podlagi lahko upokoji že po dopolnitvi 58 let starosti (moški) 
oziroma 53 let starosti (ženske), ne pa pet let kasneje, kot je 
predvideno za zavarovance in zavarovanke z nepolno 
pokojninsko dobo. To praktično pomeni, da lahko zavarovanec 
za ceno enega meseca dokupljene pokojninske dobe pridobi en 
dodaten (predčasno prejet) obrok pokojnine. 

Obseg te ugodnosti je odvisen od višine odmerjene pokojnine, 
saj ob prispevku za dokup pokojninske dobe za čas študija, ki je 
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enak za vse zavarovance in znaša 19.600 SIT, na ta način 
pridobljen dodaten obrok pokojnine znaša od najmanj 49.263 SIT 
do največ 239.104 SIT. Iz navedenega je razvidno, da 
upravičenec dobi večkratno povrnjen denar, ki ga je plačal za 
dokup enega meseca pokojninske dobe za čas študija že z 
izplačilom prvega obroka pokojnine. Tistemu z najvišjo pokojnino 
se že s prvim obrokom pokojnine pokrijejo stroški za dokup 
enega leta pokojninske dobe. 

Naslednja ugodnost iz dokupa dobe je povečanje odmernega 
odstotka za odmero pokojnine glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo. Za vsakih šest mesecev pokojninske dobe se namreč 
odstotek za odmero pokojnine poveča za eno odstotno točko. 
Tudi na ta račun dobi upravičenec večkratno povrnjen denar za 
dokup študija. Za dokup šestih mesecev pokojninske dobe 
zavarovanec plača 117.604 SIT in na tej podlagi pridobi povečanje 
pokojnine za en odstotek pokojninske osnove, kar znaša od 
najmanj 553,1 SIT mesečno do največ 2.679 SIT mesečno. 
Upoštevati velja tudi starost zavarovanca ob upokojitvi in spol 
oziroma število pričakovanih obrokov tako povečane pokojnine, 
ki po mortalitetnih tablicah Statističnega urada Republike Slovenije 
znaša za 52 let staro žensko 320 mesečnih obrokov, za moškega 
pri starosti 58 let pa 211 mesečnih obrokov pokojnine. 

Pri presoji cene za dokup časa rednega študija in časa služenja 
vojaškega roka je možna primerjava s prostovoljno vključitvijo v 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi teh dejavnosti. 
Po določbi 232. člena ZPIZ imajo zavarovanci, ki se prostovoljno 
vključijo v zavarovanje, pravico do proste izbire zavarovalne 
osnove s tem, da ne more biti nižja od zneska zajamčene plače, 
ki trenutno znaša 35.173 SIT bruto. Minimalni prispevek za en 
mesec zavarovanja v času študija ali služenja vojaškega roka 
torej znaša 8.564,6 SIT. 

Pri primerjanju prispevka za tekoče zavarovanje v času rednega 
študija in služenja obveznega vojaškega roka ter prispevkov za 
dokup takšnih obdobij, ki so bila dopolnjena pred letom 1992, pa 
je nujno upoštevati tudi druge okoliščine. Med njimi je najbolj 
pomembno dejstvo, da zavarovanec z dokupom, ki ga opravi 
neposredno pred upokojitvijo, takoj pridobi pravico do pokojnine 
pred rokom, s katerim bi se lahko sicer upokojil, medtem ko bodo 
študentje, ki so se prostovoljno vključili v zavarovanje, na tej 
Podlagi prišli do pokojnine šele čez 35 oziroma 40 let, hkrati pa 

obstaja tveganje, ali bodo sploh doživeli pokojnino, oziroma ali. 
vmes ne bo prišlo do bistvenih sprememb zavarovanja. Za 
ilustracijo lahko povem, da je zaradi podobnih razlogov zavarovalna 
premija pri življenjskem zavarovanju za enak znesek mesečne 
rente za zavarovanca, ki bo pridobil rento čez 40 let, več kot 
desetkrat nižja od mesečne premije, ki jo mora plačevati zavaro- 
vanec, ki bo pravico do rente pridobil v petih letih. 

Prispevki za dokup časa šolanja ali služenja obveznega vojaškega 
roka so praviloma nižji od prispevkov za druge oblike dokupa. 
Tako se prispevek za dokup časa, ko je zavezanec opravljal 
obrtno ali kakšno drugo samostojno dejavnost, kmetijsko 
dejavnost, dela pri sečnji, obdelavi in spravilu lesa, športno 
dejavnost kot vrhunski športnik in časa v delovnem razmerju v 
državi, s katero ni bil sklenjen sporazum o socialnem 
zavarovanju, obračuna od osnove, ki se določi v valoriziranem 
znesku zavarovančeve povprečne plače iz prejšnjega 
koledarskega leta. Prispevek se obračuna po stopnjah, kakršne 
veljajo v času vložitve zahtevka za dokup za zavarovanje za 
širši obseg pravic. Osnova za dokup ne more biti nižja od bruto 
zneska najnižje pokojninske osnove. 

Še dražji je dokup zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev, ki je 
določen za presežne delavce. Prispevek za dokup takšne 
pokojninske dobe se izračuna tako, da se zavodu pokrijejo vsi 
dodatni izdatki, ki jih bo v povprečju utrpel zato, ker zavarovanec 
z dokupljeno dobo prične uživati pokojnino prej in, ker se mu 
pokojnina odmeri v višjem odstotku pokojninske osnove. 
Prispevek se izračuna v dveh delih. Najprej se izračuna 
kapitalizirana vrednost obrokov pokojnine, ki jih bo zavarovanec 
prejel do dne, s katerim bi lahko pridobil pravico do starostne 
pokojnine, če ne bi dokupil pokojninske dobe. Drugi del prispevka 
se določi tako, da se od zneska pokojnine, izračunanega ob 
upoštevanju dokupljene pokojninske dobe, odšteje znesek 
pokojnine, izračunan brez upoštevanja dokupljene pokojninske 
dobe. Ta razlika se pomnoži s koeficientom, ki se določi glede na 
pričakovano dobo uživanja pokojnine, ob upoštevanju spola in 
starosti zavarovanca in pravil aktuarske statistike. 

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 
v zadnjih letih uveljavilo pravico do dokupa zavarovalne dobe 
naslednje število upravičencev: 

Leto redni študij vojaški rok presežni kmetijska in druge 
delavci samostojne dejavnosti 

1994 829 1.916 410 436 
1995 799 1.706 247 346 
1996 1.085 2.575 242 640 
1-6/97 552 1.097 72 274 

navedene preglednice je razvidno sorazmerno stabilno gibanje 
zahtevkov za dokup zavarovalne dobe, vendar je opazno 
Povečevanje števila zahtevkov za dokup časa rednega študija 
in služenja vojaškega roka, ob istočasnem padanju števila 
zahtevkov za dokup pokojninske dobe za presežne delavce. 

Število zahtevkov za dokup pokojninske dobe se je izredno 

povečalo v zadnjih mesecih letošnjega leta, ker se zavarovanci 
skušajo upokojiti še pred znižanjem odpravnin. K povečanju 
zanimanja za dokup prispevajo tudi novice o predloženem 
povečanju prispevkov, saj vsi tisti, ki so mislili na dokup študijskih 
let nekje v prihodnosti, zdaj skušajo to uresničiti še pred 
podražitvijo. 
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1.4 Določitev minimalnih zavarovalnih osnov za 
samozaposlene zavarovance 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se 
obračunavajo od plač, ki jih prejemajo delavci in plačujejo ob 
izplačilu oziroma najkasneje v šestih dneh po izplačilu.Tega načina 
ni možno uporabiti za zavarovance, ki se jim ne obračunavajo 
plače. To je razrešeno v določbi 230. člena zakona, po kateri 
plačujejo samostojni podjetniki posamezniki, kmetje in drugi 
samozaposleni zavarovanci prispevke od osnove, ki si jo sami 
izberejo, povečane za davke in prispevke po povprečni republiški 
stopnji. 

Izbrana osnova po zakonu ne sme biti nižja od izhodiščne plače 
za tarifno skupino enake stopnje zahtevnosti po kolektivni pogodbi 
dejavnosti oziroma po splošni kolektivni pogodbi, če za dejavnost 
ni sklenjena kolektivna pogodba, povečane za dodatek za 
doseženo delovno dobo. Predvsem zaradi tehničnih težav v zvezi 
z evidenco podatkov o strokovni izobrazbi in drugih podatkov za 
razvrščanje samozaposlenih zavarovancev, se v praksi kot 
absolutno najnižji znesek zavarovalne osnove uporablja znesek 
najnižje pokojninske osnove, povečan za davke in prispevke po 
povprečni republiški stopnji. 

Iz naslednje preglednice so razvidne bistvene razlike v povprečni 
višini mesečnih prispevkov, ki jih plačujejo posamezne skupine 
zavarovancev: 

Tabela 17: Poprečna obremenitev različnih skupin zavarovancev s prispevki 

Skupina masa prispevkov prispevek na 
zavarovancev, leto 1 

zavarovanca 

zaposleni v 
podjetjih 1994 

1995 
1996 

samozaposleni 

1994 
1995 
1996 

zaposleni pri 
zasebnikih 

1994 
1995 
1996 

kmetje 
1994 
1995 
1996 

znesek 
(v mio SIT) 

218.515 
257.923 
250.999 

5.770 
7.491 
8.299 

6.121 
9.037 
9.133 

strukturni delež znesek odstopanj 
(v SIT) (Zaposleni v podj. 

100% 

1.123 
1.494 
2.222 

93,3 
92,5 
91,1 

2.5 
2,7 
3,0 

2.6 
3.2 
3.3 

0,5 
0,5 
0,8 

27280 
32775 
32805 

9835 
11966 
12783 

12381 
15461 
14147 

3454 
5209 
8379 

100, 
100, 
100, 

36, 
36, 
39, 

45, 
47, 
43, 

12, 
15, 
25, 

Vir: ZPIZ Slovenije 

Ob navedeni zakonski ureditvi se obremenitve posameznih skupin 
zavarovancev s prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, bistveno razlikujejo. To pomeni, da je cena enega 
leta zavarovalne dobe različna za posamezne zavarovance. 
Najdražje je leto zavarovanja za delavce v odvisnem delovnem 
razmerju, najcenejše pa za je za tiste skupine zavarovancev, ki 
ne plačujejo prispevka delodajalca (kmetje, prejemniki denarnih 
nadomestil za primer brezposelnosti, prejemnice nadomestil za 
porodniški dopust, prejemniki nadomestil za bolniško nad 30 dni 
in nadomestil za dopust za nego družinskega člana). 

Različna cena posameznega leta zavarovanja ne vpliva na višino 
pokojnine, če se ne nanaša na najugodnejše desetletno obdobje, 
iz katerega se vzamejo plače ali zavarovalne osnove za odmero 
pokojnine. Tako imajo zavarovanci, ki so že dopolnili zaporednih 
deset let zavarovanja, v katerih so bili zavarovani od visokih plač 
ali zavarovalnih osnov, v let zavarovanja s sorazmerno visokimi 
plačami ali zavarovalnimi osnovami, iz katerih se bo ob upokojitvi 
izračunala pokojninska osnova, in potem do upokojitve plačujejo 
prispevke od najnižjih možnih osnov, popolnoma enake pokojnine 
kot, če bi bili v tem času zavarovani od višjih plač ali osnov. To 
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Predstavlja odstop od načela, naj bi bila višina pokojnine odvisna 
od vplačanih prispevkov (načelo ekvivalence). 

1.5 Določitev sestave organov kapitalskega sklada 

Po sedaj veljavnem zakonu imenuje 15 - člansko skupščino 
kapitalskega sklada in 9 - članski nadzorni svet kapitalskega 
sklada Državni zbor Republike Slovenije. 

Navedena določba je pomanjkljiva, ker ne določa interesne 
sestave organov upravljanja, ki bi zagotavljala varstvo interesov 
upokojencev, zato jo je nujno dopolniti. 

1.6 Določitev sestave skupščine in upravnega 
odbora ZPIZ-a 

Sedanja skupščina ZPIZ-a izhaja še iz časa, ko je veljala zakonska 
ureditev, ki je bila spremenjena v začetku leta 1996 in je sestavljena 
iz skupno 20 predstavnikov zavarovancev ter uživalcev pravic 
in skupno 20 predstavnikov delodajalcev. 

V reviziji sistema, ki je bila opravljena v začetku leta 1996, je bila 
sestava skupščine ZPIZ-a spremenjena tako, da je sestavljena 
iz 20 predstavnikov zavarovancev, 20 predstavnikov upokojen- 
cev in 20 predstavnikov Vlade. 

Navedena sestava ne zagotavlja enakopravnosti med 
zavarovanci, delodajalci in Vlado, ki zagotavljajo sredstva, na eni 
strani in predstavniki upokojencev in drugih uživalcev pravic, na 
drugi strani, kar bi lahko pripeljalo do preglasovanja. 

2. Cilji in načela zakona 

°b upoštevanju temeljnih načel sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in s ciljem, povečati vezavo pokojnin 
na vplačane prispevke, ter zagotovitev večje enakopravnosti 
zavarovancev, predlagamo naslednje spremembe zakona: 

• ukinitev možnosti za predčasno upokojitev presežnih delavcev; 
' sprememba načina usklajevanja pokojnin; 
• povečanje cene za dokup časa rednega študija oziroma časa 

služenja vojaškega roka tako, da bo zagotovljena enakoprav- 
nost z drugimi oblikami dokupa; 

• vezava najnižje zavarovalne osnove na osnovo za obračun 
davka iz dejavnosti; 

• sprememba sestave skupščine ZPIZ-a; 
' sprememba sestave skupščine kapitalskega sklada. 

S črtanjem določbe druge alinee 40. člena zakona bi zaostrili 
Pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine za presežne 
delavce. Navedeni delavci po sedanji ureditvi pridobijo pravico do 
Predčasne pokojnine takoj po prenehanju delovnega razmerja. 
Ce bi bila navedena sprememba sprejeta, pa bi lahko pridobili 
Pravico do predčasne pokojnine šele potem, ko bi jim dejansko 
Prenehalo delovno razmerje iz operativnih razlogov na strani 
delodajalca, in bi po najmanj dvanajstmesečni brezposelnosti 
'zpolnili pogoje za predčasno upokojitev na podlagi zadnje alinee 
40. člena zakona. 

Predlagamo, da se prispevek za dokup časa rednega študija in 
časa služenja obveznega vojaškega roka določi ob upoštevanju 
dejanskega povečanja odhodkov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki izhaja iz pravic na podlagi dokupljene 
zavarovalne dobe. Pri tem bi se kot osnova za izračun prispevka 
*a en mesec zavarovalne dobe upošteval znesek povprečne 
Mesečne plače ali osnove, od katere je bil zavarovanec zavarovan 
v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za dokup. 

Prispevek bi se obračunaval od osnove po prispevni stopnji, ki 
velja za širši obseg pravic. 

Za samozaposlene se določijo minimalne zavarovalne osnove 
ob upoštevanju osnov, od katerih se jim obračuna davek od 
dohodka iz dejavnosti, na podlagi katere so pokojninsko in 
invalidsko zavarovani. 

V primeru, ko bi se zavezančevi dohodki v tekočem letu bistveno 
znižali v primerjavi s prejšnjim letom, bi zavezancu dopustili 
možnost, da pri ZPIZ-u vloži zahtevek za znižanje najnižje 
zavarovalne osnove, vendar največ do zneska najnižje bruto 
pokojninske osnove. V teh postopkih bi se upoštevalo mnenje 
zavoda za zaposlovanje. Upoštevanje davčne osnove tudi ne bi 
prišlo v poštev pri začetnikih, zato bi zanje v prvem letu opravljanja 
dejavnosti (oziroma v prvih dveh letih, če bi uveljavili kot podlago 
davčno osnovo iz predpreteklega leta) lahko uporabljali kot spodnji 
limit le bruto znesek najnižje pokojninske osnove. 

Predlagamo, da se v zakonu predvidi interesna sestava skupščine 
kapitalskega sklada tako, da Vlada predlaga polovico članov na 
predlog upokojenskih organizacij. Predsednika skupščine 
kapitalskega sklada se izvoli izmed predstavnikov Vlade, 
predsednika nadzornega sveta pa izmed predstavnikov iz vrst 
upokojencev. 

V sedanji Skupščini ZPIZ-a, ki je bila izvoljena skladno z zakonom 
iz leta 1992, je 20 predstavnikov delodajalcev in 20 predstavnikov 
aktivnih zavarovancev ter upokojencev. Število članov skupščine 
ZPIZ je bilo s spremembami in dopolnitvami zakona iz leta 1996, 
ki pa še niso bile realizirane, povečano na skupno 60, med katerimi 
je 20 predstavnikov delodajalcev, 20 predstavnikov zavarovancev 
in upokojencev ter 20 predstavnikov Vlade RS. 

Glede na stališče, da je po sedanji ureditvi število članov 
preveliko, se predlaga, naj se zniža na skupno 18 članov. 
Spremeni se tudi interesna sestava skupščine ZPIZ-a in sicer 
tako, da se 8 članov izvoli iz vrst upokojencev, 1 član iz vrst 
delovnih invalidov, 3 člani iz vrst reprezentativnih sindikatov, 3 
člani iz vrst predstavnikov delodajalcev in 3 členi iz vrst Vlade. 

3. Finančne posledice 

Zaradi predložene spremembe bi se zmanjšalo število predčasnih 
upokojitev, kar bi zmanjšalo odhodke pokojninskega zavarovanja. 
Odhodki zavarovanja za primer brezposelnosti bi se povečali le 
za primere, ko bi starejšim delavcem dejansko prenehalo delovno 
razmerje. Menimo, da bi v primeru, če uvrstitvi med presežne 
delavce ne bi neposredno sledila pravica do predčasne upokojitve, 
starejši delavci le izjemoma soglašali z uvrstitvijo med presežke, 
zato zaradi te spremembe ne bi prišlo do bistvenega povečanja 
obveznosti zavoda za zaposlovanje. 

S predloženo spremembo zakona bi se prispevek za dokup 
časa rednega študija ali služenja vojaškega roka povečal za vse 
zavarovance, katerih plače presegajo znesek najnižje 
pokojninske osnove. V praksi je še bolj verjetno, da bi se 
dolgoročno bistveno zmanjšal interes za dokup teh obdobij 
pokojninske dobe, kar bi posredno vplivalo na odlaganje upokojitev. 
Opozarjamo pa, da bi se ob najavi tega ukrepa bistveno povečal 
interes, zato bi še v času veljave sedanje ureditve številni 
zavarovanci, ki so določena obdobja prebili na šolanju ali služenju 
vojaškega roka dokupila ta obdobja na zalogo. 

Ukinitev februarske formule bi neznatno povečala odhodke 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato pa se s 
predlagano spremembo 3., 4., 5. in 6. člena nadomesti s povečanimi 
prihodki. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V prvem odstavku 40. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, štev. 12/92, 5/04 in 7/ 
96 - v nadaljnjem besedilu: zakon) se črta druga alinea. 

2. člen 

V 160 . členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. 

Besedilo zadnjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjem 
odstavku, od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen skupni 
porast plač. Izplačilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokojnin 
za prejšnji mesec. Pri izvedbi uskladitve se upoštevajo vsa gibanja 
plač od zadnje uskladitve pokojnin." 

3. člen 

Za 160. členom se doda novi 160. a člen, ki se glasi: 

" 160. a člen 

Zavarovancu, ki na novo uveljavi pokojnino v času, ko so pogoji 
za izvedbo uskladitve pokojnin izpolnjeni z upoštevanjem gibanj 
plač iz dveh zaporednih let, se pokojnina uskladi le za del, ki 
ustreza gibanju plač, doseženih v tem letu, ne glede na višino 
porasta plač." 

4. člen 

V 230. členu se piko na koncu prvega odstavka nadomesti z 
vejico, in doda besedilo, ki se glasi:" pri čemer izbrana osnova ne 
sme biti nižja od osnove, določene s tem zakonom." 

V drugem odstavku se črta besedi "11 in". 

5. člen 

Za 230. členom se doda novi 230.a člen, ki se glasi: 

"230. a člen 

Osnova iz prvega odstavka 230. člena se za zavarovance iz 11. 
člena tega zakona določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, 
v katerem niso upoštevani plačani prispevki za obvezno socialno 
zavarovanje zavarovanca in znižanje davčne osnove, skladno 
z zakonom, ki ureja dohodnino, in sicer: 

• če dosežena osnova ne preseže povprečne letne plače 
zaposlenih v RS, najmanj v višini najnižje pokojninske osnove 
iz 231. člena tega zakona; 

• če je osnova med eno in dvakratno povprečno letno plačo 
zaposlenih v RS, najmanj v višini 1,5 kratne najnižje pokojninske 
osnove iz 231. člena tega zakona; 

• če je osnova med dvakratno in trikratno povprečno plačo 
zaposlenih v RS, najmanj v višini dvakratne najnižje pokojninske 
osnove iz 231. člena tega zakona; 

• če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo zaposlenih v 
RS, najmanj v višini trikratne najnižje pokojninske osnove iz 
231. člena tega zakona. 

Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje 
odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega 
obračuna davka iz dejavnosti in glede na podatke o povprečni 
plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti. 

Prispevki se obračunavajo in plačujejo od osnov, ki veljajo v 
tekočem obdobju. 

Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki 
presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen 
skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar največ od zneska 
v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in 
prispevke iz 44. člena zakona. 

Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje 
prispevkov od osnove iz drugega odstavka prejšnjega člena 
ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, kar potrdi pristojni zavod 
za zaposlovanje, lahko pri Zavodu zahteva znižanje zavarovalne 
osnove vendar največ do zneska najnižje zavarovalne osnove 
iz 231. člena zakona. O zahtevi odloči Zavod z odločbo, ki jo 
posreduje pristojnemu davčnemu organu. 

Podrobnejše določbe o določanju zavarovalnih osnov, o postopku 
za razvrščanje v zavarovalne osnove in drugih postopkih določi 
minister, pristojen za finance, v soglasju z Zavodom." 

6. člen 

V prvem odstavku 235. člena zakona se besedilo "iz 309. člena" 
nadomesti z besedilom "iz 216. in 309. člena". 

7. člen 

239. člen se črta. 

8. člen 

Zadnji odstavek 250. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje Vlada Republike Slovenije tako, da je med vsemi 
člani polovica imenovana na predlog upokojenskih organizacij. 

9. člen 

274. člen se nadomesti z naslednjim besedilom: 

Zavod upravlja skupščina. Skupščino sestavlja 18 članov, od 
tega: 

• 9 članov iz vrst upokojencev in delovnih invalidov, od katerih 8 
članov imenujejo organizacije upokojencev, 1 člana pa imenujejo 
organizacije delovnih invalidov; 

• 3 člani, ki se izvolijo na predlog gospodarske zbornice in drugih 
združenj delodajalcev; 

• 3 člani, ki se izvolijo na predlog reprezentativnih sindikatov ; 

• 3 člani, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 

10. člen 

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

K 1. členu 

Po predloženi spremembi presežni delavci, ki jim je prenehalo 
delovno razmerje, ne bodo mogli več pridobiti pravice do 
predčasne pokojnine neposredno ob prenehanju delovnega 
razmerja. 

V primeru, če niti v 12 mesecih po prenehanju delovnega razmerja 
ne bodo dobili zaposlitve oziroma ne bodo pričeli opravljati 
samostojne dejavnosti, po kateri bodo obvezno zavarovani, se 
bodo tudi navedeni zavarovanci lahko predčasno upokojili na 
podlagi zadnje alinee 40. člena zakona, ki ostaja nespremenjena. 

K Z členu 

Predlagamo ukinitev februarske formule za uskladitev pokojnin 
kar pomeni, da se bodo pokojnine usklajevale izključno glede na 
gibanje povprečnih plač. 

K 3. členu 

V predloženem členu je predložen način uskladitve pokojnine, ki 
jo zavarovanec uveljavi v času, ko se čaka na naslednjo 
uskladitev. V tem primeru se na novo uveljavljena pokojnina prvič 
uskladi takrat, kot ostale pokojnine, vendar se poveča le za tisti 
del porasta plač, ki se nanaša na obdobje od uveljavitve te 
pokojnine dalje. 

K 4. in 5. členu 

Z navedeno spremembo bi namesto sedanje ureditve, po kateri 

bi samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim 
samozaposlenim zavarovancem, omejili izbiro zavarovalnih 
osnov tako, da bi, uveljavili ureditev, po kateri bi se razvrščali v 
vnaprej določene zavarovalne osnove glede na doseženi in 
ugotovljeni. Pri tem bi doseženi dobiček, veljal le kot ključ za 
uvrstitev v eno od zavarovalnih osnov, ne bi pa sam po sebi 
prestavljal osnove za obračunavanje prispevkov. Zavarovanci 
bi se lahko prostovoljno zavaroval tudi od višje zavarovalne 
osnove, kot bi jim šla glede na doseženi dobiček, vendar največ 
od najvišje pokojninske osnove. Predvidena je tudi možnost, da 
se zavarovanec zavaruje od nižje zavarovalne osnove, če v 
tekočem letu ustvarja manjši dobiček kot v prejšnjem letu, in bi 
plačevanje prispevkov v določeni višini ogrozilo njegovo nadaljnje 
poslovanje. 

K 6. členu 

Po predloženi spremembi bi se osnova za obračun in plačilo 
prispevka za vštevanje časa rednega študija in služenja 
obveznega vojaškega roka izenačila z osnovo za obračun in 
plačilo prispevka za dokup časa, ko je zavarovanec opravljal 
kmetijsko, obrtno ali kakšno drugo dejavnost v času pred uvedbo 
obveznega zavarovanja. Tudi v tem primeru osnova ne more biti 
nižja od bruto zneska najnižje pokojninske osnove. 

K 7. členu 

Če se prispevek za dokup časa študija in vojaščine določi tako, 
kot velja za dokup opravljanja drugih dejavnosti, se lahko črta 
določba 239. člena, v kateri je določen poseben obrazec za 
izračun tega prispevka. 

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

40. člen 

Pravico do predčasne pokojnine pridobi zavarovanec, ki je dopolnil 
najmanj 35 let pokojninske dobe in 58 let starosti (moški) oziroma 
30 let pokojninske dobe in 53 let starosti (ženska), v naslednjih 
primerih: 

- če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali redne 
likvidacije organizacije ali zaradi stečaja nad obratovalnico 
delodajalca in mu ni možno zagotoviti druge zaposlitve; 

- če mu delovno razmerje preneha iz operativnih razlogov po 
predpisih o delovnih razmerjih; če je zavarovanec delovni invalid 
II. ali III. kategorije; 

- če je nezaposlen in je bil v zadnjih 24. mesecih najmanj 12 
mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v prehodnem obdobju 
od 1.4.1992 do 1.1.1997 starostna meja za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine: 

Obdobje Moški Ženska 
od 1.4.1992 do 31.12.1992 55,5 50,5 
od 1.1.1993 do 31.12.1993 56,0 51,0 
od 1.1.1994 do 31.12.1994 56,5 51,5 
od 1.1.1995 dO 31.12.1995 57,0 52,0 
od 1.1.1996 do 31.12.1996 57,5 52,5 
od 1.1.1997 58,0 53,0 

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato 
pa se za vsako manjkajoče leto do dopolnitve starosti iz prvega 
ali drugega odstavka prejšnjega člena zmanjša za en odstotek. 
Ko uživalec predčasne pokojnine dopolni starost iz prvega oziroma 
drugega odstavka prejšnjega člena, se pokojnina iz prejšnjega 
odstavka ne zmanjšuje. V času, v katerem se predčasna 
pokojnina zmanjšuje po tretjem odstavku tega člena, zavarovanec 
nima pravice do varstvenega dodatka. 
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160. člen 

Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statističnih podatkov 
o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev na območju 
republike. 

Februarske pokojnine se uskladijo tako, da se zagotovi razmerje 
iz prvega odstavka 159. člena tega zakona. Pri tem se namesto 
gibanja povprečnih plač, ugotovljenega za december preteklega 
leta, upošteva povprečna plača na zaposlenega v republiki iz 
preteklega leta, povečana z rastjo življenjskih stroškov v mesecu 
februarju tekočega leta glede na povprečje preteklega leta. 

Pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu februarju se akontativno 
upošteva dejanska rast življenjskih stroškov do vključno meseca 
januarja tekočega leta in ocena gibanja življenjskih stroškov v 
mesecu februarju tekočega leta v višini povprečne mesečne rasti 
življenjskih stroškov v preteklem koledarskem letu. , 
Dokončna uskladitev v skladu z drugim odstavkom tega člena 
se opravi v mesecu marcu glede na dokončni podatek o gibanju 
življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta. 

Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjih odstavkih, 
od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen porast plač, ki še 
ni bil upoštevan pri zadnji uskladitvi pokojnin. Izplačilo pokojnin ne 
more biti nižje od izplačila pokojnin za prejšnji mesec. Pri uskladitvi 
se upoštevajo vsa gibanja plač od zadnje uskladitve pokojnin. 

230. člen 

Zavarovanci iz druge in tretje alinee 9. člena, 11., 12., 13., 16. in 
24. člena tega zakona plačujejo prispevke iz 224. člena tega 
zakona od osnove, ki si jo sami izberejo, povečane za davke in 
prispevke po stopnji iz 44. člena tega zakona. 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 dejavnost 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, 
zbornicami, društvi ali drugimi organizacijami zavarovancev, ki 
opravljajo posamezne dejavnosti, določi minimalne zavarovalne 
osnove iz tretjega odstavka tega člena ter merila in postopek za 
razvrščanje zavarovancev. 

235. člen 

Osnova za obračun in plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz 
309. člena tega zakona v pokojninsko dobo je enaka znesku 
povprečne mesečne plače zavarovanca iz koledarskega leta 
pred vložitvijo zahteve, povečane za odstotek porasta pokojnin 

do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za 
vštetje navedenih obdobij v zavarovalno dobo. 

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od zneska 
najnižje pokojninske osnove za mesec, v katerem je vložena 
zahteva, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in davkov 
iz 44. člena tega zakona. 

Če zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo 
zahteve ni prejel plače najmanj za šest mesecev, se osnova iz 
prvega odstavka tega člena določi v znesku najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in davkov 
iz 44. člena tega zakona. 

239. člen 

Za dokup enega meseca zavarovalne dobe iz 216. člena tega 
zakona se določi prispevek po prvi in drugi alinei 224. člena tega 
zakona od zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za 
davke in prispevke po povprečni stopnji iz 44. člena tega zakona, 
ki velja na dan zapadlosti prispevka in obračuna po stopnjah iz 
drugega odstavka 225. člena tega zakona. 

250. 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, ki ga 
na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina kapitalskega sklada. 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 

274. člen 

Zavod upravlja skupščina. Skupščino sestavlja 60 članov, od 
tega: 

• 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od katerih 
16 predstavnikov imenujejo organizacije upokojencev, štiri 
predstavnike pa imenujejo organizacije delovnih invalidov; 

• 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 10 
predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 
predstavnikov pa reprezentativna združenja delodajalcev; 

20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-?) 

- EPA 376 - II - prva obravnava 

Poslanec mag. Janez Kopač je dne 15. januarja 1998 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-?) - prva obravnava, EPA 376 -II . 
Dne 3. aprila 1997 je poslanec Ivan Kebrič predložil 
državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva obravnava (EPA 
71-11), dne 19. decembra 1997 predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - hitri postopek (EPA 
361-11) in dne 15. januarja 1998 ob 9.00 uri pa še predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - hitri 
postopek, EPA 375-II, ki urejajo enako oziroma podobno 
vsebino kot predloženi zakon. 
Ker zakonodajni postopki o navedenih predlogih 
zakonov še niso končani, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki 
ga je poslanec mag. Janez Kopač predložil Državnemu 
zboru v obravnavo dne 15. januarja 1998 ob 9.15 uri. 

in ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles in 
zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 

Janez Kopač, l.r. 
VANJU 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS št.48/92) in 
prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur.l.RS, št.44/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97) vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 
zakona 

Po sedaj veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: 
zakon) se starostna pokojnina odmeri od mesečnega povprečja 
plač, ki jih je zavarovanec dobil oziroma zavarovalnih osnov, od 
katerih so mu bili obračunani prispevki, v katerih koli zaporednih 
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desetih letih zavarovanja v času od 1.1.1970 do konca zadnjega 
koledarskega leta pred upokojitvijo, ki so zanj najugodnejša (v 
nadaljnem besedilu: pokojninska osnova). Za leto zavarovanja 
se vzame koledarsko leto, v katerem je zavarovanec prejemal 
plačo oziroma nadomestilo plače najmanj za šest mesecev 
zavarovanja oziroma so mu bili za enako obdobje obračunani 
prispevki od zavarovalne osnove. 

Za izračun pokojninske osnove se vzamejo plače oziroma 
osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke 
in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni 
stopnji v Republiki Sloveniji. 

Pri izvajanju navedene ureditve so se pojavila številna 
nesorazmerja, ki bistveno vplivajo na višino pokojnin in postavljajo 
posamezne zavarovance, ki so v času zavarovanja plačali 
enake prispevke, v različen položaj. Med njimi so najpomembnejša 
naslednja vprašanja. 

a) Obdobje, iz katerega se upoštevajo plače in zavarovalne 
osnove za izračun pokojninske osnove 

Pri izvajanju določbe, po kateri se pri izračunu pokojninske 
osnove upoštevajo le plače oziroma zavarovalne osnove iz 
najboljših desetih let zavarovanja, prihaja do velikih nesorazmerij. 

Predvsem zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačevanje 
prispevkov, in imajo po veljavnem zakonu možnost proste izbire 
zavarovalnih osnov, so se prilagodili takšnemu sistemu. Zato 
potem, ko so že dosegli deset zaporednih let zavarovanja s 
sorazmerno visokimi plačami oziroma osnovami, ki se bodo pri 
njihovi upokojitvi upoštevale za izračun pokojninske osnove, 
dosledno izbirajo najnižje možne zavarovalne osnove, saj to ne 
vpliva na odmero njihovih pokojnin. Pri delavcih, ki ne morejo 
sami izbirati, od kolikšnega deleža plače bi plačevali prispevke, 
temveč se jim prispevki vedno obračunajo od celotnih bruto plač, 
navedena zakonska ureditev nima tolikšnega vpliva. 

Z dopolnitvijo zakona v začetku leta 1996 je bila navedena ureditev 
dopolnjena tako, da se je najugodnejše desetletno obdobje 
podaljšalo za ves čas, v katerem so imeli zavarovanci možnost 
proste izbire zavarovalnih osnov. Zaradi navedene spremembe 
so bile odmerjene bistveno nižje pokojnine zasebnikom, zlasti 
nekaterim odvetnikom, ki so poprej vsaj deset let opravljali 
sodniško ali kakšno drugo službo in se jim bi po prej veljavnem 
predpisu za izračun pokojninske osnove upoštevale plače 
izključno iz tega obdobja, po navedeni dopolnitvi pa so se 
upoštevale tudi izjemno nizke zavarovalne osnove, od katerih so 
plačevali prispevke v času opravljanja samostojne dejavnosti. 

O pobudah za oceno ustavnosti, ki so jih vložili prizadeti 
samozaposleni zavarovanci, je odločilo Ustavno sodišče z 
odločbo, št - U - I - 29/96 - 39 (Uradni list RS, št. 29/97). V tej 
odločbi je bilo ugotovljeno, da se je z navedeno zakonsko 
spremembo poseglo v pravice, ki izhajajo iz zavarovanja iz časa 
pred njeno uveljavitvijo, in da je kršena enakopravnost 
zavarovancev, ker je bila uveljavljena le za nekatere skupine 
zavarovancev. Zato je bila ta določba razveljavljena. 

b) Upoštevanje progresivnih davčnih stopenj pri preračunu 
plač na neto znesek 

V času med 1.1.1970 in 31.12.1989, iz katerega se upoštevajo 
plače in osnove za izračun pokojninske osnove, je veljal sistem 
obračunavanja čistih plač, šele od 1.1.1990 dalje pa velja sistem 
obračunavanja bruto plač, zato je za izračun pokojninske osnove 
nujno preračunavati bruto plače na neto znesek. 

Sedaj veljavno ureditev, po kateri se pri preračunu bruto plač na 

neto znesek, upošteva obdavčitev po povprečni republiški stopnji, 
je nujno spremeniti, saj so z njo oškodovani zavarovanci s 
podpovprečnimi plačami, ki so bili dejansko obdavčeni po nižjih 
stopnjah, kot se uporabljajo pri izračunu njihove pokojninske 
osnove, privilegirani pa so zavarovanci z višjimi plačami. Davčne 
stopnje znašajo od 17% za najnižjo dohodkovno skupino, do 
45% za najvišjo - pri izračunu pokojninske osnove pa se za vse 
dohodkovne skupine upošteva poprečna davčna stopnja, ki 
znaša 23,84%. 

Navedeno nesorazmerje se deloma popravlja s sistemom 
obdavčenja visokih pokojnin, po katerem morajo upokojenci zaradi 
navedene nepravilnosti pri preračunu bruto plač na neto zneske 
z upoštevanjem tiktivnega obdavčenja po povprečni republiški 
stopnji, dejansko plačevati dohodnino v višini razlike med tiktivno 
obračunano dohodnino po povprečni republiški stopnji in 
dohodnino, kakršna bi se jim obračunala za dohodninski razred, 
v katerega so uvrščeni glede na višino pokojnine. Tudi s tem pa 
se ne popravlja položaj upokojencev z nizkimi pokojninami, saj 
upokojenci, ki so jim bile plače za izračun pokojninske osnove 
preračunane na neto zneske po povprečni republiški stopnji, ki je 
presegala dejansko stopnjo, po kateri se jim je obračunala 
dohodnina, ne prejmejo pozitivne razlike. 

Anomalija nastaja tudi na makro ravni, saj se z obdavčenjem 
visokih pokojnin, iz sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, del sredstev, ki velja za pokojninsko porabo, vrne 
v državni proračun. 

c) Valorizacija plač iz prejšnjih let 

Po sedanji ureditvi se pri izračunu pokojninske osnove plače in 
zavarovalne osnove iz prejšnjih let valorizirajo glede na gibanje 
povprečne plače na zaposlenega delavca pri pravnih osebah v 
državi tako, da se doseže raven za povprečje zadnjega koledar- 
skega leta pred upokojitvijo. 

Z navedenim načinom valorizacije plač iz prejšnjih let, ki se 
upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove in posredno pri odmeri 
novih pokojnin, prihajamo v neskladje s sistemom valorizacij po- 
kojnin. Medtem, ko se pri navedeni valorizaciji dejanskih plač, ki 
jih je zavarovanec prejel v preteklih letih, upošteva izključno gibanje 
povprečnih plač na zaposlenega delavca, s j namreč pri valorizaciji 
pokojnin od leta 1990 dalje upoštevajo tudi nekatere druge 
okoliščine (razmerje med povprečno starostno pokojnino za polno 
dobo in povprečno plačo na zaposlenega, februarska tormula). 
Zaradi tega prihaja do neskladja med ravnijo na novo odmerjenih 
pokojnin in pokojnin, ki so bile upravičencem z enako pokojninsko 
dobo in dejanskimi plačami, odmerjene v preteklih letih. 

To se rešuje skladno s 161. členom veljavnega zakona tako, da 
se pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, ob odmeri preračuna 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 koledarskem letu pred letom 
uveljavitve pravice do pokojnine, in dejanskim poprečjem plač v 
navedenem koledarskem letu. V praksi to pomeni, da se na novo 
domerjene pokojne znižajo za določen odstotek (v letu 1997, za 
10,7%), kar povzroča razburjenje med upokojenci . 

2. Predlog rešitev 

a) Podaljšanje obdobja, iz katerega se vzamejo plače ali 
zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove 

Predlagamo, da se obdobje zaporednih desetih let zavarovanja, 
iz katerih se vzamejo plače in zavarovalne osnove za izračun 
pokojninske osnove, podaljša v začetku vsakega koledarskega 
leta po uveljavitvi tega zakona, za eno leto, vse dokler ne bi 
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skupno obdobje doseglo 25 let. S tem bi postopno uresničili načelo, 
naj se za odmero pokojnine upoštevajo plače in zavarovalne 
osnove iz skupne zavarovalne dobe 25-ih let. 

Smoter navedenega predloga ni zniževanje pokojnin, temveč bi z 
njim spodbudili zavarovance, ki lahko vplivajo na obračunavanje 
prispevkov za svoje zavarovanje, da bi se v času od uveljavitve 
navedenega predloga zavarovali vsaj od zavarovalnih osnov v 
višini njihovih povprečnih plač ali zavarovalnih osnov v prejšnjem 
obdobju. Tudi delojemalci bi ob takšni ureditvi bolj pozorno 
spremljali, kako delodajalec obračunava in plačuje prispevke za 

njihovo zavarovanje. 

Naslednja slika prikazuje učinke postopnega podaljševanja 
obdobja, iz katerega se vzamejo plače ali osnove za izračun 
pokojninske osnove, na razmerje med povprečjem pokojnin in 
plač. Očiten je sorazmerno majhen vpliv, saj se pričakuje, da 
bodo zavarovanci, ki prosto izbirajo zavarovalne osnove, po 
takšni spremembi povečali svoje osnove; pri delavcih v odvisnem 
delovnem razmerju pa že doslej povprečje plač v najboljših desetih 
letih ni bilo bistveno ugodnejše od poprečja, ki so ga dosegli v 
daljšem obdobju. 

Slika 1: Vpliv povečanja obračunskega obdobja na izdatke za pokojnine 

Izdatki za pokojnine / Pension Expenditures 
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b) Upoštevanje dejanskih davčnih stopenj pri preračunu 
plač na neto znesek 

Predlagamo spremembo načina preračunavanja bruto plač na 
neto znesek plač tako, da se bodo upoštevale različne 
Progresivne stopnje davka, s katerimi so bile dejansko obdavčene 
Plače v posameznih dohodkovnih razredih. 

Na ta način bi odpravili tudi nepravičnost sedanjega sistema 
obdavčenja pokojnin. 

Zaradi spremembe načina preračunavanja bruto plač na neto 
zneske bi se povečale pokojnine, odmerjene zavarovancem s 
Plačami pod zneskom, ki spada v davčni razred, v katerem se 
dohodnina obračunava po povprečni republiški stopnji; znižale 
Pa bi se višje pokojnine. 

c) Zmanjšanje razmerja med najvišjo in najnižjo pokojninsko 
osnovo 

Skladno s spremembo načina preračunavanja plač na neto 
zneske, je nujno spremeniti tudi način določanja najnižje in najvišje 
Pokojninske osnove. Oba zneska se po sedanji ureditvi določata 
v razmerju do povprečne plače, preračunane na neto znesek ob 
upoštevanju dohodnine po povprečni republiški stopnji. To v praksi 
Pomeni, da je neto znesek najvišje pokojninske osnove 
sorazmerno višji, saj je preračunan po povprečni republiški davčni 
stopnji, ne pa po najvišji davčni stopnji, ki je po progresivni lestvici 
določena za plače v najvišjem dohodkovnem razredu. Nasprotno 
I® najnižja pokojninska osnova nižja, saj se tudi ne določa po 

davčni stopnji, ki velja za odavčitev najnižjih plač, temveč po 
povprečni republiški stopnji. 

Ob spremembi načina preračunavanja najnižje pokojninske 
osnove na neto znesek, bo v praksi prišlo do povečanja za 7%, 
saj se po sedanji ureditvi znesek 64% povprečne bruto plače 
zniža za 23,84%, kolikor znaša povprečna stopnja dohodnine, 
po novem pa bi se znžala le za 17%, kolikor znaša najnižja 
stopnja za obračun dohodnine. Zato je nujno znižati delež, v 
katerem se določi od povprečne bruto plače, od sedanjih 64%, 
na 60%. 

Zaradi nevedene spremembe bi se razmerje med najnižjo in 
najvišjo pokojninsko osnovo, ki trenutno znaša 1 : 4,8, dejansko 
znižalo na 1 : 4. 

č) Sprememba načina valorizacije plač za izračun 
pokojninske osnove 

Sedaj veljavno pravilo o valorizaciji dejanskih plač iz prejšnjih let, 
ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, se spremeni 
tako, da se plače iz prejšnjih let pri izračunu pokojninske osnove, 
valorizirajo glede na uskladitve pokojnin. Na ta način bi odpravili 
razlike med novo uveljavljenimi pokojninami, ki so po obstoječem 
sistemu odmerjene od pokojninske osnove, ki je bila izračunana 
od povprečja dejanskih plač, valoriziranega glede na gibanje 
povprečja plač na zaposlenega v državi, in poprej odmerjenimi 
pokojninami, ki so se po letu 1990 usklajevale nekoliko drugače 
od gibanja povprečnih plač. S tem bi odpadli Sedanji preračuni 
na novo odmerjenih pokojnin. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 43. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 12/92,5/94 in 7/96) se drugi odstavek nadomesti 
z besedilom: 

"Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša za leta 
zavarovanja po 1.1.1999, vendar največ za toliko, da skupno 
obdobje, iz katerega se upoštevajo plače oziroma osnove, doseže 
25 let." 

2. člen 

44. člen se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"44. člen 

Za izračun pokojninske osnove po tem zakonu se vzamejo plače 
oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane 
za obračunane prispevke za socialno varnost in davke, ki se 
obračunavajo iz plač. 

Prispevki in davki iz prejšnjega odstavka se obračunajo po stopnji, 
ki je določena za dohodkovni razred glede na izplačani znesek 
plač, ki jih je zavarovanec prejel v določenem koledarskem letu." 

3. člen 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Plače iz prejšnjih let, ki se upoštevajo za ugotovitev pokojninske 
osnove, se valorizirajo s količniki, ki se določijo glede na uskladitve 
pokojnin, ki so bile opravljene v času od koledarskega leta, iz 
katerega se vzamejo plače za izračun pokojninske osnove, do 

vključno zadnjega koledarskega leta pred letom, v katerem 
zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine. 

Pri valorizacijah iz prejšnjega odstavka se ne upoštevajo izjemne 
uskladitve pokojnin, uveljavljenih v posameznih obdobjih in 
uskladitve pokojnin določenih skupin upokojencev. 

Količnike iz prvega odstavka tega člena določi zavod in jih objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije." 

4. člen 

Besedilo drugega odstavka 53. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 60% poprečne 
mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovljene po uradnih 
statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za prispevke za 
socialno varnost in za davke po stopnji, po kateri so se obraču- 
navali od navedenega zneska v letu 1995." 

5. člen 

Besedilo drugega odstavka 54. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Najvišja pokojninska osnova se določi v višini 3,1 kratnika 
povprečne mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovljene 
po uradnih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za 
prispevke za socialno varnost in za davke po stopnji, po kateri 
so se obračunavali od navedenega zneska v letu 1995." 

6. člen 

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Z navedeno določbo bi iz zakona črtali določbo sedanjega drugega 
odstavka 43. člena, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni 
skladna z ustavo. 

Ob upoštevanju načela, da se lahko tako že pridobljene kot tudi 
pričakovane pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
spreminjajo le za naprej, se v tej določbi ohranja pravilo, da se iz 
obdobja zavarovanja pred uveljavitve te spremebe upošteva za 
izračun pokojninske osnove deset najboljših zaporednih let 
zavarovanja. To pravilo se dopolnjuje le za naprej, tako da se 
predlaga postopno podaljševanje obdobja, iz katerega se vzamejo 
plače in osnove za izračun pokojninske osnove. Če bo spre- 
memba uveljavljena v letu 1998, se bo v praksi pričela izvajati 
šele v letu 2000, ko bi za izračun pokojninske osnove upoštevali 
najboljših zaporednih desetih let zavarovanja do leta 1998 in 
dodatno, leto 1999. Postopen prehod bi se končal v letu 2014, 
ko bi se v pokojninsko osnovo upoštevalo najboljših deset let iz 
obdobja zavarovanja med 1.1. 1970 in 31. 12. 1998, in 15 tet 
zavarovanja, ki bi minila od vključno leta 1999 do 2013. 

K 2. členit 

Po predloženi ureditvi bi se pri preračunu bruto plač na neto 
znesek upoštevali prispevki za socialno varnost (za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za 
zavarovanje za primer brezposelnosti in drugi prispevki, ki so se 
v posameznem letu obračunavali iz plač skladno z zakonom o 
prispevkih za socialno varnost. Dohodnina bi se obračunala po 
stopnji, ki je v letu, v katerem je bila plača izplačana, veljala za 
ustrezni dohodkovni razred. Upošteva se celotna plača, brez 
morebitnih osebnih olajšav, ki jih je uveljavil zavarovanec pri 
dejanskem obračunu dohodnine. 

K 3. členu 

Pri valorizaciji plač, ki so jih zavarovanci prejeli v prejšnjih 
koledarskih letih, se po predloženi rešitvi upoštevajo izključno 
redne uskladitve pokojnin, na podlagi gibanj v posameznih letih. 
To pomeni, da se ne upoštevajo uskladitve pokojnin, uveljavljenih 
v posameznih obdobjih, uskladitve pokojnin v povezavi s 
prehodom na valorizacijo plač za izraču pokojninske osnove na 
raven zadnjega leta, izredne uskladitve ob spremembah načina 
usklajevanja pokojnin in izjemne uskladitve pokojnin posameznih 
skupin uživalcev (upokojenci TNZ, ipd). 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

43. člen 

Starostna pokojnina se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki 
jih je zavarovanec dobil oziroma zavarovalnih osnov, od katerih 
so mu bili obračunani prispevki, v katerih koli zaporednih desetih 
letih zavarovanja po 1.1.1970, ki so zanj najugodnejša (v nadaljnem 
besedilu: pokojninska osnova). 

Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša za čas po 
1.1. 1970, v katerem je zavarovanec imel pravico do proste 
izbire zavarovalne osnove, kolikor ni že upoštevan v desetletnem 
obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Za leto zavarovanja se vzame koledarsko leto, v katerem je 
zavarovanec prejemal plačo oziroma nadomestilo plače najmanj 
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 zavarovalne osnove 
iz leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. 

44. člen 

Za izračun pokojninske osnove po tem zakonu se vzamejo plače 
oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane 
za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače 
po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 

Povprečne stopnje davkov in prispevkov iz prejšnjega odstavka 
določi predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega 
za finance. 

50. člen 

Plače iz prejšnjih let, ki se upoštevajo za ugotovitev pokojninske 
osnove, se valorizirajo s količniki, ki se določijo vsako leto tako, 
da se primerja povprečna plača vseh zaposlenih v republiki v 
zadnjem koledarskem letu pred letom, v katerem zavarovanec 
uveljavi pravico do pokojnine, s povprečnimi plačami na 
zaposlenega v republiki v koledarskih letih, iz katerih se vzamejo 

plače za izračun pokojninske osnove. 

Količnike iz prejšnjega odstavka določi zavod in jih objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

53. člen 

Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 
odmerjena pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo s 
pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač oziroma 
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% povprečne 
mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovljene po uradnih 
statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za davke in 
prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega zakona. 

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

Ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in plače oziroma 
zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani prispevki, se 
pokojnina odmeri najmanj v višini 35% najnižje pokojninske 
osnove. Znesek najnižje pokojninske osnove določi zavod. 

54. člen 

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

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

Znesek najvišje pokojninske osnove se spreminja v višini in rokih, 
v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 159. in 160. členu tega 
zakona. Znesek najvišje pokojninske osnove določi zavod. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIH TAKSAH (ZST-G) 

- EPA 366 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije pošilja k svojemu dopisu, št. 423-04/ 
97-1 (Z4) z dne 9/1-1998 redakcijsko popravljeno besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O SODNIH TAKSAH - hitri postopek. 

Prosi, da se z navedenim besedilom nadomesti besedilo 
zakona, ki ga je poslala dne 9/1-1997. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Sodne takse ureja zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/ 
78,10/79, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90, Uradni list RS, št. 14/91, 38/ 
96), s katerim je oblikovan sistem sodnih taks na izhodišču, da 
haj stranke v določenih vrstah sodnih postopkov krijejo del 
stroškov, kateri nastanejo zaradi dela sodišča. V višini takse se 
tako odraža zahtevnost sodnega obravnavanja določene zadeve, 
ki je pogojena z ureditvijo v materialnem pravu in v postopkovnih 
določbah, po katerih se rešuje zadeva pred sodiščem. Namen 
Predpisovanja taksnih obveznosti pa je deloma tudi v tem, da 
stranke odvrača od sprožanja sodnih postopkov v primerih, ko 
*a uveljavljanje pravic ni nujno potrebno, predvsem pa ne smotrno 
Vodenje sodnega postopka. 

V zakonodajnem postopku so predlogi postopkovnih zakonov, ki 
urejajo dejanja strank in sodišča, za katera naj stranka plača 
sodno takso (predlog zakona o pravdnem postopku, predlog 
zakona o izvršbi in zavarovanju) oziroma so posamezni zakoni, 
na katere se navezuje zakon o sodnih taksah že sprejeti (zakon 
0 upravnem sporu). Ti zakoni (zakon o pravdnem postopku, ki se 
subsidiarno uporablja tudi v drugih vrstah postopkov) v 
Posameznih določbah posegajo tudi na področje sodnih taks in v 
hekaterih rešitvah odstopajo od ureditve, ki jo veljavni zakon o 
sodnih taksah vsebuje. 

pri uporabi veljavnega zakona o sodnih taksah se je pokazalo, 

da višina taksnih obveznosti, kot jo zakon predpisuje, za določene 
vloge oziroma dejanja ne ustreza več uvodoma navedenim 
izhodiščem za oblikovanje sodnih taks in jo je potrebno popraviti. 
V nekaterih primerih je glede na parametre za določanje višine 
sodnih taks utemeljeno njihovo zvišanje, v nekaterih primerih pa 
znižanje oziroma taksna oprostitev. 

Po zakonu o sodnih taksah se 30% prihodkov od sodnih taks 
uporabi namensko za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Navedene zakonodajne spremembe na področju sodnih 
postopkov narekujejo spremembe zakona o sodnih taksah. S 
predlaganim zakonom bi se zakon o sodnih taksah uskladil z 
zakonom o upravnem sporu ter s predlaganimi rešitvami v zakonu 
o pravdnem postopku in v zakonu o izvršbi in zavarovanju. 
Neustrezno določene taksne obveznosti je potrebno ponovno 
ovrednotiti, kar je tudi razlog za sprejem tega zakona. 

3. Cilji in načela zakona 

Predlagane rešitve v tem zakonskem predlogu ne odstopajo od 
načel, na katerih so vzpostavljene taksne obveznosti v veljavnem 
zakonu. Višina sodne takse naj ustreza zahtevnosti sodnega 
reševanja, zato jo je potrebno povišati pri taksah, predpisanih v 
postopku v upravnih sporih, ki ga je v skladu z ustavno ureditvijo 
in primerljivo tujo zakonodajo na novo uredil zakon o upravnem 
sporu (Uradni list RS, št. 50/97). Prav tako je utemeljeno zvišati 
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sodne takse v kazenskem postopku, sproženem na zasebno 
tožbo v postopkih za sodno varstvo v zvezi s postopki o prekrških, 
v pravdnem postopku pa v tistih primerih, kjer se stranke 
poslužujejo sodnega varstva za terjatve majhnih vrednosti. Glede 
na predlog v zakonu o pravdnem postopku, da je plačilo sodne 
takse tudi procesna predpostavka, je temu ustrezno potrebno 
opredeliti, kakšen pomen ima plačilo oziroma neplačilo sodne 
takse na vodenje sodnega postopka. V določenih primerih je, 
predvsem zaradi socialnih razlogov, upravičeno predvideti taksne 
oprostitve (uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja). Utemeljeno 
je tudi zvišanje sodnih taks v vseh tistih postopkih, kjer imajo 
stranke možnost pred pravdo na sodišču doseči sporazum (npr. 
delitev solastnine). 

S predlaganim zakonom se zasleduje ustreznejša prerazporeditev 
taksnih obveznosti. Prihodki iz naslova sodnih taks se na podlagi 
predlaganih sprememb ne bodo spremenili v večjem obsegu. 

4. Ocena finančnih sredstev 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale dodatne finančne 
obveznosti do proračuna Republike Slovenije. Za taksne 
zavezance bo v določenih postopkih ta zakon pomenil dodatno 
finančno obremenitev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 8. členu zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90, 
Uradni list RS, št. 14/91 in 38/96) se v prvem odstavku črta 
beseda »tem«. 

2. člen 

V prvem odstavku 11. člena se črtajo besede »Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje«. 

3. člen 

V 12. členu se v prvem odstavku v prvi alinei pred vejico dodajo 
besede "za fizične osebe". 

Besedilo druge alinee prvega odstavka se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

»- za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, 
št. 67/93, 8/96 in 39/97).«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o 
sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in učenec ali 
študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma 
delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali 
občasnim opravljanjem dela.«. 

4. člen 

Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki se glasi: 

»12. a člen 

(1) V postopku v socialnih sporih, ki so premoženjske narave, se 

plača taksa po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, 
zmanjšana za 70 %. 

(2) Plačilo takse v socialnih sporih zapade v plačilo z dnem, ko 
zapadejo v plačilo stroški postopka.«. 

5. člen 

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

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko 
sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji 
dovoli obročno plačilo.«. 

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

»(3) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke. Predlogu 
mora stranka predložiti svojo zadnjo odločbo o dohodnini in zadnje 
odločbe o dohodnini družinskih članov iz prvega odstavka tega 
člena, potrdilo o svojih dohodkih in dohodkih družinskih članov iz 
prvega odstavka tega člena v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo 
vloge za oprostitev ter potrdilo o premoženjskem stanju. 

(4) Predpis o izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka in o kriterijih za 
oprostitev izda minister, pristojen za finance.«. 

6. člen 

V 22. členu se črtajo 1., 2., 3. in 4. točka. 
Sedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka. 

7. člen 

V 31. členu se številka "75" nadomesti s številko »150«. 

8. člen 

V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spremeni tako, 
da se glasi: 
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" (1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka 
taksa s tem, da: 

pri vrednosti zahtevka 
znaša taksa 

nad točk do točk v točkah 

10.000 600 
10.000 20.000 700 
20.000 50.000 800 
50.000 100.000 900 
100.000 
1% od tolarske vrednosti, vendar največ v tolarski vrednosti 
20.000 točk.«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 
1000 točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se plača taksa 
800 točk, za tožbo o sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem 
preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih 
se plača taksa 400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali 
izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o varstvu, vzgoji 
in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih 
sporih, ki niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih 
delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega 
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske 
narave se plača taksa 250 točk.«. 
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

V prvem odstavku taritne številke 2 se črtajo besede »in za sklep 
zaradi motenja posesti«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz 
četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa kot je 
določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh 
sporih.«. 

Sedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
"(6) V postopku v gospodarskih sporih se za pravna sredstva iz 
prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka te tarifne 
številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 
%.«. 

Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

V prvem odstavku tarifne številke 12 se besedilo »v tolarski 
vrednosti 10.000« nadomesti z besedilom »v tolarski vrednosti 
20.000«. 

V prvem odstavku tarifne številke 13 se številka »300« nadomesti 
s številko »800«, v drugem odstavku se številka »500« nadomesti 
s številko »1.000«, v tretjem odstavku pa se številka »600« 
nadomesti s številko »1.200«. 

V prvem odstavku tarifne številke 15 se za besedami »prvega 
vpisa ladje« dodajo besede »s katero se opravlja ribiška 
dejavnost« in se številka »750« nadomesti s številko »1.000«. 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Za predlog za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki se 
vpisujejo v vpisnik ladij, se plača taksa 1 % od tolarske vrednosti 
ladje, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk.«. 

Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da 
se glasi: 

»(3) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega in drugega 
odstavka te tarifne številke.«. 

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se za besedo 
»prvega« doda vejica in beseda »drugega«, za besedo »oziroma« 
pa se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«. 

V prvem odstavku tarifne številke 18 se številka »15.000« 
nadomesti s številko »20.000«. 

V drugem odstavku se v 1. točki številka »5.000« nadomesti s 
številko »20.000«, v 2. točki se številka «200« nadomesti s številko 
»500«. 

V prvem odstavku tarifne številke 24 se številka »300« nadomesti 
s številko »1.500«, v drugem odstavku pa se številka »100« 
nadomesti s številko »500«. 

V prvem odstavku tarifne številke 25 se številka »500« nadomesti 
s številko »2.000« v tretjem odstavku pa se številka "100" 
nadomesti s številko »500«. 

V prvem odstavku tarifne številke 26 se številka »500« nadomesti 
s številko »2.000«. 

Poglavje »VII. POSTOPEKV UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH 
UPRAVNIH SPORIH« se nadomesti z novim poglavjem, ki se 
glasi: 

»VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 

1. Vloga 
Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se začne 
upravni spor se plača taksa 1.500 točk. 
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 
točk. 
(3) Za tožbo zoper odločbo o odmeri davka se plača taksa 3.000 
točk. 
(4) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača taksa 500 
točk. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo se plača taksa 1.500 točk. 
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 
točk. 
(3) Za sodbo, izdano po tožbi iz tretjega odstavka tarifne številke 
27 se plača taksa 3.000 točk. 
(4) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se 
postopek ustavi zaradi umika tožbe se plača taksa 500 točk. 
(5) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača taksa 
500 točk. 

Pojasnilo: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, če je tožbi ugodeno in je 
izpodbijani akt odpravljen, ali če je razveljavljena sodba ali sklep 
sodišča. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 28a 

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega, 
drugega ali tretjega odstavka tarifne številke 28. 
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana 
v četrtem ali petem odstavku tarifne številke 28. 
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(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za 
pritožbo.«. 

V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka »75« nadomesti 
s številko »200«, v drugem odstavku se številka »200« nadomesti 
s številko »300«, v tretjem odstavku pa se številka »50« nadomesti 
s številko »100«. 

V prvem odstavku taritne številke 32 se številka »30« nadomesti 
s številko »40«, številka »10« pa s številko »20«, v drugem 
odstavku pa se številka »30« nadomesti s številko »40«. 

V tarifni številki 34 se številka »50« nadomesti s številko »75«, 
številka »75« pa se nadomesti s številko »100«. 

V tarifni številki 35 se črtata drugi in tretji odstavek. 

Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vsako poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča 
plača ne glede na število delavcev taksa 100 točk.«. 

V tarifni številki 37 se številka »30« nadomesti s številko »50«, 
številka »75« s številko »100« in številka »150« s številko »200«. 

9. člen 

Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost 
do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih 
predpisih in po dosedanji taksni tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki 
bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne doplača taksa po 
tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 62. člen zakona 
o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni, list RS, št. 19/94). 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o sodnih taksah določa postopke, v katerih se plačujejo 
sodne takse, v taksni tarifi pa so opredeljene vloge oziroma dejanja 
v teh postopkih, ki podležejo plačilu taks. Zakon o sodnih taksah 
postavlja načelo, da neplačana taksa ni ovira za vodenje sodnega 
postopka, razen če ta zakon ali taksna tarifa določa drugače (8. 
člen). Predlog zakona o pravdnem postopku in predlog zakona o 
izvršbi in zavarovanju pa postavljata plačilo sodne takse kot 
procesno predpostavko; če taksna obveznost, ki obstoji, kljub 
opominu ni izpolnjena, se šteje, da je stranka vlogo, s katero je 
sprožila sodni postopek, umaknila. Glede na tako ureditev v 
postopkovnih zakonih, ki ima pomen specialne ureditve, je potrebno 
ustrezno spremeniti 8. člen veljavnega zakona o sodnih taksah 
(1. člen predloga zakona). 

Med subjekte, za katere zakon določa oprostitev plačila sodnih 
taks (11. člen) ni več ustrezno uvrščati Agencije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje. Le-ta ima po zakonu o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list 
RS, št. 48/94) položaj javnega zavoda in glede na to ni primerljiva 
z ostalimi taksnimi oproščenci (2. člen predloga zakona). 

Predlagatelj je pri pripravi tega zakona proučil ustreznost taksnih 
oprostitev, vsebovanih v 12. členu zakona o sodnih taksah. V prvi 
alinei prvega odstavka predpisana oprostitev plačila taks za prvi 
predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice na 
stanovanjski stavbi in na stanovanju v etažni lastnini je bila ob 
njeni uzakonitvi (leta 1990) namenjena fizičnim osebam. Ob 
gramatikalni razlagi te določbe pa bi, glede na procese lastninjenja, 
pomenila tudi oprostitev za pravne osebe (s preoblikovanjem 
družbene lastnine v lastninsko pravico so tudi pravne osebe 
pridobile lastninsko pravico na stanovanjih in lahko njen vpis v 
zemljiški knjigi predlagajo kot prvo vknjižbo lastninske pravice). 
Predlagatelj ocenjuje, da za to ni razloga in predlaga preoblikovanje 
določbe prve alinee prvega odstavka 12. člena v smislu njenega 
prvotnega pomena. 

Predlagatelj pa šteje kot potrebno, da se oprostitev za predlog za 
vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice organizacij in skupnosti 
za posojila za gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj, 
stanovanjskih hiš in kmetijskih gospodarskih poslopij, ukine. Prosto 
tržišče in razvoj hipotekarnih kreditov ne opravičujeta, da v 
določenih primerih za vpis zastavne pravice ne bi veljala taksna 
obveznost. 

Razlogi za zakonsko oprostitev plačila sodnih taks so po mnenju 
predlagatelja podani v primerih, ko sodni postopek teče v zvezi s 
temeljnimi pravicami iz delovnega razmerja. Zato v 3. členu 
predlaga nove oprostitve in to za prijavo določenih terjatev v 
stečajnem postopku in ki se tudi v tem postopku prioritetno 
obravnavajo (plače in nadomestila plač za obdobje zadnjih treh 
mesecev pred začetkom stečajnega postopka, odškodnine za 
poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku ter za poklicne 
bolezni, nadomestila plač za čas neizrabljenega rednega letnega 
dopusta za tekoče koledarsko leto, odpravnine v višini in pod 
pogoji, kot gre presežnim delavcem po zakonu o delovnih 
razmerjih). Plačila taks naj bi bil oproščen tudi delavec, ki pred 
delovnim sodiščem sproži delovni spor o sklenitvi, obstoju ali 
prenehanju delovnega razmerja. Prav tako se predlaga oprostitev 
plačila sodnih taks učencem in študentom v sporih s kadrovsko 
štipendijo ter začasnem in občasnem opravljanju dela. Predlagatelj 
tudi ne posega v obstoječe pravilo, da se sodne takse ne plačujejo 
v kolektivnih delovnih sporih in določenih socialnih sporih (61. 
člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih). 

Kar zadeva plačilo ostalih sodnih taks v zvezi z drugimi 
individualnimi delovnimi in socialnimi spori pa predlagatelj s 
prehodno določbo razveljavlja 62. člen Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih in materijo ureja v tem predlaganem zakonu s 
tem da: 

v zvezi s socialnimi spori, ki so premoženjske narave (to so 
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skoraj vsi) ohranja sistem plačevanja sodnih taks po višini, 
določeni v pravdnem postopku s 70 % znižanjem; 

- v zvezi s socialnimi spori, ki niso premoženjske narave (ti so 
redki) pa določa, da se plača taksa 250 točk; 
Predlagatelj ohranja sedanjo ureditev zapadlosti plačila taks v 
socialnih sporih tj. z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postop- 
ka. 

- v zvezi z delovnimi spori, ki so premoženjske narave (npr. 
neizplačilo plač, odpravnine itd.) predlaga plačilo takse po 
vrednostih, določenih za pravdni postopek; 

- v zvezi z delovnimi spori o posamičnih pravicah in obveznostih 
iz dela ali v zvezi z delom (npr. pravica do odmora, nočno delo 
itd.), ki niso premoženjske narave, pa določa plačilo sodne 
takse 250 točk; 
Glede zapadlosti plačila taks v individualnih delovnih sporih pa 
bo veljalo splošno pravilo Zakona o sodnih taksah, da je takse 
potrebno plačati takrat, ko nastane taksna obveznost (61. člen 
Zakona o delovnih sodiščih v zvezi s 4. členom Zakona o sodnih 
taksah. 

Ker spremembe taksne politike vplivajo na oblikovanje sodne 
prakse glede odločanja o oprostitvi plačila sodnih taks, je po 
mnenju predlagatelja potrebno doreči institut oprostitve plačila 
sodnih taks. Predlagatelj ocenjuje, da je smotrno izpolnitev taksne 
obveznosti v določenih primerih tudi odložiti ali pa dovoliti obročno 
izpolnjevanje. Zato takšno določbo, ki jo sicer že predlagana v 
zakonu o pravdnem postopku, vnaša tudi v ta zakon, (prvi 
odstavek 5. člena predloga). Hkrati predlagatelj določa nekatere 
listine, ki jih mora stranka, ki predlagala oprostitev, predložiti 
sodišču. Ker se oprostitev plačila veže na premoženjske možnosti 
stranke, predlagatelj meni, da je listine, na podlagi katerih je mogoče 
odločiti o oprostitvi, potrebno še precizirati s podzakonskim aktom 
in v njem tudi razčleniti že z zakonom postavljeni kriterij za 
oprostitev tj. občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja 
stranka ali njeni družinski člani. Zato ohranja zakonsko pooblastilo 
za izdajo takega predpisa, ki do sedaj še ni bilo realizirano (tretji 
odstavek sedanjega 13. člena zakona). 

V 7. členu predloga zakona se zvišuje znesek neplačane takse, 
do katerega se ne opravi prisilna izterjava le-te. Takšno zvišanje 
narekujejo razlogi ekonomičnosti. 

V spremembah taksne tarife (8. člen predloga zakona) se na 
novo določajo višine nekaterih taksnih obveznosti. V pravdnem 
postopku (tarifna številka 1, 2 in 3) se povečujejo takse pri nižjih 

vtoževanih zneskih in to najbolj pri najnižjih. Pri višjih zneskih, ki v 
vrednostni strukturi sporov, ki se rešujejo po rednem pravdnem 
postopku, predstavljajo večino, se takse ne povečujejo, prav 
tako se ne spreminja najvišja taksa. Glede na vrsto sporov se 
povečujejo takse v sporih zaradi motenja posesti, kar naj po 
mnenju predlagatelja vpliva predvsem na odločitev strank, kdaj 
naj se v tovrstnih sporih poslužujejo sodnega varstva, nadalje v 
sporih o stvarnih služnostih in ne občutno v zakonskih sporih. 
Ohranja se višina takse v socialnih sporih, v zvezi z delovnimi 
spori o nepremoženjskih pravicah pa se taksa določa po minimalni 
višini 250 točk. 

Dopolnitev tarifne številke 3 odpravlja sedanje nejasnosti pri 
uporabi taksne tarife, ki za gospodarske spore že predvideva 
višje takse. 

Sodne takse se povečujejo tudi v postopkih za opravo delitve 
stvari ali skupnega premoženja (tarifna št. 12). V slednjem primeru 
je zvišanje najvišje takse posebej utemeljeno, saj je spodbuda 
strankam, da se glede delitve stvari prizadevajo doseči sporazum. 
S predlagano spremembo tarifne št. 15 se občutno ne zvišuje 
taksa za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje, s katero se 
opravlja ribiško dejavnost (ribištvo itd.) medtem, ko pa se bolj 
občutno zvišuje taksa za ostale ladje, ki se vpisujejo v vpisnik 
ladij in se izračuna v % od vrednosti ladje. 

V zemljiškem knjižnem postopku ostajajo sodne takse za 
zemljiškoknjižni predlog na enaki ravni, zvišujejo pa se sodne 
takse za vknjižbo pravic (tarifna številka 18). 

Zvišujejo se takse v kazenskem postopku, ki se vodi na podlagi 
zasebne tožbe (tarifne številke 24, 25 in 26), na novo se urejajo 
takse v postopku v upravnem sporu (tarifne številke 27, 28 in 
28a), ker so sedanje takse, glede na merila za oblikovanje višine 
taks, neustrezne. Prav tako se zvišujejo tudi takse v zvezi z 
zahtevo za sodno varstvo v postopku o prekrških (tarifna št. 29) 
in za izpiske iz javnih knjig (tarifna št. 29). Glede na ukinjeno 
pravno pomoč na sodiščih je potrebno ustrezno korigirati tarifno 
št. 35 in 36. Zvišujejo pa se tudi takse za opomin za plačila sodne 
takse (tarifna št. 37), s čimer bo strožje sankcionirano neplačilo 
sodnih taks. 

8. člen predloga zakona ureja uporabo tega zakona za že nastale 
in za bodoče taksne obveznosti. 

9. člen razveljavlja določbo 62. člena Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih. 
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA O 
SODNIH TAKSAH IN TAKSNIH TARIF, 

KI SE SPREMINJAJO 

ALI DOPOLNJUJEJO 

8. člen 

(1) Če ni plačana vsa taksa ali če taksa sploh ni plačana, to ni 
ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja, če 
ni v tem zakonu ali taksni tarifi drugače določeno. 

(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od 
nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane. 

II.TAKSNE OPROSTITVE 

11. člen 

(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, 
lokalne samoupravne skupnosti, Agencija Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Rdeči križ Slovenije 
in druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, 
če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost. 

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno 
obrniti za pojasnilo na ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa poseben 
zakon. 

12. člen 

(1) Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice 

na stanovanjski stavbi in stanovanju v etažni lastnini, ter 
- za predlog za vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice 

organizacij in skupnosti za posojila za gradnjo, adaptacijo ali 
nakup stanovanj, stanovanjskih hiš in kmetijskih gospodarskih 
poslopij. 

(2) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za 
preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpisih 
rodbinskega prava izenačena z zakoncem. 

13. člen 

(1) Sodišče v celoti ali deloma oprosti plačila taks stranko, če bi 
bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se 
preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. 

(2) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke na podlagi 
potrdila o premoženjskem stanju pristojnega občinskega 
upravnega organa. Iz potrdila mora biti razvidno, koliko davka 
plačajo posamezni člani gospodinjstva, ali imajo kakšne druge 
vire dohodkov in sploh, kakšno je premoženjsko stanje stranke, 
ki se ji izda potrdilo. Če je potrebno, si sodišče pred izdajo sklepa 
o oprostitvi po uradni dolžnosti priskrbi tudi druge podatke o 
premoženjskem stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa 
zasliši o tem tudi nasprotno stranko. 

(3) Natančnejše predpise o izdaji potrdila o premoženjskem stanju 
izda ministrstvo, pristojno za finance. 

22. člen 

Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 

1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske zveze, 
o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek v vrednosti 
1.500 točk; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v sporih o 
varstvu in vzgoji otrok - znesek v vrednosti 1.000 točk; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek v vrednosti 5.000 
točk; 

4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 
preživljanju - znesek v vrednosti 5.000 točk; 

5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, v 
sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o 
odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v sporih 
za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved 
najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oziroma 
poslovnega prostora - znesek v vrednosti 5.000 točk; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde - 
znesek v vrednosti 1.000 točk; 

7. v sporih za objavo popravka - znesek v vrednosti 1.000 točk; 
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni drugače določeno 

- znesek v vrednosti v 1.000 točk. 

31. člen 

Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo 75 točk, 
se ne uporabljajo določbe tega poglavja o prisilni izterjavi takse. 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloga 
Tarifna številka 1 

(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka 
taksa s tem, da: 

Pri vrednosti zahtevka znaša taksa 
nad točk do točk  

1.000 250 
1.000 2.500 300 
2.500 5.000 400 
5.000 25.000 450 

25.000 50.000 500 
50.000 1 % od tolarske vrednosti, vendar 

največ v tolarski vrednosti 20.000 točk. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za 
predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega 
prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo ali revizijo 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem postopku, 
za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za zavarovanje 
dokazov, za predlog za poskus poravnave pred uvedbo postopka, 
za predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, za predlog za 
odlog izvršbe, za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se 
plača taksa 100 točk. 

(4) V postopku v gospodarskih sporih se za vloge iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka te tarifne številke plača taksa, 
določena v teh odstavkih, povečana za 100 %. 

(5) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno 
izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih 
ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne 
listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka 
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v gospodarskih sporih, se za vloge iz drugega in tretjega odstavka 
te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana 
za 100 %. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo 

zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za 

ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo 
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se 
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze 
oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma 
za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se plača 
ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev za 
izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali 
drugo za drugim. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, 
se taksa zaračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek 
vrednosti vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožencev 
in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno 
podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posamez- 
nega zahtevka. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 2 

(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti se 
plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka, za sodbo na podlagi odpovedi, 
izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če 
pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za glavno 
obravnavo, in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje 
na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni 
bilo, na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica 
takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o predlogu za 
izvršbo, za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi, za sklep o 
predlogu za odlog izvršbe in za sklep o stroških postopka, se 
plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem postopku, za 
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem 
postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o predlogu 
za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju dokazov, za 
sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča se plača 
taksa 100 točk. 

(5) 
a) V postopku v gospodarskih sporih se za odločbe iz prvega, 

drugega, tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke, 
plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 %. 

b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 

polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po 
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno 
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoženega 
zneska. 

č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno 
tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo 
posebej obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se 
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde 
niso bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne stavbe 
oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za odločbo, ki 
jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za poravnavo. 
Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine se 
všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo. 

f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje 
in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana izdaja 
plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma 
tožba. 

g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa tudi 
tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo oziroma 
zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim. 

(6) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno 
izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih 
ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne 
listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka 
v gospodarskih sporih, se za odločbe iz tretjega in četrtega 
odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, 
povečana za 100 %. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 3 

(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi motenja 
posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 
1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 40.000 točk. 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača taksa 
po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o 
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za ugovor 
zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po drugem 
odstavku tarifne številke 1. 

(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju, zoper sklep, s katerim 
se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se predlog 
zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega sodišča, se plača 
taksa 100 točk. 

(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa 
kot za pritožbo. 

(6) Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev 
se plača taksa v vrednosti 10.000 točk. 
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B. POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE 
NEPRAVDNIH POSTOPKOV 

3. Delitveni postopek 
Tarifna številka 12 

(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega 
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari in premoženja, ki 
se deli, s tem, da: 

Pri vrednosti premoženja ali stvari znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

500 100 
500 5.000 200 

5.000 10.000 300 
10.000 50.000 500 
50.000 100.000 1000 

100.000 1 % od tolarske vrednosti, vendar največ 
v tolarski vrednosti 10.000 točk.«. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz 
prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača dvojna 
taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

4. Postopek za ureditev meje in postopek za določitev 
nujne poti 

Tarifna številka 13 

(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev nujne 
poti se plača taksa 300 točk. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 500 točk. 
(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa 
600 točk. 

6. Vpisi ladij v vpisnike 
Tarifna številka 15 

(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij se 
plača taksa 750 točk. 
(2) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o teh 
vpisih se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega 
odstavka te tarifne številke. 
(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.000 točk. 

Pojasnilo: 
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za 
vsako ladjo posebej. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

2. Vpis 
Tarifna številka 18 

(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice oziroma njej 
ustrezajoče pravice se plača taksa 0.5 % od vrednosti, vendar 
najmanj 100 točk, največ pa 15.000 točk. 
(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v 
zemljiško knjigo, se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1 % od vrednosti, vendar 
največ 5.000 točk: 

2) če predmet pravice ni ocenljiv - 200 točk; 

3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 točk; 

(3) Za zaznambo se plača taksa 10 točk. 

Pojasnilo: 

a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, 
razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba č). 

b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med 
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom. 

c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v primeru, če 
gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu vložku, pri 
katerem je vpisana pravica uporabe. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 
popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja tudi 
za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig; 
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi 
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je 
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa 
za presežno vrednost; 
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več 
nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za 
prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del iste 
nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge 
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva 
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja 
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca; 
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta 
pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in če 
je bila za ta vpis plačana taksa; 
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki je 
njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

I. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNOTOŽBO 

1. Vloge 
Tarifna številka 24 

(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 300 
točk. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži več 
zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če 
obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega odstavka 
uporablja tudi k tarifni številki 25. 

(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 100 
točk. 

I 
2. Odločbe 

Tarifna številka 25 

(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim izreče 
sodišče sodni opomin, se plača taksa 500 točk. 
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(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 
zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 100 
točk. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 26 

(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za pritožbo 
zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se plača taksa 
500 točk. 

(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka tarifne številke 24. 

(3) Za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH 
UPRAVNIH SPORIH 

1. Vloga 
Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača 300 točk. 

(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za 
sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo za 
varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 200 točk. 

(4) V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za 
300 % iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 

(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem 
sporu se plača taksa 400 točk. 

(6) Za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno odločbo, 
izdano v računsko upravnem sporu se plača taksa 3.200 točk, 
ne glede na četrti odstavek te tarifne številke. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 800 
točk. 

(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o zahtevi 
za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za 
varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 200 
točk. 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 400 točk. 

(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 200 točk. 

Pojasnilo: 
Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se ne 
plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba odpravljena 
oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V POSTOPKU O 
PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 

(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 75 točk. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se zahteva 
zavrne, se plača taksa 200 točk. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže, se 
plača taksa 50 točk. 

IX. POSEBNI PRIMERI 

3. Izpiski iz javnih knjig 
Tarifna številka 32 

(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 
stran taksa 30 točk, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 10 točk. 
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki jih 
vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od lista 
taksa 30 točk. 
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranka, in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tarifne številka. 
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz zemljiških 
knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo strankam, 
da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka ali pravice iz 
zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja. 
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. 

5. Protesti 
Tarifna številka 34 

Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 
neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve, 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti: 

do 5.000 točk 50 točk 
nad 5.000 točk 75 točk 

6. Pravna pomoč 
Tarifna številka 35 

(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik izven naroka, se 
plača taksa v višini, kot je predpisana za vlogo. 

(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača po vrednosti 
predmeta pogodbe taksa s tem, da: 

Pri vrednosti predmeta pogodbe znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

500 100 
500 1.000 150 

1.000 5.000 300 
5.000 400 

2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva, in za sestavo sporazuma o 
delitvi skupnega premoženja zakoncev, se plača taksa 300 točk. 
(3)Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiščem, 
se ne plača taksa. 
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Tarifna številka 36 

Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo stranke 
zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na število 
delavcev: 

1) zaradi overitve taksa 60 točk 
2) zaradi sestave listine taksa 120 točk 

7. Druge zadeve 
Tarifna številka 37 

Za opomin za plačilo takse se plača od vrednosti neplačane 
takse taksa s tem, da: 

Pri vrednosti neplačane takse znaša opominska 
nad točk taksa do točk taksa v točkah 

100 30 
100 1.000 75 

1.000 150 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O 
DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH, KI 
PRENEHAJO VELJATI 

62. člen 

Taksa po določbi prvega odstavka prejšnjega člena se plača po 

taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšani za 
70 %. 

V sporih, ki niso premoženjskopravne narave, se kot vrednost 
zahtevka za plačilo takse vzame znesek v vrednosti 1.000 točk. 

Plačilo takse po določbah tega zakona zapade v plačilo z dnem, 
ko zapadejo v plačilo stroški postopka. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI 

(ZDen-B) 

- EPA 1644 - tretja obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Na podlagi drugega odstavka 195. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS (UL RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) in v skladu s 
sklepom, ki ga je sprejel Državni zbor RS na 15. izredni seji, 
dne 16.10.1997, pošijajo podpisani poslanci v tretjo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI - EPA 1644 (ZDen-B) 

Na sejah Državnega zbora RS in njegovih delovnih teles bodo 
v skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS sodelovali predlagatelji. 

POSLANCI: 
Darja LAVTIŽAR-BEBLER, l.r. 

Jože LENIČ, l.r. 
Anton ANDERLIČ, l.r. 

Branko JANC, l.r. 
Maksimiljan LAVRINC, l.r. 

mag. Janez KOPAČ, l.r. 
Zmago JELINČIČ, l.r. 

Polonca DOBRAJC, l.r. 
Rafael KUŽNIK, l.r. 
Miran POTRČ, l.r. 

Franc (Feri) HORVAT, l.r. 

1. člen 

V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"če je imela fizična oseba iz 3., 4. in 5. člena tega zakona na dan 
9.5.1945 jugoslovansko državljenstvo, je upravičenec do 
denacionalizacije le, če je taka pravica na podlagi meddržavne 
Pogodbe priznana tudi slovenskim državljanom v državi katere 
državljani so upravičenci." 

Tretji odstavek 9. člena postane četrti odstavek, ki se dopolni 
tako, da se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in stavek 
nadaljuje: 

kar pa ne velja v primerih, ko je bila hkrati z zaplembo premoženja 

izrečena tudi kazen izgube državljanstva." 

2. člen 

Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 

"9.a člen 

Pravna oseba iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, ki je vložila zahtevo 
do 13.5.1995 je upravičenec, če je imela v času, ko ji je bilo 
premoženje podržavljeno sedež na ozemlju Republike Slovenije 
in, če je pravna oseba ali njen pravni naslednik ob uveljavitvi 
Zakona o denacionalizaciji delovala na območju Republike 
Slovenije. 
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Pravno nasledstvo pravnih oseb se presoja po pravu Republike 
Slovenije. 

3. člen 

V drugem odstavku 10. člena se na koncu doda stavek in nov 
tretji odstavek: 

"Ali je oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje države 
ugotavlja pristojen organ po uradni dolžnosti na podlagi sklenjenih 
mirovnih pogodb in mednarodnih sporazumov. 

Odločba izdana v nasprotju z drugim odstavkom tega člena je 
nična." 

4. člen 

V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"Šteje se, da bi bili stroški iz točke 1. prvega odstavka tega člena 
nesorazmerno veliki, če bi bili stroški za nadomestilo nepremičnine 
za zavezanca za več kot 50% večji od stroškov, ki bi nastali za 
upravičenca, če bi ta želel podržavljeno nepremičnino nadomestiti 
z nadomestno in jo usposobiti za namen za katerega je služila 
pred podržavljenjem." 

5. člen 

V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Najemnega razmerja zoper voljo najemnika ni mogoče odpovedati 
dokler najemodajalec najemniku ne povrne nujnih in koristnih 
vlaganj s katerimi je najemnik povečal vrednost nepremičnin. 
Najemnina za to obdobje ne more biti višja kot je povprečna 
najemnina za podobno nepremičnino - poslovni prostor na približno 
isti lokaciji ob upoštevanju stanja nepremičnine pred najemnikovimi 
vlaganji, najemnina za stanovanja pa upoštevaje določila 
Stanovanjskega zakona." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

Za tretjim odstavkom 25. člena se dodajo novi četrti, peti, šesti in 
sedmi odstavek, ki se glasijo: 

"Za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine se po tem zakonu 
šteje povečanje vrednosti nad 30% vrednosti nepremičnine. 

Ne glede na določila prvega, drugega in četrtega odstavka tega 
člena lahko zavezanec ali najemnik iz 60. člena Zakona o 
denacionalizaciji zahteva od upravičenca iz naslova večvrednosti 
vrnjene nepremičnine razliko v vrednosti, če ta presega eno 
polovico bruto družbenega proizvoda na prebivalca Republike 
Slovenije v letu pred vložitvijo zahteve za denacionalizacijo. 

Če se zavezanec ali najemnik in upravičenec ne sporazumejo 
glede odškodnin, predvidenih v prejšnjih določbah, lahko 
zavezanec zahteva, da se mu nepremičnina vrne še pred 
ugotovitvijo višine povečane vrednosti. V takem primeru odloči 
organ, ki vodi postopek, o višini odškodnine, ki se plača za razliko 
vrednosti, naknadno z dopolnilno odločbo. 

Če je do povečanja vrednosti nepremičnine prišlo zaradi vlaganja 
fizičnih oseb, lahko te, ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov 
tega člena zahtevajo povrnitev vlaganj s katerimi je bila povečana 
vrednost nepremičnine v celoti." 

7. člen 

V 26. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"Za bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine se po tem 
zakonu šteje zmanjšanje vrednosti nad 30% vrednosti 
nepremičnine. Glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko 
upravičenec zahteva od zavezanca iz naslova manjvrednosti 
vrnjene nepremičnine razliko v vrednosti, če ta presega polovico 
BDP na prebivalca RS v letu pred vložitvijo zahteve za 
denacionalizacijo. 

Če se upravičenec in zavezanec iz prejšnjega odstavka ne 
sporazumeta glede razlike v vrednosti, odloči o zahtevku organ, 
ki vodi postopek, naknadno z dopolnilno odločbo." 

8. člen 

Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi: 

"Upniki upravičenca do vrnitve nepremičnin in kapitala, oziroma 
njihovi pravni nasledniki, katerih terjatve so s podržavljenjem 
postale neizterljive ali nezavarovane, lahko te terjatve uveljavljajo 
s tožbo pri pristojnem sodišču. 

Upravičenec do povračila terjatev zavarovanih s hipoteko na 
nepremičninah za terjatve bank, zavarovalnic in drugih kapitalskih 
družb, za katere je bil uveden postopek denacionalizacije, je 
Slovenski odškodninski sklad. 

Rok za vložitev tožbe oziroma izvršbe je eno leto od 
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Za odločbe, ki so 
postale pravnomočne pred uveljavitvijo tega zakona, prične teči 
rok eno leto po uveljavitvi tega zakona." 

9. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in posest razen, 
če ležijo v kompleksih kmetijskih zemljišč in gozdov. V tem primeru 
gre upravičencem odškodnina. 

Kmetijska zemljišča in gozdovi, ki ležijo v kompleksih kmetijskih 
zemljišč in gozdov se ne glede na določbe prvega odstavka tega 
člena lahko vračajo v last in posest upravičencem: 
- ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
- pravnim osebam, ki so bile ob uveljavitvi zakona o denacionaliza- 

ciji registrirane z? opravljanje kmetijske oziroma gozdarske 
dejavnosti, 

- članom agrarnih skupnosti. 

Kadar zemljiškoknjižno stanje parcel v kompleksu ni usklajeno s 
stanjem parcel v naravi, se vzpostavi lastninska oziroma 
solastninska pravica. 

Določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v primerih 
vzpostavitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih imajo 
prejšnji imetniki pravice uporabe, na podlagi zakona, pravico 
upravljanja. 

Če obstajajo druge pravne ali dejanske ovire za vračilo 
kmetijskega zemljišča ali gozda v naravi, gre upravičencu 
odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada; 
upravičenec iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena 
pa lahko zahteva priznanico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
ali vzpostavitev solastninske pravice na kompleksu. 
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Z odločbo o izdaji priznanic se ugotovi površina, katastrski okraj, 
katastrska kultura in razred zemljišča, ki je predmet denacionaliza- 
cije in glede na to se določi vrednost izdanih priznanic, izračunano 
na podlagi predpisa iz tretjega odstavka 44. člena. 

Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca in 
na določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja 
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa plačati 
odškodnino. Imetnik priznanice ima predkupno pravico pri nakupu 
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih prodaja Sklad kmetijskih zemljišč 
in oozdov Republike Slovenije na tistem območju, kjer mu je bilo 
zemljišče podržavljeno. 

• 
Če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč ali gozdov, oziroma 
priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za obveznice pri 
Slovenskem odškodninskem skladu." 

10. člen 

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi: 

"Premoženje fevdalnega izvora ni predmet denacionalizacije, 
razen kolikor se nanaša na primere, v katerih so denacionalizacij- 
ski upravičenci cerkve in druge verske skupnosti, njihove 
ustanove ali redovi. 

Za premoženje fevdalnega izvora po prejšnjem odstavku tega 
člena se šteje lastnina podarjena od monarha, ki kasneje ni bila 
predmet odplačnega pravnega posla." 

11. člen 

V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Za podržavljeno premoženje iz 27.a člena se prejšnjim lastnikom 
ne prizna odškodnina." 

12. člen 

54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"O zahtevah na prvi stopnji odločajo: 
1. upravne enote; 
2. Ministrstvo pristojno za finance, o denacionalizaciji premoženja 

bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih 
po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona; 

3. Ministrstvo pristojno za kulturo o denacionalizaciji stvari iz 
prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 
18. člena tega zakona. 

Načelniki upravnih enot ustanovijo strokovne komisije ter imenujejo 
njihove člane." 

13. člen 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"O zahtevah za denacionalizacijo iz 5. in 92. člena tega zakona 
odloča okrajno sodišče v nepravdnem postopku. 

Zoper odločitev sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

V postopku iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki se nanašajo na način in oblike 
denacionalizacije (2. člen), na stranke v postopku (60. člen), na 
vsebino zahteve za denacionalizacijo (62. člen), na vsebino 
odločbe o denacionalizaciji (66. in 67. člen), na začasne odredbe 
(68. člen) in na stroške postopka (71. člen). Določbe, ki se nanašajo 
na rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo (64. člen) se 
smiselno uporabljajo v postopkih o zahtevah za denacionalizacijo 

po 5. členu tega zakona, ta rok pa ne velja za vložitev zahteve po 
92. členu tega zakona. Rok za vložitev zahteve po 92. členu je tri 
leta po razveljavitvi kazni." 

14. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"O pritožbah odločajo: 
1. Ministrstvo pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

zoper odločbe o zahtevi za denacionalizacijo kmetijskih 
zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, podržavljenih po 
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona. 

2. Ministrstvo pristojno za gospodarske dejavnosti zoper odločbe 
o zahtevi za denacionalizacijo zasebnih gospodarskih podjetij, 
podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona. 

3. Ministrstvo pristojno za okolje in prostor zoper odločbe o 
zahtevi za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč, 
podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona. 

15. člen 

V 60. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Stranka v postopku denacionalizacije je tudi pravna ali fizična 
oseba, ki je do uveljavitve zakona o denacionalizaciji vlagala v 
podržavljeno nepremičnino, kadar in kolikor se v postopku odloča 
o njenih pravicah, ki izvirajo iz teh vlaganj. 

Organ, ki vodi postopek je dolžan pozvati vse najemnike poslovnih 
prostorov in stanovanj, da v roku 30 dni priglasijo svoje zahtevke 
iz naslova vlaganj v nepremičnine." 

Dosedanji odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

16. člen 

Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če se zahtevek glasi na premoženje, ki je v lasti Republike 
Slovenije, zastopa interese zavezane stranke Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije." 

17. člen 

Za čertim odstavkom 60. člena se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi: 

"Stranke v postopku ugotavljanja državljanstva kot predhodnega 
vprašanja v postopku denacionalizacije so upravičenec in njegovi 
pravni nasledniki." 

18. člen 

V prvi alinei tretjega odstavka 62. člena se za vejico doda besedilo 
"ter historični izpisek "C" lista". 

19. člen 

V drugem odstavku 67. člena se besedilo v oklepaju "(12. člen)" 
nadomesti z besedilom "(11. in 12. člen)". 

20. člen 

Za prvim odstavkom 70. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Kadar je ugotovitev državljanstva kot predhodno vprašanje v 
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tem postopku odvisna od dokaza o pravni podlagi pridobitve tujega 
državljanstva, nosijo dokazno breme o tem dejstvu stranke, ki 
uveljavljajo denacionalizacijo." 

21. člen 

V prvem odstavku 78. člena se beseda "dedovanju" nadomesti z 
besedo "denacionalizaciji". 

22. člen 

Drugi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Glede novega zapuščinskega postopka se uporabljajo določbe 
Zakona o dedovanju (Uradni list RS, št. 15/76 in 23/78) ter določbe 
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 
70/95), če je predmet dedovanja zaščitena kmetija." 

23. člen 

84. člen se spremeni tako, da se besedilo "Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "Vlada Republike 
Slovenije". 

24. člen 

V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Obdelava kmetijskih zemljišč in izvajanje del v gozdovih, ki jih je 
zavezanec dolžan vrniti v skladu s tem zakonom, se ne šteje za 
razpolaganje v smislu prvega odstavka tega člena, če poteka v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča oz. v skladu z 
načrti za gospodarjenje z gozdovi." 

25. člen 

Za VIII. poglavjem se doda novo Vili.a poglavje "REVIZIJE 
DENACIONALIZACIJSKIH ODLOČB" in novi 86.a, 86.b, 86.C, 
86.č in 86.d členi, ki se glasijo: 

"86.a člen 

Revizijo denacionalizacijskih odločb in pozitivnih ugotovitvenih 
odločb o državljanstvu se opravi iz razlogov iz katerih je mogoče 
v revizijskem postopku odločbo odpraviti. 

Revizija odločb po tem zakonu je posebno pravno sredstvo in 
pomeni preizkus zakonitosti odločbe v upravnem postopku 
denacionalizacije, zoper katere ni bilo uporabljeno nobeno drugo 
izredno pravno sredstvo. 

Revizijski organ v revizijskem postopku odločbo odpravi in sam, 
v skladu z določili splošnega upravnega postopka odloči o stvari, 
če ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali 
zmotno ugotovljena dejstva ali da v postopku niso bila upoštevana 
pravila postopka, ki bi mogla vplivati na odločitev o stvari ali da je 
bil prekršen materialni zakon, v naslednjih primerih: 

1. če je bila tujcu vrnjena nepremičnina v nasprotju z veljavnimi 
predpisi; 

2. če je prejšnji lastnik premoženja imel pravico od tuje države 
zahtevati odškodnino za podržavljeno premoženje in v drugih 
primerih, ko je bila premoženjska pravica priznana osebi, ki 
po določbah tega zakona ne more biti upravičenec; 

3. če v odločbi o denacionalizaciji, v nasprotju s tem zakonom ni 
bila upoštevana za podržavljeno premoženje izplačna 
odškodnina; 

4. če je bila nepravilno izdana pozitivna ugotovitvena odločba o 
državljanstvu. 

Revizijo opravi po uradni dolžnosti stvarno pristojen upravni or- 
gan druge stopnje, revizijo odločb Ministrstva pristojnega za 
kulturo in Ministrstva pristojnega za tinance pa opravi Vlada 
Republike Slovenije. 

Zahtevo za revizijo lahko vložijo pri organih iz prejšnjega odstavka 
tega člena državni tožilec, državni pravobranilec in družbeni 
pravobranilec. Stranke denacionalizacijskega postopka ali druge 
osebe, ki izkažejo pravni interes lahko podajo pobudo za revizijo. 

Pravni interes za vložitev pobude je podan, če odločba o 
denacionalizaciji neposredno posega v pobudnikove pravice, 
pravne interese oziroma pravni položaj. 

86.b 

Izjemoma lahko revizijski organ po odpravi odločbe prve stopnje 
vrne zadevo organu prve stopnje v dopolnitev in novo odločitev, 
kadar je ugotovljeno, da so dejstva nepopolno ugotovljena in bi 
upravni organ prve stopnje hitreje, oziroma bolj ekonomično 
odpravil pomenjakljivosti postopka. 

Kadar v revizijskem postopku Vlada Republike Slovenije ugotovi, 
da je bil kršen zakon, odpravi odločbo in vrne zadevo upravnemu 
organu, da odpravi pomanjkljivosti in izda novo odločbo. 

V primeru iz 3. točke 86.a člena revizijski organ sam ugotovi 
višino odškodnine, ki v odločbi o denacionalizaciji v nasprotju s 
tem zakonom ni bila upoštevana in jo je upravičenec dolžan plačati 
Slovenskemu odškodninskemu skladu. 

Novo odločbo mora prvostopni upravni organ iz prvega in drugega 
odstavka tega člena izdati nakasneje v roku dveh mesecev. 

86.c člen 

Revizijo odločb, izdanih pred uveljavitvijo tega zakona, je mogoče 
uvesti v roku treh let od uveljavitve tega zakona, revizijo odločb, 
izdanih po uveljavitvi tega zakona pa je mogoče uvesti v roku 
petih let od njihove pravnomočnosti. 

86.Č člen 

Zoper odločbo revizijskega organa, izdano v revizijskem 
postopku, ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor. 

Izvedeni postopek revizije in morebitno izdano soglasje po 
opravljeni reviziji, ne vplivata na možnost vložitve izrednih pravnih 
sredstev zoper odločbo upravnega organa prve stopnje v skladu 
z zakonom o splošnem upravnem postopku. 

86.d člen 

Upravni organ prve stopnje, Ministrstvo pristojno za finance in 
Ministrstvo pristojno za kulturo so dolžni na zahtevo upravnega 
organa druge stopnje ali Vlade Republike Slovenije poslati celoten 
upravni spis najkasneje v petnajstih dneh od prejema zahteve." 

26. člen 

Doda se nov 92. člen, ki se glasi: 

"92. člen 

Za vračanje premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, 
ki so bili pravnomočno končani do 31.12.1958 se uporabljajo 
določbe tega zakona tudi, če je bila kazen zaplembe premoženja 
razveljavljena na podlagi izrednega pravnega sredstva. 
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Odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe, oziroma 
upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin 
v času od podržavljenja do dneva uveljavitve Zakona o 
denacionalizaciji, se ne priznavajo." 

27. člen 

2 uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o začasnem 
zadržanju izvajanja nekaterih določb Zakona o denacionalizaciji 
in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 49/ 
97).. 

V zadevah, v katerih je že bilo odločeno s pravnomočno odločbo, 
lahko stranke iz 60. člena ZDEN podajo zahtevo iz člena 25. in 26. 
ZDEN v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

28. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 
na 15. izredni seji 16.10.1997, na podlagi 173. in 195. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel sklep, naj predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji za tretjo 
obravnavo pripravijo poslanci in poslanke Državnega zbora, 
predlagatelji zakona. 

Skupno je bilo na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denacionalizaciji v drugi obravnavi vloženih 69 

amandmajev. Od teh je bilo 26 sprejetih in 3 umaknjeni, 40 
amandmajev ni bilo sprejetih oziroma so bili, glede na sprejete, 
brezpredmetni. 

Členi, ki v drugi obravnavi predloga zakona niso bili amandmirani 
so: 10., 12., 13., 15., 16., 18., 20., 21., 24. in 26. člen. 

Predlagatelji smo v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denacionalizaciji - tretja obravnava vključili vse sprejete 
amandmaje k posameznim členom. 

i 
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Popravek predloga zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UREJANJU NASELIJ IN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

(ZUN-H) 

- EPA 325 ■ II ■ hitri postopek 

D 

Jakob Presečnik, poslanec 
Slovenske ljudske stranke 

Miran Jerič, poslanec 
Liberalno demokratske stranke 

Ivan Kebrič, poslanec 
DeSUS 

Na podlagi mnenja sekretariata DZ za zakonodajo in pravne 
zadeve k 

- PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V 
PROSTOR - EPA 325 - II, 

z dne 15. 1. 1998, vlagajo podpisani poslanci popravek točke 
IV., ki se nanaša na besedilo člena, ki se spreminja in ne na 
čistopis člena, ki se spreminja, kakor je bilo navedeno v gradivu 
za sprejem predloga zakona. 

Jakob Presečnik, l.r. 
Miran Jerič, l.r. 
Ivan Kebrič, l.r. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

45.j člen 

Določbe 45.a, 45.b, 45.c, 45.č, 45.d, 45.e, 45.t, 45.g in 45.h člena 
tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge infrastrukturne 
objekte državnega pomena. 

Drugi infrastrukturni objekti državnega pomena po tem zakonu 
so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski, vodnogospo- 
darski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v skladu s predpisi 
namenjeni izvajanju obveznih republiških javnih služb in jih 
določajo prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije, ter objekti, naprave in 
drugi posegi v prostor s področja obrambe, zaščite in reševanja, 
ki so z zakonom določeni kot objekti posebnega pomena za 
obrambo in zaščito. 

OPOMBA UREDNIŠTVA 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-H) - 
EPA 325 - II - hitri postopek, je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 61, dne 23. decembra 1997. 
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Redakcijski popravek predloga zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 LOKALNI 

SAMOUPRAVI (ZLS-I) 

- EPA 324 - II - hitri postopek 

Miroslav Mozetič 
poslanec 

Glede na mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O LOKALNI 
SAMOUPRAVI (ZLS-I) - EPA 324 - II - hitri postopek 

novo besedilo členov, s katerim nadomešča obstoječe besedilo 
1. člena in dodaja nov 2. člen, ki se glasi: 

4. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba 
US, št. 5/94 - odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 
63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 
44/96 - odločba US, 26/97,70/97) se v 32. členu v tretjem odstavku 

za besedo "sredstev" postavi pika in črta del stavka, ki se glasi: 
"ter člani vodstev političnih strank." 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Besedilo 1. člena redakcijsko popravljam tako, da citiram osnovni sekretariata, čeprav že sekretariat sam ugotavlja, da taka določba 
zakon s spremembami in odločbe ustavnega sodišča. ni potrebna. 

Drugi člen, ki določa dan uveljavitve zakona dodajam na priporočilo Miroslav Mozetič, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA 
Predlog zakona o spremembi zakona o lokalni samo- 
upravi (ZLS-1) - EPA 324 - II - hitri postopek, je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 61, dne 23. decembra 1997. 
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NAROČILNICA J 

I Ime in priimek:     | 

| Naslov:    

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    ' 

' Davčna številka:    I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:     

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.:061/1761-215; FAX:061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. I 
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