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I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju zborov dne 28. 

julija 1982 ob obravnavi poroč il Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Sklada skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije, Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji in Družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja SR Slovenije o izgubah po zaključnih računih za 
leto 1981 sprejela več sklepov, s katerimi je zadolžila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in Službo 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, naj pri nadaljnjih 
aktivnostih pri razreševanju problematike izgub upoštevajo 
sklepe Skupščine SR Slovenije z dne 28. julija 1982 in stališča, 
mnenja, pripombe in predloge iz razprave na sejah zborov. 

V tem poroč ilu so prikazane aktivnosti organov družbeno- 
političnih skupnosti, gospodarske zbornice in drugih subjek- 
tov, ki so jih le-ti opravili za izvedbo skupšč inskih sklepov z 
dne 28. 7. 1982 pri spremljanju, ocenjevanju in ukrepanju za 
odpravo vzrokov ter posledic izgub v letu 1982. 

II. OBSEG IN ZNAČILNOSTI IZGUB PO 
ZAKLJUČNIH RAČUNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA ZA LETO 1982 

Z obdelavo zaključnih računov za leto 1982 je Služba druž- 
benega knjigovodstva dobila naslednje podatke o izgubi or- 
ganizacij združenega dela iz SR Slovenije v letu 1982: 

zneski v 000 din 
Gospodarstvo Družbene 

dejavnosti 
Število organizacij z izgubo 226 18 
Izguba iz tekočega poslovanja 8.474.168 32.751 
Nekrita izguba 4.809.167 13.255 
Poprečno število zaposlenih pti 
OZD z izgubo 43.415 2.331 

V znesku izgub gospodarstva iz leta 1982 ni zajeta izguba 
Nuklearne elektrarne Krško, ker OZD še poskusno obratuje. 
Take organizacije po metodologiji obdelave zaključnih raču- 
nov niso vključene v zbirno obdelavo. 

Obseg izgub v gospodarstvu se je v zadnjih dveh letih 
izjemno povečal i n to ne samo v absol utnem znesku, ampak je 
bistveno več ji tudi delež izgub v doseženem bruto dohodku: 

Znesek izgube Verižni indeks Delež izgube v 
v tisoč ih din bruto dohodku 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

912.789 
1.311.727 
1.812.604 
4.410.247 
8.474.168 

109 
143,7 
138,1 
243,3 
192,1 

0,6 
0,7 
0,7 
1,4 
2,1 

Do leta 1981 znesek ugotovljene izgube ne dosega niti 1% 
doseženega bruto dohodka združenega dela, medtem ko v 
letu 1982 predstavljajo izgube že 2,1% doseženega bruto 
dohodka. V industriji in rudarstvu, najpomembnejšem po- 
droč ju gospodarstva, pa v letu 1982 predstavljajo izgube celo 
že 3,2% doseženega bruto dohodka. 

V letu 1982 se je spremenila tudi struktura izgube. 
v tisoč din 

januar-december Indeks Struktura 
1981 1982 1981 1982 

Celotna izguba 
- nekrita porabljena 
sredstva 
- nekrite obveznosti iz 
dohodka 
in druge obveznosti iz 
čisteaa dohodka 

4.410.247 8.474.168 192,1 100,0 100,0 
379.699 1.755.514 462,3 8,6 20,7 

1.439.255 2.583.930 179,5 32,6 30,5 

2.591.293 4.134.724 159,6 58,8 48,8 

Iz pregleda je razvidno, da se je bistveno povečal delež 
izgube zaradi nekritih porabljenih sredstev (tzv. izgube na 
substanci). V letu 1982 je ugotovljeno 1.755.514.000 din iz- 
gube na substanci, kar je skoraj petkratni znesek izgube na 
substanci leta poprej. Od tega zneska je pretežen del 
(1.683.508.000 din) ugotovljen v proizvodnji električnih strojev 
in aparatov. 

Industrija in rudarstvo sta imela še vedno največ ji delež 
celotne izgube, čeprav ta delež ni več preko 90% kot v 
obračunih preteklih let. Lani je znašal delež tega področja v 
celotni izgubi 83,8%. Področje prometa in zvez je po velikosti 
zneska ugotovljene izgube na drugem mestu, s 6,0% deležem 
celotne izgube; sledi področje trgovine s 4,9% deležem ce- 
lotne izgube, gostinstvo in turizem z 2,2% deležem celotne 
izgube, kmetijstvo in ribištvo z 1% deležem celotne izgube, v 
vseh drugih področ jih gospodarstva je delež izgube nižji od 
1 %, razen področja gozdarstva in vodnega gospodarstva, kjer 
ni nobena organizacija združenega dela poslovala z izgubo. 
Izgube po področ jih gospodarstva kaže naslednji pregled: 

Število Znesek Število 
OZD z izgube v zapslenih 

izgubo tisoč  din 

Gospodarstvo 
- industrija in rudarstvo 
- kmetijstvo in ribištvo 
- gozdarstvo 
- vodno gospodarstvo 

• gradbeništvo 

226 8.474.168 
140 7.102.988 

10 85.829 

10 51.042 

43.415 
31.008 

737 

1.795 
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promet in zveze 
trgovina 
gostinstvo in turizem 
obrt in obrtne storitve 
stanovanjsko komunalna 
dejavnost in ureditev 
prostora 

tehnične in poslovne 
storitve 

11 506.550 
12 418.234 
24 184.552 

7 38.578 

8 69.618 

4 16.777 

3.574 
3.237 
1.801 

606 

527 

130 
Panoge industrije z več jimi zneski ugotavljene izgube so: 

proizvodnja električnih Strojev in naprav (2.869.033.000 din 
izgube), proizvodnja prometnih sredstev (1.556.823.000 din 
izgube), elektrogospodarstvo (802.078.000 din izgube) proiz- 
vodnja končnih lesnih izdelkov (323.777.000 din izgube), pro- 
izvodnja živilskih izdelkov (267.660.000 din izgube), proizvod- 
nja bazičnih kemičnih izdelkov (261.029.000 din), proizvodnja 
gradbenega materiala (172.019,000 din izgube), pridobivanje 
premoga (152.944.000 din izgube) itd. 

Izgubo, ugotovljeno v letu 1982 je v zaključnem računu krilo 
154 organizacij združenega dela, 72 organizacij združenega 
dela pa je izkazalo nekrito izgubo v znesku 4.809.167.000 din. 
To pomeni, da je ostalo 56,8% celotne izgube nekrite. Ta 
odstotek je najmanjši v zadnjih petih letih, v letu 1981 je ostalo 
78,4% izgube nekrite, v letu 1980 70,5%, v letu 1979 82,8% in 
v letu 1978 69,2%. 

Za kritje izgube, ugotovljene v zaključnih računih za leto 
1982 so organizacije združenega dela lahko v skladu z zako- 
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji 
osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev, uporabile do 50% 
amortizacje, določene v dokončnem letnem obračunu. Na- 
tančnega podatka o za te namene razmejenem znesku amor- 
tizacije sicer v zaključnih računih ni, ker je vključen med 
druge vire kritja izgub. Ocenjeno pa je, da gredo za okrog 
2.000 milijona din. Kritje izgube prikazuje naslednji pregled: 

V tisoč ih din 
Januar-december Indeks Struktura 

1982 1981 1982 1981 
Celotna izguba 4.410.247 
Kritje izgube: 
- iz sredstev rezerv 222.408 
- iz sredstev skupnih 
rezerv OZD 321.773 
- iz naslova skupnega 
rizika 1.500 
- v breme poslovnega 
sklada 9.680 
- iz drugih virov brez 
obveznega vrač ila 399,288 
Nekrita izguba iz tekočega 
leta 3.455.597 

8.474.168 192,1 100,0 100,0 
516.868 232,4 
392.445 122,0 

8.840 589,3 
7.399 

2.739.449 
4.809.167 

76,4 
686.1 
139.2 

5.0 
7,3 
0.0 
0.2 
9.1 

78,4 

6,1 
4,6 
0,1 
0,1 

32,3 
56,8 

Teža nekrite izgube po posameznih področ jih gospodar- 
stva pa je razvidna iz naslednjega pregleda: 

Število 
OZD z 

nekrito 
izgubo 

Znesek 
nekrite 

izgube v 
tisoč ih 

din 

Število 
zapo 

slenih 

Gospodarstvo 
- industrija in rudarstvo 
- kmetijstvo in ribištvo 
- gozdarstvo 
- vodno gospodarstvo 
- gradbeništvo 
- promet in zveze 
- trgovina 
- gostinstvo in tlirizem 
- obrt in osebne storitve 

72 4.809.167 
44 4.234.321 

4 34.125 

2 20.927 
3 17.385 
5 352.306 
6 79.600 
3 19.386 

16.092 
13.007 

317 

183 
212 

1.140 
574 
419 

- stanovanjsko-komunalna 
dejavnost in ureditev 
prostora 
- tehnične in poslovne 
storitve 

3 42.133 

2 8.983 

175 

65 

Iz prikazanih podatkov o izgubah in nekritih izgubah v SR 
Sloveniji izhaja, da je v organizacijah združenega dela s 
področja družbenih dejavnosti le nekaj manj kot 4% vseh 
izgub in nekaj manj kot 3% vseh nekritih izgub. Kljub rela- 
tivno majhnim zneskom pa so možnosti za kritje izgube v teh 
organizacijah praviloma slabše kot v gospodarstvu, kjer je 
nekrito izgubo mogoče pokrivati tudi s sredstvi, pridobljenimi 
v dohodkovnih povezavah, s sredstvi pridobljenimi z odpisom 
terjatev upnikov in s sanacijskimi krediti iz skladov skupnih 
rezerv, ki so v Sloveniji oblikovani le za organizacije združe- 
nega dela s področja gospodarstva. Organizacije združenega 
dela s področja družbenih dejavnosti lahko tako krijejo ne- 
krito izgubo le iz sredstev, ki so jih v ta namen, v skladu s 
predpisi, prejele od drugih organizacij. 

Po določbah drugega in četrtega odstavka 7. č lena zakona 
o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/1977) so delavci 
temeljne organizacije združenega dela družbene dejavnosti 
dolžni izloč iti iz čistega dohodka, ugotovljenega z zaključnim 
računom, v rezerve vsako leto znesek v višini 1,5% od do- 
hodka, ustvarjenega po zaključnem računu. Izločanje dela 
čistega dohodka v rezerve se prekine, ko sredstva rezerv 
dosegajo najmanj 15% povprečnega dohodka po zaključnih 
računih v zadnjih treh letih. 

Po tretjem odstavku 5. člena zakona o sredstvih rezerv je 
možno oblikovanje sklada skupnih rezerv samoupravne inter- 
esne skupnosti, v katerega lahko združujejo sredstva rezerv 
delavci temeljnih organizacij družbenih dejavnosti, ki svobo- 
dno menjujejo delo v okviru te samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Podlaga za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih 
rezerv samoupravne interesne skupnosti je samoupravni spo- 
razum o temeljih plana ali drug samoupravni sporazum, kate- 
rega sklenejo delavci temeljnih organizacij družbenih dejav- 
nosti, ki združujejo sredstva rezerv (prvi odstavek 12. člena 
zakona). 

Sredstva rezerv se združujejo v sklad skupnih rezerv s 
pogojem (drugi odstavek 12. člena), da z njimi upravljajo po 
delegatih delavci temeljnih organizacij, ki so združili ta sred- 
stva rezerv, in da jih uporabljajo za enake namene kot sred- 
stva rezerv temeljne organizacije, če ni s samoupravnim spo- 
razumom določeno, da se sredstva skladov skupnih rezerv ne 
smejo uporabljati za posamezne namene. 

V samoupravnih interesnih skupnostih s področja družbe- 
nih dejavnosti doslej ni prišlo do samoupravnega združevanja 
sredstev rezerv v okviru prej navedenih možnosti. Ugotovljene 
izgube so večinoma pokrivali iz sredstev, zagotovljenih na 
osnovi ukrepov, ki so jih sprejeli organi samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v programih za naslednje leto. 

III. POLOŽAJ DELAVCEV V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA Z IZGUBO 

Izplačevanje osebnih dohodkov v organizacijah združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo, je urejeno z zakonom o zajamče- 
nem osebnem dohodku. V organizacijah združenega dela z 
nekrito izgubo so se poprečni osebni dohodki delavcev po 
zaključnem računu za leto 1982 gibali takole: v 25 OZD so za 
več kot 20% zaostajali za povprečnim osebnim dohodkom 
podskupine dejavnosti, v 21 OZD za več kot 10%: le 8 OZD 
ima osebne dohodke višje od povprečja podskupine, od tega 
le 2 OZD za več kot 10%. 17 OZD ima povprečni bruto osebni 
dohodek nižji od 14.000 mesečno, 3 TOZD IMV celo pod 
13.000, od teh IMV TAP Brežice le 10.763 din. 

Ureditev v Zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in 
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega 
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dela, ki poslujejo z izgubo, pomeni za delavce v organizacijah 
združenega dela z nekrito izgubo po zaključnem računu 1982 
omejitev izplačevanja osebnih dohodkov v mesecih marec, 
april in, maj do višine zneska povprečnih osebnih dohodkov, 
izplačanih na delavca v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. V 
kolikor pa izguba tudi po tem roku ne bo pokrita ali ne bo 
sklenjen samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih v 
sanaciji oziroma sklenjena prisilna poravnava ali sprejeta 
odloč itev o uvedbi stečaja, pa bodo izplačani osebni dohodki 
v višini zajamčenih osebnih dohodkov. To konkretno pomeni, 
da bi v teh organizacijah združenega dela obseg sredstev za 
izplač ilo zajamčenih osebnih dohodkov v juniju znašal 80% v 
prvem četrtletju povprečno mesečno izplačanih sredstev za 
osebne dohodke v temeljni organizaciji s tem, da individualni 
osebni dohodek ne bo smel biti nižji od zneska, ki ustreza 
višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov, ta pa bo 
objavljena v Uradnem listu SRS v mesecu maju. Iznad teh 
zneskov bodo izplač ila osebnih dohodkov možna le ob so- 
glasju skupščine družbenopolitične skupnosti ali od nje poo- 
blaščenega organa in še to le v primerih, če bodo za razliko 
zagotovljena nepovratna sredstva. 

Od sistemsko opredeljenih rešitev pri razreševanju proble- 
matike izgub ni mogoče odstopati. Okviri, ki jih opisana 
ureditev nudi, so za veliko večino organizacij združenega dela 
dovolj široki in v primerih pravočasnega ukrepanja omogo- 
čajo tudi pravočasno odstranitev vzrokov izgub. Za delavce v 
tistih organizacijah združenega dela pa, ki sredstev za po- 
rkitje izgube ne bodo pridobile v rokih ter na način, določen v 
zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 
in se bo nad njimi začel stečajni postopek, bo v skladu z 
določbami zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti potrebno poskrbeti za preusmeritev njihovega 
dela v druge organizacije združenega dela, vključujoč pri tem 
potrebo po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji. Za ta na- 
men se v skupnostih za zaposlovanje v letošnjem letu združu- 
jejo več ja sredstva, takoj po izdelavi sanacijskih programov 
pa bodo razvidne tudi možnosti in poti za njihovo uporabo. 

IV. NEKATERI SPLOŠNI VZROKI ZA IZGUBE 
V LETU 1982 

Skupščina SR Slovenije je že ob razpravi o izgubah po ZR 
za leto 1981 ocenila, da so glavni vzroki izgub premalo prou- 
čene, napačno načrtovane in neuč inkovite naložbe, napačne 
poslovne in razvojne odloč itve, neučinkovito dohodkovno 
povezovanje, prepočasno prestrukturiranje gospodarstva, ne- 
smotrna delitev dela in ponekod tudi neustrezno povezovanje 
s tujimi partnerji, kar vse vpliva na nizko produktivnost in 
premalo uč inkovito izkoriščanje zmogljivosti. 

Navedeni temeljni vzroki veljajo tudi za izgube, ugotovljene 
v zaključnih računih za leto 1982. Poleg napačnih, nedokon- 
čanih in neuč inkovitih investicij ter napačnih poslovnih in 
razvojnih odloč itev iz preteklih let, ki bodo nedvomno tudi še 
v naslednjih nekaj letih med temeljnimi vzroki izgub'(vsaj v 
nekalerih večjih organizacijah) pa ni mogoče zanemariti tudi 
vzrokov izgub, ki izvirajo iz tekočega poslovanja in ki so 
večinoma subjektivnega značaja. Gre za neustrezno organi- 
zacijo poslovanja, nepotrebno režijo, nesmotrno delitev dela, 
nedisciplino, malomarnost pri ravnanju z družbenimi sredstvi, 
neinventivnost, neuč inkovito nagrajevanje, slabo dohod- 
kovno povezanost ipd., kar vse se izraža v nizki produktivno- 
sti, ekonomičnosti in rentabilnosti poslovanja ter nekonku- 
renčnosti na zunanjih trgih. 

Poleg teh notranjih slabosti so med splošnimi vzroki za 
izgube še zaostritev pogojev gospodarjenja, ki se je pokazala 
zlasti še v drugi polovici leta 1982. V zvezi s tem so bili med 
najpomembnejšimi naslednji dejavniki: 

a) Nezadostna razpolagalna pravica z ustvarjenimi devi- 
zami, omejevanje uvoza, povečan izvoz doma deficitarnih 
proizvodov ob prenizki domač i proizvodnji in še vedno preve- 

likem povpraševanju, je povzročilo občutno slabšo preskrb- 
Ijenost proizvodnje s surovinami, repromateriali, energijo, 
rezervnimi in nadomestnimi deli. To vse je povzroč ilo stagna- 
cijo in upad proizvodnje v nekaterih dejavnostih in s tem 
bistveno poslabšanje izkoriščenosti kapacitet. 

To velja npr. med ostalim za naslednje dejavnosti, koder 
proizvodnja ni dosegla lanske, izgube pa so se nadpoprečno 
povečale: črna metalurgija, predelava nekovinskih rudnin, 
predelava kovin, predelava kemičnih izdelkov, proizvodnja 
končnih lesnih izdelkov, predelava kavčuka. 

b) Zamrznitev cen, ki traja že od 29. 7. 1982, ob nekaterih 
izjemnih parcialnih spremembah cen, je povzročila, da se 
cenovne disparitete med sektorji niso ublažile, ampak so se 
nasprotno še poglobile. Povečevanje stroškov proizvodnje, 
kot posledica občutno dražjega uvoza, novih domačih podra- 
žitev (po sklepih ZIS v času zamrznitve), nerešena cenovna 
neskladja še pred zamrznitvijo, neuresničevanje cenovnih 
programov v drugi polovici leta v nekaterih dejavnostih, one- 
mogočanje samoupravnega urejanja cenovnih razmerij in ra- 
zraščanje deviantnega sporazumevanja ob krepitvi monopol- 
nih položajev ter nerazrešeno vprašanje cen novih, sezonskih, 
individualnih in še nekaterih vrst proizvodov, vse to je povzro- 
č ilo, da je problematika cen v ospredju med vzroki za izgube 
v gospodarstvu. 

Nadpovprečno so se povečale izgube npr. med drugim v 
naslednjih dejavnostih, ki so podpovprečno povečale cene: 
pridobivanje premoga, predelava nekovinskih rudnin, proiz- 
vodnja prometnih sredstev, proizvodnja žaganega lesa in 
plošč , proizvodnja končnih lesnih izdelkov. 

Navedeni podatki seveda ne dajejo celovite slike o neureje- 
nih cenovnih razmerjih. Med bistvenimi vzroki izgub so po 
navedbah OZD tudi cene v OZD rnesno-predelovalne indu- 
strije ter še v nekaterih OZD z večjo izgubo, kot npr.: INA Nafta 
Lendava - TOZD Petrokemija (nesorazmerje med cenami su- 
rovin - plin, fenol in prodajnimi cenami petrokemičnih izdel- 
kov), Salonit Anhovo - TOZD Cement-Skala (neusklajenost 
pri porastu cen tehnološkega goriva in cementa), Železarna 
Štore - TOZD Tovarna traktorjev (povečanje cen vhodnih 
materialov je bilo znatno višje kot povečanje cen traktorjev) 
itd. 

c) Med pomembnimi vzroki za izgube je tudi nesorazmerje 
med cenami, ki jih proizvajalci dosežejo pri prodaji na doma- 
čem trgu in pri prodaji na tujem trgu. 

To je med drugim vplivalo tudi na hitrejše naraščanje izgub 
v izvozno intenzivnih panogah. Tako npr. odpade na panoge, 
ki pretežni del prihodka (nad 15%) ustvarjajo na konvertibil- 
nih trgih, okrog polovica vseh izgub v industriji, medtem ko te 
panoge zajemajo le 1/4 vseh TOZD v industriji. Po podatkih iz 
nekaterih analiz izvozna crna vključno s povrač ili še v sredini 
leta 1982 v popreč ju v nobeni od izvozno intenzivnih panog ni 
dosegla domače cene in je bila v poprečju nižja za okrog 20%, 
kar pomeni, da so disparitete domačih in svetovnih cen po- 
membno vplivale na izgube v izvozno intenzivnih panogah. 

č) Politika tečaja dinarja ni sledila dovolj intenzivno k 
odpravljanju disparitet med domačimi in tujimi cenami in je v 
letu 1982 po devalvaciji tečaj še vedno zaostajal za realnim za 
okoli 15-16%. Po devalvaciji v oktobru 1982 se tečaj do konca 
leta praktično ni spreminjal, razen pod vplivom medvalutnih 
odnosov, kar je vplivalo tudi na dohodkovni položaj in posre- 
dno na izgube v OZD, ki več izvažajo na konvertibilno tržišče. 

d) K več jim izgubam med izvoznimi organizacijami združe- 
nega dela je dodatno prispevalo neredno in nedosledno izpla- 
čevanje izvoznih povrač il. Povračila so predvsem v drugem 
polletju zelo kasnila. Izpad sredstev so organizacije združe- 
nega dela nadomeščale z najemanjem likvidnostnih sredstev 
po 18% obrestni meri, kar je dodatno bremenilo dohodek teh 
TOZD. 

Tudi poslovne banke zaradi reševanja lastne devizne in 
dinarske likvidnosti zadržujejo obvezno združene devize na 
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lastnih računih in kasnijo z izplačevanjem dinarske protivre- 
dnosti. Tudi izpad teh sredstev morajo OZD nadomestiti s 
krediti po visoki obrestni meri. 

e) Med vzroki, ki slabijo materialni položaj izvoznih OZD in 
povzročajo izgube, velja omeniti še povečane stroške za 
drage kratkoročne blagovne kredite za nakup repromateria- 
lov v tujini, kot tudi povečane stroške povezane z dodatnimi 
prizadevanji za povečanje obsega konvertibilnega izvoza. 

f) Prav tako je med splošnimi vzroki za izgube treba omeniti 
povečanje minimalnih stopenj za obračunavanje amortizacije, 
ki je bilo uveljavljeno s 1.1. 1982. S kasnejšimi spremembami 
zakoha o amortizaciji je bila sicer organizacijam združenega 
dela dana možnost, da zmanjšajo izgubo na račun zmanjšanja 
obračunane amortizacije (do 50% predpisane), vendar pa je 
to le kratkoročna rešitev, ki ne prispeva k dolgoročnemu 
preprečevanju poslovanja z izgubo, saj je treba tako razme- 
jeno izgubo pokriti iz celotnega prihodka v naslednjih treh 
letih. 

g) Na povečanje izgub v gospodarstvu je vplival tudi radika- 
len dvig obrestnih mer, ki brez hkratnega uč inkovanja ostalih 
ukrepov ekonomske politike na področ ju primarne in sekun- 
darne delitve, povečuje udeležbo obresti v dohodku OZD. 

V. POKRIVANJE IZGUB PO ZAKLJUČNIH 
RAČUNIH ZA LETO 1981 IN OCENA 
MOŽNOSTI POKRIVANJA IZGUB PO 
ZAKLJUČNIH RAČUNIH ZA LETO 1982 

1. Nadomeščanje nekritih izgub, izkazanih v zaključnih ra- 
čunih za leto 1981 s krediti iz sredstev sklada skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je glede na pričakovan visok porast 
nekritih izgub v letu 1981 konec decembra 1981 sprejela 
zakon, s katerim je bila stopnja za združevanje sredstev rezerv 
v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije povečana od 
3% na 6%. Sredstva, obračunana po tako povišani stopnji, je 
bilo treba v skladu z zakonom vplačati eno tretjino do 15. 
marca 1982, dve tretjini pa do 30. aprila 1982. Ker je bilo 
ugotovljeno, da nekatere organizacije z nekrito izgubo po 
zaključnem računu za leto 1981 ne bodo uspele izdelati sana- 
cijskih programov do skrajnega roka (1. junij) in ker so po 
mnenju izvršnega odbora sklada, pa tudi drugih družbenih 
dejavnikov, obstojali utemeljeni razlogi za č imprejšnjo pomoč 
vsaj nekaterim organizacijam z nekrito izgubo, je izvršni od- 
bor sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije na sejah 
25. marca, 7. aprila, 19. maja in 3. junija"odobril 30 temeljnim 
organizacijam skupaj 2.524 milijonov din premostitvenih kre- 
ditov za kritje dela nekritih izgub že pred predložitvijo sanacij- 
skih programov. Odplač ilni rok, določen za 20. december 
1982, je bil po mnenju izvršnega odbora sklada dovolj dolg, 
da bi bili do tega roka vsi sanacijski programi ne samo 
izdelani, temveč tudi verificirani na vseh ravneh, kot je to s 
sklepom določila tudi Skupščina SR Slovenije na sejah zbo- 
rov 28. julija 1981. Sklad je tudi sprejel sklep, da bo razpravljal 
in sklepal o odobritvi dolgoročnega kredita, čim bo predlo- 
žena kompletna dokumentacija. 

Tako je za nadomestitev r*p(<rite izgube TOZD Rudarskih 
obratov Rudnikov svinca in topilnice Mežica IO sklada odobril 
dolgoročni kredit že 19. maja, v začetku junija za TOZD 
Cement Skale. Jeseni 1982 je IO sklada ugotavljal, da poteka 
izdelava sanacijskih programov počasi, še težje pa so pridobi- 
vali verifikacije, mnenja, stališča, kot jih je za ugotovitev 
interesa združenega dela in družbenega interesa za sanacijo 
zahteval sklad in kot jih je opredelila tudi Skupščina SR 
Slovenije 28. 7. 1981. 

Sklad je pozval vse organizacije, katerim so bili odobreni 
premostitveni krediti, da intenzivirajo priprave sanacijskih 
programov in pridobivanje verifikacij. Jeseni 1982 je sklad te 
organizacije tudi opozoril, da bo glede na časovni odmik od 1. 
junija, do katerega bi po določbah zakona morali izdelati 

sanacijske programe, eden bistvenih kriterijev za odobritev 
dolgoročnega kredita za nekrito izgubo, stopnja uresničeva- 
nja sanacijskih ukrepov. 

IO sklada je na seji 23. decembra 1982 ugotavljal, da v 
nekaterih organizacijah niso izpolnili pogojev za odboritev 
dolgoročnega kredita za nekrito izgubo. Zahteva po vrnitvi 
premostitvenega kredita pa bi bila nerealna, ker je nobena 
organizacija - koristnik premostitvenega kredita za nekrito 
izgubo, ne bi mogla izpolniti. Tako je IO sklada tozdom v ABC 
Pomurka - Mesna industrija Murska Sobota, INA Nafta Len- 
dava, Tovarna gospodinjske opreme Gorenje in Industrija 
motornih vozil Novo mesto podaljšal rok odplačila premosti- 
tvenih kreditov do 1. julija 1983. 

Pregled dolgoročnih in premostitvenih kreditov 
sklada za nekrito izgubo po ZR 1981: 

V OOO din 
Datum 

odobritve 
Krediti za nekrito 

izgubo 
Dolgoroč . Premost. 

Din Din 
1. Rudnik svinca in 

topilnica Mežica 
- Rudarski obrati 

2. Salonit Anhovo 
- Cement Skale 

3. REK E. Kardelja 
- Premogovnik Kotredež 

4. Gorenje-Varstroj 
- Variš, Lendava 

5. Cimos Koper 
6. Petrol-Zemeljski plin 
7. GOK-IGM Kanižarica 
8. Iskra- 

Mikroelektronika 
9. INA Nafta Lendava 

- Rafinerija nafte 
- Petrokemija 
10. ABC - Mesna ind. 
Murska Sobota 
11. TGO Gorenje, Titovo 
Velenje 
12. IMV Novo mesto 

19.5.1982 34.325 
F 
.6.1982 56.800 

20.9.1982 45.400 

29.9.1982 31.140 
5. 11. 1982 52.560 

.11. 1982 127.500 
23112.1982 3.100 

10.00 23,12. 1982 

12.1982 
23:12.1982 
h 

23. 12. 1982 

- 33.222 
- 52,962 

60.463 

23.12.1982 107.900 845.245 
23.12.1982 1.039.400 

SKUPAJ 468.726 2.031.293 
Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije je za pokriva- 

nje izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1981 uporabil 
naslednja začasno združena sredstva rezerv: 

- predčasen umik združenih sredstev rezerv 
- dolgoročni krediti za nekrito izgubo 
- premostitveni krediti za nekrito izgubo 
- premostitveni krediti za nekrito izgubo, 
odobreni skladom skupnih rezerv v občinah 

v OOO din 
97.062 

468.727 
2.031.293 

18.000 
Skupaj za izgube po ZR 1981 ,-r- 2.615.082 

Po mnenju izvršnega odbora sklada skupnih rezerv gospo- 
darstva Slovenje je skrajni rok, ki je bil določen za odplač ilo 
premostitvenih kreditov dovolj dolg, da bodo obravnavane 
organizacije skladu predložile vso dokumentacijo, potrebno 
za odobritev dolgoročnih sanacijskih kreditov. 
2. Ocena možnosti za pokrivanje izgub, izkazanih v zaključnih 
računih za leto 1982, iz začasno združenih sredstev rezerv v 
Skladu skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 

Stopnja za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije po veljavnem sporazumu iz 
leta 1979 je 3%. Glede na pričakovano visoko nekrito izgubo v 
zaključnih računih slovenskega gospodarstva iz poslovanja v 
letu 1982 je skupšč ina sklada na 7. seji 4. februarja 1983 
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sprejela sklep, s katerim je predlagala delavcem združenega 
dela spremembo samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slove- 
nije. Po njej bi se stopnja za združevanje v letih 1983, 1984 in 
1985 povečala na 5%. Samoupravni sporazum je v fazi spreje- 
manja. 

Predvideni priliv sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije ter predvidena razporeditev teh sred- 
stev po posameznih namenih finančnega načrta sklada za 
leto 1983: 

v mio din 
I. PRIHODKI 
1. Sredstva rezerv gospodarskih organizacij, 
združena v letu 1983 2.600 
2. Odplač ila dolgoročnih kreditov ter obresti 
dolgoročnih, premostitvenih in kratkoročnih kreditov 600 
Skupaj 3.200 
II. RAZPOREDITEV PRIHODKOV 
1. Vnovčenje obveznic za začasno združena sredstva 
rezerv pred šestimi leti, ki so vnovč ljive 
od 1.6.1983 dalje 338 
2. Izplač ilo skupnega dohodka po zaključnem računu 
sklada za leto 1982 199 
3. Usluge SDK in banke 12 
4. Stroški delovanja sklada 2 
5. Predčasen umik v skladu združenih sredstev rezerv 150 
6. Krediti za zajamčene osebne dohodke 100 
7. Krediti za prekvalifikacijo delavcev 20 
8. Krediti za nekrite izgube 2.127 
9. Krediti za osnovna sredstva 250 
Skupaj 3.200 

Iz zgornjih podatkov izhaja da bi bilo mogoče iz sredstev, 
združenih v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije po- 
kriti s sanacijskimi krediti od 2.100 do 2.200 mio din nekritih 
izgub, iz sredstev združenih v občinske sklade skupnih rezerv 
pa približno 500 mio din nekritih izgub. Po teh podatkih bo 
torej za pokrivanje nekritih izgub po zaključnem računu za 
leto 1982 na voljo približno 2.700 mio din sredstev skladov 
skupnih rezerv. 

Samoupravni organi sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije so skladno z usmeritvijo, naj se izgube solidar- 
nostno pokrivajo iz sredstev skladov skupnih rezerv pokrivajo 
šele potem, ko so se v odpravo izgub že vključ ile vse dohod- 
kovno, organizacijsko in poslovno povezane organizacije 
združenega dela, zaostrili kriterijo po katerih bodo odobravali 
sanacijske kredite za kritje nekritih izgub po zaključnem ra- 
čunu za leto 1982. 

VI. AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA SVEJA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, GOSPODARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE, SPLOŠNIH ZDRUŽENJ 
TER DRUGIH DRUŽBENIH SUBJEKTOV PRI 
SPREMLJANJU IN OCENJEVANJU IZGUB TER 
SPREJEMANJU UKREPOV ZA ODPRAVO 
VZROKOV IZGUB OZIROMA ZA SANIRANJE 
POSLEDIC IZGUB 

Organizacije, ki jih je Skupščč ina SR Slovenije s svojim 
sklepom z dne 28. 7. 1982 zavezala, da spremljajo, ocenjujejo 
in poročajo o rezultatih gospodarjenja ter v okviru svoje 
pristojnosti sprejemajo ukrepe za odpravo vzrokov oziroma 
posledic izgub, so v skladu s tem sklepom delovale v več 
smereh: 

1. Z analizo izgub, ki so jih organizacije izkazale v poslova- 
nju v prvih šestih mesecih leta 1982, je bilo ugotovljeno, da je 
na porast izgub v precejšnji meri vplivalo tudi povečanje 
amortizacijskih stopenj ter razširitev teh obveznosti na neka- 
tera osnovna sredstva, ki se dotlej niso amortizirala. Obe 
spremembi sta bili uveljavljeni s spremembami in dopolni- 

tvami zveznega zakona o amortizaciji konec leta 1981. Po- 
datki ojizgubah so pokazali, da so spremembe v obračunava- 
nju amortizacije pomembno vplivale na povečanje izgub in na 
spremembo strukture izgubašev tako, da je z izgubo poslo- 
valo vedno več  organizacij združenega dela z visoko tehnično 
opremljenostjo. Prav tako se je v SR Sloveniji zaradi novo 
uvedene obveznosti obračunavanja amortizacije poslabšal 
položaj organizacij s področja cestnega, vodnega in železni- 
škega gospodarstva. S povečanjem amortizacijskih stopenj 
se je ob omejitvah skupne in splošne porabe izredno poslab- 
šal dohodkovni položaj organizacij združenega dela s po- 
droč ja družbenih dejavnosti. Zaradi tega je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije že sredi leta 1982 predlagal Zveznemu 
izvršnemu svetu, naj prouč i primere in predlaga spremembe 
in dopolnitve zveznega zakona o amortizaciji iz konca leta 
1981, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti oziroma težave, ki 
so nastale pri nekaterih organizacijah združenega dela in 
drugih uporabnikih družbenih sredstev. Izvršni svet Skup- 
šč ine SR Slovenije je s tem v zvezi predlagal, da se zvezni 
zakon o amortizaciji dopolni tako, da se: 

- republikam in avtonomnim pokrajinam prepusti ureditev 
amortiziranja nekaterih osnovnih sredstev cestnega, vodnega 
in železniškega gospodarstva, 

- omogoč i organizacijam z izgubo v poslovanju zmanjša- 
nje amortizacijskih stopenj, 

- način amortiziranja osnovnih sredstev v družbenih dejav- 
nostih ureja s predpisi republik oziroma avtonomnih pokrajin 
glede na specifičnosti financiranja teh dejavnosti v posa- 
mezni republiki. 

Iniciativa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bila 
sprejeta s spemembami in dopolnitvami zveznega zakona o 
amortizaciji v sicer nekoliko modificirani obliki, vendar je bilo 
mogoče tudi na podlagi teh sprememb le nekoliko ublažiti 
vpliv povečanih stopenj amortizaicje na poslovanje organiza- 
cij z izgubo. V zvezi s temi spemembami in dopolnitvami 
zveznega zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal Skupščini SR Slovenije sprejem zakona o ureditvi ob- 
veznosti obračunavanja amortizaicje za določena osnovna 
sredstva za leti 1982 in 1983, ki ga je sprejela dne 27. decem- 
bra 1982. S tem zakonom je bil v letu 1982, po naši oceni 
bistveno olajšan dohodkovni položaj organizacij združenega 
dela s področja družbenih dejavnosti. 

2. Po objavi podatkov o poslovanju organizacij združenega 
dela v prvih šestih in devetih mesecih leta 1982 so republiški 
upravni organi izdelali ocene o izgubah in posebej nekritih 
izgubah, ki naj bi jih glede na trende v proizvodnji in prodaji 
ter glede na tedaj predvidene spremembe predpisov o amorti- 
zaciji izkazale organizacije združenega dela v primerjavi z 
letom 1981 še poslabšal ter glede na vse več jo uporabo 
sredstev rezerv pri zagotavljanju likvidnosti je bilo v okviru 
organov, nosilcev te informacije ocenjeno, naj se stopnja za 
združevanje sredstev rezerv poveča, vendar manj kot se je 
povečala v letu 1981. Prav tako je bila glede na ocene izgub 
ter nekritih izgub v zvezi s sklepi Skupščine SR Slovenije, 
sprejetimi na sejah zborov 28. 7. 1982 predlagana dopolnitev 
kriterijev za odobravanje sanacijskih kreditov iz sredstev skla- 
dov skupnih rezerv. 

3. Poleg opisanih zahtev, pobud in predlogov, s katerimi naj 
bi skušali odpraviti nekatere zunanje vzroke za izgube ter 
zagotoviti materialne pogoje za kritje izgub je bil pomemben 
del aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarske zbornice Slovenije, splošnih združenj. Sklada 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, pa tudi izvršnih sve- 
tov občinskih skupščin, usmerjen v posredna in neposredna 
prizadevanja za zagotovitev pogojev, na podlagi katerih bi v 
nekaterih organizacijah z največjo izgubo v čimkrajšem času 
sprejeli ustrezne sanacijske programe, ki bi zagotavljali sta- 
bilnost v gospodarjenju ter perspektivo za nadaljnji razvoj teh 
organizacij ter združenega dela v celoti. S tem v zvezi so prej 
omenjene organizacije prek svojih predstavnikov v posebnih 
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delovnih skupinah, oblikovanih v okviru Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, za spremljanje ter usmerjanje sanacijskih po- 
stopkov v nekaterih organizacijah z več jo izgubo, pomagale 
odpravljati objektivne vzroke za nastajanje izgube, prav tako 
pa zahtevale, da v organizacijah, v katerih je bila zasnova 
sanacije jasna ter družbeno sprejemljiva, čimprej sanacijsko 
programe sestavijo. 

Delovne skupine so bile zlasti aktivne pri: 
- pripravisanacijskihprogramovv OZD, kjer so bili problemi 

bolj zapleteni in celoviti, 
- dograjevanju sanacijskih programov, kjer le-ti niso bili 

dovolj kvalitetni in niso v celoti ustrezali pravim vzrokom za 
nastali položaj v OZD, 

- pripravljanju sanacijskih programov v obliki pomoč i pri 
organiziranju raznovrstnih aktivnosti in uveljavljanju pobud 
pri raznih organih in dejavnikih izven OZD, 

-sprotnemu spremljanju uresničevanja sanacijskih progra- 
mov in oblikovanju predlogov ter pobud, oziroma ukrepanju 
ob ugotovljenih težavah in odmikih, 

- presoji proizvodnih programov v OZD z izgubo z vidika 
razvojnih kriterijev in pobudami oziroma usmeritvami za pre- 
strukturiranje, 

- vzpodbujanju povezovanja OZD zaradi pokrivanja izgub v 
repropovezavah na dohodkovnih osnovah, 

- analiziranju vzrokov za izgube in s tem v zvezi pri dajanju 
pobud organom DPS in drugim družbenim dejavnikom za 
ustrezne spremembe v ekonomski politiki, 

- posebnemu obravnavanju izvoznih OZD, ki so poslovale z 
izgubo, s predlogi za odstranjevanje ovir pri izvajanju izvoznih 
programov z visokim neto deviznim uč inkom. 

V zvezi s preventivnim delovanjem pri odpravljanju izgub je 
v Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih združenj in-me- 
dobčinskih gospodarskih zbornicah pričela teč i aktivnost, s 
pomočjo katere bodo kontinuirano primerjali in analizirali 
rezultate poslovanja OZD enake ali sorodne dejavnosti. V ta 
namen je bila pripravljena posebna metodologija, po kateri 
bodo obdelani "in objavljeni podatki iz zaključnih računov 
OZD v gospodarstvu. Na ta način bodo ugotovljene tudi OZD, 
ki gospodarijo na robu ekonomske uč inkovitosti ozirima iz- 
gub, torej tudi OZD, ki poslujejo z motnjami. Take organiza- 
cije združenega dela bodo morale pripraviti programe za 
odstranitev motenj pri poslovanju oziroma za povečanje uč in- 
kovitosti gospodarjenja. S tem bo preventivno delovanje do- 
bilo novo kvaliteto in vsebino. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, splošna združenja in drugi družbeni dejavniki 
so se prek svojih organov, teles in predstavnikov še posebej 
angažirali za čimprejšnje saniranje tistih organizacij, katerih 
zasnova te aktivnosti dalj časa ni bila izdelana. S tem v zvezi 
so izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino in poslovne banke v skladu s stališč i Skupščine SR 
Slovenije in v okviru svojih pristojnosti, sodelovali pri odprav- 
ljanju nekaterih pomembnejših tekočih poslovnih problemov, 
likvidnostnih težav za odpravo motenj pri nabavi repromate- 
riala in izplač ilih osebnih dohodkov. Še prav posebej pa so se 
angažirali pn obravnavi ključnih vsebinskih vprašanj dolgo- 
ročne razvojne sanacije DO IMV Novo mesto, SOZD Gorenje 
Titovo Velenje in DO INA Nafta Lendava. 

Pri tem svojem delu so sodelovali z drugimi republiškimi 
institucijami in pristojnimi izvršnimi sveti skupščin občin. 

5. Podatki o rezultatih poslovanja ter nekatere ugotovitve o 
dosedanjih uspehih sanacijskih ukrepov kažejo, da priprave 
in izvedba sanacijskih programov v nekaterih organizacijah 
niso bile izvedene dovolj odločno ter uč inkovito in da s 
sanacijakimi programi iz leta 1981 niso bili odpravljeni traj- 
nejši vzroki za poslovanje z izgubo v gospodarstvu SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji s tem v zvezi 
ugotavljajo, da bo zato pri pripravi, obravnavi ter izvajanju 
sanacijskih programov v zvezi z nekrito izgubo po zaključnih 
računih za leto 1982 potrebno še dosledneje izvajati naloge, ki 
izjahajo iz sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 7. 1982, 
iz Zakona o sanaciji in protiinflacijskega programa. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in drugi organi bodo vztrajali, da 
sleherna organizacija združenega dela pripravi in izvaja sana- 
cijske programe v rokih in na nač in predviden z zakoni ter 
družbenimi usmeritvami iz protiinflacijskega programa. Poleg 
tega je po mnenju nosilcev poročila potrebno: 

- preprečiti, da bi bile organizacije s sanacijskimi programi 
usmerjene le v iskanje sredstev za pokrivanje izgube, namesto 
v korenite in vsestranske ukrepe (racionalizacija poslovanja, 
inovacije, dvig produktivnosti z boljšim izkoriščanjem delov- 
nega časa, surovin, delovnih priprav ipd.), s kakršnimi naj bi 
najprej skušale odpraviti notranje vzroke za izgube: 

- prepreč iti težnjo, da bi vse probleme v zvezi s sanacijo 
poslovanja urejali z investicijskimi vlaganji v nove projekte, ne 
da bi se pri tem lotevali sanacije obstoječe proizvodnje ozi- 
roma obstoječ ih proizvajalnih naprav, 

- prepreč iti, da se nekrita izguba pokriva iz sredstev skla- 
dov skupnih rezerv, dokler niso bile izkoriščene vse možnosti 
kritja izgube v okviru dohodkovnih in poslovnih povezav, 

- zagotoviti, da so tudi delavci v organizacijah združenega 
dela, ki ne poslujejo z izgubo, natančno informirani o posledi- 
cah v zvezi z osebnimi dohodki, ki so predpisane za organiza- 
cije združenega dela, ki poslujejo z izgubo, 

- zagotoviti, da se v teh organizacijah z nekrito izgubo 
dosledno izvajajo določbe zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku, 

- širše družbenopolitično presoditi odgovornost organov 
upravljanja, poslovodnega organa in posameznih delavcev za 
nastalo izgubo ter zagotoviti, da se proti odgovornim delav- 
cem tudi v primeru razrešitve oziroma premestitve izvajajo 
zakonito določeni ukrepi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ter 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji bodo še 
naprej tekoče spremljali, poročali in v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi sprejemali ukrepe za saniranje vzrokov izgub ter po- 
sledic izgub. Vendar je očitno, da vzroki izgub ne bodo 
trajneje odpravljeni vse dotlej, dokler v saniranih organizaci- 
jah samih ne bo prevladalo spoznanje, da so delavci v združe- 
nem delu, v okviru samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov edino sami sposobni odloč ilno urediti in zagotoviti 
nadaljnjo proizvodnjo ter razvoj. Zunanji dejavniki lahko ta 
prizadevanja le pospešujejo, vendar jih s svojo dejavnostjo ne 
morejo nadomestiti. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o stečaju nad obratovalnicami 

samostojnih obrtnikov z osnutkom zakona 

(ESA-237)     

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 
18. marca 1983 določ il besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O STEČAJU NAD 
OBRATOVALNICAMI SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 
Hkrati s predlogom za izdajo zakona vam na podlagi 
drugega odstavka 268. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije pošiljamo zakonski osnutek, ki je sestavljen v 
obliki pravnih določb. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
~,dJ- L°ize UDE' č lan Izvršnega sveta in predsednik Repu- bliškega komiteja za zakonodajo, 
- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 
- Herman RIGELNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZAKONODAJO 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je v določbi 11. točke 
321. člena ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija z 
zakonom ureja posebne sodne postopke, med katere 
spada tudi postopek o stečaju nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov. 

Stečajni postopki nad obratovalnicami samostojnih 
obrtnikov so redki. Kljub temu je zakon potreben, da se 
zapolni pravna praznina, ki je nastala, ko je prenehal 
veljati zakon o prisilni poravnavi in stečaju (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65, 55/69, 39/72 in 16/74). Zakon o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, 
št. 41/80 in 66/81), ki je nadomestil prej navedeni zakon, 
namreč  ne ureja stečaja nad obratovalnicami samostojnih 
obrtnikov. Predlagani zakon naj bi dal sodiščem podlago 
za izvedbo stečajnega postopka. 

Zakon naj bi določal pogoje za uvedbo stečaja, posto- 
pek v zvezi s prisilno poravnavo, potek stečajnega po- 
stopka, pravne posledice uvedbe stečaja, oblikovanje ste- 
čajne mase, razdelitev sredstev stečajne mase med upnike 
ter prenehanje obratovalnice samostojnega obrtnika. V 
stečaju se vnovč i vse dolžnikovo premoženje, tudi njegova 
proizvodna stredstva in so od prodaje izvzeti le najnujnejši 
osebni predmeti ter stvari, ki jih zakon izrecno našteva. 

V tistih sklopih vprašanj, kjer je narava pravnih razmerij 
podobna, predlagani zakon povzema rešitve zakona o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Na 
drug nač in pa je treba urediti predvsem pogoje za uvedbo 
stečaja in pravice upnikov, katerih terjatve ne izvirajo iz 
registrirane dejavnosti samostojnega obrtnika. Pogoj za 
začetek stečajnega postopka nad obratovalnico samostoj- 
nega obrtnika naj bi bil podan tedaj, če dolžnik ne plača 
davkov in drugih družbenih obveznosti in jih od njega ni 
mogoče prisilno izterjati ali če upniki svojih terjatev, ki 
izvirajo iz registrirane dejavnosti obrtnika od njega niti 
prisilno ne morejo izterjati. To naj bi pomenilo, da obrato- 
valnica ni sposobna poslovati tako, da bi ustvarjala zado- 
sten dohodek za pokritje obveznosti do družbe in do 
upnikov. Tak gospodarsko neuspešen subjekt je zaradi 
varovanja družbenih interesov in interesov upnikov treba 
ukiniti. 

Kar zadeva pravice neposlovnih upnikov, je zanje treba 
določ iti poseben režim. Gre predvsem za preživninske, 
rentne in odškodninske terjatve-, ki ne morejo v celoti deliti 
usode poslovnih terjatev. 

Tako naj bi zakon določal, da preživinske in rentene 
terjatve ob koncu stečaja ne ugasnejo in da imajo skupaj z 
zajamčenimi dohodki delavcev in odškodninskimi terja- 
tvami zaradi poškodbe pri delu prednost pri izplač ilu iz 
stečajne mase. 

Za izvedbo zakona niso potrebna posebna sredstva. 
Zakon bodo izvajala sodišča v okviru svojih rednih pri- 

stojnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
t 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je v določbi 11. točke 
321. člena ustave SR Slovenije, kjer je rečeno, da Sociali- 
stična republika Slovenija z zakonom ureja tudi posebne 
sodne postopke. Stečaj nad obratovalnicami samostojnih 
obrtnikov je eden od posebnih sodnih postopkov. 

II.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zadeve v zvezi s stečajem nad premoženjem imetnikov 
obrtov in prisilno poravnavo v okviru stečajnega postopka je 
urejal zakon o prisilni poravnavi in stečaju (Uradni list SFRJ, 
št. 15/65, 55/69, 39/72 in 16/74). Ta zakon je nehal veljati 
31/12-1980, ko je začel veljati zakon o sanaciji.in prenehanju 
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organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80). Na 
podlagi prehodne določbe druge točke 222. člena tega za- 
kona so se glede stečaja nad obratovalnicami samostojnih 
obrtnikov do sprejetja republiških zakonov, vendar najdalj do 
1/12-1981, uporabljale določbe 140. člena do 180. člena za- 
kona o prisilni poravnavi in stečaju. V SR Sloveniji ni bil 
sprejet predpis, ki bi urejal stečaj nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov, zato na tem področju obstaja od 1/12-1981 
dalje pravna praznina. 

Stečajni postopki nad obratovalnicami samostojnih obrtni- 
kov so bili v zadnjih letih redki. Kljub temu je potrebno 
zakonsko urediti tudi področje stečaja in prisilne poravnave 
nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov. Do tega, da po- 
samezna obratovalnica gospodarsko propade, namreč pri- 
haja, četudi sorazmerno redko. Zaradi zavarovanja interesov 
upnikov in družbene skupnosti pa je treba z ustreznim predpi- 
som postaviti podlago za izvedbo sodnega stečajnega po- 
stopka, saj sicer sodišče nima zakonite osnove za izvedbo 
postopka. Opustitev stečajnega postopka, kadar so zanj po- 
dani pogoji, pa gre na škodo družbene skupnosti in upnikov, 
do katerih stečajni dolžnik ni poravnal svojih obveznosti. 

S predloženim zakonom naj bi bila izpeljana pravna praz- 
nina, ki je nastala s prenehanjem veljavnosti prej navedenega 
zveznega predpisa. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN 
POGLAVITNE REŠITVE 

Načela, ki veljajo za stečajni postopek in prisilno poravnavo 
so v praksi in pravni teoriji vtečena in predloženi osnutek 
zakonskega besedila jih skuša povzeti ustrezno posebnostim, 
ki veljajo za stečaj nad obratovalnicami samostojnih obrtni- 
kov. 

Bistvena vsebina stečajnega postopka je ugotovitev pogo- 
jev za stečaj, poziv upnikom, naj prijavijo svoje terjatve, po- 
skus prisilne poravnave ter razprodaja dolžnikovega premo- 
ženja, razdelitev stečajne mase med upnike ter pravno in 
fizično prenehanje obratovalnice. V stečaju se vnovči vse 
dolžnikovo premoženje, tydi njegova proizvodna sredstva in 
so od prodaje izvzeti lo najnujnejši osebni predmeti ter stvari, 
ki jih zakon izrecno našteva. V tem je ena od cistvenih razlik 
med stečajnim in izvršilnim postopkom. V izvržbi so izvzete 
od prodaje tudi dolžnikova proizvodna sredstva, ker namen 
izvržbe ni doseč i prenehanja obstoja obratovalnice; v stečaju 
je drugače - do stečaja pride, kadar se poslovanje stačajnega 
dolžnika izkaže kot ekonomsko neutemeljeno v nekem ob- 
segu, da ni sposobno zagotoviti dohodka, s katerim bi dolžnik 
lahko poravnal svoje družbene obveznosti in svoje obveznosti 
do drugih upnikov. 

Zaradi daljnosežnih posledic stečaja je treba v zakonu dolo- 
č iti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se stečajni postopek 
sploh sme začeti. Ti pogoji naj bi bili podani tedaj, kadar 
dolžnik ne poravna svojih družbenih obveznosti in jih tudi 
prisilno ni mogoče izterjati ali kadar ne poravna obveznosti 
do upnikov, pa tudi teh v izvržbi ni mogoče izterjati. Oba 
pogoja sta postavljena vsak zase v namenu, da se v kar 
največ ji meri onemogoč i morebitno izigravanje upnikov s 
strani dolžnika. Določba o obveznem predhodnem poskusu 
izterjave v izvržbi je potrebna, da se ne bi stečaj zlorabljal kot 
sredstvo pritiska nad sicer solvento obratovalnico. Zakon 
mora natančno določ iti pravila postopka in pravne posledice, 
ki zadenejo obratovalnico pod stečajem. Zakon mc^ra določ iti 
tudi pogoje in postopek prisilne poravnave. Določbe v zvezi s 
tem so vsebinsko enake, kot za stečaj nad organizacijami 
združenega dela. Zato predloženi osnutek zakonskega teksta 
ne vsebuje podrobnih določb o tem, ampak se sklicuje na 
smiselno uporabo ustreznih določb v zakonu o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela. S tako poenostavi- 
tvijo se je mogoče izogniti preobsežnosti zakona. Predlagana 
poenostavitev je smotrna, ker bo zakon uporabljan v sora- 

zmerno maloštevilnih primerih, uporablja pa ga predvsem 
sodišče, kateremu sklicevanje na soroden predpis ne more 
povzroč iti pomembnejših težav. V varianti pa je predlagana 
druga rešitev, po kateri bi se v besedilo zakona prevzele 
ustrezne določbe omenjenega zveznega zakona. 

Glede določb, ki se nanašajo na potek postopka pa je 
predlog drugačen. Tu so v besedilo osnutka smiselno pre- 
vzete določbe zveznega zakona, v varianti pa je predlagano 
sklicevanje na smiselno uporabo teh predpisov. Tekst zakona 
namreč ne bi predstavljal sistemsko zaokrožene celote, če bi 
se tudi glede tega sklopa vprašanj skliceval na drug predpis. 

Bistvene predlagane rešitve so naslednje: 
Postopek mora biti opravljen hitro, da se zavarujejo koristi 

upnikov in da je potek postopka ekonomičen. 
Predviden je postopek za sklenitev prisilne poravnave. Če je 

dolžnik sposoben poravnati pretežen del svojih dolgov, 
utegne biti v korist upnikov in dolžnika medsebojen dogovor 
o delnem izplač ili dolgov, s čimer je dolžnik prost preostalih 
obveznosti in lahko nadaljuje z obratovanjem. Pogoj za skle- 
nitev prisilne poravnave je soglasje najmanj polovice upnikov, 
katerih terjatve presegajo polovico vseh terjatev nasproti 
dolžniku. 

Če ni pogojev za prisilno poravnavo ali če do poravnave ne 
pride, se stečajni postopek nadaljuje. Zakon naj bi določal 
podroben potek postopka, pravne posledice, ki nastanejo po 
uvedbi stečajnega postopka, vseboval naj bi določbe o ob- 
segu stečajne mase in o njenem oblikovanju, o razprodaji 
dolžnikovih sredstev, o poplač ilu upnikov in o končanju po- 
stopka. 

Bistvene pravne posledice stečaja so v tem, da dolžnik 
izgubi pravico upravljati obratovalnico, delovna razmerja nje1 

govih delavcev prenehajo, dokončati se smejo le začeti posli 
in posli, s katerimi se odvrne nastanek škode, dolžniku uga- 
sne bančni račun, poleg tega nastopijo številne civilno pravne 
posledice, ki zadevajo zapadlost terjatev, tek obresti, pobota- 
nje itd. 

Zakon naj bi razrešil tudi razmerja med stačajnim dolžni- 
kom in upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registrirano 
dejavnostjo dolžnika. Zakon naj bi določ il, da se zaradi takih 
»neposlovnih« terjatev stečaj ne more predlagati. Ko je stečaj 
začet, imajo tudi tovrstni upniki pravico prijaviti terjatev. S 
tem pa se s svojimi terjatvami podvržejo režimu stečaja, kar 
pomeni, da bodo poplačani le v sorazmernem delu in da 
neplačanega dela terjatve po končanem stečajnem postopku 
ne bodo mogli terjati od dolžnika. Take pravne posledice pa ni 
mogoče določ iti za preživninske terjatve, odškodnine zaradi 
porušenega zdravja ali zmanjšanja delovne zmožnosti in za 
odškodnine za izgubljeno preživljanje zaradi smrti tistega, ki 
je preživnino dajal. 

Glede preživninskih in rentnih terjatev naj bi zakon predvi- 
del izjemo od splošnega pravila, po katerem se terjatve, kate- 
rih predmet so občasne dajatve, spremenijo v enkratne de- 
narne dajatve. Glede preživnin to po naravi zadeve ni mogoče, 
glede rent pa naj bi zakon prepustil izbiro upniku. 

Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 
privilegira terjatve iz naslova zajamčenih osebnih dohodkov 
delavcev in odškodnine zaradi nesreč pri delu tako, da se te 
terjatve poplačajo pred ostalimi. V predlaganem zakonu naj bi 
se te izjeme razširile še na preživninske terjatve in terjatve 
zaradi izgubljene preživnine zaradi smrti tistega, ki je preživ- 
nino dajal. Za tovrstne terjatve določa tudi zakon o izvršilnem 
postopku poseben privilegiran režim. Predlagane določbe so 
potrebne zaradi enotnosti in skladnosti predpisov in ker je 
narava preživninskih in rentnih terjatev taka, da morajo uživati 
močnejše pravno varstvo. 

priloga poročevalca 9 



Določbe o »neposlovnih« terjatvah proti stečajnemu dolž- 
niku so potrebne, ker se v stečaju nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov pokažejo razločki med terjatvami, ki izvirajo 
iz registrirane dejavnosti dolžnika in med ostalimi terjatvami 
do dolžnika. Težava je v tem, ker obratovalnica ni pravna 
oseba, je pa po določbah obrtnega zakona vendarle v nekem 
smislu subjekt poslovanja, saj je vpisana v register in pravi- 
loma predstavlja obvezen pogoj, da lahko samostojni obrtnik 
opravlja svojo dejavnost. Ni pa na obratovalnico vezano dolž- 
nikovo premoženje. Zato dolžnikovega premoženja ni mo- 
goče loč iti na tisto, ki je v obratovalnici in na ostalo premože- 
nje, s katerim zadovoljuje svoje osebne potrebe. Zato tudi ni 
mogoče izloč iti iz stečajnega postopka »neposlovnih« upni- 
kov, ki jim je treba dati pravico, da se stečaja udeležijo, s tem 
pa prevzamejo tudi vse posledice stečaja. 

Ko se dolžnikova sredstva razprodajo, se upniki poplačajo 
sorazmerno obsegu stečajne mase, postopek se konča in 
obratovalnica se izbriše iz registra. 

IV. POSLEDICE, POTREBNA FINANČNA 
SREDSTVA, NOVE NALOGE REPUBLIŠKIH IN 
OBČINSKIH ORGANOV, IZVRŠILNI PREDPISI 

Za izvedbo zakona niso potrebna posebna finančna sred- 
stva. Zakon bodo izvajala redna sodišča v okviru svojih pri- 
stojnosti. 

Obseg dela sodišč se pomembneje ne bo spremenil. Za 
delovne ljudi in občane zakon ne prinaša posledic, razen 
kolikor so med delovnimi ljudmi in občani upniki in sovlent- 
nega samostojnega obrtnika; njim ta zakon daje možnost 
predlagati uvedbo stečajnega postopka. 

Zakon ne uvaja novih nalog za upravne in samoupravne 
organe. Za sodišča uvaja nove naloge le v toliko, kolikor se bo 
število stečajnih postopkov povečalo. 

Izvršilni predpisi niso potrebni. 
Spremljanje izvajanja zakona bodo zagotavljala sodišča v 

okviru svojih rednih dolžnosti. 

OSNUTEK ZAKONA 

o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov 

OPOMBE | TEMELJNE DOLOČBE 
1. č len 

Ta zakon določa pogoje za uvedbo stečaja in 
ureja stečajni postopek nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov. 

2. č len 
Stečaj nad obratovalnico samostojnega obrtnika 

(v nadaljnjem besedilu: dolžnik) se opravi: 
- če dolžnik ne plača davkov, prispevkov in dru- 

gih družbenih obveznosti, prisilna izterjava pa ni 
uspela, ali 

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

3. č len 
Glede opredelitve pojmov samostojni obrtnik in 

obratovalnica veljajo določbe obrtnega zakona. 

4. č len 
V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo 

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

II. STEČAJNI POSTOPEK 

1. Splošne določbe 
5. č len 

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

Temeljno sodišče, ki vodi stečajni postopek, je 
pristojno za reševanje vseh sporov, ki nastanejo v 
zvezi s stečajnim postopkom. 

6. č len 
Stečajni postopek je hiter. 

7. č len 
V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrni- 

tve v prejšnje stanje zaradi zamude roka ali izostan- 
ka z naroka, ni mogoče predlagati obnove postop- 
ka in tudi ne vložiti revizije. 

8. č len 
Odločbe v stečajnem postopku se izdajajo v obli- 

ki sklepa ali odredbe. 
S sklepom odloča stečajni senat, z odredbo pa 

stečajni sodnik. 
Zoper sklep je mogoča pritožba, zoper odredbo 

pa ugovor. Rok za pritožbo oziroma ugovor je 8 dni, 
če ni v tem zakonu drugače določeno. 

2. Organi v stečajnem postopku 
9. č len 

Organi v stečajnem postopku so stečajni senat, 
stečajni sodnik in stečajni upravitelj. 

10. č len 
Stečajni senat: 
- odloča o uvedbi stečajnega postopka, 
- potrjuje sklenjeno prisilno poravnavo, 
- odloča o ugovorih stečajnega upravitelja zoper 

odločbe stečajnega sodnika, 
- odloča o ugovorih upnikov zoper odločbe ste- 

čajnega sodnika, 
- odloča, kateri začeti posli morajo biti končani v 

stečajnem postopku, 
- potrjuje predračun stroškov stečajnega po- 

stopka in določa nagrado za delo stečajnega upra- 
vitelja, 

- odloča o postavitvi in razrešitvi stečajnega 
upravitelja, 

- potrjuje glavni rezdelitveni osnutek in izda 
sklep o glavni rezdelitvi stečajne mase, 

- odloč i o zaključ itvi stečajnega postopka, 
- opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon. 
Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti ali pa na 

predlog spremeni odloč itve stečajnega sodnika ali 
stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite 
ali nesmotrne. 

11. č len 
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih 

je eden predsednik senata. 
Stečajni sodnik ne more biti č lan stečajnega se- 

nata. 
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Varianta: Stečajni senat sestavljajo sodnik in dva 
sodnika porotnika, predsednik senata je sodnik. 

12. č len 
Stečajni sodnik je pristojen za odločanje v vseh 

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

13. č len 
Stečajni sodnik nadzoruje poslovanje stečanjega 

upravitelja. 
Stečajni sodnik daje stečajnemu upravitelju na- 

vodila, ki so zanj obvezna. 

14. č len 
Zoper odločbe stečajnega sodnika lahko vložijo 

stačajni upravitelj in upniki ugovor pri stečajnem 
senatu v treh dneh po prejemu odločbe. 

15. č len 
Stečajnega upravitelja določ i stečajni senat. 
Stečajni upravitelj opravlja tudi dolžnosti upravi- 

telja prisilne poravnave. 
Upniki imajo pravico ugovarjati proti sklepu o 

postavitvi stečajnega upravitelja na stečajni senat; 
zoper odločbo v zvezi z ugovorom ni pritožbe. 

16. č len 
Za stečajnega upravitelja ni mogoče imenovati 

nekoga: 
- ki je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaz- 

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

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

- za kogar obstojijo razlogi, ki veljajo za izloč i- 
tev sodnika. 

17. č len 
Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga za- 

stopa. 
Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem 

senatu zoper odredbe stečajnega sodnika, če ne 
gre za posebno nujno stvar, lahko odloži izvršitev 
odredbe stečajnega sodnika, dokler o tem ne odlo- 
č i stečajni senat. 

Varianta: Drugi stavek se črta. 

18. č len 
Stečajni upravitelj zlasti: 
1) tekoče uredi knjigovodsko evidenco dolžnika; 
2) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom pre- 

dračun stroškov stečajnega postopka in ga predloži 
v potrditev stečajnemu senatu; 

3) sestavi komisijo za inventuro; 
4) sestavi začetno stečajno bilanco; 
5) skrbi kot dober gospodar, da se končajo zače- 

ti, pa še ne dokončani posli dolžnika, kot tudi postr, 
ki so potrebni, da se prepreč i škoda na sredstvih 
dolžnika; 

6) skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev; 
7) vnovč i sredstva, ki spadajo v stečajno maso 

dolžnika; 
8) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikonvosnu- 

tek za glavno razdelitev in osnutek za sklepno ste- 
čajno bilanco. 

19. č len 
Stečajni upravitelj je neposredno odgovoren vsa- 

kemu udeležencu v stečajnem postopku za škodo, 
ki mu je bila prizadeta namenoma ali iz hude malo- 
marnosti. Za škodo, nastalo zaradi dejanja stečaj- 
nega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali 
stečajni sodnik, ali zaradi tega, ker je stečajni upra- 
vitelj ravnal po navodilu stečajnega sodnika, stečaj- 
ni upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv 
način izposloval odobritev oziroma navodilo. 

20. č len 
Stečajni upravitelj daje pismena poroč ila o pote- 

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

21. č len 
Stečajni senat sme na predlog stečajnega sodni- 

ka ali prizadetih oseb ali pa po uradni dolžnosti 
razrešiti stečajnega upravitelja, če ne izpolnuje 
uspešno svoje dolžnosti ali če so za to drugi opravi- 
čeni razlogi. 

Zoper odločbo o razrešitvi ima stečajni upravitelj 
pravico do ugovora, o katerem odloča stečajni se- 
nat. 

Zoper odločbo o razrešitvi ni pritožbe. 
Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno za- 

htevo. 

22. č len 
Stečajni upravitelj ima pravico do nagrade za 

delo in do povračila nujnih stroškov. 
Nagrada za delo se določ i stečajnemu upravitelju 

praviloma naprej v pavšalnem znesku; pri tem se 
upošteva obseg opravil in njegovo delo. Stečajni 
senat sme dovoliti, da se izplača stečajnemu upra- 
vitelju kot nagrada za delo akontacija, vendar naj- 
več 30% celotne nagrade za delo do zaključ itve 
stečajnega postopka. 

Brez dovoljenja stečajnega sodnika ni mogoče 
izplačati stečajnemu upravitelju stečajne mase na- 
grade za delo oziroma povračila nujnih stroškov. 

3. Uvedba stečajnega postopka in 
prisilna poravnava 

23. č len 
Uvedbo stečajnega postopka lahko predlagajo 

upniki, uprava za družbene prihodke občine, v ka- 
teri ima dolžnik svojo obratovalnico ter dolžnik 
sam. 

24. č len 
Predlagatelj sme predlog za uvedbo stečajnega 

postopka umakniti, dokler oklic o uvedbi stečajne- 
ga postopka ni nabit na oglasno desko sodišča. V 
tem primeru plača stroške stečajnega postopka 
predlagatelj. 

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

25. č len 
fie predlaga uvedbo stečajnega postopka upnik, 

■frtora predložiti dokaz o svoji denarni terjatvi in 
dokaz, da je s prisilno izvršbo ni mogel izterjati od 
dolžnika ali od drugih, ki so odgovorni za dolžniko- 
ve obveznosti. 
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OPOMBE če predlaga uvedbo stečajnega postopka uprava 
za družbene prihodke, mora predložiti dokaz o ne- 
plačanih dolžnikovih družbenih obveznostih in o 
tem, da prisilna izterjava ni uspela. 

26. č len 
Predlagatelj stečajnega postopka mora dati pre- 

dujem za kritje stroškov postopka. Predujem določ i 
stečajni senat. 

Če predlagatelj ne plača predujma, stečajni senat 
predlog zavrže. 

Plačani predujem se šteje med stroške stečajne- 
ga postopka. 

Če je predlagatel-j uprava za družbene prihodke, 
začasno krije stroške stečajnega postopka sodišče 
iz svojih sredstev. 

27. č len 
Ko prejme stečajni senat predlog za uvedbo ste- 

čajnega postopka, nemudoma razpiše narok, na 
katerega povabi dolžnika, predlagatelja ter pred- 
stavnika uprave za družbene prihodke. 

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

Na naroku o prvega odstavka tega č lena se preiz- 
kusi možnost za sklenitev prisilne poravnave. Če se 
izkaže, da ni možnosti zanjo, določ i stečajni senat 
izvedenca, ki naj s stečajnim sodnikom in po njego- 
vih navodilih ugotovi finančno stanje dolžnika. 

28. č len 
Če se na naroku iz prejšnjega člena izkaže, da je 

podana možnost za sklenitev prisilne poravnave, 
določ i stečajni senat dolžniku rok za vložitev pred- 
loga za prisilno poravnavo. 

29. č len 
Če dolžnik ne predlaga prisilne poravnave v roku, 

ki ga določ i stečajni senat, postopa stečajni senat 
po 35. členu tega zakona. 

30. č len 
Stečajni upravitelj v postopku za sklenitev prisil- 

ne poravnave zlasti: 
- zbere obvestila o stanju sredstev in poslovanju 

dolžnika, 
- prouč i seznam upnikov in seznam dolžnikov, 
- prouč i verodostojnost prijavljenih terjatev, 
- prereka terjatve, če na podlagi sporočila upni- 

kov ali iz kakšnega drugega razloga dvomi v njiho- 
vo utemeljenost. 

Dolžnik in upniki lahko zoper ukrepe stečajnega 
upravitelja v postopku za sklenitev prisilne porav- 
nave vložijo ugovor stečajnemu senatu. 

31. č len 
Dolžnik v predlogu za prisilno poravnavo ponudi 

način in rok za izplač ilo terjatev; če predlaga izpla- 
č ilo v zmanjšanem znesku, navede odstotek, v kate- 
rem ponuja upnikom izplač ilo njihovih terjatev. 

Predlogu za prisilno poravnavo mora dolžnik pri- 
ložiti prikaz svojega ekonomskega in finančnega 
stanja z dokazili, seznam upnikov in dolžnikov z 
navedbo višine njihovih terjatev in dolgov ter obra- 
zložitev, y kateri izkazuje, kako bo izpolnil obvezno- 
sti na podlagi prisilne poravnave. 

K predlogu za prisilno poravnavo se lahko priloži 
tudi izjava o danem poroštvu za izpolnitev dolžni- 
kovih obveznosti. 

32. č len 
Glede postopka za sklenitev prisilne poravnave, 

glede pogojev prisilne poravnave in njenih pravnih 
posledic se smiselno uporabljajo določbe 101. do 
130. člena zakona o sanaciji in prenehanju organi- 
zacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80 in 
66/81). 

Varianta: Namesto 32. člena se v zakonski tekst 
vključ i primerno prirejeno besedilo določb 101. do 
130. člena zakona o sanaciji in prenehanju organi- 
zacij združenega dela. 

33. č len 
Po prejemu predloga za uvedbo stečajnega po- 

stopka lahko stečajni senat še pred izdajo sklepa o 
uvedbi stečajnega postopka omeji pravice dolžni- 
ka, da opravlja pravna opravila v zvezi s poslova- 
njem obratovalnice in kot začasno zavarovanje 
odredi ustavitev izplač il z dolžnikovega računa, ra- 
zen plač il zajamčenih osebnih dohodkov; razpola- 
ganje z dolžnikovimi sredstvi veže na svoje soglas- 
je, v zemljiški knjigi pa pri dolžnikovih nepremični- 
nah odredi zaznambo uvedbe stečajnega postopka. 

34. č len 
Dolžnik mora na zahtevo organa stečajnega po- 

stopka predložiti vse podatke o stanju svojega pre- 
moženja, svoje poslovne knjige in druge listine, v 
katerih so podatki o njegovem poslovanju in mu 
dati potrebna pojasnila. 

35. č len 
Če stečajni senat spozna, da so podani pogoji za 

uvedbo stečajnega postopka, izda sklep, s katerim 
se uvede stečajni postopek nad obratovalnico dolž- 
nika. 

Če pa stečajni senat spozna, da niso izpolnjeni 
pogoji za uvedbo stečajnega postopka, zavrne 
predlog. 

36. č len 
Stečajni senat sklene, da se stečajni postopek ne 

uvede, če ugotovi, da dolžnikova sredstva, ki bi 
prišla v stečajno maso, ne zadoščajo niti za stroške 
stečajnega postopka ali da so neznatne vrednosti. 

Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem 
listu SFRJ. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 
15 dneh po njegovi objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka 
tega č lena se obratovalnica dolžnika izbriše iz regi- 
stra obratovalnic. 

Dolžnikova sredstva se uporabijo za poravnavo 
stroškov stečajnega postopka 

37. č len 
Ko postane sklep iz prvega odstavka 35. člena 

tega zakona pravnomočen, odredi stečajni senat, 
da se v registru obratovalnic in v zemljiški knjigi, 
kjer so vpisane pravice na dolžnikovih nepremični- 
nah, zaznamuje uvedba stečajnega postopka. 

38. č len 
Sodišče vroč i sklep o uvedbi stečajnega postop- 

ka dolžniku, predlagatelju in upravi za družbene 
prihodke. 

Ii 
39. č len 

Z dnem, ko se uvede stečajni postopek, izgubi 
dolžnik pravico uporabe in razpolaganja s premo- 
ženjem, ki gre v stečajno maso. 
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40. č len 
V stečajno maso gre vse premoženje dolžnika, 

razen: 
- obleka, obutev, perilo, posteljnina in drugi 

predmeti za osebno rabo, posoda, pohištvo, štedil- 
nik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo 
potrebne stvari, če so nujne dolžniku in članom 
njegovega gospodinjstva glede na razmere okolja, 
v katerem živijo; 

- hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom 
njegovega gospodinjstva za šest mesecev; 

- redi, medalje, vojne spomenice in druga odlič - 
ja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, roko- 
pisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter družinske 
fotografije; 

- invalidski pripomočki, nujni za opravljanje 
dolžnikovih življenjskih funkcij; 

- prejemki, ki so izvzeti od izvršbe po 92. č lenu 
■ zakona o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 
20/78). 

41. č len 
Ko nastopi dolžnost, opravi stečajni upravitelj 

popis premoženja stečajnega dolžnika; če je mogo- 
če, v njegovi navzočnosti. 

42. č len 
O uvedbi stečajnega postopka se obvestijo upniki 

z oklicem. Oklic se objavi v Uradnem listu SFRJ in 
nabije na oblasno desko sodišča. Oklic mora biti 
nabit na oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil 
izdan sklep o uvedbi stečajnega postopka. 

43. č len 
Oklic o uvedbi stečajnega postopka obsega: 
- ime sodišča, ki je izdalo sklep o uvedbi stečaj- 

nega postopka, 
- podatke o dolžniku in njegovi obratovalnici, 
- ime stečajnega sodnika, 
- izrek o uvedbi stečajnega postopka, 
- ime stečajnega upravitelja, 
- poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih prija- 

vijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 30 dneh od 
objave oklica v Uradnem listu SFRJ, 

- kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 
- poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo 

svoje dolgove, 
- dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko 

sodišča. 

44. č len 
Ko je uveden stečajni postopek, stečajni upravi- 

telj tekoče uredi knjigovodsko evidenco in sestavi 
začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po 
stanju na dan uvedbe stečajnega postopka. 

45. č len 
Z dnem, ko je uveden stečajni postopek, se obli- 

kuje stečajna masa. 

46. č len 
Pravne posledice uvedbe stečajnega postopka 

nastanejo z dnem, ko je oklic nabit na oglasno 
desko sodišča. 

47. č len 
Glede pravnih posledic uvedbe stečajnega po- 

stopka nad obratovalnico samostojnega obrtnika 
se smiselno uporabljajo določbe 141., 142; 146. do 
149., 151. do 162; 164., 169., 172 in 173. člena 

zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združe- 
nega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80 in 66/81), 
kolikor s tem zakonom ni določeno drugače. 

Varianta: Namesto 47. člena se v zakonski tekst 
vključ i primerno prirejeno besedilo 141; 142; 146. 
do 149; 151. do 162., 164. do 169; 172. in 173. č lena 
zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združe- 
nega dela. 

4. Izpodbijanje pravnih dejan] 
48. č len 

Domneva se, da je upnik vedel ali moral vedeti za 
neugoden ekonomsko finančni položaj dolžnika tu- 
di, če je bilo opravljeno pravno dejanje v zadnjih 
šestih mesecih pred uvedbo stečaja proti zakoncu, 
bodisi pred sklenitvijo zakonske zveze ali med nje- 
nim trajanjem, proti osebi, s katero je živel dolžnik v 
dalj časa trajajoč i življenjski skupnosti, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi glede pravnih posledic 
izenačena z zakonsko zvezo, proti drugim bližjim 
sorodnikom ali pa v korist navedenih oseb. 

Za bližnje sorodnike po tem zakonu veljajo soro- 
dniki v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega- 
koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena,, 
zakonec, oseba, s katero živi dolžnik v dalj časa 
trajajoč i življenjski skupnosti in sorodniki v svaštvu 
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska 
zveza prenehala ali ne. 

49. č len 
Ni mogoče izpodbijati: 
- pravnih dejanj, ki jih je opravil dolžnik v času 

od predloga za uvedbo stečajnega postopka do 
uvedbe stečajnega postopka z odobritvijo stečajne- 
ga upravitelja, 

- pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih je 
dolžnik opravil po sklenjeni prisilni poravnavi, ra- 
zen pravnih dejanj, ko so lahko v škodo upnikom, 

- izplač il na menice in čeke, če je morala druga 
stranka prejeti izplač ilo, da ne bi izgubila pravice 
do regresa nasproti drugim meničnim oziroma če- 
kovnim zavezancem. 

50. č len 
Izpodbijati je mogoče tudi pravna dejanja, za 

katera že obstaja izvršilna listina ali ki so bila oprav- 
ljena v postopku za prisilno izvršbo. 

Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj 
ugodeno, preneha uč inek izvršilne listine nasproti 
upnikom. 

51. č len 
Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko 

vloži v šestih mesecih od dneva uvedbe stečajnega 
postopka, najpozneje pa do glavnega razdelitvene- 
ga naroka. 

Upniki smejo izpodbijati pravna dejanja dolžnika 
tudi z uveljavljanjem ugovora v pravdi. 

52. č len 
Tožba iz prejšnjega člena se vloži zoper osebe, 

proti katerim je bilo izpodbijano dejanje storjeno. 
Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbija- 

nje pravnih dejanj samo z dovoljenjem stečajnega 
sodnika. 

Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj 
ugodeno, je izpodbijano pravno dejanje brez prav- 
nega uč inka proti stečajni masi, nasprotna stranka 
pa mora vrniti v stečajno maso vse premoženjske 
koristi, ki jih je pridobila z izpodbijanim dejanjem. 

OPOMBE 

priloga poročevalca 13 

V 



OPOMBE 5 prjjava terjatev 

53. č len 
Upniki prijavljajo terjatve pismeno in morajo v 

prijavi navesti: 
1. firmo oziroma ime in sedež upnika; 
2. pravni naslov in znesek terjatve; 
3. število žiro računa upnika. 
Tuji upniki prijavljajo terjatve v dogovorjeni va- 

luti. 
Izloč itveni in loč itveni upniki navedejo v prijavi 

predmet, na katerega se nanaša njihov zahtevek in 
znesek, do katerega njihove terjatve ne bodo krite z 
izloč itveno in loč itveno pravico. 

Upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registrirano 
dejavnostjo dolžnika, smejo prijaviti svoje terjatve v 
stečajnem postopku. V fem primeru veljajo za te 
terjatve vse pravne posledice stečaja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ostane- 
jo po zaključku stečajnega postopka v veljavi v še 
neizplačnem delu terjatve iz naslova zakonite pre- 
živnine, odškodnine za škodo zaradi porušenega 
zdravja ali zmanjšanja oziroma izgube delovne 
zmožnosti in odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega; ki jo je dajal. 

54. č len 
Terjatve do dolžnika, katerih predmet so občasne 

dajatve, se spremenijo v enkratne denarne terjatve. 
Določba prejšnjega odstavka velja glede denarne 

rente zaradi porušenega zdravja ali zmanjšanja ozi- 
roma izgube delovne zmožnosti ali zaradi smrti 
tistega, ki je preživnino dajal, le tedaj, če upnik to 
zahteva. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za 
terjatve iz naslova zakonite preživnine. 

55. č len 
Prijavljene terjatve upnikov preizkuša stečajni se- 

nat na naroku za preizkus terjatve. 
Na naroku za preizkus terjatev se preizkusijo ter- 

jatve, prijavljene v roku, ki je bil določen za njihovo 
prijavo. Terjatve, prijavljene po poteku omenjenega 
roka pa do zaključ itve naroka za preizkus terjatev, 
se smejo preizkušati, če se more stečajni upravitelj 
izjaviti o njih. 

Naroka za preizkus terjatev se udeležijo steč jani 
sodnik, stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svo- 
je terjatve, in drugi, ki lahko dajo podatke o obstoju 
in višini prijavljenih terjatev. 
Narok za preizkus terjatev se lahko opravi tudi, če 
na njem niso navzoč i vsi upniki, ki so prijavili svoje 
terjatve. 

Varianta: Glede poteka stečajnega postopka se 
smiselno uporabljajo določbe 174. do 179. člena, 
182. člena, 186. do 201. člena zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela (Uradni 
list SFRJ, št. 41/80 in 66/81). 

V tem primeru ta in vsi nadaljnji členi, razen 
zadnjega, odpadejo. 

56. č len 
Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni ter- 

jatvi določeno izjaviti, ali jo priznava ali pa prereka. 
Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve. 
Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo 

prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden 
izmed upnikov, ki so navzoč i na naroku za preizkus 
terjatev. 

57. č len 
Prijave terjatev, ki jih dobi sodišče, ki opravlja 

stečajni postopek, po sklenitvi glavnega razdelitve- 
nega naroka, stečajni senat zavrže. 

Terjatve, prijavljene po poteku roka, določenega 
za njihovo prijavo, ki niso mogle biti preizkušene po 
drugem odstavku 55. člena tega zakona, se prizku- 
sijo na poznejšem naroku za preizkus terjatev, ki ga 
določ i stečajni senat. 

Upniki s terjatvami iz drugega odstavka tega čle- 
na, ne morejo na poznejšem naroku za preizkus 
terjatev prerekati terjatev, ki so bile priznane na 
prejšnjem naroku 

Če kdo prereka terjatve, prijavljene po drugem 
odstavku tega člena, se te ne upoštevajo pri glavni 
razdelitvi, razen če so pravnomočno ugotovljene. 

58. č len 
Stečajni senat napoti s sklepom upnika, katerega 

terjatev je prerekana, da začne v osmih dneh od 
dneva vročitve odločbe postopek pred sodiščem za 
ugotovitev prerekane terjatve. 

Če prereka terjatev stečajni upravitelj, tožnik up- 
nik v roku iz prvega odstavka tega člena tožbo za 
ugotovitev prerekane terjatve zoper stečajnega 
dolžnika. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za terjatve, ki 
nimajo materialnopravnega značaja in se ugotavlja- 
jo v upravnem ali kakšnem drugem postopku. Če 
take terjatve kdo prereka, jih ugotovi s pravnomoč- 
no odločbo pristojni organ, 

Če zahtevek ni vložen v določenem roku, gre pa 
za prerekano terjatev po pravnomočni sodni odloč- 
bi, se šteje, da terjatev ni prerekana. 

Upnik, ki je začel postopek po prvem ali tretjem 
odstavku tega člena, mora o tem obvestiti stečajni 
senat. Če tega ne stori, trpi škodo, nastalo z opusti- 
tvijo. 

Odločbe o prerekanih terjatvah imajo uč inek do 
vseh dolžnikovih upnikov. 

59. č len 
Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 

prejšnjega člena veljajo za stroške stečajne mase, 
če prereka terjatev stečajni upravitelj. 

Stečajni senat lahko določ i, da plača stroške iz 
prvega odstavka tega člena stečajni upravitelj, če ta 
iz objesti prereka terjatev ali če je tako vodil posto- 
pek. 

6. Vnovčenje in razdelitev stečajne 
mase 

60. č len 
Dolžnikove stvari- ki so v stečajni masi, se proda- 

jo praviloma na javni dražbi. 
Stečajni senat sme določ iti tudi drug nač in pro- 

daje (z zbiranjem ponudb ali z neposredno pogod- 
bo), če ni v zakonu drugače določeno. 

61. č len 
Pred dnem javne prodaje se po izvedencih oceni 

dejanska vrednost .naprav ter posameznih stvari, ki 
sestavljajo naprave in so take narave, da jih je 
mogoče prodati posamično. 

Izklicno ceno določ i stečajni senat na podlagi 
mnenja stečajnega sodnika, potem ko je priskrbel 
mnenje stečajnega upravitelja. 

Izklicna cena ne sme biti nižja od polovice oce- 
njene vrednosti. 
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Če stvari ni mogoče prodati niti po izklicni ceni, 
sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji 
ceni. 

62. č len 
Stečajno maso za razdelitev med upnike (v na- 

daljnjem besedilu: razdelitvena masa) sestavljajo 
poleg denarnih sredstev dolžnika na dan uvedbe 
stečajnega postopka tudi denarna sredstva, dose- 
žena s prodajo stvari, kot tudi terjatve, izterjane v 
stečajnem postopku. 

63. č len 
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloč i iz 

razdelitvene mase znesek, ki je potreben za stroške 
stečajnega postopka. 

64. č len 
Za zavarovanje izplač ila prerekanih terjatev se 

izloč i iz razdelitvene mase sorazmeren del sredstev 
za upnike, ki so za uveljavitev svoje terjatve začeli 
poseben postopek in obvestili o tem stečajni senat. 

Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugo- 
tovitev svoje prerekane terjatve, se razdelijo izloče- 
na sredstva med druge upnike. 

65. č len 
Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene 

mase. 
Osebni dohodki delavcev dolžnika v višini zajam- 

čenih osebnih dohodkov do dneva, ko je bil uveden 
stečajni postopek, odškodnina za poškodbo pri de- 
lu, ki jo je delavec pretrpel pri dolžniku pred dnem, 
ko je bil uveden stečajni postopek, zakonita preživ- 
nina in izgubljena preživnina zaradi smrti tistega, ki 
jo je dajal, se poravnajo iz razdelitvene mase pred 
drugimi terjatvami. 

66. č len 
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogo- 

jem, jo stečajni senat upošteva pri razdelitvi, ko 
položi upnik zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, 
če se izpolni razvezni pogoj. 

če je upniku priznana terjatev z odložilnim pogo- 
jem in nastopi odložilni pogoj do glavnega razdeli- 
tvenega naroka, se mu izplača sorazmerni del nje- 
gove terjatve. 

67. č len 
Razdelitev se opravi, ko je znaten del razdelitvene 

mase vnovčen. 

68. č len 
Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečaj- 

nega upravitelja in pripomb stečajnega sodnika 
glavni razdelitveni osnutek. 

Glavni razdelitveni osnutek obsega seznam terja- 
tev, v katerem morajo biti navedena imena upnikov 
in zneski terjatev, višina denarnih sredstev, name,- 
njenih za razdelitev, kakor tudi kvota in znesek za 
izplač ilo terjatev, ki se poplačajo iz razdelitvene 
mase. 

69. č len 
Stečajni senat pošlje glavni razdelitveni osnutek 

z vabilom na narok za obravnavanje osnutka stečaj- 
nemu sodniku, stečajnemu upravitelju, upnikom, 

katerih terjatve so ugotovljene in upnikom, katerih 
terjatve so bile prerekane in ki so pravočasno začeli 
poseben postopek. 

Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po 
obravnavi o glavni razdelitvi. 

70. č len 
Na naroku za obravnavanje glavnega razdelitve- 

zoper osnutek. 
O ugovorih odloč i stečajni senat s sklepom o 

glavni razdelitvi. 

71. č len 
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni raz- 

delitvi izplača stečajni upravitelj terjatve upnikom v 
15 dneh od njene pravnomočnosti. 

72. č len 
Poznejša delitev se opravlja, kot pritekajo sred- 

stva dolžnika. 
O poznejši delitvi odloča stečajni sodnik. 

73. č len 
Če po razdelitvi stečajne mase upnikom ostane 

še kaj sredstev, se ta vrnejo dolžniku. 

7. Zaključ itev stečajnega postopka 

74. č len 
Ko dobi od stečajnega upravitelja poročilo, da so 

vsa razmerja iz stečajnega postopka končana, 
predlaga stečajni sodnik stečajnemu senatu zaklju- 
čitev stečajnega postopka. 

Sklep o zaključ itvi stečajnega postopka objavi 
stečajni senat v Uradnem listu SFRJ. 

75. č len 
Ko postane sklep o zaključ itvi stečajnega postop- 

ka pravnomočen, osredi stečajni senat izbris dolž- 
nika iz registra obratovalnic. 

76. č len 
Po zaključ itvi stečajnega postopka predloži ste- 

čajni upravitelj stečajnemu senatu sklepno poroč ilo 
o svojem poslovanju z mnenjem stečajnega so- 
dnika. 

Ko pregleda poroč ilo, da stečajni senat stečajne- 
mu upravitelju razrešnico; če ugotovi v njegovem 
poslovanju kakšne nepravilnosti, proti njemu 
ustrezno ukrepa. 

77. č len 
Če stečajni senat ugotovi, da bi nadaljnji stečajni 

postopek povzroč il nesorazmerne stroške, ustavi 
nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in posto- 
pek zaključ i. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko stečajni 
senat odloč i, naj se posamezne stvari iz razdelitve- 
ne mase ali posamezne terjatve prenesejo na posa- 
mezne upnike, pri čemer upošteva višino njihovih 
ugotovljenih terjatev. 

III. KONČNA DOLOČBA 
78. č len 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 
dnem listu SRS. 
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»PREDLOG ZAKONA 

o prekrških (ESA-739) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 11. 
3. 1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREKRŠKIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve 

alinee 210. č lena, 261. in 262. č lena poslovnika 
Skupšč ine SR Slovenije. 

Hkrati vam kot gradivo k predlogu zakona pošiljamo 
Analizo o prekrških, ki se določajo s podzakonskimi 
akti republiških upravnih organov In Informacijo o 
kadrovski in organizacijski problematiki občinskih 
sodnikov za prekrške v SR Sloveniji (po Stanju 31. 12. 
1982), ki ju je pripravil Republiški sekretariat za 

pravosodje in upravo. 
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupšč ine SR 
Slovenije in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika 
Skupšč ine SR Slovenije določ il, da bodo kot njegovi 
predstavniki pri delu skupšč inskih delovnih teles 
sodelovali: 

- Kristina KOBAL, č lanica Izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke 
za pravosodje In upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Izvršnem 
svetu Skupšč ine SR Slovenije. 

POVZETEK 

Predlagani zakon o prekrških s svojimi spremembami in 
dopolnitvami ne posega v sistemske rešitve v pravu o 
prekrških, temveč pomeni prispevek k še več ji pravni var- 
nosti delovnih ljudi in občanov v pravu o prekrških, ki je 
usklajena s stopnjo in obveznostjo pravne varnosti, ki jo 
uživajo delovni ljudje in občani v kazenskem postopku. 
Poglavitni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je v 
odpravi pomanjkljivosti v dosedanjem zakonu ter približa- 
nje prava o prekrških, kot del kaznovalnega prava, kazen- 
skemu pravu. 

Bistvene spremembe in dopolnitve v zakonskem pred- 
logu se nanašajo predvsem na naslednja vprašanja: 

- prekrškov odslej ne bo več mogoče predpisovati s 
pravilniki kolegijskih republiških upravnih organov ozi- 
roma funkcionarjev, ki vodijo republiški upravni organ. 
Zakon predvideva, da se prekrški lahko predpisujejo le z 
zakonom, uredbo ali odlokom Izvršnega sveta Skupščine 
SRS ter z občinskimi odloki, 

- opuščena je možnost kumulativnega predpisovanja 
kazni za prekrške, ker se je v praksi pokazalo, da je tako 
predpisovanje denarne kazni in kazni zapora za prekrške 
prestrogo in nepotrebno, 

- pravna varnost delovnih ljudi in občanov v postopku o 

prekrških ter izhodišče, da pravo o prekrških v svojih 
rešitvah ne more biti strožje kot kazensko pravo je nareko- 
valo rešitev, da se neplačana denarna kazen izterja pri- 
silno, ne pa da se spremeni v zapor, 

- med varstvenimi ukrepi ni ukrepa obveznega zdravlje- 
nja alkoholikov in narkomanov, ker bi bila taka rešitev iz 
več razlogov nesmotrna in neučinkovita, 

- pogoji za izdajo odločbe v skrajšanem postopku so 
spremenjeni v tem smislu, da merilo za izdajo odločbe v 
tem postopku ni več kazen, ki se bo predvidoma izrekla, 
temveč  predpisana kazen. 

Poleg nekaterih organizacijskih določb zakonski pred- 
log tudi ne podaljšuje roka, do katerega sodniki za prekr- 
ške, ki ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne izobrazbe, 
opravljajo sodniško funkcijo. Tako bo ta funkcija prene- 
hala vsem tistim sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo 
zakonskih pogojev z dnem 30. 6. 1983. 

Zakonski predlog, kljub svoji obsežnosti, ne spreminja 
dosedanjih sistemskih rešitev na tem področ ju, kajti že 
doslej so morali sodniki za prekrške smiselno uporabljati 
določ ila kazenskega prava in postopka. Ta določ ila so 
sedaj zapisana v zakonu, kar bo omogočilo sodnikom za 
prekrške hitrejše in kvalitetnejše delo. Predlog zakona tudi 
ne uvaja rešitev, ki bi zahtevale dodatna finančna sredstva 
družbenopolitičnih skupnosti. 

/ 

Prvi del 

MATERIALNOPRAVNE 
DOLOČBE 

Prvo poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 
Vsebina zakona 

1. č len 
Ta zakon določa pravila za predpisovanje prekr- 

škov in sankcij zanje, določa splošne pogoje'za 
odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvrši- 

tev sankcij za prekrške, in ureja postopek za prekr- 
ške ter določa organe, ki vodijo postopek. 

Zakonitost pri določanju prekrškov in 
predpisovanju sankcij za prekrške 

2. č len 
(1) Nikomur ne sfne biti izrečena sankcija za pre- 

kršek, če dejanje ni bilo z zakonom ali s kakšnim 
drugim predpisom določeno kot prekršek, preden 
je bilo storjeno, in če za tako dejanje rii bila predpi- 
sana sankcija za prekršek. 

(2) Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat 
spremenijo materialnopravne določbe tega zakona 
ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali 
predpis, ki je za storilca milejši. 
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Predpisovanje prekrškov 
3. č len 

(1) Prekrški se lahko določ ijo: 
1. z zakonom; 
2. z uredbo in odlokom Izvršnega sveta Skupšči- 

ne SR Slovenije; 
3. z odlokom občinske skupščine. 
(2) Organi, ki izdajajo predpise iz 2. in 3. točke 

prejšnjega odstavka, smejo določ iti prekrške in 
sankcije zanje samo za kršitve predpisov, ki jih sami 
izdajo. 

(3) Določbe prvega dela tega zakona (material- 
nopravne določbe) veljajo za vse prekrške, ki jih 
določajo predpisi iz prvega odstavka tega člena. 

Sankcije za prekrške in njihov splošni 
namen 

4. č len 
(1) Sankcije za prekrške so: kazni, opomin, var- 

stveniukrepi in vzgojni ukrepi. 
(2) Splošni namen predpisovanja in izrekanja 

sankcij za prekrške je preprečevanje dejavnosti, ki 
kršijo javni red, določen s predpisi iz prvega od- 
stavka 3. člena tega zakona. 

Predpisovanje sankcij za prekrške 
5. č len 

(1) Za prekršek se sme predpisati denarna kazen 
ali kazen zapora. 

(2) Kazen zapora se sme predpisati samo z zako- 
nom za hujše kršitve, ki ogrožajo življenje ali zdrav- 
je ljudi, ali zaradi katerih utegnejo nastati druge 
hude posledice. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se smeta 
predpisati denarna kazen ali kazen zapora (alterna- 
tivno). 

(4) Za prekrške pravne in odgovorne osebe in za 
prekrške posameznikov, ki storijo prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se sme pred- 
pisati samo denarna kazen. 

Veljavnost predpisov o prekrških 
6. člen 

(1) Predpisi o prekrških veljajo na območju druž- 
benopolitične skupnosti, katere qrgan jih je izdal. 

(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo v SR Sloveniji, 
se uporabijo proti vsakomur, kdor stori prekršek na 
ozemlju SR Slovenije. 

(3) Predpisi o prekrških, ki veljajo v SR Sloveniji, 
se uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekr- 
šek na ladji, ki je vpisana v luki na območju SR 
Slovenije, ali na letalu, ki ima matično letališče v SR 
Sloveniji, medtem ko se mudita zunaj ozemlja 
SFRJ. 

Drugo poglavje 

PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ 

Prekršek 
7. č len 

(1) Prekršek je z zakonom ali z drugimi predpisi 
(3. člen) določena kršitev javnega reda, za katero je 
predpisana sankcija za prekršek (4. člen). 

(2) Storilec prekrška se ne kaznuje, če je prekršek OPOMBE 
po okolišč inah, v katerih je bil storjen, majhnega 
pomena, in če ni povzroč il škodljivih posledic ali pa 
so te neznatne. 

Silobran, skrajna sila 
8. č len 

(1) Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu 
ali skrajni sili. 

(2) Silobran je tista obramba, ki je neizogibno 
potrebna, da storilec od sebe ali koga drugega 
odvrne istočasen protipraven napad. 

(3) Dejanje je storjeno v skrajni sili, če ga je 
storilec storil, da bi od sebe ali drugega odvrnil 
istočasno nevarnost, ki je ni sam zakrivil, in ki je 
drugače ni bilo mogoče odvrniti, pri tem pa priza- 
dejano zlo ni več je od zla, ki je grozilo. 

(4) Če je storilec prekorač il meje silobrana oziro- 
ma skrajne sile, se sme kaznovati mileje; če je to 
storil v posebno olajševalnih okolišč inah, se sme 
kaznovati mileje ali pa se sploh ne kaznuje. 

Odgovornost za prekršek 
9. č len 

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je prišteven 
in je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom. 
Predpis o prekršku lahko določ i, da je storilec od- 
govoren samo, če je prekršek storil z naklepom. 

(2) Za prekršek ni odgovoren, kdor je dejanje 
storil pod vplivom sile ali grožnje. 

Prištevnost 
10. č len 

(1) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi prekrška ni 
mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mo- 
gel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi trajne ali 
začasne duševne bolezni, začasne duševne motnje 
ali duševne zaostalosti (neprištevnost). 

(2) Storilec prekrška čigar zmožnost razumeti 
pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti 
svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi 
kakšnega stanja iz prejšnjega odstavka, se sme 
kaznovati mileje (bistveno zmanjšana prištevnost). 

(3) Za prekršek je odgovoren tisti storilec prekr- 
ška, ki si je z uporabo alkohola, mamil ali kako 
drugače sam povzroč il stanje, zaradi katerega ni 
mogel razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v 
oblasti svojega ravnanja, če je bila pred tem glede 
prekrška podana njegova malomarnost, oziroma, 
če je bil podan njegov naklep v primerih, ko je v 
predpisu o prekršku določeno, da se storilec kaz- 
nuje samo, če je prekršek storil z naklepom. 

Malomarnost in naklep 
11. č len 

(1) Prekršek je storjen iz malomarnosti, če se je 
storilec zavedal, da zaradi njegove storitve ali opu- 
stitve lahko nastane prepovedana posledica, pa je 
lahkomiselno mislil, da jo bo lahko prepreč il ali da 
ne bo nastala; ali če se ni zavedal, da lahko nastane 
prepovedana posledica, pa bi se po okolišč inah in 
po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel 
zavedati. 

(2) Prekršek je storjen z naklepom, če se je stori- 
lec zavedal svojega dejanja in ga hotel storiti; ali če 
se je zavedal, da lahko zaradi njegove storitve ali 
opustitve nastane prepovedana posledica, pa je 
privolil, da posledica nastane. - 
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OPOMBE Dejanska zmota 
12. člen 

(1) Za prekršek ni odgovoren, kdor je bil ob stori- 
tvi prekrška v dejanski zmoti. 

(2) Dejanska zmota je podana, če se storilec ob 
storitvi prekrška ni zavedal kakšnega njegovega s 
predpisom določenega znaka ali je zmotno mislil, 
da so podane okolišč ine, v katerih bi bilo to dejanje 
dopustno, če bi bile zares podane. 

Pravna zmota 
13. č len 

Neznanje predpisa, ki določa prekršek, ne izklju- 
čuje odgovornosti storilca. Če storilec iz upraviče- 
nih razlogov ni vedel, da je tako dejanje prepoveda- 
no, se sme kaznovati mileje, ali pa se sploh ne 
kaznuje. 
Pomoč in napeljevanje 

14. člen 
(1) Kdor drugega naklepoma napelje ali mu po- 

maga, da stori prekršek, se kaznuje, kot da bi ga 
sam storil. 

(2) Kot pomoč pri storitvi prekrška se šteje zlasti: 
če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori 
prekršek, če mu da na razpolago sredstva ali od- 
strani ovire za izvršitev prekrška, kakor tudi, če 
vnaprej obljubi, da bo prikril prekršek, storilca, 
sredstva, s katerimi bo prekršek storjen, sledove 
prekrška ali predmete, pridobljene s prekrškom. 

(3) Napeljevalec in pomagač odgovarjata v mejah 
svojega naklepa. 

(4) Glede na naravo prekrška ter nač in in okoli- 
šč ine napeljevanja ali pomoč in glede na stopnjo 
odgovornosti napeljevalca ali pomagača, se smeta 
napeljevalec in pomagač kaznovati mileje, ali pa se 
sploh ne kaznujeta. 

(5) Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno 
olajševalnih okoliščinah ali če do izvršitve prekrška 
ni prišlo, se napeljevalec in pomagač ne kaznujeta. 

Izključ itev kaznivosti 
15. č len 

(1) Kdor je bil v kazenskem postopku ali v postop- 
ku za gospodarski prestopek pravnomočno spoz- 
nan za krivega dejanja, ki ima znake prekrška, se ne 
kaznuje za prekršek. 

(2) Pravna qseba se kaznuje mileje ali se sploh ne 
kaznuje, če je prekršek odkril in naznanil organ 
njene samoupravne delavske kontrole ali drug njen 
organ ali pa so ga odkrili in naznanili njeni delavci. 

Pojem odgovorne osebe 
16. č len 

Odgovorna oseba po tem zakonu je oseba, kateri 
je v temeljni organizaciji združenega dela ali v drugi 
organizaciji ali skupnosti ali v drugi pravni osebi 
poverjeno določeno področje dela pri upravljanju, 
poslovanju ali v delovnem procesu, kakor tudi ose- 
ba, ki opravlja tako delo v organu družbenopolitič - 
ne skupnosti ali drugem državnem organu. 

Odgovornost pravnih in odgovornih 
oseb 

17. člen 
(1) Pravna oseba in odgovorna oseba pravne ose- 

be sta lahko odgovorni za prekršek, če je v predpisu 
o prekršku tako določeno. 

(2) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek je 
podana, če je do prekrška prišlo z njenim dejanjem 
ali z njeno opustitvijo. 

(3) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne 
preneha, če ji je prenehalo delovno razmerje v 
pravni osebi, v organu družbenopolitične skupnosti 
ali v drugem državnem organu, in tudi ne, če ni več  
mogoče kaznovati pravne osebe, ki je prenehala. 

(4) Za prekršek je pravna oseba odgovorna, če je 
prišlo do njega z dejanjem ali z opustitvijo dolžnega 
nadzorstva s strani organa upravljanja ali odgovor- 
ne osebe ali z dejanjem koga drugega, ki je bil 
pooblaščen ravnati v imenu pravne osebe. 

Izključ itev odgovornosti odgovorne 
osebe 

18. č len 
Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ni 

podana, če je ravnala po odredbi druge odgovorne 
osebe ali organa upravljanja in če je storila vse, kar 
je bila po zakonu ali drugem predpisu ali samou- 
pravnem splošnem aktu dolžna storiti, da bi prepre- 
čila prekršek. 

Odgovornost družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih organov 

19. č len 
(1) Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, 

drugi državni organi, organi družbene skupnosti in 
krajevne skupnosti ne morejo biti odgovorni za 
prekršek. 

(2) Zakon lahko predpiše, da odgovarja za prekr- 
šek odgovorna oseba v organu družbenopolitične 
skupnosti, drugem državnem organu ali krajevni 
skupnosti. 

Kaznivost tuje pravne in odgovorne 
osebe 

20. č len 
Če v predpisu, s katerim je določen prekršek, ni 

določeno drugače, se tuja pravna oseba in tuja 
odgovorna oseba kaznujeta za prekršek, če je stor- 
jen na ozemlju Socialistične republike Slovenije in 
če ima tuja pravna oseba predstavništvo v Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji. 

Način storitve prekrška 
21. č len 

(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z 
opustitvijo. 

(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec 
opustil dejanje, ki bi ga moral storiti. 

Čas storitve prekrška 
22. č len 

Prekršek je storjen takrat, ko je storilec delal ali bi 
moral delati, ne glede na to, kdaj je nastala posle- 
dica. 

Kraj storitve prekrška 
23. č len 

Prekršek je storjen tako na kraju, kjer je storilec 
delal ali bi moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je 
nastala posledica. 
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Tretje poglavje Prisilna izterjava in sprememba denarne 
kazni 

OPOMBE 

KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN 

Namen kazni za prekrške 
24. člen 

V okviru splošnega namena sankcij za prekrške 
(4. č len) je namen kazni za prekrške preprečevati 
storilcu prekrške, prevzgojiti ga, vzgojno vplivati na 
druge, da ne bi delali prekrškov, krepiti moralo 
socialistične samoupravne družbe in vplivati na ra- 
zvoj družbene odgovornosti in discipline občanov. 

Denarna kazen 
25. č len 

(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali 
v določenem znesku. 

(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se lahko 
predpiše denarna kazen: 

1. za posameznika od 100 do 30.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori 

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav: 

nosti, od 500 do 150.000 dinarjev; 
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 100 do 

30.000 dinarjev. 
(3) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen 

za odgovorno osebo organa družbenopolitične 
skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne 
skupnosti od 100 do 30.000 dinarjev. 

(4) Z odlokom občinske skupščine se lahko 
predpiše denarna kazen: 

1. za posameznika od 50 do 15.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori 

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav- 
nosti, od 250 do 60.000 dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 50 do 
15.000 dinarjev. 

(5) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se 
sme predpisati za posameznika in za odgovorno 
osebo v določenem znesku do 500 dinarjev, za 
pravne osebe in za posameznika, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa v 
določenem znesku do 1.000 dinarjev. 

(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, so doho- 
dek republike. 

(7) Republika odstopi občinam 30 odstotkov do- 
hodka iz prejšnjega odstavka v razmerju, v kakrš- 
nem posamezne občine financirajo organe za po- 
stopek o prekrških, 70 odstotkov pa v razmerju, v 
kakršnem posamezne občine financirajo temeljna 
sodišča in temeljna javna tožilstva. 

(8) Način zbiranja in delitev sredstev med občine 
predpiše republiški sekretar, pristojen za pravoso- 
dje. 

Rok plač ila denarne kazni 
26. č len 

(1) Če se izreče denarna kazen, se v odločbi o 
prekrških določ i tudi rok, v katerem mora biti plača- 
na, ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši kot 
tri, mesece, računano od dneva, ko je odločba o 
prekršku postala pravnomočna. 

(2) Organ, ki je izdal odločbo o prekršku na prvi 
stopnji, lahko v upravičenih primerih dovoli, da se 
denarna kazen plača v obrokih. Z odločbo določ i 
tudi način odplačevanja in rok plač ila. Ta rok ne 
sme biti daljši kot šest mesecev. 

27. č len 
(1) Če kaznovani ne plača denarne kazni v dolo- 

čenem roku, se ta izterja prisilno. 
(2) Če denarne kazni ni mogoče prisilno izterjati, 

se neizterjana denarna kazen oziroma njen ostanek 
spremeni v zapor. O spremembi neizterjane denar- 
ne kazni oziroma njenega dela v zapor se izda 
posebna odločba. Denarna kazen se ne sme spre- 
meniti v zapor odgovorni osebi niti posamezniku, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 

(3) Če kaznovana pravna oseba ne plača denar- 
ne kazni v določenem roku, se kazen izterjd pri- 
silno. 

Nač in spremembe denarne kazni v 
zapor 

28. č len 
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se raču- 

na vsakih začetih 100 dinarjev za en dan zapora, 
vendar pa zapor ne sme biti daljši od 30 dni. 

(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi ka- 
zen zapora, pri spremembi denarne kazni v zapor 
skupna kazen zapora ne sme biti daljša kot 60 dni. 

(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne 
kazni alternativno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v 
katerega se spremeni denarna kazen, ne sme pre- 
segati največ je mere kazni zapora, ki je predpisana 
za ta prekršek. 

(4) Če se izrečeta za prekrške, storjene v steku, 
kazen zapora nad 30 dni in denarna kazen, ne sme 
zapor, v katerega se spremeni neizterjana denarna 
kazen, skupaj z izrečeno kaznijo zapora, presegati 
90 dni. 

(5) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, 
se mu ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih 
odstavkov tega člena, sorazmerno spremeni v za- 
por, 

(6) Prestanje kazni zapora, v katerega je bila 
spremenjena denarna kazen, preneha, če kaznova- 
ni plača ostanek denarne kazni po vštetju tistega 
njenega dela, ki ustreza prestani kazni zapora. 

Kazen zapora 
29. člen 

(1) Kazen zapora ne more biti krajša kot en dan 
in ne daljša kot 30 dni. Če gre za hujše kršitve 
javnega reda in miru, se sme predpisati kazen zapo- 
ra do 60 dni, 

(2) Kazen zapora se izreka na cele dni. 
(3) Kazen zapora se ne sme izreč i nosečnici po 

treh mesecih nosečnosti in ne materi, dokler otrok 
ni star eno leto; če je bil otrok mrtvorojen, ali je 
umrl po porodu, pa dokler ne preteče šest mesecev 
od poroda, 

Splošna pravila za odmero kazni 
30. č len 

(1) Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda od- 
ločbo o prekršku, kazen v mejah, določenih s pred- 
pisom, ki določa prekršek; pri tem upošteva namen 
kaznovanja za prekrške in vse okolišč ine, ki vplivajo 
na to, ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne 
in obteževalne okolišč ine), zlasti pa stopnjo odgo- 
vornosti, nagibe, iz katerih je storilec storil prekr- 
šek, stopnjo ogrožanja ali kršitve javnega reda (teža 
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storjenega prekrška), okolišč ine, v katerih je bil 
prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove 
osebne razmere, in njegovo obnašanje po storje- 
nem prekršku. 

(2) Pri odmeri denarne kazni upošteva organ, ki 
izda odločbo o prekršku, tudi storilčevo premoženj- 
sko stanje, pri čemer upošteva višino njegovega 
osebnega dohodka, njegove druge dohodke, nje- 
govo premoženje in njegove družinske obveznosti. 

(3) Kazni, izrečene za prej storjeni prekršek, ni 
mogoče šteti za obteževalno okolišč ino, če sta od 
dneva, ko je postala odločba o prekršku pravno- 
močna, do storitve novega prekrška pretekli več kot 
dve leti, 

(4) Pri odmeri denarne kazni pravni osebi upo- 
števa organ, ki vodi postopek o prekršku, njeno 
gospodarsko stanje, 

(5) Če sta denarna kazen in kazen zapora predpi- 
sani alternativno, se izreče kazen zapora za prekr- 
šek, s katerim so bile povzročene hujše posledice, 
ali za prekršek, ki kaže na večjo stopnjo storilčeve 
odgovornosti. 

Omilitev kazni 
31. č len 

Če se pri odmeri kazni ugotovi, da obstajajo po- 
sebne olajševalne okolišč ine, ki kažejo, da bo tudi z 
omiljeno kaznijo dosežen namen kaznovanja, kakor 
tudi v drugih primerih, ko se sme storilec kaznovati 
mileje (8.,10,, 13., 14. člen), se sme predpisana 
kazen omiliti po enem izmed naslednjih načinov: 

1. kazen se izreče pod najmanjšo mero, ki je 
predpisana za ta prekršek, vendar ne pod najmanj- 
šo zakonsko mero za tisto vrsto kazni, ki je za 
prekršek predpisana; 

2. namesto predpisane kazni zapora se izreče 
denarna kazen. 

Stek prekrškov 
32. člen 

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več  dejanji 
storil več prekrškov, o katerih še ni izdana odločba, 
postopek pa teče pred istim organom, se določ i 
najprej kazen za vsak posamezni prekršek, nato pa 
se izrečejo kot enotna kazen vse tako določeni 
kazni. 

(2) Če so kazni, določene za prekrške, storjene v 
steku, iste vrste, se izreče enotna kazen, ki je enaka 
njihovemu seštevku, vendar pa enotna kazen zapo- 
ra ne sme biti daljša kot 60 dni, enotna denarna 
kazen pa ne sme presegati dvakratne največje mere 
te vrste kazni (25. č len). 

Opomin 
33. č len 

(1) Opomin se sme izreč i za prekršek, storjen v 
takih olajševalnih okolišč inah, ki ga delajo posebno 
lahkega in je mogoče pričakovati, da bo namen 
kaznovanja za prekršek dosežen tudi z izrekom 
opomina. 

(2) Opomin se sme izreč i tudi, če je prekršek v 
tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali 
je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je 
pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano 
obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno 
škodo. 

Četrto poglavje 

VARSTVENI UKREPI 

Namen varstvenih ukrepov 
34. č len 

V okviru splošnega namena sankcij za prekrške 
(4. č len) je namen varstvenih ukrepov, da se odpra- 
vijo stanja ali odstranijo okolišč ine, kj bi lahko 
vplivale, da bi storilec ponavljal prekrške. 

Vrste varstvenih ukrepov 
35. č len 

Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekr- 
šek izreč i tile varstveni ukrepi: 

1. odvzem predmetov; 
2. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti 

ali poklica; 
3. prepoved vožnje motornega vozila; 
4. odstranitev tujca iz države. 

Izrekanje varstvenih ukrepov 
36. č len 

(1) Varstveni ukrepi, ki so predpisani s tem zako- 
nom, se lahko izrečejo za vsak prekršek, če so 
podani s tem zakonom določeni pogoji. 

(2) Storilcu prekrška se sme izreč i eden ali več  
varstvenih ukrepov, če so zanje podani s tem zako- 
nom določeni pogoji. 

(3) Če je za več prekrškov v steku izrečenih več  
istovrstnih varstvenih ukrepov, katerih trajanje je 
časovno določeno, izreče organ, ki izda odločbo o 
prekršku, en varstveni ukrep tako, da čas trajanja 
tega ukrepa ne sme preseč i v tem zakonu določe- 
nega najdaljšega časa trajanja posameznega var- 
stvenega ukrepa. 

Odvzem predmetov 
37. č len 

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 
za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, se smejo 
odvzeti, če so storilčeva last, ali če z njimi razpola- 
ga pravna oseba, ki je storilec prekrška. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vezti 
tudi če niso storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga 
pravna oseba, ki je storila prekršek, če to terjajo 
splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, 
varnost blagovnega prometa ali razlogi javne mora- 
le, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon. S 
tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati odško- 
dnino od storilca. 

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določi- 
ti obvezen odvzem predmetov. 

(4) Organ, ki izda odločbo o prekršku, odloč i z 
njo, v skladu s posebnimi predpisi, ali naj se odvzeti 
predmeti unič ijo, ali pa naj se izroč ijo ustreznemu 
organu oziroma organizaciji. 

(5) Odvzeti predmeti se prodajo po predpisih, ki 
veljajo za davčno izvršbo, če ni s posebnimi predpi- 
si drugače določeno. 

(6) Denar za prodane odvzete predmete, ki so 
storilčeva last, oziroma s katerimi razpolaga pravna 
oseba, ki je storilec prekrška, je dohodek občine, 
na območju katere je bil storjen prekršek. 
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(7) Denar za prodane odvzete predmete, ki niso 
storilčeva last, se izroč i lastniku. Če je lastnik nez- 
nan in se ne zglasi v enem letu, odkar so bili 
predmeti prodani, postane dobljeni denar dohodek 
občine. 

Prepoved samostojnega opravljanja 
dejavnosti ali poklica 

38. č len 
(1) Prepoved samostojnega opravljanja dejavno- 

sti ali poklica je v tem, da se storilcu prekrška 
začasno prepove samostojno opravljati določeno 
dejavnost, za katero izda dovoljenje pristojni organ, 
ali določen poklic. 

(2) Ta ukrep se sme izreč i storilcu prekrška, če bi 
bilo nevarno za življenje ali zdravje ljudi, da bi še 
naprej samostojno opravljal dejavnost. 

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ne sme 
trajati manj kot tri mesece in ne več kot eno leto, 
njegovo trajanje pa se šteje od dneva pravnomoč- 
nosti odločbe o prekršku. 

(4) Čas, ki ga je storilec prekrška prebil v zaporu, 
se ne všteje v trajanje tega varstvenega ukrepa. 

Prepoved vožnje motornega vozila 
39. č len 

(1) Prepoved vožnje motornega vozila je vtem, da 
se storilcu prepove voziti motorno vozilo določene 
vrste oziroma kategorije. 

(2) Ta ukrep se sme izreč i storilcu, če se da iz 
narave kršitve predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta, ali pa iz njegovih prejšnjih kršitev teh predpi- 
sov sklepati, da je nevarno, če vozi motorno vozilo 
določene vrste ali kategorije. Pri odločanju, ali naj 
se ta ukrep izreče, je treba upoštevati tudi, ali je 
storilec prekrška poklicni voznik motornega vozila. 

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme 
trajati najmanj en mesec in največ eno leto. 

(4) Storilcu prekrška, ki ima tuje vozniško dovo- 
ljenje, se izreče prepoved njegove uporabe na 
ozemlju Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije za čas od enega meseca do enega leta. 

(5) Čas, ki ga je storilec prebil v zaporu, se ne 
všteje v trajanje tega varstvenega ukrepa. 

(6) Varstvena ukrepa iz prvega in četrtega odstav- 
ka tega člena se uporabljata tudi za vožnjo s plovni- 
mi objekti. 

Odstranitev tujca iz države 
40. č len 

(1) Odstranitev tujca z ozemlja SFRJ se sme izreč i 
tujcu, ki je storil prekršek, zaradi katerega bi bilo 
nezaželeno, da bi še naprej ostal v SFRJ. 

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se sme izreč i za 
čas od šest mesecev do dveh let. 

(3) Trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena 
se šteje od aneva pravnomočnosti odločbe o prekr- 
šku, čas prestajanja kazni pa se ne všteje v čas 
trajanja tega ukrepa. 

Peto poglavje 

ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, 
PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM 

41. č len 
(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, 

pridobljene s prekrškom. 

(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z 
odločbo o prekršku, s katero je bil obdolženec 
spoznan za odgovornega oziroma je bil postopek 
ustavljen, ker je v zakonu določeno, da se storilec 
ne kaznuje za prekršek, oziroma mu je bil izrečen 
vzgojni ukrep. 

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem 
denarja, vrednostnih predmetov in vsake druge 
premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s prekr- 
škom. Če to ni mogoče, se storilcu naloži, da mora 
plačati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni pre- 
moženjski koristi. 

(4) Glede odvzema premoženjske koristi, pridob- 
ljene s prekrškom, se primerno uporabljajo določbe 
kazenskega zakona Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije (od 85. do 87. č lena). 

(5) Sredstva odvzete premoženjske koristi so do- 
hodek občine, na območju katere je bil storjen 
prekršek. 

Šesto poglavje 

VZGOJNI UKREPI IN KAZNI 
ZA MLADOLETNIKE 
Uporaba posebnih določb 
za mladoletnike 

42. č len 
V postopku proti mladoletnim storilcem prekr- 

škov se uporabljajo določbe tega poglavja, druge 
določbe tega zakona pa le, če v tem poglavju ni 
drugače določeno. 

Izključ itev kaznivosti otrok 
43. č len 

Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil 
star štirinajst let (otrok) se ne smejo uporabljati 
sankcijo za prekrške. 

Izrekanje sankcij mladoletnikom 
44. č len 

(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška 
že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mlado- 
letnik) se smejo izreč i le vzgojni ukrepi. 

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška 
že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši 
mladoletnik) se smejo izreč i le vzgojni ukrepi, izje- 
moma pa se mu sme izreč i denarna kazen. 

(3) Mladoletnemu storilcu prekrškov se sme izre- 
č i samo varstveni ukrep odvzema predmetov, in to 
le, če mu je izrečen vzgojni ukrep ali denarna ka- 
zen. 

Namen vzgojnih ukrepov in denarne 
kazni 

45. č len 
(1) V okviru splošnega namena sankcij za prekr- 

ške (4. č len) je namen vzgojnih ukrepov, da se z 
nasveti in opozorili, z varstvom in pomočjo mlado- 
letnim storilcem prekrškov, in z razvijanjem njihove 
osebne odgovornosti zagotovita njihova vzgoja in 
pravilen razvoj. 

OPOMBE 
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(2) Namen denarne kazni je, močneje vplivati na 
mladoletne storilce prekrškov, da ne bi ponavljali 
prekrškov,' kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi 
delali prekrškov, 

Vrste vzgojnih ukrepov 
46. člen 

(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izre- 
čejo naslednji vzgojni ukrepi: ukor, oddaja v disci- 
plinski center in strožje nadzorstvo. 

(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreč i samo 
eden od ukrepov iz prejšnjega odstavka. 

Izbira vzgojnega ukrepa 
47. č len 

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati 
mladoletnikovo starost, njegovo duševno razvitost, 
psihične lastnosti, njegova nagnjenja, nagibe, iz 
katerih je storil prekršek, dotedanjo vzgojo, okolje 
in razmere, v katerih je živel, težo prekrška, ali mu je 
bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali denarna kazen 
in vse druge okolišč ine, ki vplivajo na to, da se 
izreče tisti ukrep, s katerim bo najbolj dosežen 
namen vzgojnega ukrepa. 

Ukor 
48. člen 

(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni po- 
trebno izreč i drugega vzgojnega ukrepa, zlasti pa, 
če je storil prekršek zaradi nepremišljenosti ali lah- 
komiselnosti. 

(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže 
škodljivost njegovega ravnanja in se ga opozori, da 
v bodoče ne sme delati prekrškov. 

Oddaja v disciplinski center za 
mladoletnike 

49. člen 
(1) Mladoletniku se izreče oddaja v disciplinski 

center za mladoletnike, če je treba s primernimi 
kratkotrajnimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo 
vedenje. 

(2) Mladoletnik, ki mu je izrečen ta ukrep, se odda 
v disciplinski center: 

-za določeno število ur ob nedeljah in prazničnih 
dneh, in sicer največ za štiri zaporedne nedelje ali 
praznične dni; 

- za določeno število ur na dan, vendar za največ 
sedem dni. 

(3) Ko izreče ta ukrep, mora za postopek pristojni 
organ paziti, da zaradi tega mladoletnik ne izostane 
od rednega pouka ali od dela. 

Strožje nadzorstvo staršev, 
posvojitelja, rejnika, skrbnika ali organa 
socialnega skrbstva 

50. člen 
(1) Strožje nadzorstvo se izreče mladoletniku, pri 

katerem so potrebni trajnejši vzgojni ukrepi ob 
ustreznem nadzorstvu. Ta ukrep se lahko izreče kot 
strožje nadzorstvo staršev, posvojitelja, rejnika, 
skrbnika ali organa socialnega skrbstva. 

(2) Strožje nadzorstvo staršev, posvojitelja, rejni- 
ka oziroma skrbnika se izreče, če so starši, posvoji- 
telji, rejnik ali skrbnik zanemarili ali opustili nadzor- 
stvo nad mladoletnikom, pa imajo možnost izvrše- 
vati tako nadzorstvo. 

(3) Če starši, posvojitelj, rejnik ali skrbiiK ne 

morejo izvrševati strožjega nadzorstva nad mlado- 
letnikom, se mladoletnik postavi pod nadzorstvo 
organa socialnega skrbstva. 

(4) Strožje nadzorstvo sme trajati najdlje eno leto, 
po šestih mesecih izvrševanja tega ukrepa pa lahko 
organ, pristojen za postopek o prekršku, po uradni 
dolžnosti ali na podlagi organa socialnega skrbstva 
ustavi izvrševanje ukrepa, če ugotovi, da je namen 
takega ukrepa dosežen. 

(5) Če organ, ki vodi postopek o prekršku, izreče 
katerega izmed vzgojnih ukrepov strožjega nadzor- 
stva, lahko da mladoletniku, če gre za prekršek s 
področja varnosti cestnega prometa, tudi navodilo, 
da opravi preizkus znanja prometnih predpisov. 

(6) Med izvrševanjem ukrepa po tem členu ostane 
mladoletnik pri starših, posvojitelju, rejniku ali 
skrbniku. 

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov 
51. č len 

Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s 
katero je bil izrečen ukrep strožjega nadzorstva ali 
oddaje v disciplinski center, več kakor 6 mesecev, 
pa se ukrep ni začel izvrševati, odloč i organ, pristo- 
jen za postopek o prekršku, ali naj se izrečeni ukrep 
izvrši. 

Denarna kazen 
52. č len 

(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko 
izreče denarna kazen tedaj, če je v času storitve 
prekrška glede na svojo duševno razvitost mogel 
razumeti pomen svojega ravnanja in imeti v oblasti 
svoje ravnanje, če so podani drugi pogoji za odgo- 
vornost za prekršek po določbah tega zakona, in če 
je po svojih premoženjskih razmerah zmožen de- 
narno kazen plačati. 

(2) Starejšemu mladoletniku sme organ, ki je pri- 
stojen za postopek, izreč i denarno kazen le zaradi 
hujših posledic prekrška ali večje stopnje odgovor- 
nosti za prekršek, če ni bilo upravičeno, da se 
uporabi vzgojni ukrep. 

(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene de- 
narne kazni, se mu ta ne spremeni v zapor. 

Izrekanje vzgojnih ukrepov 
polnoletnim storilcem za prekrške, ki so 
jih storili kot mladoletniki 

53. člen 
(1) Vzgojni ukrep, razen strožjega nadzorstva 

staršev, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika, se 
lahko izreče tudi polnoletnemu za prekršek, ki ga je 
storil kot mladoletnik, če bi bilo to glede na naravo 
prekrška, glede na njegove osebne lastnosti in dru- 
ge okolišč ine smotrno. 

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreč i 
tudi denarna kazen. 

(3) Če mladoletnik med postopkom postane pol- 
noleten, se postopek za prekršek ustavi, če ne bi 
bilo smotrno izreč i vzgojnega ukrepa. 

Izrek sankcije za prekrške v steku 
54. č len 

(1) Če je storil mladoletnik več  prekrškov v steku, 
presodi organ, ki vodi postopek o prekršku, enotno 
vse prekrške in izreče samo en vzgojni ukrep ali 
eno denarno kazen. 

(2) Tako se ravna tudi, če se po izrečenem, ven- 
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dar še neizvršenem vzgojnem ukrepu oziroma po 
izrečeni, vendar še neplačani denarni kazni ugoto- 
vi, da je mladoletnik pred ali po izreku vzgojnega 
ukrepa oziroma denarne kazni storil še kak drug 
prekršek. 

Sedmo poglavje 

ZASTARANJE 
55. č len 

(1) Postopek za prekršek ni dopusten, če preteče 
eno leto od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu 
postopek za prekršek ne sme začeti ali nadaljevati. 

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pri- 
stojnega za postopek, ki meri na pregon in storilca 
prekrška. Po vsakem pretrganju začne teč i zastara- 
nje znova, vendar pa postopek za prekršek v nobe- 
nem primeru ni več mogoč , ko poteče dvakrat toli- 
ko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje 
postopka o prekršku. 

(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v 
času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši 
istovrstni prrekršek. 

Daljši rok za zastaranje 
56. č len 

Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko pred- 
pišejo za posamezne prekrške tudi daljši roki za 
zastaranje postopka za prekršek, kakor so predpi- 
sani s tem zakonom, vendar ne daljši od dveh let. 

Zastaranje izvršitve sankcije 
57. člen 

(1) Izrečena kazen in druge sankcije za prekršek 
se ne smejo izvršiti, če preteče eno leto od dneva, 
ko je odločba o prekršku postala pravnomočna. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu 
kazni ali druge sankcije ne morejo izvrševati. 

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pri- 
stojnega za postopek ali za izvršitev, ki meri na 
izvršitev kazni ali druge sankcije. Po vsakem pretr- 
ganju se začne zastaranje znova, vendar pa se 
kazni in druge sankcije v nobenem primeru ne 
smejo začeti izvrševati po preteku dveh let od dne- 
va, ko je odločba o prekršku postala pravnomočna. 

Drugi del 

POSTOPEK O PREKRŠKIH 

Osmo poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 
58. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, mora po 
resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, po- 
membna za izdajo zakonite odločbe. Enako skrbno 
mora preiskati okolišč ine in ugotoviti tako dejstva, 
ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki 
so mu v korist. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, mora 
poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost obdolžen- 
ca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo 
pravicam, ki jim gredo v postopku. 

59. Člen OPOMBE 
(1) Preden se izda odločba o prekršku, mora biti 

obdolženec zaslišan o tistem, česar je obdolžen, 
razen če se odločba o prekršku izda po skrajšanem 
postopku. 

(2) Ce pravilno povabljeni obdolženec ne pride k 
zaslišanju in izostanka ne opravič i, lahko organ, ki 
je pristojen za postopek, izda odločbo o prekršku 
tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da 
zaslišanje ni potrebno za pravilno odloč itev. 

60. č len 
Zoper pravno osebo in odgovorno osebo pravne 

osebe je postopek enoten, razen če so podani za- 
koniti razlogi, da se postopek vodi samo zoper eno 
izmed njiju. 

61. č len 
Organ, ki vodi postopek o prekršku, pri presoji 

dokazov ni vezan na nobena posebna formalna 
dokazna pravila in ne z njimi omejen. 

62. č len 
Organ, ki vodi postopek o prekršku, si mora pri- 

zadevati, da izvede postopek brez zavlačevanja in 
da onemogoč i sleherno zlorabo pravic, ki gredo 
udeležencem v postopku. 

63. člen 
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, posluje v 

slovenskem jeziku. 
(2) Obdolženec, priče in drugi udeleženci v po- 

stopku imajo pri posameznih dejanjih v postopku in 
na ustni obravnavi pravico uporabljati svoj jezik. Če 
postopek oziroma ustna obravnava ne teče v njiho- 
vem jeziku, je treba poskrbeti za ustno prevajanje 
tistega, kar navajajo sami ali drugi, kot tudi za 
prevajanje listin in drugega pisanega dokazanega 
gradiva. 

(3) O pravici do prevajanja je treba osebo iz 
prejšnjega odstavka pouč iti; ta se lahko tej pravici 
odpove, če zna jezik, v katerem teče postopek. V 
zapisniku se zapiše, da je bil udeleženec v postop- 
ku o tem poučen in kaj je izjavil. 

(4) Prevaja tolmač , ki ga določ i organ, ki vodi 
postopek. 

64. člen 
(1) Na območjih, na katerih je z zakonom ali 

statutom družbenopolitične skupnosti določena 
enakopravna uporaba italijanskega oziroma mad- 
žarskega jezika, vodijo pristojni organi postopek o 
prekrških tudi v italijanskem oziroma madžarskem 
jeziku, če stranka uporablja italijanski oziroma 
madžarski jezik. 

(2) Kadar Republiški senat za prekrške oziroma 
drug pritožbeni organ odloča o pravnih sredstvih v 
zadevah, v katerih je prvostopni organ za postopek 
o prekršku vodil postopek tudi v italijanskem oziro- 
ma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v prevo- 
du v italijanski oziroma madžarski jezik. 

(3) Organi, ki vodijo postopek o prekrških na 
območju, kjer sta v uradni rabi tudi italijanski oziro- 
ma madžarski jezik, in teče postopek v tem jeziku, 
priložijo pisanju, ki ga pošiljajo drugim organom, 
pri katerih ta jezik ni v uradni rabi, tudi prevod v 
slovenskem jeziku. 
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OPOMBE 65. č len 
V postopku za prekršek se sme obdolženec pridr- 

žati, preden se izda odločba o prekršku, vendar 
samo takrat, če tako določa ta zakon (107. in 109. 
č len). 

66. člen 
(1) Zoper odločbo o prekršku, izdano na prvi 

stopnji, je dovoljena pritožba. 
(2) Zoper odločbo organa druge stopnje ni pri- 

tožbe. 

67. člen 
(1) Državni organi in organizacije združenega de- 

la ter druge družbene pravne osebe so dolžne dajati 
v postopku o prekrških pomoč organu, ki vodi po- 
stopek o prekršku. 

(2) Če je treba posamezno dejanje opraviti izven 
območja organa, ki vodi postopek o prekršku, lako 
ta organ zaupa njegovo izvršitev drugemu občin- 
skemu organu, ki je pristojen za vodenje postopka 
o prekršku. 

68. člen 
Zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se 

ne vodi postopek o prekršku in se jim tudi ne 
izrekajo sankcije za prekrške. 

69. člen 
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna 

od poprejšnje rešitve kakšnaga pravnega vpraša- 
nja, ki je v pristojnosti kakšnega drugega organa, 
ga lahko organ, ki vodi postopek o prekršku, sam 
reši, lahko pa tudi odloži izdajo odločbe, če o takem 
vprašanju že teče postopek pred drugim organom. 
Odločitev o takšnem pravnem vprašanju v postop- 
ku o prekršku ima uč inek samo za zadevo, o kateri 
se je odločalo v tem postopku. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, ne more 
odločati o predhodnem vprašanju glede obstoja 
zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva, obstoja 
kaznivega dejanja oziroma gospodarskega pre- 
stopka, ali glede kakšnega drugega pravnega vpra- 
šanja, če zakon tako določa. 

(3) Glede obstoja kaznivega dejanja oziroma go- 
spodarskega prestopka je organ, ki vodi postopek o 
prekršku, vezan na pravnomočno sodbo sodišča, s 
katero je bil obdolženec spoznan za krivega kazni- 
vega dejanja oziroma gospodarskega prestopka 

Deveto poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA 

Krajevna pristojnost 

70. č len 
(1) Za postopek je pristojen organ, ki vodi posto- 

pek o prekršku, na katerega območju je bil prekr- 
šek storjen. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku in je prM 
stojen za pravno osebo, je pristojen tudi za odgo- 
vorno osebo pravne osebe. 

(3) Če je bil prekršek storjen na domač i lad;i ali na 
domačem letalu, je za postopek pristojen tisti o'gan 

za prekrške, na območju katerega je domače pri- 
stanišče oziroma domače letališče, v katerem se je 
končalo potovanje storilca. Če je storilec č lan po- 
sadke, je za postopek pristojen tisti organ za prekr- 
ške, na območju katerega je matično pristanišče 
ladje oziroma matično letališče letala. 

71. člen 
Če se pristojnost ne da določ iti po kraju, kjer je 

bil prekršek storjen, se določ i po storilčevem stal- 
nem oziroma začasnem prebivališču oziroma sede- 
žu pravne osebe ali sedežu predstavništva tuje 
pravne osebe, kadar sega veljavnost predpisa, ki 
določa prekršek, tudi na območje, v katerem je 

• storilčevo stalno oziroma začasno prebivališče ozi- 
roma sedež pravne osebe ali sedež predstavništva 
tuje pravne osebe. 

72. č len 
če sta po 70. in 71. č lenu tega zakona pristojna za 

postopek o prekršku dva organa ali več , vodi posto- 
pek tisti organ, ki ga je prvi začel. 

73. č len 
(1) Organ za postopek o prekrških, ki je pristojen 

za storilca, je pristojen tudi za udeležence. Zoper 
vse se praviloma vodi enoten postopek. Če je to 
smotrno, sme pristojni organ za postopek o prekr- 
ških loč iti postopek zoper posamezne udeležence. 

(2) Če se vodi postopek zoper civilne in vojaške 
osebe in.so za postopek zoper vojaške osebe pri- 
stojni vojaški organi, se vodi postopek zoper civilne 
osebe ločeno od postopka zoper vojaške osebe. 

74. č len 
Organ za postopek o prekrških, ki je pristojen za 

storilca, lahko izjemoma odstopi zadevo organu, na 
katerega območju storilec stalno ali začasno prebi- 
va, če se bo tako lažje izvedel postopek in če 
veljavnost predpisa, ki določa prekršek, sega tudi 
na to območje. 

75. člen 
(1) Organ za postopek o prekrških mora po ura- 

dni dolžnosti paziti na stvarno in krajevno pristoj- 
nost. Če spozna, da je za postopek pristojen kakšen 
drug organ, mora zadevo brez odlašanja odstopiti 
temu organu. 

(2) Če organ za postopek o prekrških, kateremu 
je bila zadeva odstopljena po prejšnjem odstavku 
meni, da je pristojen tisti organ, ki mu je zadevo 
odstopil, ali kakšen drug organ, sproži postopek, 
da se odloč i o sporu o pristojnosti. 

Spor o pristojnosti 
76. č len 

(1)V sporu o pristojnosti med občinskimi sodniki 
za prekrške odloča Republiški senat za prekrške. 

(2) V sporu o pristojnosti med drugimi organi, za 
katere zakon določa, da vodijo postopek o prekr- 
ških, odloča upravni organ, ki je pristojen za spor o 
pristojnosti po zakonu o splošnem upravnem po- 
stopku. 

(3) V sporu o pristojnosti med občinskimi sodniki 
za prekrške in drugimi organi, ki vodijo postopek o 
prekrških, odloča Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

(4) Zoper odločbo, s katero je odločeno o sporu o 
pristojnosti, ni pritožbe. 

(5) Dokler se ne odloč i o sporu o pristojnosti, 
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mora vsak organ opravljati tista dejanja v postopku 
o prekršku, ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

Izloč itev 
77. č len 

Kdor opravlja kakšno uradno dolžnost v postop- 
ku o prekršku, se izloč i: 

1. če je s prekrškom oškodovan; 
2. če je z obdolžencem, predstavnikom pravne 

osebe, njunima zagovornikoma, predlagateljem, 
oškodovancem, njihovim zakonitim zastopnikom 
ali pooblaščencem v zakonski zvezi, ali živi z njimi v 
dalj časa trajajoč i življenjski skupnosti, ali je z njimi 
v krvnem sorodstvu v ravni črti do kateregakoli 
kolena, v stranski črti do četrtega kolena, ali v 
svaštvu do drugega kolena; 

3. če je z obdolžencem, predstavnikom pravne 
osebe, njunima zagovornikoma, predlagateljem ali 
oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, 
posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca; 

4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno 
dejanje v zvezi z odkrivanjem prekrška ali sodeloval 
v postopku kot predlagatelj, predstavnik pravne 
osebe, zagovornik, zakoniti zastopnik ali poobla- 
ščenec oškodovanca oziroma predlagatelja, ali če 
je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec; 

5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe 
na prvi stopnji; 

6. če so podane druge okolišč ine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranosti. 

78. člen 
(1) Sodnik za prekrške in druge uradne osebe 

morajo zahtevati svojo izloč itev, kakor hitro zvedo, 
da je podan kakšen razlog za izloč itev. 

(2) Izloč itev lahko zahteva tudi obdolženec ali 
predstavnik obdolžene pravne osebe ali predlaga- 
telj postopka do izdaje odločbe o prekršku Tisti, 
č igar izloč itev se zahteva, sme do odločbe o izloč i- 
tvi opravljati samo tista dejanja, ki se ne smejo 
odlagati. 

(3) O izloč itvi občinskega sodnika za prekrške in 
sodnika Republiškega senata za prekrške odloča 
predsednik Republiškega senata za prekrške. O 
izloč itvi sodnika za prekrške v organu, ki ima več 
sodnikov za prekrške, in o izloč itvi druge uradne 
osebe odloča vodja organa, ki vodi postopek o 
prekršku. 

(4) O izloč itvi predsednika Republiškega senata 
za prekrške odloča Republiški senat v sestavi treh 
sodnikov. 

(5) Preden se izda odločba o izloč itvi, je treba 
dobiti izjavo tistega, ki naj se izloč i. 

(6) Zoper odločbo, s katero se izloč itvi ugodi, ni 
dovoljena pritožba; odločba, s katero se izloč itev 
zavrne, pa se sme izpodbijati samo s pritožbo zoper 
odločbo o prekršku. 

(7) Določbe tega člena se primerno uporabljajo 
tudi za izloč itev drugih uradnih oseb, ki vodijo 
postopek o prekršku. 

Obdolženec in njegova obramba 
79. č len 

(1) Obdolženec je tisti, zoper katerega je uveden 
postopek. 

(2) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, 
predlaga dokaze in daje druge predloge, da vloži 
pritožbo in uporablja druga pravna sredstva. 

(3) Obdolženec ima pravico vzeti si med postop- 

kom zagovornika. Za zagovornika si lahko vzame 
nekoga, ki ima po zakonu pravico dajati pravno 
pomoč . Zagovornik mora predložiti organu, pred 
katerim teče postopek, pooblastilo. 

(4) Zagovornik je upravičen ukreniti v korist ob- 
dolženca vse, kar sme ukreniti sam obdolženec. 

80. č len 
Za obdolženo pravno osebo sodeluje v postopku 

o prekršku njen predstavnik, ki je upravičen za vsa 
dejanja, za katera je upravičen obdolženec v po- 
stopku o prekršku. 

81. č len 
(1) Predstavnik obdolžene pravne osebe v po- 

stopku za prekršek je tisti, ki jo je po zakonu, po 
aktu pristojnega državnega organa ali po statutu 
oziroma drugem samoupravnem splošnem aktu 
pravne osebe, upravičen predstavljati. 

(2) Pristojni organ upravljanja pravne osebe lah- 
ko določ i za predstavnika tudi koga drugega izmed 
svojih članov ali drugega delavca te pravne osebe 
ali delovne skupnosti, ki opravlja skupne zadeve. 

(3) Predstavnik pravne osebe iz prejšnjega od- 
stavka mora imeti pismeno pooblastilo organa, ki 
ga je določ il za predstavnika. 

(4) Samo ena oseba je lahko predstavnik pravne 
osebe. 

82. č len 
Predstavnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, 

ki vodi njeno predstavništvo v Jugoslaviji, če ni za 
njenega predstavnika določen kdo drug. 

83. č len 
(1) Predstavnik obdolžene pravne osebe ne more 

biti, kdor je v isti zadevi povabljen za pričo. 
(2) Predstavnik obdolžene pravne osebe tudi ne 

more biti odgovorna oseba, zoper katero se vodi 
postopek za isti prekršek in ki navaja, da je ravnala 
po nalogu druge odgovorne osebe ali organa 
upravljanja. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka 
tega člena mora organ, ki vodi postopek, sporoč iti 
to obdolženi pravni osebi oziroma predstavništvu 
tuje pravne osebe v Jugoslaviji, da določ i drugega 
predstavnika. 

(4) Organ, ki vodi postopek o prekršku, mora 
vselej opozoriti obdolženo pravno osebo oziroma 
predstavništvo tuje pravne osebe v Jugoslaviji, da je 
njen predstavnik hkrati odgovorna oseba, zoper 
katero se vodi v isti zadevi postopek za prekršek. 

84. č len 
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo orga- 

na, ki vodi postopek, ne določ i predstavnika, jo ta 
organ z odločbo kaznuje z denarno kaznijo do 
5.000 dinarjev. Če tudi po tej kazni ne določ i pred- 
stavnika, se kaznuje za vsako nadalnje nespoštova- 
nje takega naloga z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev. 

(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem od- 
stavku se lahko izpodbija s samostojno pritožbo, če 
se postopek ustavi, sicer pa samo s pritožbo zoper 
odločbo o prekršku. 

85. č len 
Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovor- 

na oseba imata vsaka svojega zagovornika; lahko 
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OPOMBE pa imata tudi skupnega zagovornika, četo dovolju- 
jejo koristi obrambe vsakega izmed njiju. 

Oškodovanec in njegovo zastopanje 
86. člen 

(1) Oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali 
osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali 
ogrožena. 

(2) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja pre- 
moženjskopravni zahtevek, da predlaga dokaze in 
daje druge predloge, ter da izvršuje druge pravice, 
ki jih določa ta zakon. 

(3) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji 
je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, je nje- 
gov zakoniti zastopnik upravičen dajati vse izjave in 
opravljati vsa dejanja, ki jih je po tem zakonu upra- 
vičen dajati oziroma opravljati oškodovanec. Oško- 
dovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen 
dajati izjave in opravljati dejanja v postopku. 

(4) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti za- 
stopnik smeta svoje pravice izvrševati tudi po poo- 
blaščencu. 

(5) Če so bila zaradi storjenega prekrška oško- 
dovana družbena sredstva, obvesti organ za posto- 
pek o prekršku o tem organ, ki je z zakonom poo- 
blaščen skrbeti za njihovo varstvo, da se lahko 
udeležuje postopka o prekršku v skladu s poobla- 
stili, ki jih ima na podlagi takega zakona. 

Pregledovanje spisov 
87. člen 

(1) Predlagatelj postopka, obdolženec, predstav- 
nik obdolžene pravne osebe, zagovornik, oškodo- 
vanec, njegov pooblaščenec in njegov zakoniti za- 
stopnik imajo pravico pregledovati in prepisovati 
spise in si ogledati dokazne predmete. 

(2) Izjemoma sme organ, ki vodi postopek o pre- 
kršku, začasno odreč i pregled in prepisovanje spi- 
sov in ogled predmetov, preden je bil obdolženec 
zaslišan, če bi to oviralo pravilen potek postopka. 
Oškodovancu se sme odreč i pregled in prepisova- 
nje spisov in ogled predmetov, preden je bil zasli- 
šan kot priča. 

(3) Po izvedbi dokazov ni dovoljeno odreč i pre- 
gledovanja in prepisovanja spisov osebam iz prve- 
ga odstavka tega člena, kot tudi ne komurkoli dru- 
gemu, ki ima do tega upravičen interes. 

(4) Če je postopek v teku, dovoljuje pregledova- 
nje in prepisovanje spisov organ, ki vodi postopek, 
ko pa je postopek končan, dovoli to vodja organa, 
ki je vodil postopek oziroma delavec, ki ga on 
določ i. 

Vloge in zapisniki 
88. č len 

(1) Predlogi, pravna sredstva ter druge izjave in 
sporočila se vlagajo pismeno ali dajejo ustno na 
zapisnik. 

(2) Vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti ra- 
zumljive in obsegati vse, kar je treba, da jih je 
mogoče obravnavati. 

(3) Če organ, pristojen za postopek o prekršku, 
ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 
zahteva od vložnika, naj jo dopolni oziroma popra- 
vi; če vložnik tega v danem roku ne stori, organ, 
pristojen za postopek o prekršku, vlogo zavrže. 

(4) Če vloge, ki se po tem zakonu vračajo obdol- 
žencu, njegovemu zagovorniku in predlagatelju 

(tretji odstavek 105. člena in četrti odstavek 182. 
člena), niso izročene v zadostnem številu izvodov 
organu, ki vodi postopek o prekršku, zahteva ta 
organ od vložnika, naj v določenem roku izroč i 
dovolj izvodov. Če se vložnik ne ravna po tej zahte- 
vi, prepiše organ, ki vodi postopek o prekršku, 
potrebne izvode na vložnikove stroške. 

(5) V zahtevi za popravek oziroma dopolnitev 
vloge opozori organ, pristojen za postopek o prekr- 
ških, vložnika na posledice, če tega ne bi storil v 
danem roku. 

89. č len 
(1) O vsakem dejanju, ki se opravi med postop- 

kom o prekršku, se sestavi zapisnik sproti, ko se 
dejanje opravlja. 

(2) Zapisnik piše zapisnikar; izjemoma ga lahko 
piše tudi tisti, ki dejanje opravlja, če ni mogoče 
dobiti zapisnikarja. 

(3) Zapisnik, ki ga piše zapisnikar, se napravi 
tako, da tisti, ki dejanje opravlja, glasno narekuje 
zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik. 

(4) Zaslišancu se dovoli, da narekuje odgovore v 
zapisnik sam. Ta pravica se mu lahko odreče, če jo 
zlorablja. 

90. č len 
(1) V zapisnik se vpiše: ime organa, pred katerim 

se opravlja dejanje, kraj, dan in ura, dejanje, ki se 
opravlja, osebna imena navzočih z navedbo v kakš- 
ni lastnosti so navzoč i, in zadeva, v kateri se dejanje 
opravlja. 

(2) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna vsebi- 
na zaslišanja. Če je treba, se v zapisnik dobesedno 
zapiše vprašanje, ki je bilo postavljeno, in odgovor 
nanj. Če se zaslišuje po tolmaču, je treba zapisati, v 
katerem jeziku je bilo zaslišanje in kdo je bil tolmač . 

(3) Zapisnik podpišeta tisti, ki je opravil dejanje, 
in zapisnikar. 

(4) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše tu- 
di obdolženec; če se zaslišuje po tolmaču, pa tudi 
tolmač . 

(5) Zapisnik o zaslišanju priče oziroma izveden- 
ca podpiše tudi priča oziroma izvedenec; če se 
zaslišuje po tolmaču, pa tudi tolmač . 

91. člen 
(1) Preden se zapisnik podpiše, ima zaslišani 

pravico prebrati zapisnik ali zahtevati, da se mu 
prebere ter dati pripombe, katerih vsebina se vpiše 
na koncu zapisnika. Zapisnik se prebere vselej, če 
ni bilo zapisnikarja. 

(2) Če ima zapisnik več listov, jih je treba zazna- 
movati s tekočimi številkami. Vsak list mora potrditi 
s svojim podpisom tisti, ki je opravil dejanje, podpi- 
sati pa ga mora tudi zaslišani. 

(3) Če zaslišani noče podpisati zapisnika ali se 
odstrani, preden je zapisnik končan, vpiše oseba, ki 
opravlja dejanje, to v zapisnik z navedbo razloga za 
odklonitev podpisa oziroma odstranitve. 

(4) Če se dejanje ne more opraviti zdržema, se 
sestavi poseben zapisnik za vsak posebni del deja- 
nja. 

92. člen 
(1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme 

ničesar dodati, prečrtati ali spremeniti. Kar je bilo 
prečrtano še med sestavljanjem zapisnika, mora 
ostati razločno, kar je popravljeno ali prečrtano, 

26 

1 

priloga poročevalca 



mora potrditi s svojim podpisom tisti, ki opravlja 
uradno dejanje. Dopolnitve že končanega zapisnika 
je treba posebej podpisati in potrditi. 

(2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico dati na 
zapisnik ugovor proti njegovi.vsebini. 

93. č len 
(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na 

drugi stopnji se sestavi poseben zapisnik. 
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obse- 

ga potek glasovanja in sprejeto odloč itev. 
(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od 

katerih je eden lahko hkrati tudi zapisnikar. Ločena 
mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in 
glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik. 

(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se za- 
pre v poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati 
samo Vrhovno sodišče SR Slovenije, ko odloča o 
izrednem pravnem sredstvu. 

Izdajanje in naznanitev odločbe 
94. člen 

V postopku za prekrške se izdajajo odloč itve pra- 
viloma v obliki odločb, če ta zakon ne določa, da se 
posamezne odločitve izdajajo v obliki odredb. 

95. člen 
(1) Odloč itve se naznanjajo obdolžencu ustno, 

če je navzoč . 
12) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati 

v zapisniku ali v spisu. Zaznamek o ustni naznanitvi 
odločbe o prekršku obsega sestavne dele iz 166. 
člena tega zakona. 

(3) Pri ustni naznanitvi odloč itve je treba obdol- 
ženca opozoriti, da sme zahtevati njen prepis, in ga 
pouč iti o pravici do pritožbe. Če obdolženec pri 
ustni naznanitvi zahteva, se mu izda prepis nazna- 
njene odloč itve. V tem primeru se rok za pritožbo 
šteje od dneva, ko mu je bil prepis vročen. 

(4) Nenavzočim se naznanjajo odločitve z vioči- 
tvijo potrjenega prepisa. Tudi v tem primeru se rok 
za pritožbo šteje od dneva vroč itve. 

96. č len 
(1) Republiški senat za prekrške izdaja odločbe 

po ustnem posvetovanju in glasovanju. Odločba je 
sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov se- 
nata. 

(2) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih 
vprašanjih, nato pa o glavni stvari. Pri odločanju o 
glavni stvari se najprej glasuje, ali je obdolženec 
storil prekršek in ali je zanj odgovoren; nato pa se 
glasuje o kazni, drugih sankcijah za prekršek, o 
stroških postopka, o premoženjskopravnem za- 
htevku in o drugih vprašanjih, o katerih je treba 
odloč iti. 

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in gla- 
sovanje in glasuje zadnji. Njegova dolžnost je po- 
skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popol- 
noma pretresejo. 

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o 
katerih se glasuje, porazdeljeni na več različnih 
mnenj, tako da nobeno od njih nima večine, se 
vprašanja loč ijo in glasovanje ponavlja, dokler se 
ne doseže več ina. Če se na ta način ne doseže 
večina, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki 
so za obdolženca najneugodnejši, prištejejo glaso- 
vom, ki so od teh manj neugodni, dokler se ne 
doseže potrebna več ina. 

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o 
vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata; vendar 
pa član senata, ki je glasoval za ustavitev postopka 
in ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o kazni. Če 
ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, ki je za 
obdolženca najugodnejši. 

97. člen 
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno. 
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in gla- 

sovanje, smejo biti le č lani senata in zapisnikar. 

Vračanje pisanj 
98. č len 

Odločitve in druga pisanja se vračajo v skladu z 
ustreznimi določbami zakona o kazenskem postop- 
ku (od 120. do 130. člena. 

Vabilo 
99. člen 

(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, 
se povabi praviloma pismeno. V vabilu je treba 
navesti ime organa, ki vabi; čas, kdaj naj povabljeni 
pride; zadevo, zaradi katere se vabi; kot kaj se vabi 
in opozorilo, da bo priveden prisilno, če se vabilu 
ne bo odzval. 

(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti 
tudi ustno; to se zaznamuje v spisu. 

Roki 
100. člen 

(1) Roki, ki so določeni v tem zakonu, se ne 
smejo podaljšati, razen če to zakon izrecno dovo- 
ljuje. 

(2) Če je izjava vezana na rok, je pravočasna, če 
se da tistemu, ki jo je upravičen sprejeti, še pred 
potekom roka. 

(3) Izjava se lahko pošlje tudi priporočeno po 
pošti ali brzojavno. V teh primerih velja dan oddaje 
na pošto za dan vroč itve tistemu, ki jo je upravičen 
sprejeti. 

(4) Obdolženec, ki mu je vzeta prostost, lahko 
poda izjavo, ki je vezana na rok, tudi na zapisnik pri 
pristojnem sodniku za prekrške, ali jo izroč i upravi 
zaporov. Dan in ura, ko se sestavi tak zapisnik 
oziroma se taka izjava izroč i upravi zaporov, velja 
za dan izročitve organu, ki je pristojen, da jo 
sprejme. 

(5) če je vloga, ki je vezana na rok, zaradi neve- 
dnosti ali oč itne pomote vložnika izročena ali po- 
slana nepristojnemu organu pred potekom roka, k 
pristojnemu organu pa prispe po preteku roka, se 
šteje, da je pravočasna. 

101. člen 
(1) Roki se računajo na ure, dneve, mesece in 

leta. 
(2) Ura ali dan, ko je bila opravljena vroč itev ali 

naznanitev oziroma ko se je pripetil dogodek, od 
katerega je treba računati rok, se ne šteje v rok, 
temveč se za začetek roka vzame prva naslednja 
ura oziroma prvi naslednji dan. Za en dan se šteje 
štriindvajset ur, meseci in leta pa se računajo po 
koledarju. 

(3) Roki, ki so določeni po mesecih oziroma le- 
tih, se iztečejo s pretekom tistega dne v zadnjem 
mesecu oziroma letu, ki se po svoji številki ujema z 
dnem, ko je začel rok teč i. Če tega dneva v zadnjem 
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OPOMBE mesecu ni, se izteče rok zadnji dan v tem mesecu. 
(4) Če je zadnji dan roka državni praznik ali ne- 

delja ali kakšen drug dan, ko se pri organu ne dela, 
se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delav- 
nika. 

102. č len 
(1) Obdolžencu, ki iz opravičenega razloga za- 

mudi rok za pritožbo oziroma ugovor zoper odloč- 
bo o prekršku ali zahtevo za obnovo postopka o 
prekršku, se lahko dovoli vrnitev v prejšnje stanje, 
če v osmih dneh po prenehanju vzroka, zaradi kate- 
rega je zamudil rok, vloži predlog za vrnitev v prejš- 
nje stanje in obenem z njim odda tudi pritožbo 
oziroma ugovor, ali zahtevo za obnovo postopka o 
prekršku. 

(2) Po 30 dneh od dneva zamude se ne more več  
predlagati vrnitev v prejšnje stanje. 
(3) Za odločanje o vrnitvi v prejšnje stanje je pristo- 
jen organ, ki je izdal odločbo, ki se s pritožbo 
oziroma ugovorom izpodbija oziroma zoper katero 
je vložena zahteva za obnovo postopka. 

(4) Zoper odločbo, s katero se dovoli vrnitev v 
prejšnje stanje, ni pritožbe. 

(5) Če se obdolženec pritoži zoper odločbo, s 
katero mu ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje, 
mora organ, ki je izdal odločbo, to pritožbo skupaj s 
pritožbo oziroma ugovorom zoper odločbo o prekr- 
šku oziroma z zahtevo za obnovo postopka o prekr- 
šku ter z vsemi spisi poslati organu druge stopnje. 

103. č len 
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se izroč i orga- 

nu, kateremu se odda pritožba oziroma ugovor, ali 
zahteva za obnovo postopka. 

104. člen 
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne zadrži 

izvršitve odločbe o prekršku, vendar pa lahko or- 
gan, ki odloča o predlogu, glede na okolišč ine 
odredi, da se z izvršitvijo odločbe o prekršku poča- 
ka do odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje. 

Deseto poglavje 

ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA 

Uvedba postopka 
105. č len 

(1) Postopek o prekršku se uvede na predlog 
pristojnega organa, organizacije ali oškodovanca 
(predlagatelj postopka). 

(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega 
odstavka so upravni organi, organi za notranje za- 
deve, inšpektorji, javni tožilci, družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja in drugi organi ter organiza- 
cije, ki izvajajo javna pooblastila in ki so pristojni za 
neposredno izvrševanje ali nadzor nad izvrševa- 
njem predpisov, s katerimi so določeni prekrški. Če 
ti organi ne predlagajo uvedbe postopka, jo lahko 
predlaga organ, ki nadzoruje delo organa ali orga- 
nizacije, ki je pristojna za izvrševanje predpisov. 

(3) Predlog za uvedbo postopka mora biti pi- 
smen. Oškodovanec lahko vloži predlog tudi ustno 
na zapisnik. Predlog za uvedbo postopka se vloži v 
toliko izvodih, kolikor jih je treba za organ, ki vodi 
postopek in za osebe, zoper katere je predlagana 

uvedba postopka o prekršku Le-temu se vroč i 
predlog hkrati z vabilom ali hkrati z odločbo, izdano 
po 159. členu tega zakona. 

(4) Če organ za postopek o prekrških med po- 
stopkom zve za prekršek, glede katerega ni bil 
vložen predlog, sporoč i to organu oziroma organi- 
zaciji, ki je upravičena predlagati uvedbo postopka. 

(5) Predlog za uvedbo postopka o prekršku mora 
navajati podatke o istovetnosti storilca (ime in prii- 
mek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, poklic in 
zaposlitev, stanovanje), oziroma ime in sedež prav- 
ne osebe, za odgovorno psebo pravne osebe pa 
tudi dela in naloge, ki jih opravlja, dejanski stan 
prekrška, čas in kraj storitve prekrška, predpis o 
prekršku, podatke o morebitni premoženjski koristi 
in dokaze. Navajati mora tudi podatke o predlagate- 
lju postopka in vsebovati podpis predlagatelja.po- 
stopka. 

(6) Če predlaga uvedbo postopka o prekršku 
oškodovanec, mora predlog za uvedbo postopka 
navajati ime in priimek storilca prekrška, njegovo 
stanovanje, dejanski stan prekrška ter čas in kraj 
storitve prekrška. 

(7) Ko organ za postopek o prekršku prejme 
predlog, oceni, ali so podani pogoji za postopek. 
Če ugotovi, da je predlog nepopoln ali nerazumljiv, 
zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v osmih 
dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj 
postopka v roku ne stori, z odločbo zavrže predlog 
za uvedbo postopka za prekršek. 

(8) Če organ za postopek o prekrških oceni, da 
so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka, izvede 
postopek o prekršku po uradni dolžnosti. 

(9) Če organ za postopek o prekrških ob predlo- 
gu za uvedbo postopka spozna, da ni pogojev za 
uvedbo postopka, zavrne predlog z obrazloženo 
odločbo, oškodovanca pa napoti, da lahko svoj 
premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pri- 
stojnim sodiščem. Če so oškodovana družbena 
sredstva, obvesti o zavrnitvi predloga organ, ki je z 
zakonom pooblaščen skrbeti za varstvo družbenih 
sredstev. 

(10) Pogojev za uvedbo postopka ni, če dejanje 
ni prekršek, če je podana okolišč ina, ki izključuje 
odgovornost za prekršek, če zaradi zastaranja po- 
stopek o prekršku ni več mogoč , če je predlog za 
uvedbo postopka vložil nepristojni organ oziroma 
oseba, ali če je podan kakšen drug razlog, zaradi 
kateregž po zakonu ni mogoče začeti postopka o 
prekršku. 

Združitev in izloč itev postopka 
106. č len 

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več  dejanji 
storil več prekrškov, o katerih še ni bila izdana 
odločba, za vse prekrške pa je pristojen isti organ, 
se izvede praviloma enoten postopek in izda ena 
sama odločba o prekršku. Enoten postopek se izve- 
de praviloma tudi zoper pravno osebo in odgovor- 
no osebo, zoper storilca, napeljevalca in pomaga- 
ča, razen če so podani zakonski razlogi, da se 
postopek vodi samo zoper enega izmed njih. 

(2) Organ za postopek o prekrških lahko do izda- 
je odločbe o prekršku iz tehtnih razlogov ali zaradi 
smotrnosti odloč i, da se postopek za posamezne 
prekrške ali zoper posamezne storilce, napeljevalce 
ali pomagače izloč i iz enotnega postopka in dokon- 
ča posebej. 

(3) 0 združitvi in izloč itvi postopka izdaorg^n za 
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postopek o prekrških posebno odločbo. Zoper od- 
ločbo, s katero je odrejena združitev postopka ali 
izloč itev postopka, ni pritožbe. 

Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve 
navzočnosti in za uspešno izvedbo 
postopka o prekršku 

107. člen 
(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec 

storil prekršek, sme občinski sodnik za prekrške do 
izdaje odločbe o prekršku, odrediti njegovo pridr- 
žanje. 

1. če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali 
če nima stalnega prebivališča, upravičen pa je sum, 
da bo zbežal; 

2. če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini 
lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek; 

3. če je bil zaloten pri hujšem prekršku, za kate- 
rega se lahko izreče kazen zapora, pridržanje pa je 
potrebno, da se mu prepreč i nadaljevanje prekr- 
škov. 

(2) Pridržanje obdolženca je treba zaznamovati v 
spisu in zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno, da 
se pridrži. 

Ta zaznamek podpiše občinski sodnik za prekr- 
ške, obdolženec pa potrdi s svojim podpisom, da 
mu je bila odredba o pridržanju naznanjena. 

(3) Pridržanje sme trajati največ  24 ur od tiste ure, 
ko je bil obdolženec pridržan. V tem času ga je 
treba zaslišati in izdati odločbo o prekršku ali pa ga 
izpustiti. 

108. č len 
(1) Občinski sodnik za prekrške sme odrediti, da 

se tisti, ki ga v pijanosti zalotijo pri prekršku, pridr- 
ži, dokler se ne iztrezni, če je nevarnost, da bo še 
naprej delal prekrške. Ta ukrep ne sme trajati več  
kot 12 ur od tiste ure, ko je bil pridržan. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pijano 
osebo pridrži tudi pooblaščena uradna oseba orga- 
na za notranje zadeve. 

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in 
zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno. Ta zazna- 
mek podpiše uradna oseba, ki je odredila pridrža- 
nje. 

109. č len 
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notra- 

nje zadeve smejo tudi brez odredbe občinskega 
sodnika za prekrške, privesti tistega, ki so ga zaloti- 
le pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče 
ugotoviti storilčeve istovetnosti, ali če ta nima stal- 
nega prebivališča, ali če so okolišč ine, ki opraviču- 
jejo bojazen, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, 
ali da ga bo ponovil. Storilca prekrška je treba v 
takem primeru privesti brez odlašanja k pristojne- 
mu sodniku za prekrške. 

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec 
zaloten pri prekršku izven uradnih ur pristojnega 
občinskega sodnika za prekrške in če so okolišč i 
ne, ki kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo 
nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme 
pooblaščena uradna oseba organa pridržati; pridr- 
žanje traja, dokler ni mogoče storilca privesti k 
pristojnemu sodniku za prekrške, vendar pa najdalj 
24 ur. 

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in 
zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno. Ta zazna- 

mek podpiše uradna oseba, ki je odredila pridrža- OPOMBE 
nje, pridržani pa potrdi s svojim podpisom, da mu je 
bila odredba o pridržanju naznanjena. 

110. č len 
Občinski sodnik za prekrške oziroma pooblašče- 

na uradna oseba, ki je odredila pridržanje, obvesti o 
pridržanju družino pridržanega, razen če ta temu 
nasprotuje, a|i če glede na trajanje pridržanja, od- 
daljenost stalnega prebivališča ali glede na druge 
podobne okolišč ine tega ni mogoče storiti. O pridr- 
žanju se obvesti tudi pristojni organ za socialno 
skrbstvo, če je treba kaj ukreniti za varstvo ali 
preskrbo otrok in drugih družinskih članov, za kate- 
re skrbi pridržani. 

111. č len 
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je 

bila izdana odločba o prekršku, se obdolžencu 
všteje v kazen. Pri tem se pridržanje, ki je trajalo več  
kot 12 ur, šteje za en dan zapora oziroma za 100 
dinarjev denarne kazni. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postop- 
kom v priporu, se šteje čas pripora v kazen zapora, 
izrečeno za prekršek, če je bil zoper njega ustavljen 
kazenski postopek in je bil za isto dejanje kaznovan 
v postopku o prekršku. 

112. č len 
(1) Če se začne postopek za prekršek zoper ob- 

dolženca, ki nima stalnega prebivališča v Jugoslavi- 
ji, pa bi rad pred koncem postopka zapustil Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo, ali če za- 
časno prebiva v tujini, kakor tudi, ko seje bati, da bi 
se lahko z begom izognil odgovornosti za prekršek, 
sme organ, ki vodi postopek o prekršku, na njegov 
predlog odloč iti, da položi osebno ali kdo drug zanj 
varšč ino. 

(2) Če je potrebno, zahteva organ, ki vodi posto- 
pek o prekršku, od obdolženca, naj določ i svojega 
pooblaščenca ali pooblaščenca za vroč itve. 

(3) Varšč ine ni mogoče določ iti, preden obdolže- 
nec ni zaslišan. 

(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki 
se določ i glede na težo prekrška, višino povzročene 
škode, osebne in družinske razmere obdolženca ter 
glede na premoženjske razmere tistega, ki jo daje. 
Varščina se lahko položi v gotovini, vrednostnih 
papirjih, dragocenostih ali v drugih premičnih stva- 
reh večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti ali hra- 
niti. 

(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se polože- 
na varščina vrne. 

(6) Če obdolženec pobegne, organ za postopek o 
prekrških odloč i, da gre varščina v proračun obči- 
ne, na območju katere je bil storjen prekršek. 

(7) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravno- 
močnosti odločbe o prekršku ne plača izrečene 
denarne kazni, ali ne poravna povzročene škode ali 
stroškov postopka, se iz položene varščine porav- 
najo denarna kazen, ugotovljena škoda, pridoblje- 
na premoženjska korist in stroški postopka, prese- 
žek pa se vrne. 

(8) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravno- 
močnosti odločbe o prekršku nastopi prestajanje 
kazni zapora, ne poravna pa povzročene škode, 
premoženjske koristi ali stroškov postopka, se iz 
položene varščine poravnajo ugotovljena škoda 
pridobljena premoženjska korist in stroški postop- 
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OPOMBE ka, morebitni presežek varščine pa se vrne. Če 
kaznovani ne nastopi prestajanja kazni zapora, gre 
morebitni presežek varšč ine v proračun občine, na 
območju katere je prekršek storjen. 

(9) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda organ, 
ki vodi postopek o prekršku, posebno odločbo. 

Zaslišanje obdolženca 
113. člen 

(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdol- 
žencu se pove, česa je obdolžen, nato pa se vpraša, 
kaj lahko navede v svoj zagovor; pri tem se mu 
pove, da se ni dolžan zagovarjati in tudi ne odgo- 
varjati na vprašanja. Pri zaslišanju se mu lahko 
dovoli, da uporablja svoje zapiske. 

(2) Če obdolženec sploh noče odgovarjati ali no- 
če odgovarjati na posamezna vprašanja, ga je treba 
pouč iti, da si utegne s tem otežiti zbiranje dokazov 
za svojo obrambo. 

(3) Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko 
zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor pi- 
smeno, če spozna da glede na pomen prekrška in 
podatke, ki so navedeni v predlogu, ni potrebno 
neposredno ustno zaslišanje. V tak^m primeru lah- 
ko da obdolženec svoj zagovor pismeno, ali pa 
zahteva ustno zaslišanje. 

(4) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba 
najprej vprašati za osebne podatke: ime in priimek, 
dan, mesec, leto in kraj rojstva, poklic, zaposlitev, 
stanovanje, zakonsko stanje in število otrok, držav- 
ljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženjske razmere, 
ali je že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje a i za 
prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postoaku 
oziroma v postopku zaradi gospodarskega prestop- 
ka, ali je zoper njega uveden postopek še za kakšen 
drugi prekršek in če je mladoleten, kdo je njegov 
zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba pouč iti, da 
mora takoj sporoč iti vsako spremembo naslova ali 
nameravano spremembo prebivališča, ter ga opo- 
zoriti na posledice, če ne bo tako ravnal. 

114. člen 
(1) Pri zaslišanju je treba obdolžencu omogočiti, 

da se v neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh 
okolišč inah, ki ga obremenjujejo, in da navede vsa 
dejstva, ki so v korist njegovi obrambi. 

(2) Ko obdolženec konča svojo izpovedbo, se mu 
postavijo vprašanja, če je treba, da se izpolnijo 
vrzeli ali odpravijo nasprotja in nejasnosti v njego- 
vem pripovedovanju. 

(3) Zaslišanje se mora opraviti tako, da se v polni 
meri spoštuje obdolženčevo osebnost. 

(4) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila 
ali grožnja, da bi se dosegla kakšna njegova izjava 
ali priznanje, niti druga podobna sredstva, s kateri- 
mi bi se vplivalo na njegovo voljo pri izpovedova- 
nju; na takšno obdolženčevo izpovedbo ni mogoče 
opreti odločbe o prekršku. 

115. člen 
(1) Obdolžencu je treba postavljati vprašanja ja- 

sno, razločno in določno, tako da jih lahko popol- 
noma razume. Vprašanja zlasti ne smejo izhajati s 
stališča, kot da je kakšno še neugotovljeno dejstvo 
že ugotovljeno. Prav tako se mu tudi ne smejo 
postavljati vprašanja, v katerih je obseženo navodi- 
lo, kako je treba nanje odgovoriti. Obdolženca se 
ne sme preslepiti, da bi se dosegla njegova izjava 
ali priznanje. 

(2) Če se poznejše obdolženčeve izpovedbe ra- 
zlikujejo od prejšnjih, zlasti če obdolženec prekliče 
svoje priznanje, se zahteva od njega, naj pove ra- 
zloge, zakaj različno izpoveduje oziroma zakaj pre- 
klicuje priznanje. 

116. člen 
(1) Obdolženec se sme sooč iti s pričo ali z dru- 

•gim obdolžencem, če se njune izpovedbe ne uje- 
majo v pomembnih dejstvih. 

(2) Soočenci se vsak zase zaslišijo o vsaki okoli- 
šč ini, v kateri se njihove izpovedbe ne ujemajo, in 
njihov odgovor vpiše v zapisnik. 

117. č len 
Obdolženčeva izpovedba se vpiše v zapisnik v 

obliki pripovedovanja; vprašanja in odgovori nanje 
se vpišejo v zapisnik samo, če je to potrebno. 

118. člen 
(1) Obdolženec se zasliši po tolmaču, če ne zna 

jezika, ki se uporablja v postopku. 
(2) Če je obdolženec gluh, se mu postavijo vpra- 

šanja pismeno, če je nem, pa se zahteva od njega, 
da odgovori pismeno. Če se zaslišanje ne more 
opraviti na ta način, se pokliče za tolmača nekdo, ki 
se zna sporazumevati z obdolžencem. 

119. člen 
(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v po- 

stopku o prekršku se zagotovi z vabilom. Vabilo 
pošlje organ, ki vodi postopek o prekršku. Vabilu 
priloži predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

(2) Obdolžencu je treba v vabi I u povedati, česa je 
obdolžen in ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti 
osebno ali pa sme podati svoj zagovor pismeno. 
Obdolženca, ki je povabljen, da pride osebno, je 
treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba, 
če se ne bo odzval vabilu. Če za pravilno odloč itev 
ni nujno, da bi bil obdolženec zaslišan, ga je treba v 
vabilu opomniti, da bo odločba o prekršku izdana 
brez njegovega zaslišanja, če se vabilu ne bo od- 
zval. 

120. člen 
(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne 

zglasi na vabilo in svojega izostanka ne opravič i, ali 
če mu ni bilo mogoče vroč iti v redu vabila, iz okoli- 
šč in pa je očitno, da se mu obdolženec izmika, 
njegova navzočnost pa je potrebna za pravilno od- 
loč itev, se odredi privedba. Privedbo je mogoče 
odrediti samo v primeru, kadar je bilo v vabilu 
rečeno, da se mora obdolženec osebno zglasiti. 

(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je 
treba navesti ime in priimek obdolženca, ki naj se 
privede, zadevo, v kateri se odreja privedba in ra- 
zlog, zaradi katerega je odrejena privedba. Odred- 
ba mora imeti uradni pečat in podpis uradne osebe 
organa, ki je privedbo odredil. Izvršitev odredbe se 
prepusti organom za notranje zadeve. 

(3) Privedba obdolženca se sme odrediti tudi 
brez poprejšnjega vabila, če obdolženec ne more 
dokazati, kdo je ali če nima stalnega prebivališča. 

121. č len 
Za zaslišanje predstavnika obdolžene pravne 

osebe se smiselno uporabljajo določbe tega zako- 
na, ki se nanašajo na zaslišanje obdolženca (113. 
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do 120. člen). Pred njegovim zaslišanjem je treba 
preveriti ali je pooblaščen, da predstavlja obdolže- 
no pravno osebo. 

Zaslišanje prič  
122. č len 

(1) Priče se zaslišijo, če je to potrebno za ugoto- 
vitev dejanskih okolišč in. 

(2) Kdor je poklican za pričo, mora na vabilo priti 
k pričevanju in pričati; kdor zaradi onemoglosti, 
bolezni ali nezmožnosti ne more priti, se zasliši, 
kjer je. 

123. č len 
Pričo zasliši organ, ki vodi postopek o prekršku, 

razen če priča ne živi na njegovem območju; v tem 
primeru opravi zaslišanje organ, na katerega ob- 
močju priča prebiva. 

124. člen 
Kot priča ne sme biti zaslišan: 
1. kdor bi s svojo izpovedjo prekršil dolžnost 

varovanja uradne, državne ali vojaške tajnosti, do- 
kler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti: 
' 2. obdolženčev zagovornik o tistem, kar mu je 
obdolženec zaupal kot svojemu zagovorniku, razen 
če obdolženec to sam zahteva. 

125. č len 
(1) Dolžnosti pričevanja so oproščeni: 
1. obdolženčev zakonec in oseba, ki živi z njim v 

dalj časa trajajoč i življenjski skupnosti; 
2. obdolženčevi sorodniki v ravni vrsti, sorodniki 

v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena in soro- 
dniki po svaštvu do vštetega drugega kolena; 

3. obdolženčev posvojenec in posvojitelj; 
4. zdravnik in oseba, ki opravlja drug poklic ali 

dejavnost, o tistem, kar je zvedel pri opravljanju 
poklica oziroma dejavnosti, če velja dolžnost, da 
mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je zvedel pri 
opravljanju takega poklica ali take dejavnosti; 

5. verski spovednik o tistem, česar se mu je ob- 
dolženec spovedal. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, je dolžan 
pouč iti osebe, omenjene v prejšnjem odstavku, pre- 
den jih zasliši ali takoj ko izve za njihovo razmerje 
do obdolženca, da jim ni treba pričati. Pouk in 
odgovor se vpišeta v zapisnik. 

(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in 
duševno razvitost ne more razumeti pomena pravi- 
ce, da ni dolžna pričati, ni dovoljeno zaslišati kot 
priče, razen če to zahteva sam obdolženec. 

(4) Kdor ima razlog, da odreče pričanje proti 
enemu od obdolžencev, je oproščen pričanja tudi 
proti drugim obdolžencem, če se njegova izpoved- 
ba po naravi stvari ne da omejiti samo nanje. 

126. č len 
Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ne bi smel biti 

zaslišan kot priča (124. č len) ali kdo, ki ni bil dolžan 
pričati (125. č len), pa o tem ni bil poučen niti se r\i 
izrecno odpovedal tej pravici, ali pa pouk in odpo- 
ved pričevanju nista zapisana v zapisnik, ali je bil 
zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti pomena 
pravice, da ni dolžan pričati, ali če je bila izpovedba 
priče izsiljena s silo, grožnjo ali kakšnim drugim 
podobnim sredstvom, s katerim bi se vplivalo na 
voljo priče pri izpovedovanju, na takšno izpovedbo 
ni mogoče opreti odločbe o prekršku. 

127. č len 
Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vpra- 

šanja, če je verjetno, da bi s tem spravila sebe ali 
svojega bližnjega sorodnika (1. do 3. točka prvega 
odstavka 125. č lena) v hudo sramoto, znatno mate- 
rialno škodo, v kazenski pregon ali postopek o 
prekršku. 

128. člen 
(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase in brez nav- 

zočnosti drugih prič . Priča mora dajati odgovore 
ustno. 

(2) Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna 
govoriti resnico in da ne sme ničesar zamolčati, 
nato pa jo opozoriti, da pomeni kriva izpovedba 
kaznivo dejanje. Pričo je treba tudi opozoriti, da ni 
dolžna odgovarjati na vprašanja iz 127. člena tega 
zakona in to opozorilo vpisati v zapisnik. 

(3) Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, 
ime očeta, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost 
in njeno razmerje do obdolženca in oškodovanca. 
Opozoriti jo je treba, da mora organu, ki vodi posto- 
pek o prekršku, sporoč iti spremembo naslova ali 
prebivališča. 

(4) Pri zaslišanju mladoletne osebe, zlasti če je 
bila s prekrškom oškodovana, je treba ravnati ob- 
zirno, da zaslišanje ne bi škodljivo vplivalo na njeno 
duševno stanje. Če je potrebno, se zaslišnje mlado- 
letne osebe opravi s pomočjo pedagoga ali kakšne- 
ga drugega strokovnjaka. 

129.- č len 
* 

(1) Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, 
naj pove vse, kar ve o zadevi; nato se ji postavijo 
vprašanja, da se njene izpovedbe preizkusijo, do- 
polnijo in razjasnijo. Pri zaslišanju prič  ni dovoljeno 
slepiti in tudi ne postavljati takšnih vprašanj, v kate- 
rih je že obseženo navodilo, kako naj odgovori. 

(2) Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o 
čemer priča. 

(3) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpoved- 
be ne ujemajo glede pomembnih dejstev. Soočenci 
se o vsaki okolišč ini, o kateri se njihove izpovedbe 
ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in njihovi odgovori 
vpišejo v zapisnik. Hkrati se smeta soočiti samo dve 
prič i. 

(4) Oškodovanca, ki se zaslišuje kot priča, je 
treba vprašati, ali želi premoženjskopravni zahtevek 
uveljaviti v postopku za prekršek. 

130. č len 
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postop- 

ku, ali če je gluha ali nema, se zasliši tako, kot je 
predpisano v 118. č lenu tega zakona. 

131. č len 
(1) Navzočnost priče pri zaslišanju v postopku o 

prekršku se zagotovi z vabilom. Vabilo pošlje or- 
gan, ki vodi postopek o prekršku. 

(2) V vabilu je treba povedati, da se mora priča 
zglasiti in da bo odrejena privedba, če se neopravi- 
čeno ne bo zglasila na vabilo. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega čle- 
na veljata tudi, kadar se oškodovanec vabi kot pri- 
ča. To je treba posebej povedati v vabilu. 

132. č len 
(1) Če se pravilno povabljena priča ne zglasi na 
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OPOMBE vabilo in svojega izostanka ne opravič i, njena nav- 
zočnost pa je potrebna z s ugotovitev dejanskega 
stanja, se odredi privedba. Privedbo je mogoče 
odrediti samo v primeru, kadar je bilo v vabilu 
rečeno, da se mora priča osebno zglasiti. 

(2) Privedba oškodovanca se sme odrediti samo, 
kadar je povabljen obenem kot priča. 

(3) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je 
treba povedati ime priče, ki naj se privede, zadeva v 
kateri se odreja privedba in razlog, zaradi katerega 
je bila odrejena privedba. Odredba mora imeti ura- 
dni pečat in podpis uradne osebe organa, ki je 
privedbo odredil. Izvršitev odredbe se prepusti or- 
ganom za notranje zadeve. 

Ogled 
133. č len 

(1) Če si jeza ugotovitev ali razjasnitev kakšnega 
pomembnega dejstva potrebno kaj osebno ogleda- 
ti, se opravi ogled. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, in ki je 
odredil ogled, določa, kdo naj se povabi k ogledu. 

Izvedenci 
134. č len 

(1) Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega 
pomembnega dejstva potrebno dobiti izvid in mne- 
nje nekoga, ki ima potrebno strokovno znanje, se 
odredi, naj to opravijo izvedenci. 

(2) Če je bilo izvedensko delo že opravljeno v 
kakšnem postopku pred uvedbo postopka o prekr- 
šku, organ, ki vodi postopek o prekršku, presoci, ali 
je treba izvedensko delo dopolniti ali ponoviti. 

135. č len 
(1) Kdor je povabljen kot izvedenec, se je dolžan 

odzvati vabilu in podati svoj izvid in mnenje. 
(2) če se pravilno povabljeni izvedenec ne zglasi 

na vabilo in svojega izostanka ne opravič i, se odre- 
di privedba. 

(3) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je 
treba navesti ime in priimek izvedenca, ki naj se 
privede, zadevo, v kateri se odreja privedba in ra- 
zlog, zaradi katerega je odrejena privedba. 

136. č len 
(1) Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor ne 

sme biti zaslišan kot priča (124. člen) ali kdor je 
oproščen dolžnosti pričevanja (125. č len), kot tudi 
ne tisti, proti kateremu je bil storjen prekršek; če pa 
je bil postavljen, se odločba o prekršku ne more 
opirati na njegov izvid in mnenje. » 

(2) Razlog za izloč itev izvedenca je podan tudi 
glede oseb, ki so skupaj z obdolžencem ali oškodo- 
vancem v delovnem razmerju pri istem organu, isti 
organizaciji združenega dela, drugi organizaciji ali 
skupnosti ali pri istem posamezniku, ki opravlja 
samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, kot tudi glede oseb, ki so v delovnem 
razmerju pri oškodovancu ali obdolžencu. 

(3) Za izvedenca se praviloma ne vzame, kdor je 
bil zaslišan kot priča. 

137. člen 
(1) Pred začetkom dokazovanja po izvedencu je 

treba izvedencu naročiti, naj predmet skrbno pre- 
gleda, natančno navede vse, kar opazi in dožene, in 
naj poda svoje mnenje nepristransko in v skladu s 
pravili znanosti ali strokovnega znanja. Posebej ga 

je treba opozoriti, da pomeni kriva izpovedba kazni- 
vo dejanje. 

(2) Organ, pred katerim teče postopek, vodi do- 
kazovanje, pokaže izvedencu predmete, ki naj jih 
pregleda, mu postavlja vprašanja in zahteva po 
potrebi pojasnila glede njegovega izvida in mnenja. 

(3) Izvedencu se smejo dajati pojasnila, sme se 
mu pa tudi dovoliti pregled spisov. Izvedenec lahko 
predlaga, naj se izvedejo dokazi ali preskrbijo pred- 
meti in podatki, ki so pomembni za izvid in mnenje. 

138. č len 
(1) Izvedenec pregleda predmete v navzočnosti 

organa, ki vodi postopek, in zapisnikarja, razen če 
je za pregled potrebna dolgotrajna preiskava, ali če 
se preiskava opravi v zavodu oziroma pri državnem 
organu ali če je to iz moralnih ozirov neprimerno. 

(2) Če je za izvedenstvo potrebna analiza kakšne 
snovi, se da izvedencu, če je to mogoče, na razpo- 
lago le del takšne snovi, potrebna količ ina ostanka 
pa spravi za primer poznejših analiz. 

139. č len 
(1) Izvid in mnenje izvedenca se takoj vpišeta v 

zapisnik. Izvedencu se lahko dovoli, da da svoj 
pismen izvid in mnenje oziroma pismeno mnenje 
pozneje v roku, ki mu ga določ i organ, pred katerim 
teče postopek. 

(2) V zapisniku o izvedenskem delu ali v pisme- 
nem izvidu in mnenju je treba navesti, kdo je to delo 
opravil ter njegov poklic, strokovno izobrazbo in 
specialnost. 

(3) Po končanem izvedenskem delu, pri katerem 
nista bila navzoča, je treba obdolženca in oškodo-" 
vanca obvestiti, da je bilo delo opravljeno in da 
lahko pregledata zapisnik oziroma pismeni izvid in 
mnenje. 

140. č len 
(1) Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu 

bistveno razlikujejo, ali če je njihov izvid nejasen, 
nepopoln ali pa sam s seboj ali z raziskanimi okoli- 
šč inami v nasprotju, pa se te pomanjkljivosti ne 
dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedencev, se 
ponovi dokazovanje z istimi ali drugimi izvedenci. 

(2) Če so v mnenju izvedencev nasprotja ali po- 
manjkljivosti, ali če nastane utemeljen dvom o pra- 
vilnosti danega mnenja, pa se te pomanjkljivosti ali 
dvom ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem, se 
zahteva mnenje drugih izvedencev. 

141. č len 
(1) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela 

strokovni zavod, ali če se da izvedensko delo opra- 
viti v okviru državnega organa, se tako delo, zlasti 
če je bolj zamotano, zaupa praviloma takemu zavo- 
du oziroma organu. Zavod oziroma organ določ i 
enega ali več  strokovnjakov, ki naj to delo opravijo. 

(2) Če je izvedenstvo zaupano strokovnemu za- 
vodu oziroma državnemu organu, ga organ, ki vodi 
postopek, opozori: da pri dajanju izvida in mnenja 
ne more sodelovati oseba iz 136. č lena tega zakona 
in tudi ne nekdo, proti kateremu je podan kakšen 
razlog za izloč itev od izvedenstva, ki je določen v 
tem zakonu; in na posledice, če bi dal kriv izvid 
oziroma mnenje. 

(3) Strokovnemu zavodu oziroma državnemu or- 
ganu se da na razpolago gradivo, ki je potrebno za 
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izvedensko delo; če je potrebno, se ravna po tret- 
jem odstavku 137. člena tega zakona. 

142. č len 
Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi 

trajne ali začasne duševne bolezni, začasne dušev- 
ne motnje ali duševne zaostalosti prištevnost izklju- 
čena ali zmanjšana, se odredi psihiatrični pregled 
obdolženca. 

143. č len 
Kadar je potreben izvedenski pregled poslovnih 

knjig, mora organ za postopek o prekrških izveden- 
cem nakazati, v kateri smeri in v kolikšnem obsegu 
naj pregledajo poslovne knjige ter katera dejstva in 
okolišč ine naj ugotovijo. 

144. č len 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izveden- 

ca, veljajo tudi za tolmača. 

Hišna in osebna preiskava 
145. č len 

(1) Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali 
osebna preiskava se sme opraviti samo pri hujših 
prekrških, če je verjetno, da se bodo v prostorih, na 
stvareh ali pri posameznih osebah našli predmeti 
ali odkrili sledovi, ki bi bili lahko pomembni za 
postopek, ali če se pričakuje, da bo mogoče obdol- 
ženca pri preiskavi stanovanja in drugih prostorov 
prijeti. 

(2) Preiskavo v vojaških zavodih in enotah, v sta- 
novanjih in drugih prostorih vojaških oseb ter oseb- 
no preiskavo vojaških oseb sme opraviti samo poo- 
blaščeni vojaški organ. 

(3) Ni dovoljena preiskava prostorov, ki pripada- 
jo osebam, ki uživajo imuniteto po mednarodnem 
pravu. 

146. č len 
(1) Preiskavo odredi s pismeno odredbo organ, 

ki vodi postopek o prekršku. Če je treba, se izvršitev 
odredbe o preiskavi zaupa organu za notranje za- 
deve oziroma inšpekcijskemu organu. Osebno prei- 
skavo lahko opravi samo oseba istega spola. 

(2) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stano- 
vanja, prostorov ali osebno preiskavo, mora pred 
preiskavo izroč iti tistemu, pri katerem naj se pre- 
iskava opravi, ali ki naj se preišče, pismeno 
odredbo. 

147. č len 
(1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, 

pri katerem naj se opravi, da prostovoljno izroč i 
osebo ali predmete, ki se iščejo. Če je to zaman, se 
opravi preiskava. 

(2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo ali če 
se preiskuje v javnih prostorih, se lahko preiskava 
začne takoj in brez poprejšnje zahteve, naj se izroč i, 
oseba ali predmet. 

148. č len 
(1) Stanovanje se preiskuje podnevi. Če se med 

preiskavo znoč i, ni treba z njo prenehati. 
(2) Pri preiskavi stanovanja morata biti navzoča 

dva polnoletna občana kot prič i. 

149. č len 
(1) Imetnik stanovanja ali drugih prostorov se 

povabi, naj bo navzoč pri preiskavi. Če ga ni tam, se 
povabi k preiskavi odrasel domačin ali sosed. 

(2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov se od- 
pro s silo, če jih lastnik ali njegov pooblaščenec ne 
odpre na ukaz uradne osebe, ali če ga ni tam. 

(3) Preiskava v organizacijah združenega dela in 
drugih organizacijah se sme opraviti samo v nav- 
zočnosti predstavnika organizacije. 

150. č len 
Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in so bili 

uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s prekrškom 
ali so nastali s prekrškom, se zasežejo. 

151. č len 
(1) O vsaki preiskavi se napravi zapisnik; v njem 

je treba poleg drugih podatkov zapisati odredbo, na 
podlagi katere je bila preiskava opravljena, in popi- 
sati vse zasežene predmete. 

(2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem je bila 
preiskava, in pa navzoča občana, če katera teh 
oseb noče podpisati zapisnika, se to zaznamuje v 
zapisniku. 

(3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava, se da 
overjen prepis zapisnika. 

Zaseg stvari 
152. č len 

(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 
37. člena tega zakona vzamejo, se smejo zaseč i še 
pred izdajo odločbe o prekršku. 

(2) Zaseg odredi s svojo odredbo organ, ki vodi 
postopek o prekršku. Tistemu, ki se mu stvari zase- 
žejo, je treba izroč iti overjen prepis odredbe. 

(3) S posebnimi predpisi o prekrških se lahko 
pooblastijo uradne osebe inšpekcijskih organov in 
pooblaščene uradne osebe organov za notranje 
zadeve, da smejo zaseč i predmete iz prvega in 
drugega odstavka 37. člena tega zakona, kadar 
uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zaseže- 
ne predmete takoj oddati organu, ki je pristojen za 
postopek o prekršku. Če predmeti niso v kraju 
omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj nazna- 
niti, obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, 
dokler organ, ki je pristojen za postopek o prekr- 
šku, ne izda odredbe o tem. 

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba 
dati potrdilo z natančnim popisom zaseženih pred- 
metov. 

(5) Če je stvar pokvarljiva ati je njena hramba 
zvezana s prevelikimi stroški, odredi organ, ki je 
pristojen za postopek o prekršku, da se taka stvar 
proda. 

(6) Organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, 
lahko na ugovor prizadetega ali po uradni dolžno- 
sti, zasežene predmete vrne lastniku. 

Prekinitev postopka 
153. č len 

(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, z odloč- 
bo prekine postopek: 

1. če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če 
je obdolženec na begu, ali če je sicer nedosegljiv 
državnim organom, ali če je v tujini za nedoločen 
čas; 

2. če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je 
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OPOMBE pri njem nastala začasna duševna motnja. 
(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi do- 

kazi o prekršku in o odgovornosti obdolženca, do 
katerih je mogoče priti. 

(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prene- 
hajo razlogi, ki so povzroč ili prekinitev. 

(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se ob- 
vesti oškodovanec. 
Ustna obravnava 

154. člen 
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, določ i 

ustno obravnavo, če je to potrebno za boljšo razja- 
snitev stvari. 

(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, 
njegov zagovornik, priče in po potrebi tudi izvede- 
nec. Če je obdolžena pravna oseba, se na ustno 
obravnavo povabi njen predstavnik. 

(3) Dan ustne obravnave se sporoč i tudi predla- 
gatelju postopka in oškodovancu. 

155. člen 
(1) Organ, ki vodi postopek, lahko odloč i, da bo 

ustna obravnava v odsotnosti obdolženca, ki je bil v 
redu povabljen, če je bil prej zaslišan, organ pa 
spozna, da njegova navzočnost ni nujna za pravilno' 
ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi pogoji je lah- 
ko ustna obravnava tudi v odsotnosti v redu povab- 
ljenega predstavnika obdolžene pravne osebe. 

(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne 
pride v redu povabljeni zagovornik obdolženca. 

156. č len 
Ustna obravnava je javna. Organ, ki vodi posto- 

pek o prekršku, lahko odloč i, da se obravnava delo- 
ma ali v celoti opravi brez javnosti, če to terjajo 
splošne koristi ali razlogi morale. 

157. č len 
Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne 

vsebine predmeta postopka. Nato se začne zasliša- 
nje obdolženca; če sta obdolžena pravna oseba in 
odgovorna oseba, se zasliši najprej predstavnik 
pravne osebe, nato pa odgovorna oseba, nakar se 
izvaja dokazni postopek z zaslišanjem prič , izve- , 
dencev in z izvedbo drugih dokazov. 

158. člen 
(1) Obdolženec in njegov zagovornik, predstavnik 

in zagovornik obdolžene pravne osebe, predlaga- 
telj postopka ter oškodovanec imajo pravico med 
obravnavo predlagati dokaze, dajati predloge, z do- 
voljenjem organa, ki vodi postopek, pa lahko po- 
stavljajo tudi vprašanja osebam, ki se zaslišujejo. 

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda 
vedno obdolžencu oziroma predstavniku obdolže- 

• ne pravne osebe. 

Izdaja odločbe o prekršku v 
skrajšanem postopku 

159. č len 
(1) če temelji predlog za uvedbo postopka na 

neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne 
osebe ali na uradnih- podatkih in če organ, ki vodi 
postopek o prekršku, na podlagi takega predloga 
ter priloženih podatkov in drugih dokazov uteme- 
ljeno spozna, da je obdolženec storil prekršek, za 
katerega je predpisana denarna kazen do 3000 di- 
narjev ali kazen zapora do 30 dni, lahko tudi brez 

zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku. V 
takem primeru sme izreč i denarno kazen do 3.000 
dinarjev. Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko 
izda ob navedenih pogojih odločbo o prekršku tudi 
za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če gre za prekršek, ki je v zvezi z opravljanjem te 
dejavnosti, za katerega je predpisana denarna ka- 
zen do 30.000 dinarjev in za pravno osebo, če gre za 
prekršek, za katerega je predpisana denarna kazen 
do 30.000 dinarjev ter za odgovorno osebo, če gre 
za prekršek, za katerega je predpisana denarna 
kazen do 3.000 dinarjev. V takem primeru sme or- 
gan, ki vodi postopek o prekršku, izreč i posamezni- 
ku, ki opravlja samostojno dejavnost ali pravni ose- 
bi denarno kazen v višini do 15.000 dinarjev, odgo- 
vorni osebi pa v višini do 3.000 dinarjev. 

(2) V skrajšanem postopku po prejšnjem odstav- 
ku ni mogoče izreč i varstvenega ukrepa in ne odlo- 
č iti o premoženjsko-pravnem zahtevku. 

(3) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem 
odstavku tega člena, lahko vložijo obdolženec in 
osebe, navedene v drugem odstavku 181. člena 
tega zakona v osmih dneh od dneva vroč itve ugo- 
vor. Zoper odločbo, s katero se ugovor zavrže, je 
dovoljena pritožba. 

(4) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi 
organ, ki vodi postopek, odločbo o prekršku in 
nadaljuje redni postopek. 

(5) Odločba o prekršku, izdana v rednem postop- 
ku, ne sme biti za obdolženca manj ugodna od 
odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena. 

Kazni za kršitev postopka 
160. č len 

(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega ra- 
zloga noče pričati oziroma opraviti izvedenskega 
dela, se kaznuje z denarno kaznijo do 1.000 dinar- 
jev. 

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, 
ne plača denarne kazni, lahko organ, ki vodi posto- 
pek, odredi, da se kazen prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne 
zadrži njene izvršitve. 

161. č len 
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedo- 

stojno obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 1.000 dinarjev. 

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvrši- 
tve. 

(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno 
obnaša ali ovira delo, se sme odrediti, da se obdol- 
ženec odstrani iz prostora, v katerem se opravlja 
dejanje v postopku, ne sme pa se kaznovati z de- 
narno kaznijo. 

162. č len 
Plačane denarne kazni, izrečene po 160. in 161. 

členu tega zakona, so dohodek republike. 

Enajsto poglavje 

ODLOČBA O PREKRŠKU 

Izdaja odločbe 
163. č len 

(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konča z 
izdajo odločbe o prekršku. 

34 priloga poročevalca 



OPOMBE (2) Odločba o prekršku se sme nanašati samo na 
osebo, ki je obdolžena, in samo na dejanje, ki je 
predmet predloga za uvedbo postopka. 

(3) Organ, ki vodi postopek, ni vezan na predlog 
predlagatelja postopka glede pravne presoje deja- 
nja. 

164. č len 
(1) Odločba o prekršku temelji na dokazih in 

dejstvih, ki so bila ugotovljena v postopku. 
(2) Organ, ki vodi postopek, mora vestno prete- 

htati vsak dokaz posebej in v zvezi z drugimi dokazi, 
na podlagi takšne presoje pa ugotoviti, katero dej- 
stvo se šteje za dokazano ali nedokazano. 

165. č len 
(1) Z odločbo o prekršku se postopek ustavi, ali 

pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu 
izreče sankcija za prekršek. 

(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v 
odločbi o prekršku navede, glede katerih prekrškov 
se postopek ustavi, za katere pa se obdolženec 
spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija za 
prekršek. 

166. č len 
(1) Pismena odločba o prekršku mora imeti uvod, 

izrek in obrazložitev. 
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv orga- 

na, ki jo je izdal, ime in priimek uradne osebe, ki je 
izdala določbo o prekršku, ime in priimek, obdol- 
ženca in zagovornika oziroma ime in sedež obdol- 
žene pravne osebe ter prekršek, ki je predmet po- 
stopka. 

(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati ob- 
dolženčeve osebne podatke oziroma ime in sedež 
obdolžene pravne osebe in izrek, da je obdolženec 
odgovoren za prekršek ter podatke iz 169. člena 
oziroma izrek, da se postopek zoper obdolženca 
ustavi ter podatke iz f67. člena tega zakona. 

167. č len 
(1) Odločba o prekršku, s katero se postopek 

ustavi, se izda: 
1. če dejanje ni prekršek; 
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravno- 

močno kaznovan ali je bil postopek zanj ustavljen; 
3. če obdolženeec uživa imunitetno pravico po 

pravilih mednarodnega prava; 
4. če je pregon zastaran; 
5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolže- 

nec; 
6. če obdolženec med postopkom umre ali če 

obdolžena pravne oseba preneha; 
7. če je v zakonu določeno, da se storilec ne 

kaznuje za prekršek; 
8. če so podane okolišč ine, ki po tem zakonu 

izključujejo odgovornost za prekršek; 
9. če obstojijo druge okolišč ine, ki izključujejo 

postopek za prekršek. 
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, ustavi 

postopek tudi, če predlagatelj postopka umakne 
predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje odloč- 
be o prekršku. 

168. č len 
(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo določ- 

be o prekršku (152. člen), se vrnejo tistemu, ki so 

mu bili zaseženi, če se postopek ustavi, oziroma če 
ni razlogov, da se vzamejo. 

(2) Predmeti, ki se po zakonu morajo vzeti, se 
vzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške 
ustavi, če to zahtevajo razlogi splošne varnosti ali 
razlogi morale. 

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku 
odloč i organ, pred katerim je tekel postopek, v 
izreku odločbe, s katero je ustavil postopek. 

(4) Overjen prepis odločbe iz tretjega odstavka 
tega člena se vroč i tudi lastniku predmetov, če je ta 
znan. 

(5) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena 
ima lastnik predmetov pravico pritožbe, če misli, da 
za odvzem predmetov ni zakonite podlage. 

169. č len 
(1) Z odločbo o prekršku, s katero se obdolženec 

spozna za odgovornega, se izreče: 
1. za kateri prekršek se obdolženec kaznuje, de- 

janski stan prekrška in predpis o prekršku; 
2. kazen, ki se izreče obdolžencu; 
3. kazni za posamezne prekrške ter enotna kazen, 

če gre za stek prekrškov; 
4. odloč itev o opominu; 
5. odloč itev o varstvenih ukrepih in o odvzemu 

premoženjske koristi; 
6. odloč itev o vzgojnem ukrepu; 
7. odloč itev o vštetju pridržanja oziroma pripora; 
8. odloč itev o vštetju že začetega izvrševanja var- 

stvenega ukrepa, ki traja določen čas; 
9. odločitev o stroških postopka; 
10. odloč itev o premoženjskopravnem zahtevku. 
(2) V odločbi o prekršku se določ i rok, v katerem 

je treba plačati denarno kazen; navede se tudi opo- 
zorilo, da se bo prisilno izterjala oziroma v primeru 
neizterljivosti spremenila v zapor ter se navede tudi 
nač in, kako se bo denarna kazen spremenila v 
zapor. 

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v 
odločbi o prekršku tudi določ iti, kako je treba rav- 
nati z vzetimi predmeti. Če odvzem predmeov ne 
obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi po 152. 
členu tega zakona, je treba v odločbi o prekršku 
odrediti, naj se ti predmeti vrnejo lastniku. 

170. č len 
V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko 

navesti, katera dejstva in iz katerih razlogov se 
štejejo za dokazana ali nedokazana in kateri razlogi 
so bili odloč ilni pri uporabi pravnih predpisov, zla- 
sti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in od- 
govornost obdolženca oziroma na čem temelji od- 
loč itev o ustavitvi postopka, okolišč ine, ki so bile 
upoštevane pri odmeri sankcij za prekrške, kot tudi 
podlage za odločitev o stroških postopka, o premo- 
ženjskopravnem zahtevku ter o odvzemu premo- 
ženjske koristi. 

171. č len 
(1) Pismena odločba o prekršku, ki se vroč i ob- 

dolžencu in drugim osebam, ki imajo pravico pri- 
tožbe, mora obsegati pouk o pravici pritožbe ter rok 
in nač in vložitve. 

(2) Pismena odločba o prekršku mora imeti tudi 
številko, datum, podpis in uradni pečat organa, ki jo 
je izdal. 

172. č len 
(1) Pomote v pisavi ali v številkah ter druge oč itne 
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pomote v odločbi o prekršku lahko popravi vsak 
čas po uradni dolžnosti ali na predlog udeležencev 
postopka organ, ki je odločbo izdal. 

(2) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je 
bila odločba udeležencem že poslana, je treba spo- 
roč iti udeležencem. 

Premoženjskopravni zahtevek 
173. č len 

(1) Oškodovanec lahko v postopku za prekršek 
uveljavlja premoženjskopravni zahtevek glede vrni- 
tve stvari, povrnitve škode ali razveljavitve pravnega 
posla. 

(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravne- 
ga zahteva se vloži pri organu, ki vodi postopek, 
poda pa se lahko najdalje do izdaje odločbe o 
prekršku na prvi stopnji. 

(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora 
določno označiti zahtevek in navesti dokaze. Zahte- 
vek ne more presegati zneska, do katerega je za 
obravnavo in razsojanje premoženjskopravnih za- 
htevkov pristojen sodnik posameznik v pravdnem 
postopku. 

(4) če so bila zaradi prekrška oškodovana druž- 
bena sredstva, oškodovanec pa ni podal predloga, 
sporoč i to organ, ki vodi postopek organu, ki je z 
zakonom pooblaščen skrbeti za varstvo družbenih 
sredstev. 

174. člen 
(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloča or- 

gan, ki vodi postopek o prekršku. 
(2) Če se postopek konča z odločbo, s katero se 

obdolženec spozna za odgovornega za prekršek, 
lahko organ z odločbo o prekršku ugodi zahtevku v 
mejah svoje pristojnosti v celoti, lahko pa mu ugodi 
samo deloma in s presežkom napoti oškodovanca 
na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi, če 
zneska škode ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z 
njegovim ugotavljanjem preveč zavlekel postopek 
za prekrške. Oškodovanec se vedno napoti na prav- 
do, če se postopek o prekršku ustavi. 

(3) Če se organ, ki vodi postopek o prekršku, 
izreče za nepristojnega napoti oškodovanca, naj 
svoj zahtevek uveljavlja pred pristojnim organom. 

(4) Če so bila zaradi prekrška oškodovana druž- 
bena sredstva, se o ustavitvi postopka obvesti or- 
gan, ki je z zakonom pooblaščen skrbeti za varstvo 
družbenih sredstev. 

Stroški postopka 
175. č len 

(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki, ki 
nastanejo v tem postopku od njegove uvedbe do 
konca. 

(2) Stroški postopka so: 
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede, 

ter hišne in osebne preiskave; 
2. izdatki za privedbo obdolženca; 
3. potni stroški uradnih oseb; 
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je 

pridržan, in stroški poroda; 
5. potni stroški obdolženca; 
6. povprečnina. 

(3) Povprečnina se določ i v mejah zneskov, dolo- 
čenih s predpisom republiškega upravnega organa, 
pristojnega za pravosodje, glede na trajanje in za- 
motanost postopka ter glede na gmotne razmere 
tistega, ki jo mora plačati. 

(4) Stroški iz 1. do 4. točke drugega odstavka 
tega člena se v postopku o prekršku izplačajo vna- 
prej iz sredstev organa, ki vodi postopek o prekr- 
šku, pozneje pa se izterjajo od tistega, ki jih je po 
176. členu tega zakona dolžan plačati. 

(5) Stroški prevajanja v jezik oziroma iz jezika 
naroda ali narodnosti Jugoslavije, ki nastanejo z 
uporabo določb ustave in tega zakona o pravici 
pripadnikov narodov in narodnosti Jugoslavije do 
uporabe svojega jezika, bremenijo sredstva organa, 
ki vodi postopek o prekršku. 

176. č len 
(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila 

izrečena sankcija za prekršek. 
(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, 

tisti, ki mu je bila izrečena sankcija, ne trpi stroškov 
za tiste prekrške, glede katerih je bil postopek 
ustavljen, če se dajo ti stroški izloč iti iz skupnih 
stroškov. 

(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več 
obdolžencem, se določ i, kolikšen del stroškov pla- 
ča vsak izmed njih; če tega ni mogoče določ iti, 
plačajo vsi obdolženci nerazdelno plač ilo stroškov 
postopka. Plač ilo povprečnine se določ i za vsakega 
obdolženca posebej. 

(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremeni- 
jo proračun tiste družbenopolitične skupnosti, ka- 
tere organ za postopek o prekrških je ustavil posto- 
pek o prekršku. 
,(5) Organ, ki vodi postopek o prekršku, sme 

oprostiti obdolženca, ki mu je bila izrečena sankci- 
ja, povrnitve stroškov postopka iz drugega odstav- 
ka 175. člena, če bi bilo zaradi plačila stroškov 
ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje ti- 
stih, ki jih je dolžan preživljati. 

(6) Kdor vedoma vloži lažno ovadbo o prekršku, 
plača stroške postopka. 

177. člen 
(1) V odločbi o prekršku se določ i, kdo plača 

stroške in kolikšni so. 
(2) Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podat- 

kov, se izda pozneje o stroških postopka posebna 
odločba. 

178. č len 
(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zako- 

niti zastopnik, pooblaščenec, predstavnik obdolže- 
ne pravne osebe, priča, izvedenec in tolmač  plačajo 
ne glede na izid postopka o prekršku stroške svoje 
privedbe, preložitev dejanja v postopku o prekršku 
in druge stroške, ki so jih povzroč ili po svoji krivdi, 
kot tudi ustrezen znesek povprečnine. 

(2) O stroških iz prvega odstavka tega člena se 
odloč i s posebno odločbo. 

179. č len 
O plač ilu stroškov, ki nastanejo pri Republiškem 

senatu za prekrške, odloča dokončno ta organ v 
skladu z določbami 175. do 178. č lena tega zakona. 

180. č len 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pri- 

stojen za pravosodje, izda natančnejše predpise o 
stroških postopka o prekršku. 

OPOMBE 
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opombe Dvanajsto poglavje 

PRITOŽBA 
181. č len 

(1) Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži pri- 
tožba na organ druge stopnje. 

(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo 
obdolženec oziroma njegov zagovornik, njegov za- 
konec ali oseba, ki živi z obdolžencem v dalj časa 
trajajoč i življenjski skupnosti, krvni sorodnik v ravni 

' vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, 
brat, sestra in rejnik. Za pravno osebo lahko vloži 

, pritožbo njen predstavnik oziroma njen zagovornik. 
(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postop- 

ka. Predlagatelj se lahko pritoži tako v škodo kot v 
korist obdolženca. 

(4) Če oškodovanec ni predlagatelj postopka, se 
lahko pritoži le zoper izrek o stroških postopka. 

(5) če je izrečen varstveni ukrep odvzema pred- 
metov, ki niso last obdolženca, se sme lastnik pred- 
metov pritožiti glede izreka o odvzemu predmetov. 

(6) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdol- 
žencem v dalj časa trajajoč i življenjski skupnosti, 
krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, po- 
svojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdol- 
ženca lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega 
posebnega dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. 
Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, 
ko je bil prepis odločbe vročen obdolžencu oziro- 
ma njegovemu zagovorniku. 

(7) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so bili 
kaznovani po 160. členu tega zakona. 

182. č len 
(1) Pritožba se poda v osmih dneh po vroč itvi 

odločbe. 
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila ustno 

naznanjena, začne teč i i dnem naznanitve, razen če 
je udeleženec zahteval, da se mu pošlje prepis 
odločbe. 

(3) Pritožba se vloži pismeno ali se poda ustno na 
zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo o prekršku. 

(4) Pismena pritožba se vloži v zadostnem številu 
izvodov za organ, ki vodi postopek, za predlagate- 
lja, obdolženca in zagovornika, da se jim vroč i. 

183. č len 
(1) Obdolženec se lahko odpove pravici do pri- 

tožbe, če je bila odločba o prekršku razglašena v 
njegovi navzočnosti, vloženo pritožbo pa lahko 
umakne do izdaje odločbe organa druge stopnje. 

(2) Predlagatelj lahko umakne vloženo pritožbo 
do izdaje odločbe organa druge stopnje. 

(3) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogo- 
če preklicati. 

184. č len 
(1) Pritožba mora obsegati navedbo odločbe, zo- 

per katero je podana, in pritožnikov podpis. 
(2) Pritožbe ni treba posebej utemeljevati, temveč 

zadostuje, da pritožnik pove-, zakaj ni zadovoljen z 
odločbo. 

(3) Pritožnik sme v pritožbi navajati nova dejstva 
in nove dokaze, vendar mora povedati razloge, za- 
kaj jih ni navedel že prej. Ko se sklicuje na nova 
dejstva, mora navesti dokaze, s katerimi naj bi seta 
dejstva dokazala, ko se sklicuje na nove dokaze pa 
mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi doka- 
zati. 

185. č len 
Odločba o prekršku se sme izpodbijati: 
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o pre- 

kršku; 
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona 

ali predpisa, ki določa prekršek; 
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejan- 

skega stanja; 
4. zaradi odloč itve o kazni, o varstvenih ukrepih, 

o odvzemu premoženjske koristi, o stroških po- 
stopka o prekršku in o premoženjskopravnem za- 
htevku. 

186. č len 
(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku 

je podana: 
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi 

morala biti izločena (77. č len), ali je s pravnomočno 
odločbo bila izločena (78. č len); 

2. če je predlog za uvedbo postopka o prekršku 
podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj (prvi od- 
stavek 105. č lena); 

3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil 
zaslišan pred izdajo odločbe o prekršku, razen v 
primerih iz drugega odstavka 59. in prvega odstav- 
ka 159. člena tega zakona; 

4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub 
svoji zahtevi na ustni obravnavi ali med izvajanjem 
drugih dejanj v postopku o prekršku prikrajšan za 
pravico uporabe svojega jezika in za pravice, da v 
svojem jeziku spremlja potek ustne obravnave ozi- 
roma postopka (63. č len); 

5. če je bila v nasprotju z zakonom izključena 
javnost ustne obravnave (156. č len); 

6. če je odločbo o prekršku izdal organ, ki zaradi 
stvarne nepristojnosti ne bi smel odločati o tej 
zadevi, ali če je organ nepravilno zavrnil predlog za 
uvedbo postopka zaradi stvarne nepristojnosti; 

7. če organ z odločbo o prekršku ni popolnoma 
rešil predmeta predloga za uvedbo postopka; 

8. če je bil zahtevek, podan v predlogu za uvedbo 
postopka, prekoračen; 

9. če se odločba o prekršku opira na dokaz, na 
katerega se po določbah tega zakona ne more 
opirati; 

10. če je z novo odločbo o prekršku, izdano po 
razveljavitvi prejšnje odločbe, prekršena določba 
osmega odstavka 194. člena tega zakona; 

11. če je izrek odločbe nerazumljiv, če nasprotuje 
sam sebi ali razlogom odločbe; ali če odločba sploh 
nima razlogov, ali če v njej niso navedeni razlogi o 
odloč ilnih dejstvih ali so ti razlogi popolnoma neja- 
sni ali v precejšnji meri s seboj v nasprotju; ali če je 
o odloč ilnih dejstvih precejšnje nasprotje med tem, 
kar se navaja v razlogih odločbe o vsebini listin ali 
zapisnikov o izpovedbah v postopku in med samimi 
temi listinami oziroma zapisniki. 

(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku 
je podana tudi, če organ za postopek o prekršku 
med postopkom ali ob izdaji odločbe ni uporabil ali 
je nepravilno uporabil kakšno drugo določbo tega 
zakona pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na 
zakonitost in pravilnost odločbe. 

187. č len 
Kršitev materialnih določb tega zakona ali pred- 

pisa, ki določa prekršek, je podana, če je kršitev 
podana glede vprašanja: 

1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdol- 
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ženca uveden postopek, prekršek; 
2. ali so podane okolišč ine, ki izključujejo odgo- 

vornost za prekršek; 
3. ali so podane okolišč ine, ki izključujejo posto- 

pek o prekršku, zlasti pa ali je pregon za prekršek 
zastaral in ali je o zadevi že pravnomočno odlo- 

ič eno; 
4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet predlo- 

ga za uvedbo postopka, uporabljen predpis, ki se 
ne bi smel uporabiti; 

5. ali je bila z odločitvijo o kazni, opominu ali 
vzgojnem ukrepu oziroma z odloč itvijo o varstve- 
nem ukrepu ali odvzemu premoženjske koristi pre- 
koračena pravica, ki jo ima po zakonu organ, ki 
vodi postopek; 

6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridrža- 
nja ali pripora. 

188. č len 
(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je 

kakšno odloč ilno dejstvo zmotno ugotovljeno, ali 
če je iz ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen 
sklep. 

(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če 
kakšno odloč ilno dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno. 

189. č len 
(1) Odločba o prekršku se sme izpodbijati zaradi 

odloč itve o kazni tudi tedaj, če z njo sicer ni bila 
prekoračena zakonita pravica organa, ki vodi po- 
stopek (5. točka 187. člena), vendar ta organ ni 
pravilno odmeril kazni glede na okolišč ine, ki vpli- 
vajo na to, ali naj bo kazen več ja ali manjša. 

(2) Odloč itev o kazni se sme izpodbijati tudi za- 
radi tega, ker je organ prve stopnje nepravilno 
uporabil določbe o omilitvi kazni, o opominu ali o 
nekaznovanju storilca, ali ker teh določb ni upora- 
bil, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 

(3) Odloč itev o varstvenem ukrepu ali o odvzemu 
premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, če 
sicer ne gre za kršitev materialnopravnih določb 
tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek (2. 
točka 185. člena), pač pa je organ prve stopnje 
nepravilno izdal to odloč itev ali ni izrekel varstvene- 
ga ukrepa oziroma odvzema premoženjske koristi, 
čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 

(4) Odloč itev o stroških postopka in o premo- 
ženjskopravnem zahtevku se sme izpodbijati, če je 
organ prve stopnje o teh vprašanjih odloč il v na- 
sprotju z določbami tega zakona. 

190. č len 
(1) Organ druge stopnje preizkusi odločbo o pre- 

kršku v tistem delu, * katerem se s pritožbo izpodbi- 
ja, vendar mora vselej po uradni dolžnosti preizku- 
siti; 

1. ali je podana bistvena kršitev določb postopka 
o prekršk iz 1. do 3., 6.,in 8. do 11. točke prvega 
odstavka 186. člena tega zakona; 

2. ali je bila na škodo obdolženca prekršena ma- 
terialna določba tega zakona ali predpis, ki določa 
prekršek (187. člen tega zakona). 

(2) Če pritožba, ki je podana v korist obdolženca, 
ni posebej utemeljena (drugi odstavek 184. člena), 
se organ druge stopnje omejf na preizkus kršitev iz 
1. in 2. točke prejšnjega odstavka in na preizkus 
odloč itve o'kazni, varstvenih ukrepih in odvzemu 
premoženjske koristi. 

191. č len OPOMBE 
Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 

186. člena tega zakona se sme pritožnik sklicevati v 
pritožbi samo, če na kršitev ni mogel opozoriti med 
postopkom o prekršku, ali če je nanjo opozoril, pa 
je organ prve stopnje ni upošteval. 

192. č len 
(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže or- 

gan prve stopnje. 
(2) Zoper odločbo, s katero je bila prepozna ali 

nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravi- 
co do pritožbe na organ druge stopnje. Pravočasno 
pritožbo s spisom pošlje organ prve stopnje brez 
odlašanja organu druge stopnje. 

193. č len 
Če organ, ki je izdal odločbo o prekršku, ob 

pritožbi spozna, da je bil izvedeni postopek nepo- 
poln in da je to lahko vplivalo na odločanje o 
zadevi, najprej dopolni postopek v mejah pritožbe- 
nih navedb. 

194. č len 
(1) Organ druge stopnje zavrže prepozno ali ne- 

dovoljeno pritožbo, če tega ni storil organ prve 
stopnje. 

(2) Organ druge stopnje lahko odločbo o prekr- 
šku potrdi, razveljavi ali spremeni. 

(3) Organ druge stopnje zavrne pritožbo kot neu- 
temeljeno ir potrdi odločbo organa prve stopnje, 
če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih se 
odločba izpodbija in tudi ne takšne bistvene kršitve 
postopka oziroma materialnopravnih določb tega 
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, na katere je 
treba paziti po uradni dolžnosti (prvi odstavek 190. 
č lena). 

(4) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in razve- 
ljavi odločbo organa prve stopnje ali jo razveljavi po 
uradni dolžnosti ter vrne zadevo v novo odloč itev, 
če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb 
postopka o prekršku, ali če spozna, da bi moral 
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega 
stanja organ prve stopnje postopek dopolniti ali 
izvesti nov postopek ter znova odloč iti o isti zadevi, 
kot tudi, če ugotovi, da je odločbo prve stopnje 
izdal stvarno nepristojen organ; v tem primeru za- 
devo pošlje stvarno pristojnemu organu. 

(5) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in spre- 
meni odločbo organa prve stopnje ali jo spremeni 
po uradni dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna 
dejstva v prvostopni odločbi pravilno ugotovljena, 
da pa je treba glede na ugotovljeno dejansko stanje 
ob pravilni uporabi predpisov izdati drugačno od- 
ločbo. Ta organ spremeni odločbo organa prve 
stopnje tudi, če spozna, da so podane kršitve zako- 
na, ki jih je mogoče odstraniti tudi brez razveljavitve 
odločbe, ali da je treba pri odmeri kazni ali izreku 
varstvenega ukrepa oziroma odvzema premoženj- 
ske koristi drugače presojati upoštevane okoli- 
šč ine. i 

(6) Organ druge stopnje lahko spremeni odločbo 
organa prve stopnje tudi "takrat, kadar spozna, daje 
organ prve stopnje zmotno presodil listine ali druge 
dokaze, ki jih je sam izvedel in nanje oprl odločbo. 

(7) Če organ druge stopnje pri reševanju pritož- 
be ugotovi, da so razlogi, zaradi katerih je izdal 
odločbo v korist obdolženca, v korist tudi kakšne- 
mu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali se ni 
pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor 
da bi se bil pritožil tudi ta. 
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OPOMBE (®) ^e se Pritoži samo obdolženec, se odločba o 
prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo. 

195. člen 
Organ druge stopnje sme razveljaviti odločbo 

organa prve stopnje samo deloma glede posamez- 
nega prekrška ali posameznega obdolženca, če 
ugotovi, da so podani razlogi za razveljavitev iz 
četrtega odstavka 194. č lena tega zakona jjrfee dajo 
posamezni deli odločbe izloč iti brez škode za pra- 
vilno odločitev. 

196. člen l 
Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve 

dejanskega stanja ali zaradi kršitve materialnoprav- 
nih določb tega zakona ali predpisa, ki določa pre- 
kršek, podana u korist obdolženca, obsega tudi 
pritožbo zaradi odloč itve o kazni, o varstvenih ukre- 
pih in o odvzemu premoženjske koristi. 

197. člen 
(1) Organ prve stopnje mora opraviti vsa proce- 

sna dejanja in pretresti vsa sporna vprašanja, na 
katera je opozoril organ druge stopnje v svoji od- 
ločbi. 

(2) Pri izreku nove odločbe je organ prve stopnje 
vezan na prepoved, ki je predpisana v osmem od- 
stavku 194. člena tega zakona. 

198. člen 
(1) Za odločbo organa druge stopnje o pritožbi 

se primerno uporabljajo določbe 166., 167. in 169. 
č lena tega zakona, 2. odstavek 171. č lena in določ- 
be 172. člena tega zakona 

(2) V obrazložitvi odločbe oceni organ druge 
stopnje navedbe pritožbe in navede kršitve mate- 
rialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki 
določa prekršek, ki jih je upoštevalo po uradni 
dolžnosti. 

(3) Če organ druge stopnje razveljavi odločbo o 
prekršku organa prve stopnje zaradi bistvenih krši- 
tev določb postopka o prekrških, je treba v obrazlo- 
žitvi navesti, katere določbe so bile kršene in v čem 
je kršitev. 

(4) Če se odločba o prekršku organa prve stop- 
nje razveljavi zaradi zmotne ali nepopolne ugotovi- 
tve dejanskega stanja, je treba navesti, v čem so 
pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja. 

199. č len 
V skladu z določbami tega poglavja zakona je 

treba reševati tudi pritožbe zoper druge odločbe, 
izdano po tem zakonu. 

Trinajsto poglavje 

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 

Zahteva za sodno varstvo 
200. č len 

(1) Zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, se 
lahko vloži v primerih, ki so določeni v tem zakonu, 
zahteva za sodno varstvo pri Vrhovnem sodišču SR 
Slovenije. Zahtevo lahko vložijo kaznovani, njegov 
zakoniti zastopnik ali zagovornik. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka ne odloži izvr- 
šitve odločbe; vendar pa lahko senat Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije na zahtevo kaznovanega od- 
loži ali prekine izvršitev odločbe, dokler ni končan 
postopek o zahtevi, če so podani razlogi, iz katerih 
bi bilo mogoče sklepati, da bo zahtevi ugodeno. 

201. člen 
(1) Zahtevo za sodno varstvo je treba vložiti v 

petnajstih dneh od vroč itve odločbe druge stopnje. 
(2) Zahteva se vloži pismeno pri Vrhovnem sodi- 

šču SR Slovenije. 

202. č len 
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper 

odločbo, izdano na drugi stopnji: 
1. Če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je 

izrečen varstveni ukrep prepovedi opravljanja sa- 
mostojne dejavnosti ali poklica ali prepoved vožnje 
motornega vozila; 

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziro- 
ma odgovorni osebi denarna kazen nad 10.000 di- 
narjev ali pravni osebi oziroma posamezniku, ki 
stori prkršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, denarna kazen nad 20.000 dinarjev; 

3. če je odločeno o premoženjskopravnem za- 
htevku ali o odvzeti premoženjski koristi v znesku 
nad 20.000 dinarjev. 

203. č len 
Odločbo, izdano na drugi stopnji, je mogoče iz- 

podbijati z zahtevo za sodno varstvo: 
1. če je bila z odločbo prekršena materialna do- 

ločba tega zakona ali predpis, ki določa prekršek 
(187. č len); 

2. če je bila v postopku o prekršku prekršena 
kakšna določba postopka (186. č len); 

3. če je bilo dejansko stanje nepopolno ugotov- 
ljeno ali je bil iz ugotovljenih dejstev hapravljen 
nepravilen sklep glede dejanskega stanja (188. 
č len). 

204. č len 
(1) O zahtevi za sodno varstvo odloča na nejavni 

seji Vrhovno sodišče SR Slovenije v senatu treh 
sodnikov. 

(2) Če ugotovi, da je bila zahteva za sodno var- 
stvo podana po preteku zakonitega roka, jo sodišče 
s sklepom zavrže. Sodišče zahtevo za sodno var- 
stvo zavrže tudi, če jo je podala oseba, ki je ni imela 
pravico podati, ali če zahteva po zakonu ni dovo- 
ljena. 

(3) Če spozna, da je zahteva za sodno varstvo 
utemeljena, sodišče s sodbo razveljavi v celoti ali 
delno odločbo o prekršku prve in druge stopnje ali 
samo odločbo druge stopnje in zadevo pošlje orga- 
nu prve ali druge stopnje v novo odloč itev. Če pa 
spozna, da je bila prekršena materialna določba 
tega zakona ali predpis, ki določa prekršek (1. toč- 
ka .203. č lena), in dajejo podatki postopka zaneslji- 
vo podlago za drugačno odločbo, izda sodišče sod- 
bo, s katero spremeni odločbo druge stopnje. 

(4) Če spozna, da niso podani razlogi iz 203. 
člena tega zakona, sodišče s sodbo zahtevo za 
sodno varstvo kot neutemeljeno zavrne. 

(5) Pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo se 
omeji sodišče samo na preizkus tistih razlogov iz 
203. č lena tega zakona, na katere se sklicuje vlož- 
nik zahteve. 

(6) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi kate- 
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rih je izdalo odločbo v korist kaznovanega, podani 
tudi v korist kakšnega drugega storilca, pomagača 
ali napeljevavca, glede katerega ni bila vložena 
zahteva za sodno varstvo, ravna po uradni dolžno- 
sti, kakor da bi bila taka zahteva vložena. 

(7) Pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo so- 
dišče ne sme odloč iti v škodo kaznovanega. 

205. č len 
O seji obvesti sodišče javnega tožilca SR Sloveni- 

je, če je postopek za prekršek tekel po predlogu 
javnega tožilca. 

206. č len 
Če se zadeva vrne v novo odločanje, mora organ 

prve stopnje opraviti vsa procesna dejanja in pre- 
tresti vprašanja, na katera je opozorilo sodišče, ko 
je odločalo o zahtevi za sodno varstvo. V tem po- 
stopku lahko kaznovani navaja nova dejstva in 
predloži nove dokaze. Pri izdaji nove odločbe ni 
mogoče kaznovanega spoznati za odgovornega po 
strožjem predpisu o prekršku in mu tudi ne izreč i 
strožje kazni, kakor mu je bila izrečena z razveljav- 
ljeno odločbo. 

207. č len 
(1) Kaznovanemu, ki iz opravičenega razloga za- 

mudi rok za zahtevo za sodno varstvo, dovoli sodi- 
šče vrnitev v prejšnje stanje, če v osmih dneh po 
prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok, 
vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem 
z njo poda tudi zahtevo za sodno varstvo. 

(2) Po 30 dneh od dneva zamude se ne more več  
zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. 

Obnova postopka 
208. č len 

(1) Postopek za prekršek, ki je končan s pravno- 
močno odločbo, se sme obnoviti v korist obdol- 
ženca: 

1. če se dokaže, da temelji odločba o prekršku 
na ponarejeni listini ali na krivi izpovedbi priče, 
izvedenca ali tolmača; 

2. če se dokaže, da je do odločbe o prekršku 
prišlo zaradi kaznivega dejanja sodnika za prekrške 
ali druge uradne osebe, ki je odločala ali sodelovala 
v postopku; 

3 če se ugotovi, da je bil obdolženec za isto 
dejanje že kaznovan v postopku za prekršek, v 
kazenskem postopku ali v postopku za gospodarski 
prestopek; 

4. če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi 
dokazi, ki bi pripeljali sami zase ali v zvezi s prejš- 
njimi dokazi do ustavitve postopka ali uporabe 
predpisa, ki je za kaznovanega milejši, če bi bili 
navedeni in znani v prejšnjem postopku. 

(2) Obnovo postopka je mogoče zahtevati v 
enem letu od vroč itve pravnomočne odločbe o pre- 
kršku 

(3) Obnovo postopka lahko zahteva kaznovani 
oziroma njegov zagovornik. Po smrti osebe, ki je 
kaznovana' za prekršek, lahko vložijo zahtevo za 
obnovo postopka osebe iz 2. odstavka 181. člena 
tega zakona. 

(4) Če je pravna oseba, ki je kaznovana za prekr- 
šek, prenehala obstajati, lahko vloži zahtevo za 
obnovo postopka pravna oseba, ki je prevzela pre- 
moženje pravne osebe, kaznovane za prekršek. 

(5) Obnova postopka se sme zahtevati, čeprav je OPOMBE 
pravnomočna odločba o prekršku že izvršena in ne 
glede na zastaranje. 

(6) V primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
tega člena se dokaže s pravnomočno sodbo, da so 
bile omenjene osebe spoznane za krive tistih kazni- 
vih dejanj. Če se postopek zoper te osebe ne more 
izvesti, ker so umrle, ali ker je podana okolišč ina, ki 
izključuje kazenski pregon, se smejo dejstva iz 1. 
oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena doka- 
zovati tudi z drugimi dokazi. 

209. č len 
(1) Zahteva za obnovo postopka ne odloži izvrši- 

tve odločbe, glede katere se obnova zahteva; ven- 
dar pa lahko organ prve stopnje, ki je pristojen za 
odločanje o zahtevi, odloži izvršitev, dokler se ne 
odloč i o obnovi postopka, če je mnenja, da bo 
zahtevi za obnovo postopka ugodeno. 

(2) Če se obnova postopka dovoli, odloži organ, 
ki odloča o obnovi postopka, izvršitev odločbe, za 
katero je dovolil obnovo. 

(3) Če organ prve stopnje, ki je pristojen za odlo- 
čanje o zahtevi za obnovo postopka spozna, da so 
razlogi, zaradi katerih je v korist kaznovanega do- 
volilo obnovo postopka, v korist kakšnega drugega 
storilca, pomagača ali napeljevalca, za katerega ni 
bila vložena zahteva za obnovo postopka, ravna po 
uradni dolžnosti, kakor da bi bila taka zahteva vlo- 
žena. 

(4) V obnovljenem postopku odločba o prekršku 
ne more biti spremenjena v škodo kaznovane 
osebe. 

210. č len 
(1) V zahtevi za obnovo postopka je treba navesti, 
iz katerega zakonitega razloga se zahteva obnova 
in s katerimi dokazi so podprta dejstva, na katera se 
zahteva opira, če v zahtevi ni teh podatkov, zahteva 
organ prve stopnje od vložnika zahteve, naj jo v 
določenem roku dopolni. 

(2) Organ prve stopnje zavrže zahtevo za obnovo 
postopka, če ugotovi na podlagi same zahteve in 
spisov prejšnjega postopka, da jo je dala neupravi- 
čena oseba; ali da ni zakonitih pogojev za obnovo 
postopka; ali da so bila dejstva in dokazi, na katere 
se zahteva opira, navedeni že v kakšni prejšnji za- 
htevi za obnovo postopka, ki je bila pravnomočno 
zavrnjena; ali da dejstva in dokazi oč itno niso takš- 
ni, da bi se mogla na podlagi njih dovoliti obnova 
postopka. Zahtevo za obnovo postopka zavrže tudi, 
če vložnik zahteve za obnovo postopka ni ravnal po 
zahtevi iz prvega odstavka tega č lena. 

(3) Če organ prve stopnje ne zavrže zahteve za 
obnovo postopka, razišče dejstva in preskrbi doka- 
ze, na katere se sklicuje zahteva. Na podlagi uspeha 
opravljenih dopolnitev ugodi zahtevi in dovoli ob- 
novo postopka, ali pa zahtevo za obnovo postopka 
zavrne. 

211. č len 
(1) Za novi postopek, ki teče po dovolitvi obnove 

postopka, veljajo iste določbe, kakor na prvi stop- 
nji. Če se novi postopek ustavi, razveljavi organ 
prve stopnje tudi prejšnjo odločbo o prekršku. 

(2) Če se novi postopek ne ustavi, izreče organ 
prve stopnje v novi odločbi o prekršku, da se prejš- 
nja odločba deloma ali v celoti spremeni, ali pa da 
ostane v veljavi. 
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OPOMBE 212 člen 

Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo po- 
stopka, in zoper odločbo, izdano v obnovljenem 
postopku, je dovoljena pritožba; zoper odločbo 
druge stopnje pa zahteva za sodno varstvo, če je 
podan, ob pogojih iz 202. č lena, kakšen razlog iz 
203. člena tecia zakona. 

Izredna omilitev kazni 
213. č len 

Omilitev pravnomočno izrečene kazni je dovolje- 
na, če se po pravnomočnosti odločbe o prekršku 
pokažejo okolišč ine, ki jih ni bilo, ko se je odločba 
izrekala, ali so bile, pa se zanje ni vedelo, ki pa bi 
oč itno pripeljale do milejše kazni. 

214. č len 
(1) Izredno omilitev kazni smejo zahtevati kazno- 

vani in njegov zagovornik kakor tudi osebe, ki imajo 
pravico pritožbe zoper odločbo o prekršku v obdol- 
ženčevo korist (drugi odstavek 181. člena). 

(2) Zahteva za izredno omilitev kazni ne zadrži 
izvršitve kazni; organ prve stopnje pa lahko odloč i, 
da vložena zahteva zadrži izvršitev kazni do odloč i- 
tve organa druge stopnje. 

215. č len 
(1) Zahteva za izredno omilitev kazni se poda pri 

organu prve stopnje, ki je izdal odločbo o prekršku. 
(2) Organ prve stopnje zavrže zahtevo, če jo poda 

nekdo, ki nima te pravice. 
(3) Organ prve stopnje razišče, ali so podani 

razlogi za omilitev, nato pa pošlje spis s svojim 
obrazloženim mnenjem organu druge stopnje v od- 
loč itev. 

(4) Organ druge stopnje zavrne zahtevo, če spoz- 
na, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izredno 
omilitev kazni. Če zahtevi ugodi, z odločbo sprgjrne- 
ni odločbo o prekršku glede izreka o kazni. "*■ 

Zahteva za varstvo zakonitosti 
216. č len 

Zoper pravnomočno odločbo o prekršku, o kateri 
Vrhovno sodišče SR Slovenije ni odločalo v postop- 
ku o zahtevi za sodno varstvo, lahko javni tožilec 
SR Slovenije vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, 
če je prekršen ta zakon ali drug predpis, ki določa 
prekršek. 

217. č len 
(1) O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhov- 

no sodišče SR Slovenije. 
(2) Vrhovno sodišče SR Slovenije odloča o zahte- 

vi za varstvo zakonitosti na nejavni seji v senatu 
treh sodnikov. 

(3) O seji sodišče vselej obvesti javnega tožilca 
SR Slovenije. 

218. č len 
Zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvršitve 

odločbe o prekršku; Vrhovno sodišče SR Slovenije 
pa lahko pred odločanjem o zahtevi odredi organu, 
ki je pristojen za izvršitev, da odloži izvršitev do 
izdaje odločbe o vloženi zahtevi. 

219. č len 
(1) Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti 

se Vrhovno sodišče SR Slovenije omeji samo na 

preizkus tistih kršitev, na katere se sklicuje javni 
tožilec SR Slovenije v svoji zahtevi. 

(2) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi kate- 
rih je izdalo odločbo v korist kaznovanega, podani 
tudi v korist kakšnega drugega storilca, pomagača 
ali napeljevalca, glede katerega ni bila vložena za- 
hteva za varstvo zakonitosti, ravna po uradni dolž- 
nosti, kakor da bi bila taka zahteva vložena. 

(3) Če je vložena zahteva za varstvo zakonitosti v 
korist kaznovanega, se odločba o prekršku ne more 
spremeniti v njegovo škodo. 

220. č len 
Vrhovno sodišče SR Slovenije s sodbo zavrne 

zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno, če 
ugotovi, da ni podana kršitev, na katero se sklicuje 
javni tožilec SR Slovenije v svoji zahtevi. 

221. č len 
(1) Če Vrhovno sodišče SR Slovenije ugotovi, da 

je zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena, glede 
na naravo kršitve s sodbo spremeni pravnomočno 
odločbo o prekršku, ali v celoti ali delno razveljavi 
odločbo o prekršku in odločbo druge stopnje ali pa 
samo odločbo druge stopnje in zadevo vrne v novo 
odloč itev organu prve stopnje ali organu druge 
stopnje, ali pa se omeji samo na to, da ugotovi 
kršitev. 

(2) Če je zahteva za varstvo zakonitosti vložena v 
škodo kaznovanega in Vrhovno sodišče SR Slove- 
nije spozna, da je utemeljena, ugotovi le, da je 
podana kršitev, ne da bi posegalo v pravnomočno 
odločbo o prekršku. 

222. č len 
Če nastane pri odločanju o zahtevi za varstvo 

zakonitosti precejšen dvom o resničnosti odloč ilnih 
dejstev, ki so bila ugotovljena v odločbi, zoper 
katero je zahteva vložena, razveljavi Vrhovno sodi- 
šče SR Slovenije to odločbo s sodbo, s katero 
odloč i o zahtevi za varstvo zakonitosti in odredi, da 
se opravi ustna obravnava pred stvarno pristojnirn 
organom prve stopnje. 

223. č len 
Če se zadeva vrne v novo odloč itev, mora organ 

prve stopnje opraviti vsa procesna dejanja in pre- 
tresti vprašanja, na katera je opozorilo sodišče, ko 
je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti. V tem 
postopku lahko obdolženec navaja nova dejstva in 
predloži nove dokaze. Pri izdaji nove odločbe o 
prekršku ni mogoče obdolženca spoznati za odgo- 
vornega po strožjem predpisu o prekršku in mu tudi 
ne izreč i strožje kazni, kakor mu je bila izrečena z 
razveljavljeno odločbo o prekršku. 

Če je bila zadeva vrnjena v novo odločitev organu 
druge stopnje, se primerno uporabljajo določbe 
prejšnjega odstavka. 

Štirinajsto poglavje 

POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM 

224. č len 
Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku 

proti osebam, ki so storile prekršek kot mladoletni- 
ki, pa ob uvedbi postopka o prekršku še niso stare 

priloga poročevalca 41 



devetnajst let. Druge določbe tega zakona se upo- 
rabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega 
poglavja. 

225. č len 
Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladolet- 

niku in drugi organi ter organizacije, od katerih se 
zahtevajo poroč ila in predlogi, so dolžni hitro ukre- 
pati, da bi se postopek čimprej dokončal. 

226. č len 
Za postopek o prekršku proti mladoletniku je 

krajevno pristojen organ za postopek o prekršku, 
na območju katerega mladoletnik stalno ali zača- 
sno prebiva. 

227. člen 
(1) če je mladoletnik sodeloval pri prekršku sku- 

paj s polnoletnimi storilci, se postopek proti njemu 
izloč i. 

(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s 
postopkom zoper polnoletne storilce in opraviti po 
splošnih določbah tega zakona samo, če je združi- 
tev postopka nujna za vsestransko razjasnitev 
stvari. 

(3) Če se opravi enoten postopek proti mladolet- 
niku in polnoletnim storilcem, se glede mladoletni- 
ka vselej uporabijo določbe tega poglavja. 

228. č len 
O uvedbi postopka o prekršku proti mladoletniku 

obvesti organ, ki je pristojen za postopek o prekr- 
šku, starše, posvojistelja, rejnika oziroma skrbnika 
mladoletnika ter organ socialnega skrbstva, razen v 
primeru, ko je kazen za prkršek predpisana v dolo- 
čenem znesku. 

229. č len 
(1) Mladoletnika vabi organ, ki vodi postopok o 

prekršku, po starših oziroma zakonitem zastopni- 
ku, razen če to ni mogoče, ker je treba hitro ravnati, 
ali zaradi drugih okolišč in. 

(2) Mladoletniku se ne smejo vročati pisanja na 
tan način, da bi se nabila ha oglasno desko organa 
za postopek o prekršku. 

(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mlado- 
letniku vselaj vroč iti v overjenem prepisu. 

230. č len 
(1) Kadar se odloča o postopku o prekršku proti 

mladoletniku na ustni obravnavi, se javnost vselej 
izključ i. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku proti mla- 
doletniku, sme dovoliti, da so na ustni obravnavi 
navzoče osbe, ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo 
mladoletnikov ter znanstveni delavci. 

(3) Organ, ki vodi postopek o prekršku proti mla- 
doletniku, sme odrediti, naj se mladoletnik med 
izvedbo posameznih dokazov odstrani z ustne 
obravnave. 

231. č len 
(1) V postopku proti mladoletniku se odločba o 

prekršku ne more izdati brez njegovega zaslišanja. 
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladolet- 

nik navzoč , zlasti pa pri njegovem zaslišanju, mora 
organ, ki vodi postopek, ravnati obzirno in upošte- 
vati mladoletnikovo druševno razvitost, občutljivost 
in osebne lastnosti, da ne bi postopek škodljivo 
vplival na njegov razvoj. 

232. č len OPOMBE 
Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja 

o okolišč inah, ki so potrebne za presojo mladolet- 
nikove duševne razvitosti, ter za spoznanje njegove 
osebnosti in razmer, v katerih živi. 

233. č len 
(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je 

treba poleg dejstev, ki se nanašajo na prekršek, 
zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost in okolišč i- 
ne, ki so potrebne za presojo njegove duševne 
razvitosti, preuč iti okolje in razmere, v katerih mla- 
doletnik živi ter druge okolišč ine, ki se tičejo njego- 
ve osebnosti. 

(2) Pa se ugotove te okolišč ine, je treba zaslišati 
mladoletnikove starše, njegovega skrbnika in dru- 
ge, ki lahko dajo o njih potrebne podatke. O teh 
okolišč inah se zahteva po potrebi poročilo organa 
socialnega skrbstva. 

234. č len 
V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo 

organ socialnega skrbstva in starši, posvojitelj, rej- 
nik in skrbnik mladoletnika poleg pravic, ki so jim 
izrecno dane v tem poglavju, tudi pravico, seznaniti 
se s potekom postopka, dajati med postopkom 
predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so 
pomembni za pravilno odloč itev. 

235. č len 
Če se med postopkom ugotovi,da mladoletnik ob 

storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let, se posto- 
pek ustavi in o tem obvesti organ socialnega 
skrbstva. 

236. člen 
(1) Organ za postopek o prekršku lahko odloč i, 

da ne bo uvedel postopka proti mladoletniku, če- 
prav jgp dokazi, daje mladoletnik storil prekršek, če 
glederna naravo prekrška in okolišč in, v katerih je 
bil prekršek storjen, spozna, da postopek proti nje- 
mu ne bi bil smotrn. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku proti mla- 
doletniku lahko ustavi postopek, če med postop- 
kom spozna, da ne bi bilo smotrno izreč i mladolet- 
niku niti kazni niti vzgojnega ukrepa. V ta namen 
lahko zahteva poroč ila od mladoletnikovih staršev 
oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se 
predog za uvedbo postopka o prekršku z odločbo 
zavrne. Odločba o zavrnitvi predloga za uvedbo in 
odločba o ustavitvi postopka iz prejšnjega odstavka 
se dostavi tudi organu socialnega skrbstva in mla- 
doletnikovim staršem oziroma skrbniku, da storijo 
potrebne ukrepe v skladu z njihovimi pravicami in 
dolžnostmi. 

237. č len 
(1) če organ, ki vodi postopek o prekršku, izreče 

mladoletniku vzgojni ukrep, navede v odločbi o 
prekršku samo, kateri ukrep mu izreče, ne izreče 
pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede 
katerega je bil uveden postopek. V obrazložitvi od- 
ločbe opiše dejanje in navede okolišč ine, ki opravi- 
čujejo izrečeni vzgojni ukrep. 

(2) Odločba, s katero se izreče mladoletniku de- 
narna kazen, mora biti izdana v obliki in s sestavni- 
mi deli, ki so določeni v 169. členu tega zakonu. 

238. č len 
Mladoletnik ne plača stroškov postopka o prekr- 
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OPOMBE šku in se mu ne more v postopku o prekršku naloži- 
ti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka, ra- 
zen če mu je bila izrečena denarna kazen. 

239. č len 
Zoper odločbo, s katero je mladoletniku izrečen 

vzgojni ukrep ali denarna kazen, se lahko osebe, ki 
imajo pravico do pritožbe zoper odločbo o prekr- 
šku, pritožijo v mladoletnikovo korist tudi proti nje- 
govi volji. 

240. č len 
(1) Brez dovoljenja organa, ki vodi postopek o 

prekršku, se ne sme objaviti potek postopka o pre- 
kršku proti mladoletniku in tudi ne odločba, ki je 
bila v njem izdana. 

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziro- 
ma samo tisti del odločbe, ki ga je organ, ki vodi 
postopek o prekršku dovolil objaviti, vendar pa se 
niti v tem primeru ne sme objaviti mladoletnikovo 
ime in ne drugi podatki, iz katerih bi se dalo sklepa- 
ti, za katerega mladoletnika gre. 

Petnajsto poglavje 

IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ NA 
KRAJU PREKRŠKA 

241. člen 
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana 

samo denarna kazen v določenem znesku od 500 
oziroma do 1.000 dinarjev, izterjajo pooblaščene 
uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki 
izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrše- 
vanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so 
določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako ka- 
zen od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku. 

(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška 
denarno kazen za več prekrškov, storjenih v steku. 

(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne 
sme izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška. 

(4) O plačani denarni'kazni se izda potrdilo. Če 
storilec denarne kazni ne plača, mu izda poobla- 
ščena oseba plač ilni nalog (položnico). 

(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na 
kraju prekrška ni pritožbe. 

(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na 
kraju prekrška je dolžan denarno kazen plačati v 
roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, 
katerega uradna oseba je izrekla kazen. Storilcu, ki 
mu ni bilo mogoče takoj izreč i kazni, se pošlje 
obvestilo o prekršku in plač ilni nalog; tudi v tem 
primeru lahko kazen plača, ali vloži ugovor v istem 
roku. 

(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporoče- 
no po pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlo- 
gom za uvedbo postopka o prekršku in s plač ilnim 
nalogom, izdanim takoj na kraju prekrška, pristoj- 
nemu organu za postopek o prekršku. 

(8) Za tak prekršek ne sme izreč i organ, ki je 
pristojen za postopek o prekršku večje denarne 
kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška. 

(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju 
prekrška, ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača 
v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje 
plač ilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za 
izterjavo davkov. 

(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred 
prisilno izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pi- 
smenega opomina. 

Šestnajsto poglavje 

POSTOPEK ZA ODVZEM 
PREMOŽENJSKE KORISTI 

242. č len 
(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s 

prekrškom, se ugotavlja v postopku o prekršku po 
uradni dolžnosti. 

(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, mora med 
postopkom zbirati dokaze in raziskovati okolišč ine, 
ki so pomembne za ugotovitev premoženjske kori- 
sti. 

(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjsko- 
pravni zahtevek, naj se mu vrnejo stvari, ki so bile 
pridobljene s prekrškom, oziroma znesek, ki ustre- 
za njegovi vrednosti, se ugotavlja premoženjska 
korist samo v tistem delu, ki ni zajet s premoženj- 
skopravnim zahtevkom. 

243. č len 
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko 

izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi po 
prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje 
povezano z nesorazmernimi težavami ali če bi se 
zaradi tega postopek preveč zavlekel. 

(2) Kadar so podane okolišč ine iz prvega odstav- 
ka tega člena, premoženjska korist pa naj bi se 
odvzela organizaciji združenega dela, drugi samou- 
pravni organizaciji ali skupnosti, se v odločbi o 
prekršku izreče samo odvzem premoženjske kori- 
sti, glede njenega zneska pa določ i, naj se ugotovi v 
postopku pred pristojnim sodiščem po predpisih, ki 
se uporabljajo za ugotavljanje premoženjske kori- 
sti, ki jo je organizacija oziroma skupnost dosegla z 
gospodarskim prestopkom. 

244. č len 
(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z od- 

ločbo o prekršku. 
(2) V odločbi o prekršku mora biti v izreku o 

odvzemu premoženjske koristi navedeno, kateri 
vrednostni predmet oziroma kolikšen denarni zne- 
sek se odvzame, razen v primeru drugega odstavka 
prejšnjega člena. 

Sedemnajsto poglavje 

POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA 
IN DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO BILE 
NEOPRAVIČENO KAZNOVANE, ALI JIM 
JE BIL NEOPRAVIČENO IZREČEN 
VARSTVENI ALI VZGOJNI UKREP, ALI 
JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA 
PROSTOST 

245. č len 
(1) Kdor je bil v postopku za prekršek kaznovan z 

zaporom, ali mu je bila denarna kazen spremenjena 
v kazen zapora (27. člen), ali mu je bil izrečen 
varstveni ali vzgojni ukrep, ima pravico do povrni- 
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tve škode, ki jo je utrpel zaradi neopravičenega 
kaznovanja ali izrečenega ukrepa, če je bila pravno- 
močna odločba o prekršku spremenjena ali razve- 
ljavljena in postopek zoper njega pravnomočno 
ustavljen zato, ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni 
prekršek, ali pa zato, ker so bili podani razlogi, ki 
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. 
Pravico do povrnitve škoc|e ima tudi tisti, zoper 
katerega je bila odločba o prekršku izvršena pred 
pravnomočnostjo. 

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega od- 
stavka nima tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali 
kako drugače povzroč il svoje kaznovanje oziroma 
izrek kakšnega drugega ukrepa, razen če je bil v to 
prisiljen. 

(3) Pri kaznovanju za prekrške v steku se pravica 
do povrnitve škode lahko nanaša na posamezne 
prekrške, glede katerih so izpolnjeni pogoji za priz- 
nanje odškodnine. 

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih 
od dneva, ko je postala odločba o ustavitvi postop- 
ka pravnomočna. 

(5) Zahteva za povrnitev škode se vloži pri repu- 
bliškem upravnem organu, pristojnem za pravoso- 
dje. 

246. č len 
(1) Če republiški upravni organ, pristojen za pra- 

vosodje s svojo odločbo zahtevo za povrnitev škode 
v celoti zavrne ali pa če v treh mesecih ne izda 
odločbe o njej, lahko oškodovanec uveljavlja svoj 
zahtevek s tožbo pri pristojnem rednem sodišču. Če 
je bilo zahtevi ugodeno samo deloma, lahko vloži 
tožbo glede ostanka. 

(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, 
ne teče zastaranje iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena. 

(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper So- 
cialistično republiko Slovenijo. 

247. č len 
(1) Dedič i podedujejo samo oškodovančevo pra- 

vico do povrnitve premoženjske škode. Če je oško- 
dovanec že vložil zahtevek, lahko dedič i nadaljujejo 
postopek le v mejah njegovega prejšnjega odško- 
dninskega zahtevka. 

(2) Oškodovančevi dedič i po njegovi smrti nada- 
ljujejo postopek za povrnitev škode oziroma začno 
postopek, če je oškodovanec umrl, preden je izte- 
kel zastaralni rok, pa se zahtevku ni odpovedal. 

248. člen 
(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi: 
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega 

uveden" postopek o prekršku ali je bil ta postopek 
pravnomočno ustavljen; 

2. kdor je prestajal kazen zapora, če je bila v 
zvezi s postopkom o izrednem pravnem sredstvu 
izrečena krajša kazen zapora, kot jo je že prestal, ali 
mu je bila izrečena denarna kazen ali mu je bil 
namesto kazni izrečen opomin; 

3. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega ' 
dela organa za postopek o prekršku kakorkoli neu- 
temeljeno vzeta prostost. 

(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s 
svojim nedovoljenim ravnanjem povzroč il, damu je 
bila vzeta prostost. 

(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz 
prvega odstavka tega člena se primerno uporablja- 
jo določbe tega poglavja. 

249. č len OPOMBE 
(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neo- 

pravičeno kaznovanje ali kakšen drug ukrep iz pr- 
vega odstavka 245. člena ali neutemeljen odvzem 
prostosti neke osebe prikazan v sredstvu javnega 
obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno dobro 
ime, objavi organ, pristojen za postopek o prekr- 
šku, na njeno zahtevo v časniku ali drugem sred- 
stvu javnega obveščanja sporoč ilo o odločbi, iz 
katere izhaja neopravičenost prejšnje odločbe ozi- 
roma ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu 
javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te osebe 
tako sporoč ilo organu ali organizaciji, pri kateri 
dela; če je to potrebno za njeno rehabilitacijo, pa 
družbeni ali drugi organizaciji. Po smrti te osebe 
imajo to pravico njen zakonec, otroci, starši, bratje 
in sestre. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
tudi, če ni bila zahtevana povrnitev škode. 

(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega 
člena je treba podati v šestih mesecih po pravno- 
močnosti odločbe o ustavitvi postopka pri organu, 
ki je vodil postopek o prekršku na prvi stopnji. Pri 
odločanju o zahtevi se primerno uporabljajo določ- 
be drugega in tretjega odstavka 245. člena tega 
zakona. 

250. č len 
(1) Osebi, ki ji je zaradi neopravičenega kaznova- 

nja ali neutemeljenega odvzema prostosti v postop- 
ku o prekršku prenehalo delovno razmerje ali last- 
nost zavarovanca pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, se prizna delovna oziroma zavaroval- 
na doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga je zaradi 
neopravičenega kaznovanja ali neutemeljenega 
odvzema prostosti izgubila. 

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpli- 
va dolžina delovne oziroma zavarovalne dobe, upo- 
števa pristojni organ ali organizacija dobo, prizna- 
no po prejšnjem odstavku. 

(3) Če pristojni organ ali organizacija ne upošte- 
va dobe, priznane po prvem odstavku tega člena, 
lahko oškodovanec zahteva, da pristojno sodišče 
ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan. Tožba 
se vloži zoper organ ali organizacijo, ki ne priznava 
priznane dobe in zoper Socialistično republiko Slo- 
venijo. 

(4) Organu oziroma organizaciji, pri kateri se 
uveljavlja pravica iz drugega odstavka tega člena, 
se izplača iz sredstev proračuna SR Slovenije pri- 
spevek za čas, za katerega je bila po prvem odstav- 
ku tega člena doba priznana. 

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstav- 
ku tega člena, se v celoti všteva v pokojninsko 
dobo. 

251. člen 
Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo 

tudi za zahtevek za povrnitev neopravičeno izreče- 
ne denarne kazni, odvzema premoženjske koristi in 
izkupička od prodanih predmetov. 

Tretji del 

Osemnajsto poglavje 

Izvršitev odločbe 
252. č len 

(1) Oaiočba, izdana v postopku o prekršku, se 
izvrši, ko postane pravnomočna in koza izvršitev ni 
zakonskih ovir 
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OPOMBE (2) Odločba postane pravnomočna, ko je ni mož- 
no več izpodbijati s pritožbo, ali ko pritožba ni 
dopustna. 

(3) Za izvršitev kazni zapora ali denarne kazni, 
izrečene za prekršek aktivni vojaški osebi ali osebi, 
ki je na odsluženju vojaškega roka, in osebam, ki so 
v rezervnem sestavu, dokler so na vojaški dolžnosti 
v oboroženih silah, se uporabljajo predpisi o službi 
v oboroženih silah. 

253. č len 
(1) Odločba, s katero je pravnomočno izrečena 

denarna kazen ali odločeno o stroških postopka ali 
prisojena odškodnina, se izvrši, ko preteče rok, ki je 
v njej določen za plač ilo kazni, stroškov postopka 
oziroma odškodnine. 

(2) Če se je obdolženec pritožil zoper odločbo o 
prekršku se šteje ta rok od dneva, ko je bila kazno- 
vanemu naznanjena odločba organa druge stopnje. 

254. č len 
Če kaznovani ne more dokazati identitete ali ni- 

ma stalnega prebivališča, ali če bi se z odhodom 
zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovorno- 
sti za hujši prekršek, lahko organ za postopek o 
prekršku, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o prekr- 
šku, obenem odloč i, naj se odločba izvrši takoj, ne 
glede na pritožbo, če spozna, da bi kaznovani lahko 
onemogoč il njeno izvršitev. Tako lahko odloč i or- 
gan, ki vodi postopek o prekršku tudi takrat, če je 
obdolženec storil hujši prekršek za katerega je kaz- 
novan z zaporom, utemeljen pa je sum, da bo prekr- 
šek ponovil. V takem primeru je treba poslati pritož- 
bo v 24 urah organu druge stopnje, ki mora izdati 
odločbo o njej v 24 urah potem, ko je dobil spis. 

255. č len 
Če je pravna oseba po pravnomočnosti odločbe o 

prekršku prenehala obstojati, se denarna kazen in 
odvzem premoženjske koristi izvršita zoper pravno 
osebo, ki je prevzela premoženje kaznovane pravne 
osebe, vendar le do višine prevzetega premoženja. 

256. č len 
(1) Denarno kazen in odvzem premoženjske kori- 

sti, ki sta bili izrečeni s pravnomočno odločbo v 
postopku o prekršku, izvrši sodnik za prekrške, ki je 
na prvi stopnji izdal odločbo o prekršku oziroma na 
katerega območju ima kaznovani stalno ali začasno 
prebivališče. 

(2) Denarno kazen in odvzem premoženjske kori- 
sti, ki ju je izrekel drug organ v postopku o prekr- 
šku, izvrši organ, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, 
če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

(3) Organ za postopek o prekrških izterja denarno 
kazen in izvrši odvzem premoženjske koristi od 
posameznika, odgovorne osebe ali civilne pravne 
osebe po občinskem upravnem organu, ki je pristo- 
jen za prihodke. Od družbene pravne osebe pa 
izterja denarno kazen po službi družbenega knjigo- 
vodstva, ki je pristojna po sedežu pravne osebe 
oziroma po sedežu predstavništva tuje pravne 
osebe. 

(4) Če zavezanec stroškov postopka ne plača v 
določenem roku, se stroški izterjajo prisilno. Od 
kaznovane fizične ali odgovorne osebe ali civilne 
pravne osebe jih izterja občinski upravni organ, 
pristojen za prihodke, po predpisih, ki veljajo za 
izterjavo davka. Od kaznovane družbene pravne 
osebe jih izterja služba družbenega knjigovodstva, 

ki je pristojna po sedežu pravne osebe oziroma po 
sedežu predstavništva tuje pravne osebe. 

257. č len 
Za izvrševanje kazni zapora, varstvenih ukrepov 

in vzgojnih ukrepov se uporabljajo določbe zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Četrti del 

Devetnajsto poglavje 

ORGANI ZA POSTOPEK O PREKRŠKIH 
258. č len 

(1) Postopek o prekrških vodijo: 
1. občinski sodniki za prekrške, ki vodijo posto- 

pek o prekrških na prvi stopnji; 
2. drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da 

vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stop- 
nji; 

3. Republiški senat za prekrške, ki odloča v po- 
stopku na drugi stopnji. 

, (2) Organi iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka 
opravljajo pravosodno funkcijo. 

259. č len 
(1) Občinski sodniki za prekrške in Republiški 

senat za prekrške so samostojni organi ustrezne 
družbenopolitične skupnosti ter so za svoje delo 
odgovorni njeni skupščini. 

(2)-Položaj organov iz 2. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena urejajo posebni predpisi. Ti organi 
vodijo postopek o prekrških po določbah tega za- 
kona. 

260. č len 
(1) Organi za postopek o prekrških spremljajo in 

proučujejo družbene odnose in pojave, ki so po- 
membni za uresničevanje njihove funkcije, in dajejo 
skupščinam ustreznih družbenopolitičnih skupno- 
sti ter drugim državnim organom in samoupravnim 
organizacijam ter skupnostim predloge za prepre- 
čevanje prekrškov in drugih škodljivih pojavov in za 
utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in 
socialistične morale, ter poročajo skupščini ustrez- 
ne družbenopolitične skupnosti o uporabi predpi- 
sov o prekrških in o problemih, ki se pojavljajo pri 
njihovem delu. 

(2) Na zahtevo skupščine ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti so organi za postopek o prekrških 
dolžni poročati o svojem delu. 

(3) Organi za postopek o prekrških obveščajo 
organizacije združenega dela in druge organizacije 
in skupnosti o negativnih pojavih v teh organizaci- 
jah oziroma skupnostih, ki so jih ugotovili pri svo- 
jem delu. 

(4) Določbe o odgovornosti zaradi kršitve delov- 
ne dolžnosti, predvidene s splošnim samoupravnim 
aktom delovne skupnosti organa za postopek o 
prekršku, se ne uporabljajo za sodnike za prekrške. 

261. č len 
Sredstva in druge pogoje za delo organov za 

postopek o prekrških zagotavlja ustrezna družbe- 
nopolitična skupnost. 

262. č len 
(1) Organ za postopek o prekrških iz 1. In 3. točke 
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prvega odstavka 258. člena tega zakona ustanovi 
ustrezna družbenopolitična skupnost. 

(2) Dvoje ali več občin lahko ustanovi skupni 
organ za postopek o prekrških. 
, (3) Akt o ustanovitvi skupnega organa za posto- 
pek o prekrških sprejmejo skupščine obč in, ki usta- 
novijo skupni organ. S tem aktom se določ ijo sedež 
in območje skupnega organa ter število sodnikov 
za prekrške. 

(4) Občine zagotavljajo sredstva in druge pogoje 
za delo skupnega organa za postopek o prekrških 
sporazumno in sorazmerno z obsegom dela tega 
organa. 

263. č len 
(1) Organi za postopek o prekrških imajo svoje 

uradno ime ter pečat z imenom organa in z grbom 
SR Slovenije. 

(2) Organi za postopek o prekrških na območjih, 
na katerih je z zakonom ali statutom družbenopoli- 
tične skupnosti določena enakopravnost italijan- 
skega oziroma madžarskega jezika, morajo imeti 
pečat z napisom v slovenskem in italijanskem ozi- 
roma madžarskem jeziku. 

264. č len 
(1) Število občinskih sodnikov za prekrške določ i 

občinska skupščina. 
(2) Če imajo dve ali več občin skupni organ za 

postopek o prekrških določ ijo občinske skupščine 
število sodnikov sporazumno. 

(3) Število sodnikov za prekrške Republiškega 
senata za prekrške določ i Skupščina SR Slovenije. 

265. č len 
(1) Občinskega sodnika za prekrške voli in razre- 

šuje občinska skupščina. 
(2) Občinskega sodnika za prekrške v skupnem 

organu za postopek o prekrških volijo in razrešuje- 
jo občinske skupščine, na katerih območju opravlja 
sodnik za prekrške svojo funkcijo. 

(3) Občinski sodnik za prekrške v skupnem orga- 
nu za postopek o prekrških je izvoljen, če so ga 
izvolile vse pristojne občinske skupščine, razrešen 
pa je, če ga je razrešila le ena izmed njih. 

266. č len 
(1) V primeru, da opravlja funkcijo občinskega 

sodnika za prekrške samo en sodnik, mora imeti 
namestnika, ki v primeru izloč itve ali zadržanosti 
nadomešča sodnika za prekrške. 

(2) Namestnik sodnika za prekrške se voli po 
postopku in na način kot sodnik za prekrške. 

267. č len 
(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše 

skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti 
po lastni pobudi, na predlog organa za postopek o 
prekršku ali na predlog republiškega upravnega 
organa, pristojnega za pravosodje, najmanj 30 dni 
pred volitvami sodnika za prekrške. Razpis se obja- 
vi v Uradnem listu SRS. 

(2) Če imajo dve ali več  obč in skupnega sodnika 
za prekrške, razpiše prosto mesto sodnika za prekr- 
ške občinska skupšč ina, na območju katere je se- 
dež sodnika za prekrške. 

(3) Z razpisom se začne kandidacijski postopek, 
ki ga izvede Socialistična zveza delovnega ljudstva. 

(4) V kandidacijskem postopku se obravnavajo 

kandidati, ki so se na razpis sami prijavili in kandi- OPOMBE 
dati, ki jih je evidentirala Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva. 

(5) Socialistična zveza delovnega ljudstva sporo- 
č i skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti 
mnenja o vseh prijavljenih in evidentiranih kandida- 
tih in svoj predlog. 

268. č len 
(1) Za sodnika za prekrške in njegovega namest- 

nika je lahko izvoljen diplomirani pravnik, ki je 
jugoslovanski državljan, ki izpolnjuje splošne po- 
goje za sklenitev delovnega razmerja in se zavzema 
za razvoj socialističnih samoupravnih demokratič - 
nih družbenih odnosov ter izpolnjuje pogoje o stro- 
kovni sposobnosti, določene s posebnim zakonom. 

(2) Sodnik za prekrške in njegov namestnik ne 
moreta biti delegata v skupšč ini družbenopolitične 
skupnosti, ki jih voli. 

269. č len 
(1) Sodnik za prekrške se volr za osem let in je po 

poteku te dobe lahko ponovno izvoljen. 
(2) Sodniku za prekrške, ki ni ponovno izvoljen, 

preneha funkcija sodnika za prekrške po preteku 
časa, za katerega je bil izvoljen. 

(3) Sodniku za prekrške, ki ni pohovno izvoljen 
ali je predčasno razrešen zaradi zmanjšanja obsega 
dela organa za postopek o prekrških, je dolžna 
družbenopolitična skupnost, ki ga voli, priskrbeti 
drugo delo, ki ustreza njegovi strokovni sposobno- 
sti. Do nastopa drugega dela ali upokojitve, najdalj 
pa za dobo enega leta, pripadajo sodniku za prekr- 
ške pravice iz dela in po delu ter osebni dohodek v 
višini zadnjega mesečnega dohodka z vsemi pove- 
čanji osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki so 
predvideni v družbenem dogovoru. 

270. č len 
(1) Preden nastopita funkcijo, dasta sodnik za 

prekrške in namestnik sodnika za prekrške slove- 
sno izjavo predsednikom skupščine, kiju je izvolila. 

(2) Če ima dvoje ali več  občin skupnega sodnika 
za prekrške in njegovega namestnika, dasta slove- 
sno izjavo pred predsednikom skupščine občine, 
na območju katere je sedež sodnika za prekrške. 

(3) Besedilo slovesne izjave se glasi: 
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vest- 

no in odgovorno, da bom delal po ustavi, zakonih in 
drugih predpisih ter da bom varoval družbeni red 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z 
vsemi svojimi močmi se bom boril za razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov, za oblast delavske- 
ga razreda in uresničevanje skupnih interesov de- 
lovnih ljudi in občanov, ter za napredek in razvoj 
Socialistične republike Slovenije in socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije. 

271. č len 
(1) Sodnik za prekrške mora biti odstranjen od 

opravljanja funkcije sodnika za prekrške, če je zo- 
per njega uveden kazenski postopek zaradi kazni- 
vega dejanja, zaradi katerega je neprimeren za 
opravljanje funckije sodnika za prekrške. 

(2) Sodnik za prekrške je lahko odstranjen od 
opravljanja funkcije sodnika za prekrške, če je zo- 
per njega uveden postopek za razrešitev, ker je bil 
obsojen za kaznivo dejanje (tretja točka drugega 
odstavka 272. člena) ali je storil hujšo kršitev dolž- 
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OPOMBE nosti sodnika za prekrške oziroma ugleda funkcije sodnika za prekrške. 
(3) O odstranitvi občinskega sodnika za prekrške 

odloča vodja organa za postopek o prekrških, o 
odstranitvi vodje organa za postopek o prekrških in 
o odstranitvi sodnika Republiškega senata za pre- 
krške pa predsednik Republiškega senata za prekr- 
ške. 

272. č len 
(1) Sodnika za prekrške razreši skupščina, ki ga 

je izvolila. 
(2) Sodnik za prekrške se razreši: 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je izvoljen ali imenovan na drugo dolžnost 

ali sklene drugo delovno razmerje; 
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen 

zapora šestih mesecev ali hujšo kazen; 
4. če se ugotovi, da je huje kršil dolžnost sodnika 

za prekrške ali ugled funkcije sodnika za prekrške 
ali pa je s svojim delom pokazal, da ni sposoben 
opravljati funkcije sodnika za prekrške; 

5. če se ugotovi, da ni imel pogojev za izvolitev; 
6. če se na podlagi mnenja pristojnega organa 

ugotovi, da zaradi zdravstvenega stanja ni več  spo- 
soben za opravljanje funkcije sodnika za prekrške. 

(3) Sodnik za prekrške je lahko razrešen, če je 
skupščina družbenopolitične skupnosti sklenila, da 
se zaradi zmanjšanja obsega dela zmanjša število 
sodnikov za prekrške, kot tudi v primeru, kadar 
lahko delavcem državnih organov preneha delo, 
ker so izpolnili pogoje za polno osebno pokojnino. 

(4) če sodnik za prekrške sam zahteva razreši- 
tev, pristojna skupščina pa v treh mesecih od dne- 
va, ko je to zahteval, ne odloč i o njegovi zahtevi, se 
šteje, da je razrešen s potekom tega časa. Ustrezno 
ugotovitveno odločbo izda vodja organa za posto- 
pek o prekršku oziroma predsednik Republiškega 
senata za prekrške. 

(5) Sodnik za prekrške, ki je izvoljen ali imeno- 
van na drugo dolžnost ali je sklenil drugo delovno 
razmerje, ne more nastopiti nove dolžnosti oziroma 
dela, dokler ni razrešen funkcije sodnika za prekr- 
ške. 

(6) Mnenje o razrešitvi iz razlogov po 4. točki 
drugega odstavka tega člena daje Socialistična 
zveza delovnega ljudstva. 

273. člen 
(1) O razrešitvi predsednika ali sodnika za prekr- 

ške Republiškega senata za prekrške ali občinske- 
ga sodnika za prekrške iz razloga po 4. točki druge- 
ga odstavka 272. člena tega zakona je mogoče 
odloč iti le, če je bil poprej opravljen postopek za 
ugotovitev utemeljenosti razloga za razrešitev. 

(2) V postopku za razrešitev je treba zagotoviti, 
da se prizadeti sodnik za prekrške seznani z razlo- 
gom za uvedbo postopka in z dejstvi, na katerih 
temelji ta razlog, mu dati možnost, da o tem pojasni 
svoja stališča in predlaga, katere druge okolišč ine 
naj se raziščejo. 

274. č len 
(1) Z aktom o sistemizaciji del in nalog organa za 

postopek o prekrških se določ i skupno število de- 
lavcev, potrebnih za opravljanje del in nalog, naziv 
del in nalog z njihovim opisom za vsakega delavca 
ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje posa- 
meznih del in nalog ter število pripravnikov, ki se 
sprejemajo v delovno razmerje ter pogoje za njiho- 
vo sprejemanje. 

(2) Akt o sistemizaciji del in nalog predpiše ob- 
činski sodnik za prekrške oziroma.vodja občinske- 
ga organa za prekrške v soglasju s pristojnim izvrš- 
nim svetom občinske skupšč ine, ko dobi predho- 
dno mnenje delovne skupnosti. 

(3) Če ima dvoje ali več obč in skupnega sodnika 
za prekrške, daje soglasje k aktu o sistemizaciji del 
in nalog izvršni svet občinske skupšč ine, na ob- 
močju katere je sedež skupnega sodnika za prekr- 
ške, sporazumno s pristojnimi izvršnimi sveti dru- 
gih občinskih skupščin. 

(4) Akt o sistemizaciji del in nalog Republiškega 
senata za prekrške predpiše njegov predsednik v 
soglasju z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, 
ko dobi predhodno mnenje delovne skupnosti. 

275. člen 
(1) Republiški senat za prekrške: 
1. odloča o pritožbah zoper odločbe, izdane po 

tem zakonu na prvi stopnji; 
2. rešuje spore o pristojnosti med občinskimi 

sodniki za prekrške; 
3. odloča o izloč itvi predsednika Republiškega 

senata za prekrške; 
4. opravlja druge zadeve, ki so določene z zako- 

nom. 
(2) Republiški senat za prekrške lahko zahteva 

od organov, ki vodijo postopek o prekrških na prvi 
stopnji, podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke 
o problemih, ki se pojavljajo v postopku in pri 
odločanju o prekrških ter druge podatke, potrebne 
za prouč itev posameznih vprašanj, ki se pojavljajo 
pri njihovem delu. 

276. č len 
(1) Republiški senat za prekrške na seji sodnikov 

za prekrške sprejema načelna stališča in načelna 
pravna mnenja, ki so pomembna za enotnost upo- 
rabe predpisov pri organih za postopek o prekrških. 

(2) Načelna stališča in pravna mnenja so obvez- 
na za sodnike Republiškega senata za prekrške. 

(3) Sejo skliče in vodi predsednik Republiškega 
senata za prekrške. 

(4) Za veljavno odločanje je potrebna navzoč- 
nost najmanj dveh tretjin sodnikov za prekrške. 
Odloča se z več ino glasov vseh sodnikov za prekr- 
ške. 

277. č len 
(1) Republiški senat za prekrške opozori organ 

za postopek o prekršku na prvi stopnji na po- 
manjkljivosti, ki jih je opazil pri odločanju o pravnih 
sredstvih. 

(2) Če se kažejo take pomanjkljivosti pri več or- 
ganih za postopek o prekrških na prvi stopnji in so 
večjega pomena, sme Republiški senat za prekrške 
opozoriti na take pomanjkljivosti vse ali samo neka- 
tere organe za postopek o prekrških. 

(3) Pravna mnenja Republiškega senata za pre- 
krške niso obvezna za organe, ki vodijo postopek o 
prekrških na prvi stopnji. 

278. č len 
(1) Republiški senat za prekrške ima predsed- 

nika in potrebno število sodnikov za prekrške. 
(2) Predsednika in sodnika Republiškega senata 

za prekrške voli in razrešuje Skupščina SR Slove- 
nije. 

279. č len 
Republiški senat za prekrške odloča v sestavi 

treh sodnikov, od katerih eden predseduje. 
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280. č len 
(1) Sodnik za prekrške ne more opravljati del in 

nalog, ki niso združljive s funkcijo sodnika za prekr- 
ške. 

(2) O združljivosti funkcije občinskega sodnika 
za prekrške in sodnika Republiškega senata za pre- 
krške z opravljanjem kakšnih drugih del in nalog 
odloča predsednik Republiškega senata za prekr- 
ške. 

281. č len 
(1) Če je v organu za postopek o prekrških dva ali 

več sodnikov za prekrške, določ i občinska skupšči- 
na enega izmed njih, da vodi in organizira delo v 
organu ter skrbi za pravočasno reševanje zadev in 
drugih nalog. 

(2) V primeru, ko opravlja funkcijo občinskega 
sodnika za prekrške samo en sodnik, ta opravlja 
tudi naloge iz prejšnjega odstavka. 

(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena v Repu- 
bliškem senatu za prekrške opravlja predsednik. 

(4) Vodjo organa in predsednika Republiškega 
senata za prekrške nadomešča sodnik za prekrške, 
ki je z letnim razporedom dela določen za njegove- 
ga namestnika. 

282. č len 
(1) Republiški senat za prekrške daje strokovno 

pomoč organom za postopek o prekrških na prvi 
stopnji in v ta namen lahko pregleduje njihovo delo. 

(2) Republiški senat za prekrške lahko daje orga- 
nom za postopek o prekrških na prvi stopnji, ob 
pregledu njihovega dela, pobude in nasvete za od- 
pravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

283. č len 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za pravo- 

sodje: 
1. spremlja in proučuje delo organov za posto- 

pek o prekrških v zvezi z njihovo organizacijo in 
poslovanjem, kadrovskimi vprašanji, strokovnim iz- 
popolnjevanjem delavcev v organih za postopek o 
prekrških in zagotavljanjem materialnih in drugih 
pogojev za njihovo delo; 

2. spremlja ter zagotavlja izvajanje tega zakona 
in drugih predpisov o prekrških ter predlaga ustrez- 
ne ukrepe; 

3. obravnava pritožbe na delo organov za posto- 
pek o prekrških zaradi zavlačevanja postopka ali 
drugih razlogov; 

4. lahko zahteva podatke, mnenja in poroč ila od 
organov za postopek o prekrških in opravi pregled 
njihovega poslovanja; 

5. določa okvirna merila za določanje števila so- 
dnikov za prekrške in okvirna merila za sistemizaci- 
jo del in nalog drugih delavcev pri organih za po- 
stopek o prekrških; 

6. opravlja druge zadeve, določene z zakonom. 

Peti del 

Dvajseto poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
284. č len 

Če teče na dan uveljavitve tega zakona kakšen 
rok, se ta rok šteje po določbah tega zakona, razen 
če je dosedanji rok daljši. 

285. č len OPOMBE 
Če je bila do uveljavitve tega zakona izdana od- 

ločba, zoper katero je po določbah dosedanjega 
zakona dovoljeno pravno sredstvo, pa ta odločba 
še ni bila vročena osebam, ki imajo pravico do 
pravnega sredstva, ali če teče rok za pravno sred- 
stvo, ali je bilo pravno sredstvo vloženo, pa o njem 
še ni bilo odločeno, se uporabijo glede pravice do 
pravnega sredstva in glede postopka s pravnim 
sredstvom določbe dosedanjega zakona. 

286. č len 
(1) Izvrševanje varstvenih ukrepov, katerih traja- 

nje je časovno določeno, in ki so bili izrečeni pred 
uveljavitvijo tega zakona, preneha, ko preteče naj- 
daljši čas njihovega trajanja, določen s tem zako- 
nom če niso izrečeni za krajši čas. 

(2) Izvrševanje kazni zapora in varstvenih ukre- 
pov razen odvzema predmetov, ki so bili izrečeni 
mladoletnikom pred uveljavitvijo tega zakona, se 
ustavi. 

287. č len 
(1) Predpisi o prekrških, ki niso v skladu s tem 

zakonom se morajo v enem letu od dneva uveljavi- 
tve tega zakona uskladiti s tem zakonom. 

(2) Do uskladitve predpisov po prvem odstavku 
tega člena se glede izrekanja kazni in varstvenih 
ukrepov uporabljajo določbe tega zakona, če so v 
teh predpisih določene kazni in varstveni ukrepi v 
nasprotju s tem zakonom. 

(3) Kazenske določbe pravilnikov ali odredb ko- 
legijskih republiških upravnih organov oziroma re- 
publiških sekretarjev ali drugih funkcionarjev, ki 
vodijo delo republiških upravih organov, izdanih 
pred uveljavitvijo tega zakona ostanejo v veljavi eno 
leto po uveljavitvi zakona. 

288. člen 
(1) Republiški funkcionar, ki vodi republiški 

upravi organ, pristojen za pravosodje, izda natanč- 
nejše predpise o tem, kako se vodita evidenca in 
statistika o prekrških in daje navodila za zbiranje in 
urejanje statističnih podatkov o delu sodnika za 
prekrške. 

(2) Republiški funkcionar, ki vodi republiški 
upravni organ, pristojen za pravosodje, predpiše 
notranje poslovanje organov za postopek o prekr- 
šku. 

289. č len 
Do izdaje ustreznih izvršilnih predpisov na podla- 

gi tega zakona se uporabljajo: 
1. pravilnik o stroških postopka za prekrške 

(Uradni list SRS, št. 12/78) 
2. pravilnik o notranjem poslovanju organov za 

kaznovanje prekrškov (Uradni list SRS, št. 14/74). 

290. č len 
Za vojaške osebe se uporabljajo določbe tega 

zakona, če zakon o službi v oboroženih silah ne 
določa drugače. 

291. č len 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 

zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 12/77, 30/78 
in 23/81). 

292. č len 
Ta zakon /ačne veljati 1. januarja 1984. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
i. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 14. julija 
1982 sprejela osnutek zakona o prekrških. 

Skupščina je naročila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin delega- 
tov, delovne skupine za pripravo besedila zakona pri Inštitutu 
za kriminologijo in pripombe iz razprave delegatov na sejah 
zborov. 

Osnutek zakona je pred razpravo v Skupšč ini obravnaval 
tudi Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference SZDL. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona prouč il vse 
predloge iz razprave. 

V predlogu zakona je upoštevana več ina predlogov, mnenj, 
stališč in propomb, ki so jih dali delegati oziroma skupine 
delegatov pismeno ali na sejah delovnih teles in zborov skup- 
šč ine, in tudi predlogi, ki jih je predlagatelj prejel od drugih 
udeležencev v razpravi, predvsem od Vrhovnega sodišča, 
Republiškega senata za prekrške in občinskih sodnikov za 
prekrške. 

Udeleženci v razpravah so podprli predlagane zakonske 
rešitve ter ocenili, da je zakonski osnutek na področju prava o 
prekrških pomemben prispevek k še učinkovitejšemu zago- 

t tavljanju ustavnosti in zakonitosti ter tudi več je pravne varno- 
sti delovnih ljudi in občanov. 

V predlog zakona so vključeni predlogi, ki pomenijo vsebin- 
sko dograjevanje zakonskih rešitev, ali ki prispevajo k izbolj- 
šanju besedila posameznih določb: 

Vsebinske dopolnitve zakona so terjale tudi razširitev bese- 
dila z dodajanjem nekaterih novih č lenov in z dopolnjevanjem 
ali spremembo dosedanjih članov. Osnovna zgradba zakona 
je nespremenjena, dodano je le novo poglavje o postopku za 
odvzem premoženjske koristi. Zaradi vsebinskih sprememb in 
dopolnitev je spremenjen tudi vrstni red posameznih členov 
in poglavij. 

» 
II. 

Prvi del: materialnopravne določbe 

. V materialnopravnih določbah predloga zakona o prekrških 
so ob upoštevanju pripomb, ki so bile dane v razpravi o 
osnutku zakona, uveljavljene predvsem naslednje pomemb- 
nejše rešitve: 

1. Ker je zakon o prekrških po svoji naravi sistemski zakon, 
ki se ne nanaša le na organe za postopek o prekrških, temveč 
morajo njegove določbe upoštevati tudi pravodajni organi iz 
3. člena tega zakona, kadar določajo prekrške in predpisujejo 
sankcije zanje, je bilo potrebno preoblikovati besedilo 1. 
č lena osnutka zakona, saj ni ustrezalo vsebini in naravi tega 
zakona. 

2. Besedilo drugega odstavka 2. č lena predloga zakona je 
dopolnjeno z možnostjo spremembe materialnopravnih do- 
ločb tega zakona, saj bi sicer ob eventualnih spremembah 
zakona o prekrških nastal dvom, ali imajo takšne spremembe 
kakšen vpliv na pravni položaj storilca ali ne. 

3. Predlog zakona v 3. č lenu določa, da se prekrški lahko 
predpisujejo le z zakonom, uredbo, odlokom Izvršnega sveta 
SR Slovenije ter z občinskimi odloki, ne morejo pa se predpi- 
sovati s pravilniki kolegijskih republiških upravnih organov 
oziroma funkcionarjev, ki vodijo republiški upravni organ. S 
predlagano rešitvijo je bilo upoštevano večinsko mnenje v 
razpravi, da je potrebno v č im več ji meri izključ iti možnost 
predpisovanja prekrškov z izvršilnimi predpisi in s tem tudi 
omejiti krog organov, ki lahko represivno posegajo v č love- 
kove svoboščine in pravice. 

S pravilniki se namreč le razčlenijo posamezne določbe 
zakon, drugega predpisa ali njegovega akta za njegovo izvr- 
ševanje, z odredbo pa se za izvršitev posameznih določb 
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta odreja ali prepo- 
veduje ravnanje v določeni situaciji, ki ima splošen pomen ali 
se uredi take situacija. Pri tem je treba poudariti, da je naša 

pravodajna praksa v zadnjih letih le z redkimi izjemami dolo- 
č ila v pravilnikih kazenske sankcije za prekrške, kar izhaja iz 
analize o prekrških, ki se določajo s podzakonskimi akti 
republiških upravnih organov in je priložena predlogu zakona 
o prekrških. V obdobju od leta 1972 do leta 1982 je bilo 
izdanih 288 pravilnikov, od tega s kazenskimi določbami le 14, 
od 257 izdanih odredb pa jih 5 vsebuje kazenske določbe, od 
teh so le tri odredbe še v veljavi. 

Pri prouč itvi pravilnikov in odredb je prišel do izraza pojav 
medsebojne neusklajenosti posameznih predpisov o prekr- 
ških ter prekrivanje določb o prekrških med seboj v različnih 
predpisih. Te slabosti imajo lahko neugodne posledice za 
pravno varnost občanov, omogočajo samovoljo nekaterih or- 
ganov in povzročajo nepotrebne težave v praksi sodnikov za 
prekrške in vplivajo tudi na manjšo uč inkovitost pregona in 
kaznovanja prekrškov. Z ustreznimi spremembami in dopolni- 
tvami zakonov, na podlagi katerih so izdani podzakonski akti 
republiških upravnih organov, ki določajo prekrške, bo mo- 
goče odpraviti neusklajenost v posameznih predpisih, kakor 
tudi prekrivanje določb o prekrških. 

Ker predlog zakona v prehodnih določbah določa, da ka-. 
ženske določbe v pravilnikih in odredbah ostanejo v veljavi še 
eno leto po uveljavitvi zakona, to je do dne 1/1-1985, bo v 
danem roku mogoče ustrezno dopolniti in spremeniti pred- 
pise, na podlagi katerih so bili navedeni podzakonski akti 
izdani in tako tudi odpraviti ugotovljene neusklajenosti in 
prekrivanje določb o prekrških. 

Po uveljavitvi novega zakona o prekrških bo v posameznih 
predpisih mogoče inkriminacijo določ iti tudi tako, da se glede 
izvršitvenega dejanja skličejo na pravilnik ali kakšen drugi 
predpis, ki nadrobneje določa pravila ravnanja. Naša pravo- 
dajna praksa tako tehniko tudi že sedaj uporablja pri predpi- 
sovanju prekrškov. Ohranitev možnosti, da prekrške predpi- 
sujejo tudi podzakonski akti republiških upravnih organov, 
torej ne bi bila več  potrebna in smotrna. Z odpravo te možno- 
sti bo zakon prispeval k uresničevanju družbenopolitičnega 
stališča, 'da je treba zmanjšati število predpisanih kazenskih 
sankcij. 

Rešitev, ki jo predlaga naš zakon, je sprejeta že v 3. č lenu 
zakona o prekrških SR Srbije, ta določba se uporablja tudi na 
območju Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in Socia- 
listične avtonomne pokrajine Vojvodine. Takšno stališče so 
sprejeli tudi sestavljalci delovnega besedila modela republi- 
ških zakonov o prekrških v skupni komisiji vseh republik in 
pokrajin ter je tudi že vsebovano v osnutku zakona o prekr- 
ških SR Črne gore. 

4. Predložena sprememba v tretjem odstavku 5. č lena izhaja 
iz pripombe, dane v razpravi, da je kumulativno predpisovanje 
denarne kazni in kazni zapora prestrogo in nepotrebno, ko 
gre za prekrške. Ker je tudi kriterij koristoljubnosti nemogoče 
določ iti kot nujno sestavino določenega prekrška, je predla- 
gatelj v predlogu zakona izpustil možnost kumulativnega 
predpisovanja kazni. Glede na navedeno rešitev je bilo po- 
trebno tudi črtati določbo tretjega odstavka 31. č lena osnutka 
zakona (omilitev kazni). Določbo petega odstavka tega č lena 
osnutka pa je bilo glede na njeno vsebino uvrstiti v 36. č len 
predloga, ki določa pogoje za izrekanje varstvenih ukrepov. 

5. V razpravi je bilo največ pripomb danih k 27. členu 
osnutka zakona in njegovi varianti. Čeprav praktični razlogi v 
določeni meri utemeljujejo varianto (sprememba neplačane 
denarne kazni v zapor), pa je iz načelnih razlogov, fo je pravne 
varnosti delovnih ljudi in občanov in izhodišča, da pravo o 
prekrških ne more biti v svojih rešitvah strožje kot kazensko 
pravo, predlagatelj upošteval več insko mnenje ter v predlog 
zakona vnesel osnovno besedilo. 

6. V poglavju o varstvenih ukrepih je v predlogu z .;■> ■ :di 
odpadla varianta k 35. členu osnutka zakona, s,-«; se je v 
razpravah pokazalo, da uvedba varstvenega ukrepa obvez- 
nega zdravljenja alkoholikov in narkomanov zaenkrat ne bi 
bila smotrna. Uvedba tega varstvenega ukrepa bi bila samo 
določba, ki je v praksi ne bi bilo mogoče izvajati, ali pa bi se 
lahko spremenila v ukrep, ki samovoljno in neupravičeno 
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posega v svoboščine in pravice delovnih ljudi in občanov. 
Predlagatelj je tudi upošteval pripombe k 4. točki tega člena 
ter jo črtal, saj je prepoved uporabe tujega vozniškega dovo- 
ljenja le posebna oblika izreka varstvenega ukrepa prepovedi 
vožnje motornega vozila. Zato je to vprašanje uredil v četrtem 
odstavku 39. člena zakona, ustrezno pa je preoblikoval tudi 
šesti odstavek tega člena. Določbo 40. člena osnutka zakona 
je bilo potrebno v skladu s pripombami k variati 35. člena 
osnutka črtati. 

7. V 41. členu predloga je bilo upoštevano mnenje v raz- 
pravi, da je potrebno določbe v zvezi z odvzemom premoženj- 
ske koristi preoblikovati tako, da v tem členu ostanejo le 
materialnopravne določbe, procesnopravne pa so prenešene 
v 16. poglavje drugega dela zakona. Tako so bile določbe 
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 42. člena 
osnutka prenešene v določbe postopka o prekrških. 

8. Vsebinske spremembe so vnešene tudi v poglavje o 
zastaranju. V 56. členu predloga (v osnutku 58. člen) je na- 
mreč določeno, da se z zakonom, ki določa prekršek, lahko 
določ ijo daljši roki za zastaranje postopka o prekršku, vendar 
pa izjemni relativni zastaralni rok ne more biti daljši od dveh 
let. 

Glede izvršitve sankcije za prekršek, pa se enoletni zasta- 
ralni rok, določen v 57. č lenu predloga, ne more podaljšati, 
kot je to smiselno predvideval 58. člen osnutka zakona. 

V prvem delu predloga zakona o prekrških so bile zaradi 
več je jasnosti preoblikovane tudi določbe drugega in tretjega 
odstavka 5. č lena osnutka zakona (predpisovanje sankcij za 
prekrške), določbe prvega odstavka 9. člena osnutka (odgo- 
vornost za prekrške), dopolnjeno je bilo besedilo 23. člena 
osnutka zakona s tem, da se kot kraj storitve prekrška šteje 
tudi kraj, kjer je nastala posledica in besedilo 37. člena 
osnutka zakona, ki v šestem odstavku tega člena predloga 
določa, kateri občini pripada denar od prodanih odvzetih 
predmetov. Spremembo v drugem odstavku 15. č lena (izklju- 
č itev kaznivosti) pa je ob upoštevanju pripomb v razpravi 
narekovala tudi uskladitev z določbo 659. člena zakona o 
združenem delu. 

V razpravah o osnutku zakona je bilo postavljeno tudi 
vprašanje o možnosti uvedbe pogojne obsodbe v sistem 
sankcij za prekrške. Predlagatelj tega instituta ne uvaja v 
predlog zakona iz razlogov načelne in praktične narave. Će je 
namreč posamezni prekršek po svojem družbenem pomenu 
in nevarnosti majhen, in če gre za storilca, ki mu ni mogoče 
prisoditi, da bo ponavljal'prekrške, ima sodnik za prekrške 
možnost, da storilca ne kaznuje (neznatna družbena nevar- 
nost), ali da mu kazen omili, ali pa da mu izreče opomin. Po 
mnenju predlagatelja te možnosti povsem zadostujejo za do- 
sego tistih smotrov, ki jih predpisujemo institutu pogojne 
obsodbe. Uvedba tega instituta pa bi tudi zahtevala uvedbo 
centralne kazenske evidence o storilcih prekrškov in sankci- 
jah za prekrške za območje SFR Jugoslavije, kar bi pomenilo 
izredno visoke stroške za izvedbo in vzdrževanje takega si- 
stema. 

Drugi del: postopek o prekrških 
V procesno pravnih določbah predloga zakona so ob upo- 

števanju pripomb v razpravi uveljavljene nekatere vsebinske 
dopolnitve in spremembe 

V poglavju o temeljnih določbah je dopolnjen 64. člen 
predloga, ki v tretjem odstavku določa skladno z določbo 9 
člena zakona o kazenskem postopku, kako ravna organ, ki 
vodi postopek o prekrških v italijanskem oziroma madžar- 
skem jeziku, če pošilja pisanja drugim organom, pri katerih ta 
jezik ni v uradni rabi. 

V poglavju o splošnih določbah postopka je v 88. členu 
dodan nov četrti odstavek, ki določa nač in ravnanja organa, ki 
vodi postopek o prekrških, če vloge, ki se po tem zakonu 
vročajo obdolžencu, njegovemu zagovorniku in predlagate- 
lju,, niso vložene v zadostnem številu izvodov. Preoblikovan je 
tudi prvi odstavek 91. člena ter usklajen z ustreznimi določ - 
bami zakona o kazenskem postopku. Pri določbi o izdaji 
odločb Republiškega senata za prekrške je v drugem od- 
stavku 96. č lena določen nač in in vrstni red glasovanja. 

V 10. poglavju, ki ureja začetek in potek postopka, pa je 
predlagana nova rešitev v tretjem odstavku 105. člena pred- 
loga zakona, da se predlog za uvedbo postopka o prekršku 
vloži v toliko izvodih, kolikor jih je potrebno za organ, ki vodi 

postopek in za osebe, zoper katere je predlagana uvedba 
postopka o prekršku. Ta odstavek tudi določa, da se tem 
osebahi predlog vroč i hkrati z vabilom oziroma hkrati z od- 
ločbo, izdano v skrajšanem postopku. V petem odstavku tega 
člena je upoštevana pripomba, da mora predlog za uvedbo 
postopka o prekršku obsegati tudi podatek o zaposlitvi sto- 
rilca, s č imer bo predvsem olajšano izterjanje denarne kazni, 
izrečene v postopku o prekršku, posebno še v primerih, ko je 
bila odločba izdana v skrajšanem postopku, kakor tudi pri- 
pomba, katere podatke mora vsebovati predlog, če gre za 
pravno oziroma odgovorno osebo. Nova pa je določba še- 
stega odstavka, ki določa podatke, katere mora vsebovati 
predlog za uvedbo postopka, če je predlagatelj oškodovanec. 
Sprememba v 110. č lenu (obvestilo sorodnikom pridržanega) 
pa upošteva pripombe, naj v posebnih okolišč inah ta dolžnost 
odpade. V določbi, ki ureja varšč ino (112. č len) so upoštevane 
pripombe iz razprave in je položaj kaznovanega enak v prime- 
rih, ko mu je bila izrečena denarna kazen ali pa kazen zapora. 
Opredeljena je tudi občina, v katere proračun gre varšč ina 
oziroma njen morebitni presežek. Zaslišanje obdolženca (prvi 
odstavek 113. č lena predloga zakona) je urejeno smiselno na 
enak način kot v kazenskem postopku. V skladu z danimi 
pripombami so določeni tudi osebni podatki, ki jih mora 
obdolženi navesti. V 119. č lenu (vabilo obdolžencu) je izpe- 
ljano načelo, sprejeto v skupščinski razpravi, da je treba 
obdolženca hkrati z vabilom obvestiti o vsebini predloga za 
uvedbo postopka o prekršku. V 125. členu (1. točka prvega 
odstavka) je pravica o oprostitvi pričevanja razširjena na 
osebo, ki živi z obdolžencem v dalj časa trajajoč i življenjski 
skupnosti. V zvezi z zagotovitvijo navzočnosti izvedencev je 
vključena določba o privedbi izvedenca (135. č len predloga), 
dodani pa sta tudi ustrezni določbi o tem, kdaj je potrebno 
odrediti izvedenstvo psihiatra, in kdaj pregled poslovnih knjig 
(142. in 143. člen predloga zakona). Spremenjena je tudi 
predlagana rešitev 159. členu predloga zakona, ki določa 
oogoje o izdaji odločbe v skrajšanem postopku. Merilo za 
zdajo odločbe v skrajšanem postopku ni več kazen, ki se bo 
predvidoma izrekla, temveč predpisana kazen. Za obravnava- 
nje v takšnem postopku pa se nadalje določa, da se lahko 
izreče denarna kazen fizični in odgovorni osebi le do višine 
3.000 dinarjev, posamezniku, ki samostojno opravlja dejav- 
nost in pravni osebi do 15.000 dinarjev. Pravica ugovora je v 
tretjem odstavku tega č lena razširjena tudi na osebe, ki lahko 
vložijo pritožbo v korist obdolženca. 

Spremembe in dopolnitve v 11. poglavju upoštevajo pri- 
pombe, dane v skupščinski razpravi, med njimi zlasti glede 
določanja povprečnine (tretji odstavek 175. č lena), o stroških 
prevajanja v jezik oziroma iz jezika naroda ali narodnosti 
Jugoslavije (peti odstavek 175. č lena), nekatere spremembe 
pa so redakcijske narave. 

V poglavju o pritožbi se pravice, ki jih ima zakonec obdol- 
ženca v zvezi s pritožbo, razširjajo tudi na osebo, ki živi z njim 
v dalj časa trajajoč i življenjski skupnosti. V četrtem odstavku 
182. člena pa je uveljavljena rešitev, ki je bila v osnutku 
zakona (180. č len) predlagana kot varianta, saj tudi ta rešitev' 
zagotavlja, ob določbi tretjega odstavka 105. člena predloga 
zakona, več jo pravno varnost delovnih ljudi in občanov v 
postopku o prekrških. Ob upoštevanju pripomb v razpravi je 
bila spremenjena tudi 9. točka prvega odstavka 186. člena 
predloga. V 198. členu predloga zakona je natančneje opre- 
deljeno, kaj mora obsegati obrazložitev odločbe organa 
druge stopnje. V razpravi so bila deljena mnenja glede dru- 
gega odstavka tega člena (196. č len osnutka zakona). Predla- 
gatelj se je odloč il za stališče, da se drugi odstavek 196. č lena 
osnutka, po katerem bi morala odločba organa druge stopnje 
vsebovati tudi pouk o pravici do zahteve za sodno varstvo, če 
je ta dovoljena, ne vnese v predlog zakona. Pri tem je izhajal iz 
sistemskih rešitev v zakonu o kazenskem postopku in drugih 
procesnih zakonih, po katerih se zahteva pouk le glede rednih 
pravnih sredstev, ne pa tudi glede izrednih pravnih sredstev. 

V 13 poglavju, ki obravnava izredna pravna sredstva, so 
opravljene predvsem redakcijske spremembe. Vsebinsko do- 
polnjen je drugi odstavek 202. člena predloga, s tem, da 
rešuje tudi primere, ko gre za odgovorno osebo in posamez- 
nika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. V 215. členu je dodan nov četrti odstavek, ki 
natančneje določa, kako ravna organ druge stopnje v zvezi z 
zahtevo za izredno omilitev kazni. 
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Vrstni red naslednjih poglavij je spremenjen tako, da 14. 
poglavje obravnava določbe o postopku proti mladoletnikom, 
15. poglavje o postopku za odvzem premoženjske koristi, 17. 
poglavje o povrnitvi škode, rehabilitaciji in drugih pravicah 
oseb, ki so bile neupravičeno kaznovane, 18 poglavje o 
izvršitvi odločbe, 19. poglavje določbe o organih za postopek 
o prekrških in 20. poglavje prehodne in končne določbe. 
Takšna razporeditev poglavij je upravičena, ker predlog za- 
kona uvaja novo poglavje o postopku za odvzem premoženj- 
ske koristi, katerega določbe je deloma izloč il iz materialno- 
pravnih določb, deloma pa so na novo oblikovane podobno z 
določbami zakona o kazenskem postopku. S tem so tako 
imenovani »posebni postopki« sedaj razvrščeni v poglavjih od 
14-17. 

V skladu s pripombami v skupščinski razpravi je postopek 
za odvzem premoženjske koristi oblikovan kot posebno po- 
glavje. Materialno in procesnopravne določbe so razdeljene, 
temeljno izhodišče za oblikovanje procesnopravnih določb 
pa je ureditev v zakonu o kazenskem postopku. Premoženj- 
skopravna korist se ugotavlja po uradni dolžnosti. Organ, ki 
vodi postopek o prekršku mora med postopkom zbirati do- 
kaze in raziskati relevantne okolišč ine. Te dolžnosti ni mo- 
goče preložiti na predlagatelja, ker je organ, ki vodi postopek 
o prekrških tisti, ki ugotavlja dejstva in okolišč ine na katere bo 
oprl svojo odločbo. Pač  pa obsega 105. č len v petem odstavku 
določbe o tem, da mora predlog za uvedbo o postopku 
obsegati tudi podatke o morebitni premoženjski koristi. S tem 
je zavezan tudi predlagatelj, da zbira podatke o tem, in da 
zavaruje dokaze, če je to potrebno. Velja načelo, da je treba 
premoženjsko korist ugotoviti (po temelju in po višini), samo 
izjemoma se znesek lahko odmeri po prostem preudarku. 
Tega pa ni mogoče storiti, ko gre za premoženjsko korist, ki bi 
se naj odvzela organizaciji združenega dela, drugi samou- 
pravni organizaciji ali skupnosti. V teh primerih se v odločbi o 
prekršku izreče samo odvzem te koristi, njena višina pa se 
ugotavlja v postopku pred rednim sodiščem. 

Tretji del: izvršitev odločbe 
V poglavju, ki obravnava izvršitev odiočbe, so bile oprav- 

ljene le redakcijske spremembe v 254. č lenu predloga zakona, 
sicer pa v razpravi k temu poglavju ni bilo pripomb. 

Četrti del: organi za postopek o prekrških 
V razpravi o osnutku zakona se je znaten del pripomb 

nanašal na to poglavje. V zvezi s pripombami je tako v 258. 
č lenu predloga uveljavljena pomembna sprememba, da v 
postopku o prekrških na drugi stopnji lahko odloča le Repu- 
bliški senat za prekrške. Drugi organi, ki so z zakonom poo- 
blaščeni (npr. občinske uprave za družbene prihodke) pa 
lahko vodijo postopek o prekrških le na prvi stopnji. Dopol- 
njena je tudi določba 268. člena s tem, da določa nezdružlji- 
vost funkcije sodnika za prekrške in njegovega namestnika s 
funkcijo delegata v skupšč ini družbenopolitične skupšč ine, ki 
ju voli. V 272. č lenu pa je 2. točka drugega odstavka usklajena 
s petim odstavkom tega člena, na kar je bilo opozorjeno v 
razpravi osnutka. Pristojnosti Republiškega senata za prekr- 
ške so natančneje opredeljene ter vsebinsko usklajene s 
predlagano rešitvijo, da postopek na II. stopnji vodi le ta 
organ (drugi odstavek 275. č lena, prvi, drugi in tretji odstavek 
277. člena, prvi in drugi odstavek 282. člena predloga za- 
kona). V 283. č lenu predloga zakona je dodan nov peti odsta- 
vek, ki določa, da republiški upravni organ, pristojen za pra- 
vosodje, določa okvirna merila za določ itev števila sodnikov 
za prekrške in sistemizacijo del in nalog drugih delavcev pri 
organih za postopek o prekrških analogno kot pri rednih 
sodišč ih. 

V razpravi je bila predvsem na sejah delovnih teles in 
zborov skupščine izrečena pripomba, da osnutek zakona ne 
ureja celovito in sistemsko položaja organov, ki vodijo posto- 
pek o prekrških. Predlagatelj tudi v zadnji fazi sprejemanja 
zakona uveljavljenih sistemskih rešitev ni spreminjal, kar je 
bilo tudi njegovo izhodišče že pri pripravi predloga za izdajo 
zakona in osnutka zakona. Izjema je le predlagana rešitev v 
258. č lenu predloga, da postopek o prekrških na drugi stopnji 
vodi le Republiški senat za prekrške. 

Vprašanja o organizaciji in statusu organov za postopek o 
prekrških so v obravnavi tudi v drugih republikah in avtono- 

mnih pokrajinah. Medrepubliška in pokrajinska delovna sku- 
pina pa je v delovnem besedilu osnutka zakona o prekrških 
predložila rešitev, da postopek o prekrških vodijo sodišča za 
prekrške, katerih organizacijo določa poseben zakon. 

Pravni položaj in organizacija organov za postopek o prekr- 
ških ostaja še naprej odprto vprašanje, ki ga bo vsekakor 
potrebno celovito in sistemsko rešiti. Predhodno pa bo po- 
trebno temeljito proučiti navedena vprašanja in skladno z 
vlogo organov za postopek o prekrških na sedanji stopnji 
družbenega razvoja poiskati najustreznejše rešitve, ki naj bi 
bile sprejete v posebnem organizacijskem zakonu. 

Glede na razvoj prava o prekrških pri nas, kjer pravo o 
prekrških že štejemo za del kaznovalnega prava, bo potrebno 
vsekakor tudi organe, ki uporabljajo to pravo, zasnovati in 
organizirati izhajajoč na enakih temeljih kot ostale pravoso- 
dne organe. 

Ob sedanji zakonski ureditvi organovza postopek o prekr- 
ških predlagatelj meni, da se delavcem v teh organih lahko 
zagotavlja popolnejše uresničevanje njihovih samoupravnih 
pravic in obveznosti predvsem z ustanavljanjem organov za 
postopek o prekrških, skupnih za več občin. 

Peti del: prehodne in končne določbe 
V zadnjem poglavju predloga zakona so v zvezi s pripom- 

bami v razpravi uveljavljene naslednje nove rešitve: 
- Težnja po usklajenosti znotraj kaznovalnega prava je 

narekovala, da se tudi časovna veljavnost določb postopka o 
prekršku v zakonu o prekrških uredi tako, da se določbe 
novega zakona o prekrških uporabljajo od dneva uveljavitve 
dalje v vseh postopkih za prekršek ne glede na to, ali so bili 
začeti po dosedanjem, ali po tem zakonu o prekrških. V 
prehodnih določbah so predvidene le nekatere izjeme in sicer 
v določbah 285. in 286. č lena predloga zakona. 

- Zaradi sistemske narave tega zakona in za zagotovitev 
izpeljave načela zakonitosti je v 287. č lenu predvidena uskla- 
ditev predpisov, ki niso v skladu s tem zakonom in zanjo 
določen rok, urejeno izrekanje kazni in varstvenih ukrepov v 
času usklajevanja teh predpisov z zakonom ter določen čas 
veljavnosti kazenskih določb pravilnikov in odredb kolegij- 
skih republiških upravnih organov oziroma republiških sekre- 
tarjev ali drugih funkcionarjev, ki vodijo delo republiških 
upravnih organov, izdanih pred uveljavitvijo tega zakona. 

- V 292. členu predloga zakona je določen kot nov rok za 
začetek veljavnosti tega zakona datum 1/1-1984. Ker ta zakon 
celovito in sistemsko ureja pravo o prekrških je namreč po- 
trebno, da od njegovega sprejetja pa do uveljavitve preteče 
daljši čas, v katerem se bodo lahko delavci v organih za 
postopek o prekrških, predlagatelji uvedbe postopka o prekr- 
ških ter drugi delovni ljudje in občani seznanili z določbami 
novega zakona o prekrških. 

- Glede na spremenjeno določbo 292. člena predloga za- 
kona, da novi zakon o prekrških prične veljati dne 1/1-1984, 
je bilo črtati prehodno določbo, da sodnikom za prekrške, ki 
ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje sodniške funkcije, ta 
funkcija preneha z dnem 30/6-1983, saj bo novi zakon pričel 
veljati že po preteku tega roka, ki je določen v tretjem od- 
stavku 216. č lena veljavnega zakona o prekrških. 

III. 

Predlog zatona izhaja iz stališč , ki so bila sprejeta že ob 
predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona o prekrških, da 
naj predlagane rešitve prispevajo k še več ji utrditvi načela 
ustavnosti in zakonitosti na področju prava o prekrških ter s 
tem tudi k več ji pravni varnosti delovnih ljudi in občanov na 
tem področ ju. Predlagane rešitve se vključujejo v sistem kaz- 
novalnega prava ob upoštevanju posebnosti prekrškov in 
postopka o prekrških na nač in, ki zagotavlja hitro in uč inko- 
vito obravnavanje prekrškov. 

Predlog zakona ne uvaja nobenih rešitev, ki bi zahtevale 
dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlog zakona tudi ne zahteva povečanja administrativnih 
del in nalog v organih za postopek o prekrških. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

ANALIZA 

o prekrških, ki se določajo s podzakonskimi akti 

republiških upravnih organov   

I. Uvod 
Pri obravnavanju osnutka zakona o prekrških v Skupščini. 

SR Slovenije so bila ob določbah, ki urejajo predpisovanje 
prekrškov, izražena različna stališča o vprašanju ali naj zakon 
še dalje vsebuje določ ilo, da se prekrški lahko določ ijo s, 
pravilnikom ali z odredbo kolegijskega republiškega uprav- 
nega organa oziroma funkcionarja, ki vodi republiški upravni 
organ, ali naj se taka možnost odpravi in se kot pravodajni 
organi za področje prekrškov s tem zakonom pooblastijo 
samo Skupščina SR Slovenije (z zakonom), Izvršni svet Skup- 
šč ine SR Slovenije (z uredbo in odlokom) in občinske skup- 
šč ine (z odlokom). Za dokončno opredelitev do tega pro- 
blema in strokovno pretehtano odloč itev je bilo potrebno 
pripraviti ustrezno analizo, ki naj pokaže, v kolikšni meri so se 
do sedaj posluževali te možnosti predstojniki republiških 
upravnih organov. Analiza naj tudi odgovori na vprašanje, ali 
se ni v preteklosti z uporabo te možnosti po nepotrebnem širil 
krog dejanj, ki jih je potrebno kazensko sankcionirati ter 
kakšne posledice bi imela odprava možnosti predpisovanja 
prekrškov s pravilniki in odredbami republiških upravnih or- 
ganov oziroma predstojnikov teh organov. Pri pripravi analize 
naj se prouč i tudi ureditev te problematike v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah. 

II. Pravilniki in odredbe, ki določajo prekrške, 
izdani v SR Sloveniji v obdobju od 1972. leta 
do 1982. leta 

Z namenom, da se prikaže dosedanji obseg predpisovanja 
prekrškov s pravilniki in odredbami kolegijskih republiških 
upravnih organov oziroma funkcionarjev, ki vodijo republiške 
upravne organe, smo pregledali pravilnike in odredbe, ki so 
bile izdane v letih od 1972 do 1982. Število vseh pravilnikov in 
odredb in od teh število takih, ki vsebujejo kazenske določbe, 
je razvidno iz naslednjih razpredelnic: 
1. Pravilniki 

Leto Število vseh izdanih Število pravilnikov, 
pravilnikov ki določajo prekrške 

1972 16 
1973 13 
1974 21 
1975 29 1 
1976 26 5 
1977 23 
1978 36 1 
1979 25 
1980 31 3 
1981 45 2 
1982 23 2 

Skupaj 288 14 
2. Odredbe 

Leto Število vseh izdanih Število odredb, 
odredb ki določajo prekrške 

1972 14 
1973 15 
1974 24 1 
1975 29 
1976 23 
1977 18 1 
1978 30 2 
1979 23 1 
1980 29 
1981 31 
1982 21 

Skupaj 257 5 

V navedenem obdobju je bilo izdanih 288 pravilnikov, od 
tega 14 pravilnikov vsebuje določbe o prekrških in 257 
odredb, od tega 5 z določbami o prekrških, od katerih 2 ne 
veljata več . 

a) Pravilniki, ki določajo prekrške 
Republiški sekretar za gospodarstvo je na podlagi zakona o 

ugotavljanju plovbne sposobnosti morskih ladij in plovil no- 
tranje plovbe (Uradni list SFRJ, št. 18/64, 47/65) izdal pravil- 
nik o ugotavljanju sposobnosti čolnov za plovbo (Uradni list 
SRS, št. 2/75). V tem pravilniku se pojavlja prekrivanje nekate- 
rih sankcioniranih kršitev s tistimi, ki jih predpisuje zakon o 
varnosti pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79), ki 
izrecno določa, da se prej navedeni pravilnik še naprej upo- 
rablja in sicer gre za podvojeno sankcioniranje naslednjih 
prekrškov: če čoln plove in ni predpisano pregledan; če čoln 
upravlja oseba, ki za to ni usposobljena; če čoln plove, ne da 
bi izpolnjeval pogoje za plovbo. Na podlagi zakona o varnosti 
morske plovbe sta izdana tudi pravilnik o vpisu morskih 
čolnov (Uradni list SRS, št. 8/80) in pravilnik o označbah in 
imenu morskih čolnov (Uradni list SRS, št. 30/79), ki ju je izdal 
Republiški komite za promet in zveze. Tudi po prouč itvi teh 
dveh pravilnikov je ugotovljeno podvojeno sankcioniranje 
nekaterih prekrškov, pri tem pa se pri vseh treh omenjenih 
pravilnikih pojavlja tudi neusklajenost glede višine zagrožene 
kazni v pravilnikih in v zakonu o varnosti pomorske plovbe. 

V letu 1976 je bilo izdanih pet pravilnikov, ki vsebujejo 
kazenske določbe za prekrške. Izdal jih je republiški sekretar 
za notranje zadeve na podlagi določ il zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 24/75). Vseh pet pravil- 
nikov je razveljavljenih z novimi pravilniki, ki urejajo to po- 
dročje, izdal jih je republiški sekretar za notranje zadeve na 
podlagi pooblastila v novem zakonu o varnosti cestnega pro- 
meta (Uradni list SRS, št. 5/82), objavljeni so v Uradnem listu 
SRS, št. 3/83 in sicer: 

- pravilnik o vozniških dovoljenjih in potrdilih o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa, 

- pravilnik o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklop- 
nikov, 

- pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 
vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov, 

- pravilnik o avtošolah in tablicah za označevanje vozil na 
motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike uč ijo vož- 
nje, 

- pravilnik o pravilih cestnega prometa. 
Tudi v teh pravilnikih so za kršitve ravnanj, ki jih predpisu- 

jejo, določene sankcije. Z ustrezno spremembo in dopolni- 
tvijo nekaterih določb zakona o varnosti cestnega prometa bi 
se lahko predvidele sankcije tudi za te kršitve, kar velja pred- 
vsem za pravilnik o vozniških dovoljenjih in potrdilih o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa, ki vsebuje le eno 
ikazensko določbo. 

Večje število kršitev ravnanj sankcionira zlasti pravilnik o 
pravilih cestnega prometa, ki natančneje določa prometna 
pravila, ki so predpisana v zakonu o temeljih varnosti cest- 
nega prometa in v zakonu o varnosti cestnega prometa. Ta 
zakon pa v 9. členu pooblašča tudi občinske skupščine, da 
predpišejo prometno ureditev v naseljih. Obveznosti adresa- 
tov glede varnosti cestnega prometa določajo torej tudi od- 
loki občinskih skupščin, ki prav tako predpisujejo sankcije za 
kršitve ravnanj, določenih z njihovimi odloki. Tak nač in pred- 
pisovanja prekrškov privede v posameznih primerih do dva- 
kratnega prekrivanja prekrškov med seboj v različnih predpi- 
sih (n. pr. glede hitrosti vožnje, parkiranja) in do njihove 
medsebojne neusklajenosti. 

Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo je izdal 
naslednje pravilnike s kazenskimi določbami: 

pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so 
pod zdravstvenim nadzorstvom (Uradni list SRS, št. 15/81), na 



podlagi zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi bolez- 
nimi, (Uradni list SRS, št. 7/77) ter zakona o zdravstvenem 
nadzorstvu nad živili (Uradni list SRS, št. 17/75). Ta pravilnik 
natančneje določa namen, nač in, postopek in organizacijo 
zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzor- 
stvom. To so osebe, ki prihajajo pri opravljanju svojih del in 
nalog v stik z živili oziroma s pitno vodo, z zdravili, v stik z 
bolniki, osebe, ki so zaposlene v šolah in drugih otroških in 
mladinskih zavodih in osebe, ki prihajajo iz držav, ki so 
malarijske. Med drugim so v tem pravilniku določene tudi 
sankcije za kršitve obveznosti opravljanja periodičnih zdrav- 
stvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom. 
Tudi v tem primeru gre za prekrivanje določb o prekrških med 
seboj, saj so za kršitve teh obveznosti prepisane sankcije tudi 
v zakonu o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 58/78). Pojavlja se 
tudi neusklajenost med tema dvema predpisoma glede višine 
zagrožene kazni za enake kršitve; 

- pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekci- 
jah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju (Uradni list 
SRS, št. 24/81), izdan na podlagi zakona o varstvu prebival- 
stva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 7/77), ki 
določa, da se morajo poleg nalezljivih zastupitev in infekcij s 
hrano, obvezno prijavljati vse zastrupitve s hrano, tudi tiste, ki 
so povzročene s kemičnimi, rastlinskimi in drugimi strupi. 
Nekatere določbe glede higienskih pogojev prehranskih 
obratov, ki so inkriminirane kot prekrški, vsebujejo že kazen- 
ske določbe zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili; 

- pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki 
prihajajo pri opravljanju del in nalog v proizvodnji ali prometu 
v neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št. 35/82), izdan 
na podlagi zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Ura- 
dni list SRS, št. 17/75), v katerem so določene številne sank- 
cije za kršitve predpisanih obveznosti, čeprav je že v 1. točki 1. 
odstavka 47. člena zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad 
živili določena sankcija za tistega, ki ne poskrbi za delovne 
obleke, obutev in druga zaščitna sredstva za osebe, ki priha- 
jajo na svojih delovnih mestih v proizvodnji ali prometu z živili 
v neposreden dotik z živili, pri čemer je za enako prepovedano 
dejanje v pravilniku zagrožena višja denarna kazen, kot jo 
predpisuje zakon. 

Republiški sekretar za notranje zadeve je po predhodnem 
mnenju Gasilske zveze Slovenije izdal pravilnik o najnižjem 
številu gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota, minimalni 
tehnični opremi gasilske enote in osebni ter skupni zašč itni 
opremi gasilcev (Uradni list SRS, št. 25/78) na podlagi določ il 
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76). 
Edina kazenska določba v tem pravilniku, ki je formulirana 
neprecizno in preširoko, bi lahko odpadla z ustrezno dopolni- 
tvijo kazenskih določb zakona o varstvu pred požarom. Prekr- 
ške določa tudi pravilnik o določanju imen naselij ulic in stavb 
(Uradni list SRS, št. 11/80), katerega je izdal direktor Republi- 
ške geodetske uprave v soglasju z direktorjem Zavoda SRS za 
statistiko na podlagi določb zakona o imenovanju in evidenti- 
ranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80). Ta zakon 
ne vsebuje kazenskih določb, pooblašča pa tudi občinske 
skupščine, da odločajo o imenovanju, preimenovanju, zdru- 
ževanju, razdruževanju in odpravi naselij in ulic ter o določ itvi 
območ ij naselij. Skupščine občin to področje urejajo z odloki, 
pri čemer se zopet pojavi vprašanje usklajenosti kaznovalno- 
pravnih predpisov in prekrivanje določb o prekrških v odlokih 
in pravilniku. 

Pravilnik o proti-požarnih ukrepih na železniških vozilih z 
odprtim kuriščem na trda goriva v varovalnem progovnem 
pasu in v progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS, 
št. 17/82), ki gaje izdal Republiški komite za promet in zveze v 
soglasju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in republiškim sekretarjem za notranje zadeve na 
podlagi pooblastila v zakonu o ureditvi določenih vprašanj s 
področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 
28/81) določa sankcije za kršitev posameznih ukrepov. Ka- 
zenske določbe v tem pravilniku bi lahko odpadle, saj je že v 
zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa vsebovana določba, ki predpisuje 
sankcije za tistega, ki v progovnem pasu ne ravna v smislu 
predpisanih ukrepov za zaščito pred požarom. 
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b) Odredbe, ki določajo prekrške 
V veljavi so tri odredbe, ki določajo prekrške in sicer: 
- odredba o kmetijskih pridelkih, ki jih ni dovoljeno proda- 

jati na trgih (Uradni list SRS, št. 13/78), izdal jo je republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 33. 
č lena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 
21/77); 

- odredba o splošnih pogojih za opravljanje del v zadevah 
geodetske službe (Uradni list SRS, št. 13/77), ki jo je izdal 
direktor Geodetske uprave SR Slovenije na podlagi določ il 
zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76), ki 
vsebuje le eno kazensko določbo; 

- odredbo o pogojih in načinu plačevanja kupnine za kma- 
tijske pridelke (Uradni list SRS, št. 14/79), ki jo je izdal Repu- 
bliški komite za tržišče in cene na podlagi 41. č lena zakona o 
blagovnem prometu, (Uradni list SRS, št. 21/77), ki prav tako 
vsebujo le eno kazensko določbo. 

V obeh zakonih, na podlagi katerih so bile izdane navedene 
odredbe, je mogoče inkriminiranje določ iti tako, da se glede 
izvršitvenega dejanja sklicujejo na odredbo. Taka določba je 
že vsebovana v zakonu o varnosti cestnega prometa in sicer v 
določbi 20. točke 168. č lena zakona. 

III. Ugotovitve in predlogi 
Iz pregleda izdanih pravilnikov in odredb, ki določajo prekr- 

ške lahko povzamemo, da se predstojniki republiških uprav- 
nih organov niso v veliki meri posluževali možnosti predpiso- 
vanja prekrškov s temi predpisi. V obdobju od leta 1972 do 
leta 1982 je bilo izdanih 288 pravilnikov, od tega le 14 s 
kazenskimi določbami. Od 257 izdanih odredb jih le 5 vsebuje 
kazenske določbe, od teh so tri ostale v veljavi. 

Predlog novega zakona o prekrških, katerega bodo zbori 
Skupščine SR Slovenije predvidoma obravnavali v prvi polo- 
vici letošnjega leta, ne dopušča več možnosti predpisovanja 
prekrškov s pravilniki in odredbami kolegijskih republiških 
upravnih organov oziroma republiških sekratarjev in drugih 
funkcionarjev, ki vodijo delo republiškega upravnega organa. 

Ta zakon naj bi pričel veljati z dnem 1/1-1984. V prehodnih 
določbah pa dopušča možnost, da se kazenske določbe v 
pravilnikih in odredbah republiških upravnih organov uporab- 
ljajo še leto dni po uveljavitvi zakona, to je do dne 1/1-1985, 
po tem roku pa prenehajo veljati. 

Ob upoštevanju dosedanjega načina in obsega predpisova- 
nja prekrškov z navedenimi podzakonskimi akti je mogoče 
sklepati, da predlagana rešitev v zakonu o prekrških ne bo 
povzroč ila v izvajanju zakonov negativnih posledic. 

Prekrški so ravnanja, ki imajo za posledico represivne po- 
sege v človekove svoboščine in pravice. Takšne posege naj 
po našem mnenju določajo le pravni akti zakonodajnih in 
izvršnih organov, pri katerih sprejemanju je mogoče bolje 
zagotoviti varstvo ustavnosti in zakonitosti. Obveznosti in 
pravila ravnanja, ki so širšega-tlružbenega pomena, določajo 
praviloma zakoni izjemno pa tudi uredbe in odloki izvršnega 
sveta oziroma odloki občinskih skupščin. 

Iz pregledanih pravilnikov in odredb, ki določajo prekrške, 
izhaja, da nekateri od teh predpisov določajo obveznosti in 
pravila ravnanja, ki so širšega družbenega pomena, in ki 
zadevajo širok krog adresatov (n.pr. varnost prometa, zdrav- 
stveno varstvo). Posebej je treba poudariti, da so pravilniki 
izvršilni akti, s katerimi se nadrobneje določajo pravila ravna- 
nja, ki so pogosto povsem tehnične narave. Odredbe so prav 
tako izvršilni akti, ožjega pomena, kot pravilniki. Z odredbami 
se določajo pravila ravnanja, ki se nanašajo na določeno 
situacijo, ki je splošnega pomena. 

Pri prouč itvi pravilnikov in odredb je prišel do izraza pojav 
medsebojne neusklajenosti posameznih predpisov o prekr- 
ških ter prekrivanje določb o prekrških med seboj r: ' : 
predpisih. Te slabosti imajo lahko nec - -3 
pravno varnost občanov, omogočajo samovoljo nuk.-, 
ganov in povzročajo nepotrebne težave v praksi sodnikov za 
prekrške in vplivajo tudi na manjšo uč inkovitost pregona in 
kaznovanja prekrškov. Z ustreznimi spremembami in dopolni- 
tvami zakonov, na podlagi katerih so izdani podzakonski akti 
republiških upravnih organov, ki določajo prekrške, bo mo- 
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goče odpraviti neusklajenost v posameznih predpisih, kakor 
tudi prekrivanje določb o prekrških. Tako bo po uveljavitvi 
novega zakona o prekrških v roku, ki ga zakon določa, po- 
trebno prouč iti in uskladiti kazenske določbe v nekaterih 
zakonih, kot n pr: v zakonu o varnosti cestnega prometa, 
(Uradni list SRS, št. 5/82), v zakonu o varnosti pomorske 
plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79), v zakonu o varstvu pred 
požarom (Uradni list SRS, št. 2/76), v zakonu o varstvu prebi- 
valstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 7/77). 

Rešitev, ki jo predlaga naš zakon je sprejeta že v 3. členu 
zakona o prekrških SR Srbije, ta določba se uporablja tudi na 
območju Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in Socia- 
listične avtonomne pokrajine Vojvodine. Takšno stališče so 
sprejeli tudi sestavljalci delovnega besedila modela republi- 

ških zakonov o prekrških v skupni komisiji vseh republik in 
pokrajin ter je tudi že vsebovano v osnutku zakona o prekr- 
ških SR Črne gore. 

Po uveljavitvi novega zakona o prekrških bo v posameznih 
predpisih mogoče inkriminacijo določ iti tudi tako, da se glede 
izvršitvenega dejanja skličejo na pravilnik ali kakšen drugi 
predpis, ki nadrobneje določa pravila ravnanja. Naša pravo- 
dajna praksa tako tehniko tudi že sedaj uporablja pri predpi- 
sovanju prekrškov. Ohranitev možnosti, da prekrške predpi- 
sujejo tudi podzakonski akti republiških upravnih organov, 
torej ne bi bila več potrebna in smotrna. Z odpravo te možno- 
sti bo zakon prispeval k uresničevanju družbenopolitičnega 
stališča, da je treba zmanjšati število predpisanih kazenskih 
sankcij. 

i 
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Socialistična republika Slovenije 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE 
IN UPRAVO 

INFORMACIJA 

o kadrovski in organizacijski problematiki obč inskih 

sodnikov za prekrške v SR Sloveniji (po stanju 31. 12. 

1982) 

Informacija rezultira iz aktivnosti Republiškega sekretariata 
-za pravosodje in upravo na področ ju prekrškov v zvezi s 
približevanjem zakonskega roka za popolno uskladitev ka- 
drovske zasedbe sodnikov za prekrške s pogoji, določenimi v 
zakonu ter v zvezi s sprejemanjem novega zakona o prekr- 
ških, ki je odprla tudi vprašanja organiziranosti organov za 
postopek o prekrških na ravni občin. 

I. Kadrovska problematika 
V letu 1982 je pri 56. organih za postopek o prekrških na 

prvi stopnji opravljalo dela in naloge sodnikov za prekrške 
skupaj 110 sodnikov, od katerih jih 75 izpolnjuje vse predpi- 
sane pogoje, 35 sodnikov pa vseh pogojev ne izpolnjuje. Od 
teh jih 32 sodnikov za prekrške ne izpolnjuje pogojev glede 
strokovne izobrazbe, trije sodniki za prekrške pa svojo funk- 
cijo opravljajo po pogodbi o delu, zaposleni pa so drugje, kar 
je v nasprotju z določ ili 98. člena zakona o prekrških. V letu 
1980 so delali 104 sodniki za prekrške, diplomiranih pravnikov 
pa je bilo le 61. 

Problem strokovne izobrazbe sodnikov za prekrške se vleče 
že od leta 1965. Temeljni zakon o prekrških (Uradni list SFRJ, 
št. 26/56) je v 59. členu določal, da se za sodnika za prekrške 
lahko izvoli predvsem diplomirani pravnik, lahko pa tudi 
nekdo, ki je končal visoko ali višjo upravno šolo ali prvo 
stopnjo pravne fakultete, če ima pravosodni izpit ali izpit za 
sodnika za prekrške. Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen 
tudi tisti, ki ima predpisano izobrazbo, s pogojem, da v enem 
letu po izvolitvi napravi izpit, sicer mu preneha služba. V 174. 
členu tega zakona je določeno, da se sme izjemoma še za pet 
let od uveljavitve tega zakona izvoliti za sodnika za prekrške 
tudi tistega, ki ne izpolnjuje pogojev iz 59. člena tega zakona 
glede izobrazbe in strokovnega izpita. 

Zakon o prekrških iz leta 1973 (Uradni list SRS, št. 7/73) je 
določal, da je za sodnika za prekrške lahko izvoljen diplomi- 
rani pravnik, ki ima pravosodni izpit ali izpit za sodnika za 
prekrške, oziroma tisti, ki ima višjo izobrazbo in izpit za 
sodnika za prekrške. Za sodnika za prekrške je lahko bil 
izvoljen tudi tisti, ki je imel predpisano izobrazbo, ni pa imel 
strokovnega izpita, s pogojem, da v dveh letih po izvolitvi ta 
izpit opravi, sicer mu bo prenehala funkcija sodnika za prekr- 
ške. Tudi v tem zakonu je bila v 191. č lenu določena izjema in 
sicer, da sodniki za prekrške, izvoljeni po dosedanjih predpi- 
sih, nadaljujejo z delom, ne glede na to ali izpolnjujejo pogoje 
glede izobrazbe in strokovnega izpita in so lahko ponovno 
izvoljeni, če se prijavijo na razpisano mesto sodnika za prekr- 
ške. 

Veljavni zakon o prekrških take izjemne določbe ne vse- 
buje. V 93. č lenu zakona o prekrških (Uradni list SRS, 12/77) 
je glede strokovne izobrazbe določeno, da je za sodnika za 
prekrške lahko izvoljen diplomirani pravnik ki izpolnjuje po- 
goje o strokovni sposobnosti, določene s posebnim zakonom. 
Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 
(Uradni list SRS, št. 8/80) v 38. členu določa, da je za sodnika 
za prekrške lahko izvoljen delavec, ki ima pravosodni izpit. 

Glede na določbo 2. odstavka 216. Člena zakona o prekrških 
so imeli sodniki za prekrške, ki niso izpolnjevali pogojev glede 
na strokovne izobrazbe možnost, da v dveh letih po izvolitvi 
opravijo strokovni izpit, sicer jim preneha sodniška funkcija. 
Tega pogoja več občinskih sodnikov za prekrške ni izpolnilo, 
vendar pa sodniško funkcijo opravljajo naprej. 

V tretjem odstavku 216. člena zakona o prekrških pa je 
določeno, da sodnik za prekrške, ki ne izpolnjuje pogojev 
glede strokovne izobrazbe po 93. členu tega zakona, lahko 
opravlja sodniško funkcijo najdlje do 30. junija 1983. leta. Če 
do tega roka ne izpolni pogojev glede strokovne izobrazbe 
mu preneha sodniška funkcija. Navzlic tem določbam so v 
nekaterih občinah še v letu 1981 in v letu 1982 izvolili sodnike 
za prekrške, ki niso izpolnjevali pogojev glede strokovne 
sposobnosti. 

Tudi v predlogu novega zakona o prekrških je določeno, da 
je za sodnika za prekrške in njegovega namestnika lahko 
izvoljen diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje o strokovni 
sposobnosti, določene s posebnim zakonom (torej z zakonom 
o pripravništvu, strokovnih izpitih ...). 

Iz poroč il občinskih sodnikov za prekrške o kadrovski pro- 
blematiki, iz opisnih poroč il o delu sodnikov za prekrške, iz 
statističnih podatkov o številčnem stanju kadrov, ki delajo na 
zadevah v postopku o prekršku (vsi ti podatki so za leto 1982), 
iz odgovorov občinskih skupščin o reševanju kadrovske pro- 
blematike sodnikov za prekrške in iz razgovorov s posamez- 
nimi sodniki za prekrške izhaja, da bo od 32. sodnikov za 
prekrške, ki ne izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobra- 
zbe, 10 sodnikov za prekrške do 30/6-1983 predvidoma te 
pogoje izpolnilo, 10 sodnikov za prekrške se bo do tega roka 
zaposlilo drugje, 5 sodnikov se bo do tega roka upokojilo, 6. 
sodnikom bo sodniška funkcija prenehala kratek čas pred 
upokojitvijo, za eno sodnico pa nimamo podatkov o morebitni 
drugi zaposlitvi. 

Predpisane pogoje glede strokovne izobrazbe bo predvi- 
doma izpolnilo 10 sodnikov za prekrške, in sicer: 

- sodnik za prekrške v Mariboru, 
- sodnik za prekrške v Ilirski Bistrici, 
- sodnica za prekrške v Ribnici 
- sodnica za prekrške v Hrastniku, 
- sodnik za prekrške v Sevnici, 
- sodnik za prekrške v Mozirju, 
- sodnik za prekrške v Mariboru, 
- sodnica za prekrške v Žalcu, ki bodo opravljali pravoso- 

dni izpit ter 
- sodnik za prekrške v Žalcu in 
- sodnica za prekrške v Žalcu, ki sta že opravila strokovni 

izpit in končujeta študij na pravni fakulteti. 
Drugo zaposlitev imajo zagotovljeno sodniki za prekrške, ki 

ne bodo izpolnjevali pogojev glede strokovne izobrazbe in 
sicer: 

- sodnik za prekrške v Grosupljem, 
- sodnik za prekrške v Ormožu, 
- sodnica za prekrške v Ravnah na Koroškem, 
- sodnik za prekrške v Celju, 
- sodnik za prekrške v Slovenskih Konjicah, 
- sodnik za prekrške v Postojni, 
- sodnik za prekrške na Jesenicah, 
- sodnica za prekrške v Dravogradu, 
- sodnik za prekrške v Črnomlju, 
- sodnik za prekrške v Krškem. 
Upokojilo se bo pet sodnikov za prekrške in sicer: 
- sodnik za prekrške v Murski Soboti, 
- sodnik za prekrške v Gornji Radgoni, 
- sodnica za prekrške v Trbovljah, 
- sodnik za prekrške v Celju, 
- sodnik za prekrške v Šmarjah pri Jelšah, 
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Sodniki za prekrške, ki že vrsto let opravljajo sodniško 
funkcijo, pogoje za upokojitev pa bodo izpolnili v kratkem 
času po prenehanju sodniške funkcije, so naslednji: 

- sodnik za prekrške v Radovljici, ki mu manjka 1 leto do 
upokojitve, 

- sodnik za prekrške v Lendavi, ki se bo upokojil koncem 
leta 1983, 

- sodnika za prekrške v Trebnjem ki mu manjka 1 leto do 
upokojitve, 

- sodnika za prekrške v Kopru, ki mu manjka 20 mesecev 
do upokojitve, 

- sodnika za prekrške v Mariboru, ki mu manjka 1 leto do 
upokojitve, 

- sodnik za prekrške v Postojni, ki mu manjkajo 3 leta do 
upokojitve. 

Ena izmed možnosti za rešitev tega problema je, da se ti 
sodniki za prekrške prerazporedijo na dela in naloge strokov- 
nega sodelavca v organih, kjer zdaj opravljajo sodniško funk- 
cijo, kot to poskušajo urediti v občini Koper in občini Po- 
stojna. 

Za sodnico za prekrške v Sežani, ki je rojena leta 1940 in 
ima končano višjo upravno šolo, ni na razpolago podatkov o 
morebitni možni drugi zaposlitvi. 

V treh organih za postopek o prekrških (Litija, Idrija, Loga- 
tec) nimajo redno zaposlenega sodnika ter to funkcijo oprav- 
ljajo izvoljeni sodniki le na podlagr pogodbe o delu. Skup- 
ščina občine Litija je zagotovila, da bo ta problem v kratkem 
rešen, ker imajo že predvidenega kandidata, ki izpolnjuje vse 
pogoje za opravljanje sodniške funkcije. 

Na predlog Republiškega sekretariata za pravosodje in 
upravo se o ustanovitvi skupnega organa za postopek o 
prekrških dogovarjajo v občini Idrija in občini Logatec ter 
zagotavljajo kadrovsko zasedbo v skladu z zakonom. Medob- 
činski organ nameravata ustanoviti tudi občine Metlika in 
Črnomelj, pri tem predvidevajo, da bodo rešili tudi kadrovski 
problem sodnikov za prekrške v navedenih občinah. 

V občinah, kjer sodniki za prekrške ne bodo do zakonskega 
roka izpolnjevali pogojev glede izobrazbe, bodo v tem letu 
precejšnje kadrovske potrebe po sodnikih za prekrške. 

Predvidene kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje za oprav- 
ljanje funkcij sodnika za prekrške imajo v naslednjih obč inah: 
Murska Sobota, Maribor, Celje, Slovenske Konjice, Ormož, 
Koper, Jesenice, Šmarje pri Jelšah, Gornja Radgona, Ravne 
na Koroškem, Litija, Trebnje, Sežana, Črnomelj. 

Skupščine občin Postojna, Črnomelj, Krško, Grosuplje, Se- 
žana, Lendava, Idrija, Metlika in Gornja Radgona so zaprosile 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo za pomoč pri 
reševanju kadrovske problematike sodnikov za prakrške in 
tem smo posredovali podatke o diplomiranih pravnikih s 
pravosodnim izpitom, ki bi bili primerni za opravljanje funk- 
cije sodnika za prekrške. Ti kandidati pa so vsi iz Ljubljane, 
zato zlasti v občinah Lendava, Dravograd, Gornja Radgona in 
Krško ugotavljajo, da bodo imeli težave pri pridobivanju 
ustreznih kadrov za opravljanje funkcij sodnika za prekrške. 

II. Organizacijska problematika 
Zakon o prekrških določa, da ima lahko dvoje ali več  občin 

skupnega sodnika za prekrške, ki ga volijo in razrešujejo ter 
mu določajo sedež skupščine občin, na katerem območju 
opravlja sodnik za prekrške svojo funkcijo. Sredstva za nje- 
govo delo zagotavljajo občine sporazumno in sorazmerno z 
obsegom dela. 

V SR Sloveniji, kjer je 56 organov za postopek o prekrških, 
je skupen medobčinski organ ustanovljen le v Ljubljani. Tak 
organ pa se ustanavlja tudi za območje šestih mariborskih 
obč in in občine Lenart ter za območje občine Idrija in občine 
Logatec. 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je predlagal 
ustanovitev takega organa tudi za območje občine Metlika in 
občine Črnomelj, ki je to pobudo sprejela ter za območje 
občine Dravograd, občine Radlje ob Dravi in občine Slovenj 
Gradec. Na območju občine Trbovlje, občine Zagorje in ob- 
čine Hrastnik, družbenopolitične organizacije že proučujejo 
možnost ustanovitve skupnega medobčinskega organa za 
postopek o prekrških 

Neustreznost sedanje organiziranosti ko ima razen naštetih 
izjem, vsaka občina svoj organ za postopek o prekrških, se 
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kaže predvsem pri tistih organih, kjer je zaposlen le en sodnik. 
Takih organov je zaenkrat kar 34 in sicer: Ajdovščina, Cer- 
knica, Črnomelj, Dravograd, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, 
Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Lenart, Ljutomer, Logatec, 
Metlika, Mozirje, Ormož, Ribnica, Sevnica, Slovenj Gradec, 
Šentjur, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič , Vrhnika, Zagorje, 
Škofja Loka, Slovenske Konjice, Ravne, Piran, Litija, Laško, 
Kamnik, Krško. 

V teh organih, ki jih v veliki več ini primerov sestavljata le 
sodnik in ena administrativna delavka, se pri svojem delu 
srečujejo s številnimi težavami. 

Zakon o prekrških določa, da mora v primeru, ko opravlja 
funkcijo občinskega sodnika za prekrške samo en sodnik, le- 
ta imeti namestnika, ki v primeru izloč itve ali zadržanosti 
nadomešča sodnika za prekrške. 

Pravilno izvoljenega namestnika sodnika za prekrške, ki 
izpolnjuje vse pogoje za opravljanje te funkcije imajo od vseh 
34. občin le v 5. občinah in to v Hrastniku, Izoli, Kamniku, 
Laškem in Ljutomeru. V ostalih občinah namestnik sodnika za 
prekrške sploh ni izvoljen ali pa izvoljeni namestnik ne izpol- 
njuje predpisanih pogojev glede strokovne izobrazbe oziroma 
združljivosti funkcije. 

V manjših občinah zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov 
namestnikov ni mogoče izvoliti ter tako v primeru daljše 
odsotnosti sodnika za prekrške prihaja do velikih zastojev pri 
delu. 

V teh organih sodnik za prekrške ni strokovno povezan z 
drugimi sodniki in se ne more posvetovati o tekočih proble- 
mih pri svojem delu. Zaradi majhnih delovnih skupnosti ni- 
majo svojih splošnih in samoupravnih aktov, kar jih ovira pri 
izvajanju samoupravnih pravic in obveznosti. 

Prostorski, materialni in drugi pogoji dela so zelo različni 
kar ugotavljamo iz letnih poroč il in pregledov poslovanja. 
Nekateri občinski sodniki za prekrške nimajo urejenih dohod- 
kovnih odnosov s pristojnimi občinskimi skupšč inami in so le 
formalno samostojni organi, ker nimajo lastnih sredstev za 
opravljanje del in nalog organa. j 

Iz letnih statističnih poroč il sodnikov za prekrške izhaja, da 
so posamezni sodniki za prekrške zelo neenakomerno obre- 
menjeni z delom. S samoupravnim sporazumom je določen 
normativ za delo sodnikov za prekrške in sicer se kot nor- 
malno delo šteje, če je sodnik za prekrške rešil v rednem 
postopku 990 zadev letno. Ob upoštevanju števila zadev, kjer 
je odločba o prekršku izdana v skrajšanem postopku (štiri 
zadeve v skrajšanem postopku se štejejo kot ena redna za- 
deva), se kot normalen letni pripad šteje okoli 1300 zadev o 
prekršku na sodnika. V letu 1982 znaša republiško povprečje 
rešenih zadev na sodnika 1400 zadev. 

Podpovprečni letni pripad zadev že nekaj let ugotavljamo 
pri sodnikih za prekrške v naslednjih občinah: Ajdovšč ina - 
930 zadev, Cerknica - 960 zadev, Dravograd - 890 zadev, 
Hrastnik - 680 zadev, Idrija-750 zadev, Kočevje - 1080 zadev, 
Logatec - 960 zadev, Metlika - 810 zadev, Mozirje - 1050 
zadev, Ormož - 1000 zadev, Ribnica - 910 zadev, Tržič  - 720 
zadev, Tolmin - 1090 zadev. (Ti in vsi ostali številčni podatki 
se nanašajo na leto 1982, ko se je pripad zadev o prekrških na 
splošno povečal v primerjavi s preteklimi leti). 

Iz letnih statističnih poročilih in ob pregledih poslovanja 
ugotavljamo, da je storilnost sodnikov za prekrške ponavadi 
izredno nizka prav tam, kjer je letni pripad zadev o prekrških 
manjši od povprečnega pripada. 

Kot primer naj navedemo naslednje: 
- sodnik za prekrške v Cerknici je rešil le 857 zadev, 21% 

zadev je zastaralo, nerešenih je ostalo 44% vseh zadev, ki so 
bile v delu, 

- sodnik za prekrške v Dravogradu je rešil le 644 zadev, 
nerešenih je ostalo kar 73,5% vseh zadev, ki so bile v delu, 

- sodnik za prekrške v Tržiču je rešil le 690 zadev, 
- sodnik za prekrške v Ribnici je rešil 737 zadev. 
Posledice nepovezanosti med občinskimi sodniki za prekr- 

ške so očitno zlasti pri tistih, pri katerih obseg pripada ne 
opravičuje sistemizacije dveh mest sodnika za prekrške, za 
enega pa je obremenjenost znatno prevelika in sicer: 

Brežice 1900 zadev, Kamnik - 2100 zadev, Ljutomer 1900 
zadev, Škofja Loka 2380 zadev, Gornja Radgona 2200 zadev. 
Največ jo storilnost sodnikov za prekrške ugotavljamo prav v 
Škofji Loki in Gornji Radgoni., kjer sta sodnika najbolj obre- 
menjena, rešila pa sta vsak več kot 2000 zadev o prekrških. 
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Tudi v organih, kjer sta zaposlena dva ali več sodnikov za 
prekrške, je obremenjenost zelo različna. V Ljubljani znaša 
pripad zadev na sodnika za prekrške 1800 zadev, v Mariboru 
1700 zadev, v Murski Soboti 1700 zadev, medtem, ko znaša v 
Lendavi pripad na sodnika za prekrške le 970 zadev, v Žalcu 
1100 zadev, v Šmarjah prj Jelšah 1100 zadev. 

Pri teh organih za postopek o prekrških ugotavljamo, da je 
storilnost sodnikov za prekrške visoka zlasti tam, kjer opravlja 
sodniško funkcijo več sodnikov za prekrške. Tako znaša pov- 
preč je rešenih zadev na sodnika za prekrške v Mariboru 1850 
zadev, v Murski Soboti 1780 zadev, v Ljubljani 1710 zadev, v 
Ruju 1860 zadev. 

Iz povedanega nedvomno izhaja, da organizacija več jih 
organov za postopek o prekrških praviloma zagotavlja kvali- 
tetnejše in uč inkovitejše delovanje organov za postopek o 
prekrških. 

Posledice sedanje neustrezne organiziranosti se kažejo v 
slabi kvaliteti dela, majhni delovni uč inkovitosti, neenotni 
kaznovalni politiki, neažurnosti pri reševanju zadev o prekr- 
ških, zlasti družbeno pomembnejših kršitev, v sorazmerno 
velikem zaostanku nerešenih in obsegu zastaranih zadev (pri- 
bližno ena tretjina vseh zadev o prekrških ostane na koncu 
leta nerešena, pregon prekrška zastara v približno 7% vseh 
prejetih zadev), v neustreznem nagrajevanju po delu in v 
ostalih že naštetih slabostih in pomanjkljivostih. 

Ob presoji sedanjega stanja ugotavljamo, da je potrebno, 
da se v skladu z zakonom o prekrških ustanovijo skupni 
medobčinski organi za postopek o prekrških predvsem pri 
tistih organih, kjer je zaposlen le 1 sodnik za prekrške. Z 
ustanavljanjem skupnih medobčinskih organov bi odpadle 
dosedanje velike razlike v obremenjenosti sodnikov za prekr- 
ške, kar bi pripomoglo k uč inkovitejšemu izvajanju nagrajeva- 
nja po delu. Omogoč ili bi enotno organiziranje dežurne 
službe za obravnavanje nujnih primerov, enotno organiziranje 
finančno-računovodske službe in enotno vodenje evidence 
predkaznovanosti. Zagotovili bi boljšo ureditev dohodkovnih 
odnosov, enotnejše pogoje za delo ter popolnejše uresniče- 
vanje samoupravnih pravic in obveznosti. 

S tem pa bi dosegli tudi boljšo kvaliteto dela, več jo delovno 
uč inkovitost, hitro, tekoče in ekonomično izvajanje postopka 
o prekršku, izvajanje enotne kaznovalne politike, odpravo 
zaostankov in zmanjšanje števila zadev, kjer pregon prekrška 
zastara. Večje število sodnikov za prekrške v organih bi omo- 
gočalo vsaj minimalno specializacijo po področ jih kar bi tudi 
pripomoglo k več ji ekspeditivnosti. Z združitvijo bi se delova- 
nje organov za postopek o prekrških zboljšalo tudi v smeri 
boljše organizacije in racionalizacije ter približevanja njiho- 
vega dela občanom. 

Združitev teh organov ne pomeni centralizacije ali ukinitve 
posameznih organov. Postopek o prekrških naj bi se še naprej 
vodil na sedežu dosedanjega organa. V primerih, kjer pripad 
zadev ne opravičuje sistemizacije enega sodnika za prekrške, 
bi na sedežih dosedanjih organov sodnik za prekrške oprav- 
ljal uradne dneve. 

Pri predlogu ene izmed možnih organizacijskih oblik me- 
dobčinskih organov za postopek o prekrških v SR Sloveniji 
smo upoštevali zlasti obseg pripada zadev, regijsko poveza- 
nost in funkcionalno pokritje teritorija. 

Z vidika racionalizacije smo predvideli združevanje zlasti 
tistih organov za postopek o prekrških, kjer obseg pripada 
zadev ne opravičuje sistemizacije del in nalog enega sodnika, 
oziroma dveh ali celo treh sodnikov. Tako bi ob predlaganih 
organizacijskih oblikah odpadle potrebe po treh sodnikih za 
prekrške. Taki organi bi bili torej cenejši, saj bi se ob zmanjša- 
nju števila sodnikov in enotnem organiziranju finančno-raču- 
novodske službe zmanjšalo tudi število administrativno-te- 
hničnih delavcev. 

Kljub zmanjšanju števila sodnikov za prekrške bi bilo mo- 
goče z racionalnejšo izrabo delovnega časa, s primernimi 
metodami in načinom dela, z ustreznim številom administra- 
tivno-tehničnih delavcev in z uč inkovitim izvajanjem nagraje- 
vanja po delu tekoče opraviti vsa dela in naloge posameznega 
medobčinskega organa za postopek o prekrških, saj bi pov- 
prečen pripad zadev o prekrških na sodnika znašal okoli 1300 
zadev. 

Posebej pa poudarjamo, da smo le nakazali možnost rešitve 
te problematike in da morajo biti organizacijska vprašanja s 
področja prekrškov predmet nadaljnje prouč itve in sistemske 
zakonodajne ureditve. 

Poleg medobčinskega organa za postopek o prekrških v 
Ljubljani in občinskega sodnika za prekrške v Murski Soboti, 
predlagamo ustanovitev 19. medobčinskih organov za posto- 
pek o prekrških in sicer za naslednje občine: 

1. Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Litija 
- skupni pripad znaša 4300 zadev, kar predstavlja obreme- 

nitev za tri sodnike, namesto dosedanjih štirih 
2. Idrija, Logatec, Cerknica, Vrhnika 

- skupni pripad znaša 4400 zadev, obremenitev je za tri 
sodnike namesto dosadanjih štirih 

3. Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Kočevje, Ribnica 
- skupni pripad znaša 9600 zadev, obremenitev je za sedem 

sodnikov 
4. Trebnje, Grosuplje 

- skupni pripad znaša 4400 zadev, obremenitev je za tri 
sodnike 

5. Sevnica, Krško, Brežice 
- skupni pripad znaša 5000 zadev, obremenitev je za štiri 

sodnike, namesto dosedanjih treh 
6. Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna 

- skupni pripad znaša 6900 zadev, obremenitev je za pet 
sodnikov 

7. Koper, Izola, Piran 
- skupni pripad znaša 7400 zadev, obremenitev je za pet 

sodnikov 
8. Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin 

- skupni pripad znaša 5100 zadev, obremonitev je za štiri 
sodnike . 

9. Jesenice, Radovljica 
- skupni pripad znaša 5000 zadev, obremenitev je za štiri 

sodnike, namesto dosedanjih šestih 
10. Kranj, Tržič , Škofja Loka 
- skupni pripad znaša 7300 zadev, obremenitev je za pet 

sodnikov, namesto dosedanjih štirih 
11. Kamnik, Domažle 
- skupni pripad znaša 5400 zadev, obremenitev je za štiri 

sodnike, namesto dosedanjih treh 
12. Mozirje, Velenje, Žalec 
- skupni pripad znaša 6800 zadev, obremenitev je za pet 

sodnikov, namesto dosadanjih šestih 
13. Celje, Laško 
- skupni pripad znaša 6300 zadev, obremenitev je za pet 

sodnikov 
14. Šentjur, Šmarje pri Jelšah 
- skupni pripad znaša 3700 zadev, obremenitev je za tri 

sodnike 
15. Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice 
- skupni pripad znaša 3700 zadev, obremenitev je za tri 

sodnike 
16. Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Ravne 
- skupni pripad znaša 4600 zadev, obremenitev je za tri 

sodnike, namesto dosedanjih štirih 
17. Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava, 
- skupni pripad znaša 6000 zadev, obremenitev je za štiri 

sodnike, namesto dosedanjih petih 
18. Ruj, Ormož 
- skupni pripad znaša 8000 zadev, obremenitev za šest 

sodnikov, namesto dosedanjih petih 
19. Maribor, Lenart 
- skupni pripad znaša 18.000 zadev, 11 sodnikov 

III. Sklepne ugotovitve in predlogi stališč  
Sedanje zakonske določbe glede strokovnih pogojev za 

opravljanje funkcije sodnika za prekrške, so prispevale k 
izboljšanju kadrovske strukture v občinskih organih za posto- 
pek o prekrških. Zakonska določba, da s 30/6-1983 brez 
izjeme preneha funkcija vsem sodnikom za prekrške, ki ne 
izpolnjujejo pogojev glede strokovne izobrazbe, je v pratež- 
nem številu obč in, v katerih sodniki za prekrške ne izpolnju- 
jajo teh pogojev, spro/ila pripravo na ustrezne kadrovske 
spremembe v organih za postopek o prekrških. Pričakuje se, 
da bodo kadrovska vprašanja v zvezi s to določbo zakona 
razrešena do zakonskega roka v vseh prizadetih občinah 
razen dveh ali treh, kjer še ni zagotovljen kader z ustrezno 
izobrazbo. 

Vprašanje kadrovske zasedbe organov za postopek o prekr- 
ških je v nekaterih občinah neloč ljivo povezan z vprašanjem 
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organiziranosti teh organov. Sedanja ureditev organiziranosti 
ne zagotavlja v vseh občinah ustrezne kadrovske zasedbe, še 
zlasti pa ne zagotavlja ustrezne in izenačene delovne obreme- 
njenosti sodnikov za prekrške, ažurnega in kvalitetnega reše- 
vanja zadev, posebno pa ne zagotavlja uresničevanja samou- 
pravnih pravic delavcev v delovnih skupnostih teh organov. 
Predstavlja tudi nesmotrno drobljenje sil na področju finanč- 
nega in admiriistrativno-tehničnega poslovanja teh organov. 
Pomanjkljivosti, ki izvirajo iz sedanje organiziranosti organov 
za postopek o prekrških v občinah ter zahteve po racionaliza- 
ciji in č im več ji uč inkovitosti dela tudi na področ ju prekrškov, 
narekujejo oblikovanje več jih organov za postopek o prekr- 
ških, za dve ali več obč in. 

Predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z vprašanji, obravnavanimi v tej informaciji sprejme naslednja 
stališča: 

1. Občine, v katerih je kadrovsko zasedbo organa za posto- 
pek o prekršku treba v skladu z zakonom o prekrških ter 
zakonom o pripravništvu spremeniti do 30/6-1983, naj se 
priprav kadrovske spremembe lotijo s polno odgovornostjo. 
Izvršni svet poudarja, da so občine odgovorne za ustrezno 
kadrovsko zasedbo njihovih organov za postopek o prekrških 
po 30/6-1983, oziroma za posledice, ki bodo nastopile, koli- 
kor do tega roka ne bodo razrešile sodnikov za prekrške, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, za to funkcijo (nezakonitost odločb). 

2. Odprta kadrovska in druga vprašanja v zvezi z delom 
organov za postopek o prekrških naj občine razrešujejo z 
ustanavljanjem skupnih organov za postopek o prekrških, kar 
velja še posebej za občine pri katerih obseg dela organa za 
prekrške odstopa od republiškoga popreč ja ter za občine, pri 
katerih ni mogoče zagotoviti ustreznih kadrovskih rešitev 
glede namestnika sodnika za prekrške. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

samoprispevku (ESA-81) 

1. člen 
V zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 

3-8/73) se prvi odstavek 1. č lena spremeni tako, da 
se glasi: 

»Delovni ljudje in občani lahko uvedejo samopri- 
spevek za zgraditev objektov oziroma za zadovolje- 
vanje drugih skupnih potreb v krajevni skupnosti na 
področ ju urejanja naselij in drugega prostora, otro- 
škega varstva in socialnega skrbstva, zdravstvene- 
ga varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, telesne 
kulture ter rekreacije, komunalne dejavnosti, sploš- 
nega ljudskega odpora in družbene samozaščite, 
varstva človekovega okolja, kulturnih in zgodovin- 
skih spomenikov in drugih dejavnosti za neposre- 
dno zadovoljevanje svojih potreb « 

2. č len 
Za sedanjim 1, členom se vnese 1. a člen, ki se 

glasi: 
»Samoprispevek se lahko uvede, če je zgraditev 

objektov oziroma zadovoljevanje drugih skupnih 
potreb iz prejšnjega člena predvidena s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana oziroma v 
planu krajevne skupnosti za ustrezno srednjeročno 
obdobje, in če so v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana oziroma v drugem ustreznem plan- 
skem aktu predvidena sredstva za izvajanje ustrez- 
ne dejavnosti.« 

3. č len 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Samoprispevek uvede pristojni organ krajevne 

skupnosti za območje krajevne skupnosti ali za del 
tega območja. 

Izjemoma lahko uvede samoprispevek občinska 
skupščina, če gre za zgraditev objektov oziroma za 
izvajanje del iz 1. člena tega zakona, ki so namenje- 
na za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih ljudi 
in občanov na območju občine. Občinska skupšči- 
na lahko uvede samoprispevek, če je zgraditev ta- 
kih objektov predvidena z dogovorom o temeljih 
plana oziroma s planom občine za ustrezno sred- 
njeročno obdobje, in če so v samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana predvidena sredstva za izva- 
janje ustrezne dejavnosti. 

Samoprispevek se lahko uvede le; če so se obča- 
ni na ustreznem območju z referendumom vnaprej 
izrekli za njegovo uvedbo. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se z 
aktom o razpisu referenduma lahko določ i, da se 
občani iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona 
izrečejo o samoprispevku s podpisovanjem.« 

4. č len 
V 6. č lenu se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se 

glasi: 
»7. Način sodelovanja v pripravljalnem postopku 

za razpis referenduma in način osebnega izjavljanja 
delavcev na začasnem delu v tujini ter zavezancev 
iz tretjega odstavka 8: člena tega zakona.« 

Dosedanja 7. in 8. točka postaneta 8. in 9. točka. 

5. č len 
Besedilo tretjega odstavka 8. člena se spremehi 

tako, da se glasi: 
»Če se uvaja samoprispevek za zgraditev objek- 

tov oziroma za izvajanje del, s katerimi naj bi se 
izboljšali tudi pogoji za uporabo nepremičnin obča- 
nov na določenem območju, se lahko zavežejo za 
samoprispevek tudi občani, ki imajo take nepremič - 
nine, čeprav nimajo stalnega prebivališča na tem 
območju.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico 

sodelovati v pripravljalnem postopku za razpis refe- 
renduma in pravico osebnega izjavljanja z referen- 
dumom ali podpisovanjem.« 

6. člen 
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če se uvaja samoprispevek za obdobje več let, 

je z aktom o uvedbi samoprispevka pristojni organ 
krajevne skupnosti lahko pooblaščen, da v nasled- 
njih letih določ i novo denarno vrednost nedenarnih 
obveznosti samoprispevka, v skladu z ugotovljeno 
stopnjo gibanja cen v preteklem" letu, ugotovljeno 
po podatkih Zavoda SRS za statistiko.« 

7. č len 
Za sedanjim 9. členom se vnese nov 9. a člen, ki 

se glasi: 
»Osnove za določ itev samoprispevka v denarju 

so: 
- osebni dohodki delavcev in drugih delovnih 

ljudi, zmanjšani za davke in prispevke iz osebnega 
dohodka, 

- drugi dohodki občanov po zakonu o davkih 
občanov, razen dohodkov iz premoženja in premo- 
ženjskih pravic ter - pokojnine. 

Izjemoma se samoprispevek lahko določ i od ne- 
premičnin, od prevoznih sredstev ali od strojev in 
podobno, če gre za samoprispevek, s katerim naj bi 
se izboljšali pogoji za njihovo uporabo.« 

8. č len 
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni 

tako, da se glasi: 
»Samoprispevek se ne more uvesti od prejemkov 

iz socialno varstvenih pomoči, od invalidnine, od 
pokojnine z varstvenim dodatkom, od štipendij 
učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejema- 
jo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma 
na delovni praksi.« 

9. č len 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni 

tako, da se glasi: 
»Če ni z aktom o uvedbi samoprispevka drugače 

določeno, obračunava in odteguje samoprispevek, 
ki se plačuje od osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja in pokojnin, izplačevalec dohodka oziro- 
ma pokojnine; samoprispevek, ki ga plačujejo ob- 
čani, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo 
kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost, ozi- 
roma dosegajo dohodke iz avtorskih pravic, in se 
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obdavčujejo po dejanskem dohodku, obračunava 
in odteguje samoprispevek pristojna uprava za 
družbene prihodke « 

10. č len 
Drugi stavek prvega odstavka 12. člena se spre- 

meni tako, da se glasi: 
»Tako odločbo izda pristojna uprava za družbene 

prihodke« 

11. č len 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »do 

20.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 5000 

do 50.000 dinarjev«. 
V drugem odstavku se besedilo »od 2000 dinar- 

jev« nadomesti z besedilom »od 500 do 5000 dinar- 
jev«. 

V tretjem odstavku se besedilb »do 50.000 dinar- 
jev nadomesti z besedilom »od 5000 do 50.0000 
dinarjev«. 

V četrtem odstavku se besedilo »do 2000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 1000 do 10.000 
dinarjev«. 

12. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVETI 

Obrazložitev 

i. 
Zbor združenega dela in zbor obč in Skupščine SR Slovenije 

sta 9. februarja 1983 obravnavala in sprejela osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku. Za 
pripravo predloga zakona sta zadolžila Izvršni svet Skupšč- 
ine SR Slovenije, ki naj pri pripravi predloga zakona izhaja iz 
stališč  delovnih teles in skupin delegatov. Po sklepu zbora naj 
predlagatelj v predlogu zakona pri 3. in 4. č lenu upošteva 
več insko mnenje, to je, da je odloč itev za uvedbo samopri- 
spevka sprejeta, če je na referendumu zanj glasovalo več  kot 
polovica vseh občanov ter da se samoprispevek lahko izje- 
moma določ i tudi od nepremičnin, prevoznih sredstev ali 
podobno, če se z njim zboljšujejo pogoji za njihovo uporabo. 

V razpravi je bil povdarjen velik družbenopolitičen pomen 
samoprispevka pri razvoju in utrjevanju krajevne samouprave 
ter sprejeta usmeritev, da z zakonskimi normami ne bi bilo 
primerno omejevati nadaljnega uveljavljanja samoprispevka 
pri zadovoljevanju skupnih potreb delovnih ljudi in občanov. 
Podprta je bila tudi usmeritev, da je samoprispevek možno 
uvesti le za objekte, predvidene v ustreznih planskih aktih 
krajevne skupnosti. 

V razpravi v delovnih telesih Skupšč ine SR Slovenije in 
Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RKSZDL je 
bilo opozorjeno, da v 1. č lenu osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o samoprispevku niso dosledno na- 
šteta vsa področja kot so navedena v 73. členu Ustave SR 
Slovenije. Zato je bilo predlagano, da se naj dosledno nave- 
dejo vsa področja naš teta v tem č lenu Ustave SR Slovenije ali 
naj bi ostalo dosedanje splošno besedilo 1. č lena veljavnega 
zakona. V zvezi z 2. členom osnutka zakona je odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem zbora občin predlagal, 
da naj bi zakon omogočal uvedbo krajevnega samoprispevka 
tudi v primeru, če izgradnja objekta ni predvidena v ustrez- 
nem planskem aktu, vendar pa se le-ta 100% financira iz 
samoprispevka in za ta objekt ne bo potrebnih dodatnih 
sredstev za izvajanje dejavnosti. Svet za družbenopolitični 
sistem pri predsedstvu RK SZDL je predlagal, da se v 6. č lenu 
osnutka zakona natančneje opredeli merilp za valorizacijo 
nedenarnih obveznosti in sicer tako, da se To izvede na pod- 
lagi gibanja cen v preteklem letu po podatkih Zavoda SRS za 
statistiko. V zvezi z drugim odstavkom 7. č lena osnutka za- 
kona in predlagano varianto so se delovna telesa v Skupščini 
SR Slovenije opredelila za osnovno besedilo, to je, da se 
samoprispevek lahko izjemoma določi tudi od nepremičnin, 
od prevoznih sredstev aH od strojev in podobno, če se s tem 
izboljšujejo pogoji za njihovo uporabo. Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije je predlagala, da je potrebno 
v 8. č lenu osnutka zakona razjasniti razmerje med pojmom 
"prejemki iz socialno varstvenih pomoči« in pojmom >•de- 
narne pomoči«. 

II. 
Poglaviten namen predlaganih dopolnitev in sprememb za- 

kona o samoprispevku je uskladitev z novo ustavo, sprejeto 
po uveljavitvi zakona o samoprispevku, in z novimi predpisi o 

družbenem planiranju ter ureditev nekaterih v zakonu nereše- 
nih ali nejasno rešenih vprašanj. To so predvsem: opredelitev 
področ ja in omejitev območja, za katero se samoprispevek 
lahko uvede; razširitev kroga zavezancev za samoprispevek 
na osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v krajevni skupno- 
sti, kjer se uvaja samoprispevek, imajo pa tam nepremičnine, 
katerih uporaba se bo izboljšala zaradi predvidene graditve 
komunalnih oziroma drugih objektov v krajevnih skupnostih v 
katerih ležijo, ter vključ itev teh oseb v pripravljalni postopek 
za uvedbo referenduma in osebnega izjavljanja za uvedbo 
samoprispevka delavcev na začasnem delu v tujini; valoriza- 
cija denarne vrednosti nedenarnih obveznosti samopri- 
spevka; osnova za samoprispevek ter sprememba višine de- 
narnih kazni. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona v celoti upošte- 
val stališča Skupščine SR Slovenije ob razpravi osnutka za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku. 

Pri posameznih č lenih želimo opozoriti na naslednje: 

K 1. č lenu: 
Spremenjena določba prvega odstavka 1. člena pomeni 

uskladitev z določbami 73. in 74. č lena Ustave SR Slovenije, ki 
opredeljuje področ ja, na katerih delovni ljudje in občani v 
skladu s programi in plani razvoja krajevne skupnosti lahko 
uvedejo samoprispevek za zgraditev objektov oziroma za za- 
dovoljevanje drugih skupnih potreb. Upoštevan je bil predlog, 
da se v predlogu zakona naštejejo vsa področ ja, na katerih 
lahko občani v krajevni skupnosti uvedejo samoprispevek. 

Glede predloga, da bi ta č len dopolnili s tem, da se lahko 
uvede samoprispevek tudi za gradnjo malih energetskih ob- 
jektov, pa je v razpravi bilo zavzeto stališče, da takšna dopol- 
nitev ni potrebna. Gradnja tovrstnih objektov je pokrita s 
pojmovanjem objektov na področju splošne ljudske obrambe, 
kot tudi z opredelitvijo o uvedbi samoprispevka za zadovolje- 
vanje drugih skupnih potreb delovnih ljudi in občanov. 

K 2. č lenu: 
Ta č len uvaja obvezno upoštevanje programov in razvojnih 

planov krajevnih skupnosti. Pri uvajanju samoprispevka naj bi 
bil praviloma izhodišče in temeljni akt za določanje vseh 
elementov za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov v 
krajevnih skupnostih samoupravni sporazum o temeljih plana 
oziroma plan krajevne skupnosti za ustrezno srednjeročno 
obdobje. Hkrati morajo biti v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana oziroma drugem ustreznem aktu predvidena 
sredstva za izvajanje dejavnosti. Predlog odbora za družbeno- 
politični sistem "zbora občin Skupščine SR Slovenije, da se 
omogoč i uvedba samoprispevka tudi v primeru, ko izgradnja 
objektov ni predvidena z ustreznimi planskimi akti, če se s 
samoprispevkom zagotavljajo 100% sredstva in niso potrebna 
dodatna sredstva za izvajanje dejavnosti, ni bilo mogoče 
upoštevati, ker je že po sedanjem besedilu zahtevalo le, da je 
gradnja takega objekta predvidena v planu krajevne skupno- 
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sti. Plan krajevne skupnosti pa je možno tudi spremeniti 
oziroma dopolniti v primeru nastalih potreb, ki niso bile že 
planirane. 

K 3. č lenu: 
Ker je samoprispevek že po ustavi namenjen za zadovolje- 

vanje skupnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti, se s 3. členom za razliko od veljavne ureditve, po 
kateri se samoprispevek lahko uvede tudi za območje občine, 
praviloma lahko uvaja samo za območje krajevne skupnosti 
ali dela njenega območja. 

Samo izjemoma pa naj bi bila dana občinskim skupščinam 
možnost za uvajanje samoprispevka in sicer za financiranje 
objektov, ki so skupnega pomena in služijo potrebam obča- 
nov na širšem območju občine. 

Pripombe skupščine občine Ljubljana Moste-Polje o tem, 
da 3. člen osnutka določa, da o uvedbi samoprispevka lahko 
odločajo le polnoletni občani, te pravice pa nimajo mladoletni 
občani, ki so v delovnem razmerju in prav tako plačujejo 
samoprispevek iz svojega osebnega dohodka, ni bilo mogoče 
upoštevati. Gre namreč za vprašanje, katerega urejanje ne 
sodi v ta zakon, ampak ga bo treba razrešiti v zakonu o 
referendumu. 

K 4. č lenu: 
Veljavni zakon ne vsebuje določb o nač inu sodelovanja v 

pripravljalnem postopku in nač inu osebnega izjavljanja delav- 
cev, ki so na začasnem delu v tujini, imajo pa v SR Sloveniji 
stalno prebivališče. Ti delavci so v primeru, da imajo na 
območju, za katero se samoprispevek uvaja, stalno prebivali- 
šče, po določbi 8. č lena zakona o samoprispevku zavezanci 
za samoprispevek. Po predlagani določbi naj bi zato za te 
zavezance v vsakokratnem aktu o uvedbi samoprispevka do- 
loč ili tudi nač in-vključevanja v pripravljalni postopek za razpis 
referenduma in nač in osebnega izjavljanja. 

Enako določbo naj bi ti akti vsebovali tudi za zavezance, ki 
nimajo stalnega prebivališča na območju za katero se uvaja 
samoprispevek, imajo pa te nepremičnine, katerih uporaba se 
bo izboljšala zaradi predvidene gradnje. 

K 5. č lenu: 
Po predlagani spremembi določbe tretjega odstavka 8. 

č lena, se krog zavezancev za samoprispevek razširi tudi na 
osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v krajevni skupnosti, 
kjer se uvaja samoprispevek, imajo pa tam nepremičnine, 
katerih uporaba se bo izboljšala zaradi predvidene graditve 
komunalnih oziroma drugih objektov v krajevni skupnosti, v 
kateri ležijo. 

Ta č len predvideva za zavezance iz prejšnjega odstavka 
pravico sodelovanja v celotnem pripravljalnem postopku za 
razpis referenduma in pravico osebnega izjavljanja z referen- 
dumom aH s podpisovanjem. 

S tako ureditvijo bi prenehala dosedanja možnost občin- 
skih skupšč in, da v takih primerih same razširijo obveznost na 
omenjene občane. 

K 6. č lenu: 
Po veljavni ureditvi se nedenarne obveznosti samopri- 

spevka lahko izpolnijo v denarju, denarna vrednost nedenar- 
nega samoprispevka pa mora biti določena v aktu o uvedbi 

samoprispevka. Določanje denarnih vrednosti samoprispevka 
v delu ali materialu, ki se uvaja že več  let, pa v praksi povzroča 
težave zaradi gibanja cen. Zato se predlaga dopolnitev 9. 
č lena z določbo, po kateri se z aktom o uvedbi samoprispevka 
pooblasti pristojni organ krajevne skupnosti, da v primerih, ko 
se samoprispevek uvaja za obdobje več  let, lahko v naslednjih 
letih valorizira te zneske v skladu z uradno ugotovljenim 
gibanjem cen v preteklem letu po podatkih Zavoda SRS za 
statistiko. 

V dopolnjenem besedilu tega č lena je upoštevan tudi pred- 
log Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK 
SZDL, da se natančneje določ i, po katerih podatkih.se določ i 
nova denarna vrednost nedenarnih obveznosti samopri- 
spevka. 

K 7. č lenu: 
Predlagani nov 9. a č lena določa kot osnovo, od katere se 

lahko v denarni obliki predpisuje samoprispevek, osebne do- 
hodke delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi, 
zmanjšane za davke in prispevke iz osebnega dohodka ter 
druge dohodke občanov v smislu zakona o davkih občanov. 
Zaradi več je jasnosti in preciznejše opredelitve so dodane 
tudi pokojnine, izključeni pa so dohodki, ki jih dosežejo 
občani iz premoženja in premoženjskih pravic. 

V skladu s stališčem Skupščine SR Slovenije je v drugem 
odstavku tega člena določeno, da se izjemoma samoprispe- 
vek lahko določ i tudi od nepremičnin, od prevoznih sredstev 
ali strojev in podobno, če gre za samoprispevek, s katerim naj 
bi se izboljšali pogoji za njihovo uporabo. 

K 8. č lenu: 
Sprememba prvega odstavka 10. č lena zakona' je potrebna 

zaradi terminološke uskladitve z zakonom o socialnem 
skrbstvu in z zakonom o družbenem varstvu otrok (Uradni list 
SRS, št. 35/79) ter z zakonom o usmerjenem izobraževanju 
(Uradni list SRS, št. 11/80. V predlogu zakona smo upoštevali 
pripombo Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, da se razjasni razmerje med pojmom •>socialno varstvene 
pomoči« in »denarne pomoči«. Ker je v tem osnutku zakona 
pomotoma ostal pojem »denarne pomoči«, je v predlogu 
zakona upoštevan le pojem »socialno varstvene pomoč i«, ki 
torej zajema tudi vse denarne pomoč i, ki jih izplačujejo skup- 
nosti s področ ja socialnega varstva. S tem je v zakonu o 
samoprispevku upoštevan enak pojem kot v zakonu o davkih 
občanov. 

K 9. in 10. č lenu 
Z novim 9. in 10. č lenom, ki ju predlagamo v predlogu zakona 
o Spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku, se 
redakcijsko usklajuje zakon o samoprispevku z zakonom o 
upravah za družbene prihodke in določa, da občinska uprava 
za družbene prihodke obračunava samoprispevek tudi od 
dohodkov iz avtorskih pravic, kadar se izvaja obdavčitev po 
dejanskem dohodku. 

K 11. č lenu. 
Po predlagani spremembi prvega, drugega, tretjega in četr- 

tega odstavka 16. člena se, zaradi uskladitve z veljavnim 
zakonom o prekrških, zvišajo zneski denarnih kazni, določe- 
nih za kršitev posameznih določb zakona. 

Členi zakona, ki se spremenijo oziroma 
dopolnijo: 

1. č len 

S samoprispevkom občani prispevajo sredstva za ustvarja- 
nje in izboljševanje pogojev za zadovoljevanje svojih skupnih 
potreb v krajevni skupnosti oziroma v obč ini. 

S samoprispevkom zbrana sredstva se smejo uporabiti le za 
namene, za katere je bil samoprispevek uveden. 

2. č len 
Samoprispevek za območje krajevne skupnosti ali njenega 

dela uvede najvišji organ krajevne skupnosti, za območje več  
krajevnih skupnosti ali za območje občine pa občinska skup- 
šč ina. 

Samoprispevek se lahko uvede, če se občani na ustreznem 
območju z referendumom vnaprej izrečejo' za njegovo 
uvedbo. 
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6. č len 
V aktu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka 

mora biti navedeno: 
1. območje, za katero naj bi se uvedel samoprispevek; 
2. namen, za katerega naj bi se uvedel, ter program za 

uporabo sredstev; 
3. skupen znesek, ki je potreben za izvršitev programa in 

višina sredstev, ki naj bi bila zbrana s samoprispevkom; 
4. obdobje, za katero naj bi se samoprispevek uvedel; • 
5. vrsta, osnova in višina samoprispevka; 
6. olajšave pri plačevanju samoprispevka; 
7. organ, ki bo odgovoren za zbiranje sredstev in organ, ki 

bo odgovoren za izvajanje del; 
8. nač in nadzora nad zbiranjem in uporabo s samoprispev- 

kom zbranih sredstev. 

8. č len 
Zavezanec za samoprispevek je občan, ki ima na območju, 

pri katerem je uveden samoprispevek, stalno prebivališče. 
Če je samoprispevek uveden samo v denarni obliki, je 

zavezanec samo tisti občan, ki ima lastne dohodke. 
Občinska skupščina lahko razširi obveznost plačevanja sa- 

moprispevka, ki se plačuje od posesti, oziroma od dohodkov 
od nepremičnin, tudi na občine, ki na območju, na katerem je 
uveden samoprispevek, nimajo stalnega prebivališča, imajo 
pa nepremičnine, če se bodo s samoprispevkov izvajala dela, 
s katerimi bodo izboljšani pogoji za izkoriščanje teh nepre- 
mičnin. 

9. č len 
Samoprispevek se praviloma uvede v denarni obliki. Samo- 

prispevek se lahko uvede tudi v delu, v materialu, v prevozu in 
drugih storitvah, če je to glede na namen uvedbe in možnno- 
sti občanov ustrezneje. 

Nedenarne obveze samoprispevka se lahko izpolnijo tudi v 
denarju. Denarna vrednost nedenarne obveze mora biti dolo- 
čena v aktu o uvedbi samoprispevka. 

10. člen 
Samoprispevek se ne more uvesti od socialnih podpor, 

invalidnine, pokojnine z varstvenim dodatkom, otroškega do- 
datka, štipendije učencev in študentov ter od nagrad, ki jih 
prejemajo učenci v gospodarstvu. 

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti noseče žene 

in matere, ki imajo otroke do 7 let, občani, ki so zaradi bolezni 
in invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti 
ter moški stari nad 60 let in ženske stare nad 55 let. 

11. č len 
Če ni z aktom o uvedbi samoprispevka drugače določeno, 

obračunava in odteguje samoprispevek, ki se plačuje od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja in pokojnin, izpla- 
čevalec dohodka oziroma pokojnine, samoprispevek, ki ga 
plačujejo občani, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetij- 
sko, obrtno in drugo gospodarsko dejavnostjo in intelektual- 
nimi storitvami pa pristojni občinski upravni organ davčne 
službe. 

Občani, ki imajo stalno prebivališče na območju, za katero 
je uveden samoprispevek, pa dosegajo dohodke izven ob- 
močja SR Slovenije, so dolžni na zahtevo organa, ki je dolo- 
čen za pobiranje samoprispevka, predložiti podatke o dohod- 
kih, od katerih se plačuje samoprispevek. 

12. č len 
Zavezanec, kateremu obveznost samoprispevka ni bila 

predpisana s posebno odločbo, lahko zahteva, da se njegova 
obveznost ugotovi s pismeno odločbo. Tako odločbo izda 
pristojni občinski upravni organ davčne službe. 

Zavezanec ima pravico do pritožbe zoper odločbo iz prejš- 
njega odstavka v 15 dneh po prejemu odločbe. O pritožbi 
odloča posebna komisija, ki jo imenuje občinska skupščina. 

16. č len 
Organizacija združenega dela ali druga družbena pravna 

oseba, ki ne obračuna, ne odtegne ali ne vplača odtegnjenega 
samoprispevka (prvi odstavek 11. č lena), se kaznuje za prekr- 
šek z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev. 

Odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš- 
njega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo do 2.000 dinar- 
jev. 

Občan, ki ob izplač ilu osebnih dohodkov delavcem ne 
obračuna, ne odtegne ali ne vplača odtegnjenega samopri- 
spevka (prvi odstavek 11. člena) se kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo do 5.000 dinarjev. 

Občan, ki organu, določenem za pobiranje samoprispevka, 
na njegovo zahtevo ne da podatkov, ali da nepravilne podatke 
(drugi odstavek 11. člen) se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo do 2.000 dinarjev. 
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Izdajata SkupMIna SR Slovenije In Skupičlna SFRJ • Urednlikl odbor glasil« Skupičlna SH Slovani)«: Silva Jereb (predaednlca), lila Bregar, Marko Herman, Qojmlr Komar, Mar|an Kotar, Janez Kučan, Janez Lukai, Duian Merhar, Gregor Moder, VIII Pfr«nlčny, Boia Smagur, Vid Stemplhar, Andrija Vlahovlć, Janez Zaje In Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naalov uredništva: Skupičlna SR Slovarje, Ljubil« na, Sublčeva 4, telefon (061) 217-123 • Urednltkl odbor glasila Skupičlne SFRJ: Ranko DJuklć (predsednik), dr. Trajče Orujoakl, Mlllbor Jovnnovkl, Mllenko Lo|M, J line/ Lukač , Zija Novobrdallja, Huao Radonč lč , Janko Sago, Irena Uazodl, Borla Stefanovakl, Aleksandar Vulln, Zoran Mlikovlć In Teodor 0«« - Glavni In odgovorni uradnik: Teodor Ollč  - Naalov uredniitva: Skupičlna SFRJ, Beograd, Trg Marka« I Engelaa 13, telalon (011) 134-149 • Tisk CGP Delo Cani posameznega Izvoda 9 otlinm i 1 i) dinarjev-Letna naročnina 120 dlnar|«v-Žiro račun: Skupičlna SR 8lov«nl|«, 
L|ubl|ana, 50100-845-60204 - Naročnlmka zadeva; telefon (061) 218-914 
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