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PREDLOG ZAKONA . 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodnih taksah (ESA-247)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 88. seji dne 25. 
avgusta 1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

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

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

IT 

POZIV ZA POBUDE IN PREDLOGE ZA PRIPRAVO PROGRAMOV 

DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1984 
- spremljanju uresničevanja politike in aktov, ki 

so bili sprejeti v Skupščini SR Slovenije v letošnjem 
in preteklih letih; 

V skladu z 245. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije poziva Skupščina SR Slovenije delegacija 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
skupine delegatov, občinske skupščine, samou- 
pravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje, družbenopoli- 
tične organizacije, Gospodarsko zbornico Slovenije 
in druge organe in organizacije v republiki, da dajo 
Skupščini SR Slovenije pobude in predloge za pri- 
pravo programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1984. 

Pri pobudah in predlogih za pripravo dela progra- 
mov zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno 
izhajati iz že sprejetih usmeritev, da naj bi Skup- 
ščina SR Slovenije v prihodnjem letu obravnavala le 
tis'te zadeve, ki sodijo v njeno pristojnost in jih je 
potrebno nujno obravnavati in o njih odločati v letu 
1984. Pri tem je potrebno zlasti dati poudarek: 

- sklepom in stališčem zborov Skupščine SR 
Slovenije, sprejetih ob obravnavi dolgoročne go- 
spodarske stabilizacije; 

pripravam in sprejemanju resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR 
Jugoslavije za leto 1985; 

- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili progra- 
mirani v sedanjem obdobju, vendar postopek spre- 
jemanja še ni bil v celoti opravljen; 

- zunanjepolitičnim vprašanjem, ki so po- 
membna za uresničevanje vloge SR Slovenije pri 
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zuna- 
nje politike SFRJ. 

Čeprav je v 245. členu poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določeno, da bo 15. oktobra tekočega leta 
skupščini sporočitesvoje predloge za pripravo de- 
lovnih programov zborov skupščine za prihodnje 
leto, prosimo, da čimprej pošljete pobude in pred- 
loge Skupščine SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, 
da bi tako omogočili pravočasno obravnavo in spre- 
jetje programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1984. 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-309) 

OSNUTEK ZAKONA 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb (ESA-256) 



1. člen 
V 2. točki 2. člena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, 

št. 30/78) se črta vejica na koncu besedila in dodajo besede 
»na predlog delavca,«. 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: »5. v stečajnem 
postopku,«. 

2. člen 
V 5. členu se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Taksna obveznost za tožbo nastane, ko je sodna odločba, 

s katero je tožba zavrnjena ali zavržena, vročena stranki.« 

3. člen 
V drugem odstavku 6. člena se znesek »500 din« nadomesti 

z zneskom »1.000 din«. 

4. člen 
V tretjem odstavku 10. člena se besede »republiški sekretar 

za pravosodje, organizacijo uprave in proračun« nadomestijo 
z besedami »republiški sekretar za pravosodje in upravo«. 

5. člen 
V drugem odstavku 11. člena se besede »Republiški sekre- 

tariat,za pravosodje, organizacijo uprave in proračun« nado- 
mestijo z besedami »Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo«. 

6. člen 
V drugi alinei 12. člena se besedi »denarnih zavodov« 

nadomestita z besedama »bančnih organizacij«. 

7. člen 
V drugem odstavku 13. člena se v četrti vrsti črtata besedi 

»gospodinjstvo in«, v sedmi vrsti pa beseda »lahko«. 

8. člen 
V drugem odstavku 19. člena se znesek »1.500 din« nado- 

mesti z zneskom »3.000 din«. 

9. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 12.000 
din; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v 
sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 3.000 din; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 3.000 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 

preživljanju - znesek 6.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o 
odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v sporih 
za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved 
najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oziroma 
poslovnega prostora - znesek 4.000 din; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
pravde 

- znesek 3.000 din; 
7. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno 

drugače 
- znesek 8.000 din « 

10. člen 
V drugem odstavku 25. člena se za besedo »vrednost« v 

tretji vrsti postavi pika, besedilo do konca stavka pa se črta. 

11. člen 
V prvem, drugem in tretjem odstavku 29. člena se besedilo 

»za finance pristojni upravni organ skupščine občine« v 
ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »uprava za druž- 
bene prihodke občine« v ustreznem sklonu. 

V četrtem odstavku se znesek »500 din« nadomesti z zne- 
skom »1.000 din« ter doda nov stavek, ki se glasi: 

»Če taksa ni bila plačana pravočasno, se izterja kazenska 
taksa po tretjem odstavku tega člena « 

12. člen 
30. čjen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če je taksni zavezanec družbenopravna oseba, ugotovi 

sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska 
taksa (tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazen- 
ska taksa, če taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu 
takse v gotovini (četrti odstavek 29. člena). 

(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh po vročitvi sklepa. 

(3) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvrši- 
tev enoti Službe družbenega knjigovodstva, ki vodi žiro račun 
taksnega zavezanca. 

(4) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu.« 

13. člen 
V 31. členu se znesek »20 din« nadomesti z zneskom »40 

din«. 

14. člen 
V 37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravoso- 

dje, organizacijo uprave in proračun« nadomestijo z bese- 
dami »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo«. 

15. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku znesek »10.000 din« 

nadomesti z zneskom »20.000 din«, v drugem odstavku pa se 
znesek »1.000 din« nadomesti z zneskom »2.000 din«. 

16. člen 
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloga 
Tarifna številka 1 

(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti 
zahtevka naslednja taksa: 

nad din do din din 
5.000 300 

5.000 10.000 500 
10.000 30.000 1.000 
30.000 50.000 1.400 
50.000 80.000 1.800 
80.000 100.000 2.150 

100.000 1% od vrednosti in znesek 1.150 din 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 100.000 

din. 
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, 

za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali 
poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na 

pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem 
postopku za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za 

zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave pred 
uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe tujega 

sodišča, za predlog za odlog in ustavitev izvršbe, za odgovor 
na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 60 din. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo za- 

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

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

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

2 priloga poročevalca 



č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se 
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih večsredstev 
za izvršbo ali zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali 
drugo za drugim, dokler se izvršilni postopek s sklepom ne 
ustavi. 

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

Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožen- 
cev in se zahtevki opirajo nad bistveno istovrstno dejansko in 
pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega 
posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 2 
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti 

se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega 
odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave. izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovico takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

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

(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem po- 
stopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o pred- 
logu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju 
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega 
sodišča se plača taksa 60 din 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača 

b) če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

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

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

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

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za 
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za 
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3. 
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku). 

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

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

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 3 
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi 

motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 
zneska 200.000 din. 

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

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

(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje 
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega 
sodišča, se plača taksa 120 din. 

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

4. Poravnava 

Tarifna številka 4 
(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 

stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovico 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na 
katero sta se stranki poravnali. 

(2) če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 240 
din. 

Pojasnilo: 
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 

nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača za 
poravnavo. 

II. NEPRAVDNI POSTOPKI 
A. Splošne določbe 

1. Predlogi 

Tarifna številka 5 
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa 

60 din. 
Pojasnilo: 
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh neprav- 

dnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej taksni 
tarifi posebej določene. 

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogre- 
šana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8 

2. Odločbe 

Tarifna številka 6 
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 100 din. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 7 
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 120 din. 

Pojasnilo: 
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 

nosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 8 
Za sodno poravnavo se plača polovico takse, predpisane za 
odločbo. 

B. Posebne določbe za posamezne vrste 
nepravdnega postopka 
1. Zapuščinski postopek 

Tarifna številka 9 
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če 

se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se placa po- 
prečna taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

priloga poročevalca 
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nad din do din din 
5.000 200 

5.000 10.000 400 
10.000 30.000 1 000 
30.000 50.000 1.500 
50.000 100.000 2.500 

100 000 200.000 4 000 
200.000 500.000 6.000 
500.000 10.000 

(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vredno- 
sti naknadno ugotovljene zapuščine. 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko 
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob 
cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo 
dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklepu o dedovanju. 

c) Če sodišče ne opravi noye zapuščinske obravnave, na- 
stane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vroči- 
tvijo tega sklepa dedičem 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo 

zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 200 din. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tarifna številka 11 
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 180 din. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 din. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, 

ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 60 din. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi 

dediščine se plača taksa 90 din. 
Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oproka nadome- 

sti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka. 

3. Delitveni postopek 

Tarifna številka 12 
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega 

premoženja se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, 
ki se deli: 

nad din do din din 
5.000 200 

5000 50.000 500 
50.000 100.000 700 

100.000 500.000 1 000 
500.000 1,000.000 1.200 

1,000.000 1 600 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz 

prvega odstavka te tarifne štrevilke. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stophje se plača 

dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke 

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

Tarifna številka 13 
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev 

zasilne poti se plača taksa 200 din. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 600 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

taksa 600 din. 

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov 

Tarifna številka 14 
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali 

prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 30 din. Taksa za 
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista. 

(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se 
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- 
pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljav- 
ljanje pravic iz socialnega zavarovanje v tujini. 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
1) Za pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 5.000 din vrednosti 100 din 
nad 5.000 dindo 10.000 din vrednosti 200 din 

nad 10.000 dindo 50.000 din vrednosti 400 din 
nad 50.000 din 1 % s tem, 

da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.200 din 
2) Ce vrednost pogodbe ni ooenljiva, se plača taksa 200 din. 
3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja 

med zakoncema po sodniku se plača taksa 200 din. 
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 

polovico takse iz točke 1) oziroma 2). 
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi. 
Pojasnilo: 
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija 

združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en 
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpi- 
sovanje dvoje ali več oseb. 

6. Vpisi ladij v vpisnike 

Tarifna številka 15 
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij 

se plača taksa 1.000 din. 
(2) Za sklep o vpisu se plača polovico takse iz prvega 

odstavka te tarifne številke 
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o 

teh vpisih se plača polovico takse iz prvega oziroma drugega 
odstavka te tarifne številke. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.500 din. 
Pojasnilo: 
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za 

vsako ladjo posebej 
Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti 
ladjarja 

Tarifna številka 15 a 
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovor- 

nosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne šte- 
vilke 1. 

(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te 
tarifne številke se plača taksa predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti la- 
djarja se plača dvojna taksa predpisana v prvem stavku tarifne 
številke 2. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev 
odgovornosti ladrjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi. 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 200 din 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 
Tarifna številka 17 

(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 din. 
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(2) Za zemljiško knjižni predlog s katerim se predlaga samo 
vpis ali izbris zaznambe se plača taksa 60 din. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se 
plača taksa 100 din. 

(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 70 din 
Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški 

knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč 
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris. 

To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico |n je 
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne 
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh 
vpisov. 

b) če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
številke 1, se ne plača taksa posebei za zemljiškoknjižni 
predlog. 

c) Taksa te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točka 3., 4 in 8. tarifne številke 18. 

2. Vpis 

Tarifna številka 18 
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 

taksa od vrednosti do 1.000.000 din 1%, vendar najmanj 200 
din, od presežka nad 1.000.000 din pa 0,5%. 

(2) če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi 
vknjižba ali predznamba lastninske pravice zavezan davku od 
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do 
1.000.000 din 0,5%, vendar najmanj 100 din, od presežka nad 
1.000.000 din pa 0.25%. 

(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 200 din, 
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 din. 
(4) Za zaznambo se plača taksa 60 din 
Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 
č). 

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

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

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za vpise v korist družbenopolitičnih skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja 
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig; 

5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice za- 
radi pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe, če 
je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa 
za preseženo vrednost; 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepre- 
mičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos 
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del 
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge ne- 
premičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva 
na posamezna zemljiškoknjižna telesa Ta oprostitev velja 
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca; 

7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o delovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je 

ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in 
če je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi 

idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU 
1. Vloge 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združe- 

nega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se 
plača taksa 60 din. 

(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 60 din. 
(3) Za prijavo vsake posamezne terjave upnikov se plača 

taksa 100 din. 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača 

taksa 200 din. 
Pojasnilo: 
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se 

plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo, 
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in 
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela. 

b) Takso za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je 
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. 

2. Poprečna taksa 

Tarifna številka 20 
(1) Poprečna taksa se plača: 
1) v stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili 

uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne 
mase - 2%; 

2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s 
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%. 

Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase To takso 

mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija 

združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega ko- 
rist je potrjena prisilna poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 
1. Vloga 
Tarifna številka 21 

(1) Za vlogo za vpfis v sodni register se plača taksa 45 din. 
(2) če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organiza- 

cijo. se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke. 

2. Vpis v sodni register 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 

750 din. 
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača 

taksa 150 din. 
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne 

organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se 
plača taksa 1.050 din. 

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v 
svoji sestavi temeljne organizacije, se plača ooleg takse iz 
tretjega odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno 
organizacijo taksa 450 din. 

(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, 
ustanovitve in konstituiranja skupnosti premoženjskega in 
osebnega zavarovanja, se plača taksa 2.250 din. 

(6) Za vpis opravljanje zunanjetrgovinskega prometa in 
drugih podatkov, ki jih določa zakon se plača taksa 300 din. 

(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list 
plača taksa 300 din. 

(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 150 
din. 

(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v 
sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za 
vpise polovico takse po tej tarifni številki. 
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(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis 
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis 
sprememb pri teh subjektih. 

Pojasnilo: • 
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke 

veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne 
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju 
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije 
iz sestava delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogb več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se 
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej 

c) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača 
taksa. 

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 
Tarifna številka 23 

(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se 
plača polovico takse iz tarifne številke 21. 

(2) Za vpis poslovne enote se plača polovico takse iz pr- 
vega odstavka tarifne številke 22. 

(3) Za vpis sprememb vpisanih podatkov pri poslovni enoti 
se plača polovico takse iz sedmega odstavka iz tarifne številKe 
22. 

(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne 
enote se plača taksa 75 din. 

(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se 
plača taksa 45 din. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO 
TOŽBO 
1. Vloge 
Tarifna številka 24 

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

(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 
150 din 

(3) V postopku za kazniva dejanja, storjena s tiskom ali 
drugimi oblikami informiranja, se plača dvojna taksa iz tarif- 
nih številk 24, 25 in 26. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin se plača taksa 500 din. 
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega sto- 

rilca zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa 
za sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep'o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 
150 din. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 26 

(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za 
pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se 
plača taksa 750 din. 

(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovico takse iz pr- 
vega odstavka tarifne številke 24. 

(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in 
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH 
1. Vloga 
Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 100 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo 

za sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za za- 
htevo za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 60 din. 
(4) V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana 

za 50% iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v uprav- 

nem sporu se plača taksa 120 din. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 28 t 
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 

300 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o 

zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o za- 
htevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 
100 din. 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 100 din. 
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 100 

din. 
Pojasnilo: 
a) Po tej tarifni številki se plača taksa tudi za odločbo v 

upravno računskem sporu. 
b) Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke 

se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijana odločba 
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V 
POSTOPKU O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 2S 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 100 din. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se 

zahteva zavrne, se plača taksa 120 din. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže, 

se plača taksa 100 din. 

IX. POSEBNI PRIMERI 
1. Sodna potrdila 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 50 din. Če se izda potrdilo v dveh 
ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 10 din. 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, 
da so bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
3) za uveljavljanje pravic do otroškega dodatka ali za uveljav- 
ljanje pravic iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja. 
(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana. 

2. Prepisi 

Tarifna številka 31 
(1) Za prepisovanje sodni h spisov ter za prepisovanje spisov iz 
zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača 
od lista izvirnika taksa 40 din. Za vsak nadaljnji izvod prepisa 
in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s samim 
izvirnikom, se plača od lista taksa 20 din. 
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te 
tarifne številke za 50%. 
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 

Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 
stran taksa 60 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 20 din. 
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki jih 
vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od 
lista taksa 50 din,e 
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(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tarifne številke. 
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz zemlji- 
ških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo 
strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega do- 
datka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojnin- 
skega zavarovanja. 
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. 

4. Sodni pologi 

Tarifna številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo 
stranke se plača letno od vsakih začetih 1000 din vrednosti 
taksa 40 din. 
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa takrat, 
ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto. 
(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa. 
(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga. 

5. Protesti 

1) po vrednosti 
do 5.000 din 360 din 
nad 5.000 din do 10.000 din 700 din 
nad 10.000 din do 50.000 din 1.300 din 
nad 50.000 din zneska 1.300 din in 0,1% celotne vrednosti s 
tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.600 din. 
2) Će vrednost pogodbe ni ocenljiva in za sestavo sporazuma 
o delitvi skupnega premoženja zakoncev se plača taksa 400 
din. 
(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodi- 
ščem, se ne plača taksa. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 
stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število sodnih delavcev: 
1) zaradi overitve takse 60 din 
2) zaradi sestave listine takse 120 din 

7. Druge zadeve 

Tarifna številka 37 
Za opomin za plačilo takse se plača 50 din. 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 
neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti, 
do 10.000 din 60 din 
nad 10.000 din 120 din 

6. Pravna pomoč 

Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodi- 
ščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na priprav- 
ljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico 
takse, predpisane za vlogo. 
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača 

•17. člen 
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala 
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo 
plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. 
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za 
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni 
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa 
pa se ne vrne. 
(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi od- 
ločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta 
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba dopla- 
čati, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

Obrazložitev 

Z združitvijo prve in druge faze postopka za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije obrav- 
navala in sprejela na seji dne 29. 6. 1983 predlog za izdajo 
zakona in zakonski osnutek. Predlagatelju zakona Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije sta naročila, da pripravi pred- 
log zakona, pri čemer naj upošteva pripombe, predloge m 
mnenja delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin 
delegatov ter pripombe in stališča delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga ugotovil, 
da so delegati podprli zasnovo sprememb in dopolnitev za- 
kona o sodnih taksah. Upoštevajoč stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge, ki so bili dani k zakonskemu osnutku pa 
so ustrezno spremenjene ali dopolnjene naslednje določbe 
zakonskega osnutka oz. veljavnega zakona. 

V skladu z razpravo v Zboru združenega dela je s 1. členom 
predloga zakona precizirana določba 2. točke 2. člena veljav- 
nega zakona, ki ureja plačevanje taks v izvršilnem postopku. 
Zakon tu določa oprostitev plačila taks za izvršitev odločb 
samoupravnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij 
oziroma v zvezi z delom. Takšno besedilo te določbe dopu- 
šča. da sodišča takse ne pobirajo, ne glede na to, kdo pred- 
laga postopek. Ker je bil namen zakona, da takse ne plača le 
delavec, ki naj bo v postopkih pri uveljavljanju svojih samou- 
pravnih pravic v čim večji meri razbremenjen stroškov, je bilo 
potrebno besedilo določbe, ki ureja plačevanje taks za izvrši- 
tev odločb samoupravnih sodišč ustrezno dopolniti tako, da iz 
njega določno izhaja, da se takse ne plačujejo le tedaj, ko 
izvršilni postopek teče na predlog delavca. 

Glede 29. člena zakona se poleg spremembe predvidene v 
osnutku zakona (11. člen), v 11. členu predloga zakona zaradi 
uskladitve z veljavno zakonodajo predlaga tudi sprememba 

opredelitve upravnega organa, pristojnega za prisilno 
javo sodnih taks. S to spremembo se ne posega v dosedanjo 
ureditev, po kateri so uprave za družbene prihodke prevzele 
prisilno izterjavo sodnih taks od bivših davčnih uprav. 

Glede na razpravo na zborih je predlagatelj ponovno prou- 
čil predlagano zvišanje taks, zlasti v kazenskem postopku rta 
zasebno tožbo, kjer se v zakonskem osnutku predlaga tri- 
kratno zvišanje takse za opomin. V vseh delovnih fe/es/n je 
bilo glede taks v kazenskem postopku podprto močnejše, to 
je variantno zvišanje sodnih taks. S takšnim zvišanjem stase 
strinjali tudi skupini delegatov za Zbor občin in za Zbor 
združenega dela občine Tržič. Glede na ta večinska stališča je 
v zakonskem predlogu določeno za vse vloge in odločbe, za 
katere se v kazenskem postopku na zasebno tožbo plačujejo 
takse, petkratno zvišanje v primerjavi z veljavno tarifo. Predla- 
gatelj kot ustrezno ponovno ocenjuje tudi petkratno zvišanje 
takse za opomin iz razloga, katerega je navedel v prejšnjih 
fazah da se s takšnim zvišanjem motivira taksne zavezance k 
pravočasnemu plačevanju taks. Sprejema pa predlog skupine 
delegatov za Zbor združenega dela občine Tržič, da se takse 
za vpis v sodni register (tarifna številka 21, 22, m 23) zvišajo le 
za 50 odstotkov. Takšno, v primerjavi s praviloma 100 odstot- 
nim zvišanjem drugih taks, manjše povečanje taks za vpis v 
sodni register, je v skladu s prizadevanji za razbremenitev 
gospodarstva glede splošne porabe, opravičuje pa ga tudi 
dejstvo, da so vpisi v sodni register obvezni, medtem ko se 
druge takse plačujejo v postopkih, ki so v dispoziciji s frank. 

V predlogu zakona so v pravdnem, izvršilnem in zapuščin- 
skem postopku takse določene v fiksnih zneskih, glede na to, 
da so se za takšen način določanja taks, ki je v primerjavi s 
sedaj veljavnim izračunavanjem taks v odstotkih bolj enosta- 
ven in mani zamuden, opredelili delegati in delovna telesa 
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zborov in skupščine, podpirajo pa ga tudi redna sodišča. 
Na predlog sodišč je prvi odstavek tarifne številke 3, kjer je 

predpisana taksa za pritožbo, dopolnjen z določitvijo najvišje 
takse za to pravno sredstvo in s tem odpravljena nejasnost o 
vprašanju, koliko lahko znaša najvišja taksa za pritožbo. 

Pri pripravi predloga za predlagatelj ni mogel sprejeti pri- 
pombe skupin delegatov za Zbor združenega dela in za Zbor 
občin občine Tržič, naj se takšno oprostitev (11. člen seda- 
njega zakona) razširi na vse samoupravne interesne skupno- 
sti, na področju družbenih dejavnost/ aH pa vsaj na telesno- 
kulturne skupnosti ter skupnosti zajete v okvir socialnega 
varstva Po sedanjem zakonu so med taksativno določenimi 
subjekti oproščene plačila taks le samoupravne interesne 
skupnosti, ki enakopravno soodločajo s pristojnimi zbori 
družbenopolitičnih skupnosti. Razširitev kroga subjektov, ki 
so plačila taks oproščeni, bi pomenila poseganje v načelne 
opredelitve zakona in bi se s tem presegel obseg sprememb, 
ki je bil opredeljen s sprejemom zakonskega osnutka. 

Predlagatelj se tudi ni strinjal s predlogom istih skupin 
delegatov, da naj se 5. člen zakona spremeni v drugi odstavek 
11. člena zakona. 5. člen je uvrščen med splošne določbe in 
določa, kdaj taksna obveznost v stvareh socialnega varstva 
sploh obstaja (samo, če stranka v postopku ni uspela). 11. 
člen, zajet v poglavju o taksnih oprostitvah, pa določa sub- 
jekte, ki so plačila taks oproščeni, čeprav se takse v postop- 
kih, v katerih so udeleženi, plačujejo. V primerih, ko plačila 
taks oproščena stranka uspe, mora takse, ki bi jih bila dolžna 
plačati ta stranka, plačati stranka, ki ni oproščena, to pa ne 
velja v tistih zadevah, kjer taksne obveznosti sploh ni. Glede 

na to, da 5. in 11. člen zakona urejata dvoje različnih vprašanj, 
ju ni mogoče združiti. Po mnenju predlagatelja pa tudi ni 
razlogov, da bi posegel v sedanjo sistematiko zakona v smislu 
predlagane spremembe. 

V zakonskem predlogu tudi ni upoštevana pripomba sku- 
pine delegatov za Zbor občin občine Tržič, da naj se v zakon 
vnese določba, ki pooblašča republiškega sekretarja za pra- 
vosodje in upravo za izdajo predpisa o načinu prodaje taksnih 
vrednotnic in organizaciji stalnih prodajnih mest, glede na to, 
da veljavni zakon to že ureja in sicer tako, da način prodaje 
določajo skupščine občin (39. člen zakona). 

Iz razloga, ker bi sprememba negativno vplivala na disci- 
plino taksnih zavezancev, pa predlagatelj ni sprejel predloga 
skupine delegatov za področje državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev za Zbor združenega dela 3. 
okoliš Celja, da bi se postopek prisilne izterjave ustavil, če bi 
pristojni upravni organ ugotovil, da je taksni zavezanec takso 
sicer plačal, vendar plačila pri sodišču ni izkazal. Po veljav- 
nem zakonu mora v tem primeru plačati kazensko takso v 
višini 10%. Ker je postopek za prisilno izterjavo takse že 
sprožen - sodišče in upravni organ sta morala opraviti dolo- 
čena opravila - tudi iz tega razloga ni sprejemljivo, da ravna- 
nje taksnega zavezanca, ki ni y skladu z zakonom, ne bi bilo 
sanckionirano. 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih ozi- 
roma dodatnih finančnih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti. Za taksne zavezance pa bo izvajanje zakona pomenilo 
uskladitev finančne obremenitve z gibanjem vrednosti di- 
narja. 

DOLOČBE ZAKONA O SODNIH TAKSAH (URADNI LIST 

SRS, ŠT. 30/78), ZA KATERE SE PREDLAGAJO 

SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE 

2. člen 
Takse se plačujejo: 
1. v pravdnem postopku, 
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb samou- 

pravnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma 
v zvezi z delom, 

3. v nepravdnem postopku, 
4. v zemljiškoknjižnem postopku, 
5. v postopku prisilne poravnave in stečaja, 
6. v postopku za registracijo, 
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo, 
8. v upravnih sporih, 
9. v postopku za zahtevo za sodno varstvo po zakonu o 

prekrških, 
10. v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa. 

5. člen 
V upravnih sporih v stvareh socialnega varstva se taksa 

plača samo, če stranka v postopku ni uspela. 

6. člen 
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni 

kolki) ali gotovini. 
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati 

taksni zavezanec večjo takso kot 500 din. 
(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni 

račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za 
katero je taksa plačana. 

10. člen 
(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. 
(2) Republika odstopa ta prihodek občinam v/razmerju, v 

kakršnem posamezne občine financirajo temeljna sodišča in 
temeljna javna tožilstva. ) 

(3) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

11. člen 
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, druž- 

benopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti rta področju vzgoje in izobraževanja, raz- 
iskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
kmetijske zemljiške skupnosti, Jugoslovanski rdeči križ ter 
tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna 
pogodba ali če velja vzajemnost. 

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče 
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 

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

12. člen 
Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske 

pravice na stanovanjski stavbi in stanovanju v etažni lastnini, 
ter 

- za predlog za vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice 
denarnih zavodov, organizacij združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih organizacij in skupnosti za 
posojila za gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj, stano- 
vanjskih hiš in gospodarskih poslopij. 

13. člen 
(1) Sodišče oprosti plačila taks stranko, če bi bila s plači- 

lom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja 
sama ali se preživljajo njeni družinski člani. 

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

(3) Natančnejše predpise o izdaji potrdila o premoženj- 
skem stanju izda Republiški sekretariat za finance. 

19. člen 
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi 

posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vre- 
dnost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri 
mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas. 

(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka 
ali zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek 
1.500 din. 

22. člen 
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1 v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 6.000 
din; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v 
sporih o varstvu in vzgoji otrok — znesek 1.500 din; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 1.500 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 

preživljanju - znesek 3.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

o odpovedi stanovanjske ali podstanovanjske pogodbe ali v 
sporih za izselitev iz stanovanjskih prostorov, v sporih o 
odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov ali v sporih 
za izselitev - znesek 2.000 din; 

6 če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
pravde - znesek 1.500 din; 

7. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno 
drugače - znesek 4.000 din. 

Sprememba vrednosti med postopkom 

25. člen 
(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne 

glede na to, če se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni 
v naslednjih odstavkih drugače določeno. 

(2) Če ugotovi sodišče po prejšnjem členu novo vrednost, 
se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost, od 
trenutka, ko sodišče sporoči sklep o tem strankam. 

(3) Če se spremeni vrednost zaradi spremembe ali delne 
rešitve zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse spre- 
menjena vrednost za vse tiste vloge in dejanja, ki se vložijo 
oziroma opravljajo po taki spremembi. Če se spremeni vre- 
dnost zaradi izjave stranke v vlogi, se plača taksa po spreme- 
njeni vrednosti tudi za to vlogo. 

(4) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpod- 
bija, se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo 
le vrednost izpodbijanega dela. 

(5) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa 
za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od 
vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom 
izpodbija. 

(6) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o 
stroških postopka ali o stranskih terjatvah, se plača taksa 
samo po znesku stroškov oziroma stranskih terjatev. 

29. člen 
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen 

v 26. oziroma 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to v 
nadaljnjem roku 15 dni za finance pristojnemu upravnemu 
organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec svoje 
stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu 
pa zaznamuje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani 
ta)<si 

(2) Če taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (se- 
deža) v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega 
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odstavka za finance pristojnemu upravnemu organu skup- 
ščine občine, v kateri je sodišče, ali za finance pristojnemu 
upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima taksni 
zavezanec kakšno premoženje. 

(3) Ko prejme za finance pristojni upravni organ Skupščine 
občine sporočilo, izda odločbo, s katero naloži taksnejnu 
zavezancu, naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno 
takso in 50% pribitka nanjo kot kazensko takso. Ce taksni 
zavezanec v tem roku takse ne plača, se obe taksi prisilno 
izterjata in knjižita na račun prihodkov od sodnih taks. 

(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v 
gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se 
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar 
ne več kot 500 din. 

30. člen 
1. Če je taksni zavezanec družbenopravna oseba, ugotovi 

sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska 
taksa in pošlje sklep Službi družbenega knjigovodstva, ki vodi 
žiro račun taksnega zavezanca, da izvrši sklep. 

2. Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu. 

3. Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh od vročitve sklepa. Pri- 
tožba ne zadrži izterjanja takse. 

31. člen 
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo skup- 

nega zneska 20 dinarjev, se ne uporabljajo določbe tega 
poglavja o prisilni izterjavi takse. 

37. člen 
Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira Republiški 

sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

40. člen 
1. Z denarno kaznijo do 10 000 din se za prekršek kaznuje 
pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če nabavi taksne 
vrednotnice v nasprotju z drugim odstavkom prejšnjega člena 
tega zakona. 
2. Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 
1. Vloge 

Tarifna številka 1 
1. Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti za- 
htevka naslednja taksa: 

nad din do din % c,m 

2.000 6 vendar najmanj 100 din 
2.000 5.000 5 od vrednosti in znesek 50 
5.000 10.000 4 od vrednosti in znesek 100 

10.000 20.000 3 od vrednosti in znesek 200 
20.000 50.000 2 od vrednosti in znesek 400 
50.000 100.000 1,5 od vrednosti in znesek 650 

100.000 1 od vrednosti in znesek 1.150 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati 50.000 din. 
2. Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za 
predlog za izvršbo, za odpoved poslovnega prostora ali sta- 
novanjskega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na 
pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 
3. Za predlog, da se dovoli zavarovanje ali izda začasna 
odredba, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za 
zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave pred 
uvedbo postopka, za predlog, naj se prizna odločba tujega 
sodišča v statusnih zadevah, se plača taksa 30 dinarjev. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno zahtevata razvezo za- 

konske zveze, se plača ena sama taksa za tožbo. 
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b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali 
za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, 
vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje za- 
konca, se plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske 
zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

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

č) Za predlog, da se dovoli izvršba ali izda začasen ukrep 
oziroma začasna odredba, se plača ena taksa, tudi tedaj kadar 
je predlaganih več sredstev za izvršbo oziroma zavarovanje, 
ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim, dokler se 
izvršilna zadeva s sklepom ne ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega to- 
ženca, se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek 
vrednosti vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več 
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejan- 
sko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 2 

1. Za sodbo prve stopnje in za sklep v sporih zaradi mote- 
nja posesti se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz 
prvega odstavka tarifne številke 1. 

2. Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

3. Na sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev 
poslovnega ali stanovanjskega prostora, za sklep o predlogu 
za izvršbo, se plača polovico takse iz prvega odstavka te 
tarifne številke. 

4. Za sklep o predlogu za dovolitev zavarovanja ali za 
začasen ukrep oziroma začasno odredbo, za sklep o stroških 
postopka, za sklep o predlogu za obnovo postopka, za sklep, 
s katerim se tožba zavrže, za sklep o predlogu za vrnitev v 
prejšnje stanje, za sklep o predlogu za priznanje odločbe 
tujega sodišča v statusni zadevi se plača taksa 30 din. 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača 

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

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

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

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

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

e) Taksa za plačilni nalo^ in nalog za izpraznitev poslov- 
nega ali stanovanjskega prostora se všteje v takso za odločbo, 
ki jo izda sodišče na ugovor zoper plačilni nalog oziroma v 
takso za poravnavo, če se npr. ne konča s sodbo. 

f) Taksa za odločbo o predlogu za dovolitev izvršbe ozi- 
roma zavarovanja ali začasnega ukrepa oziroma začasne 
odredbe in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predla- 
gana izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži 
predlog oziroma tožba. 

g) Za sklep o dovolitvi izvršbe ali izdaji začasnega ukrepa 
oziroma začasne odredbe se plača ena sama taksa tudi tedaj, 
kadar je bilo določeno o več sredstvih za izvršbo oziroma 
zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 3 
1. Za pritožbo zoper sodbo in sklep v sporih zaradi motenja 

posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne šte- 
vilke 1. 

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

3. Za revizijo se plača enaka taksa kot za pritožbo. 
4. Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o 

odpovedi poslovnih prostorov, za ugovor zoper sklep o izvršbi 
se plača taksa po drugem odstavku tarifne številke 1. 

5. Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje 
ali se predlog zavrne, zoper sklep o predlogu za priznanje 
odločbe tujega sodišča v statusnih zadevah, se plača taksa 60 
din. 

6. Za predlog za obnovo postopka se plača taksa 30 din. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 4 
1. Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 

stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovico 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na 
katero sta se stranki poravnali. 

2. Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 120 
din. 

Pojasnilo: 
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 

nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača 
taksa za poravnavo. 

II. NEPRAVDNI POSTOPKI 

A. Splošne določbe 

1. Predlogi 

Tarifna številka 5 
Za predlog, naj se začne nepravdni postopek, se plača 

taksa 30 din. 
Pojasnilo: 
a) Takse po tarifnih številkah 5 do 8 se plačujejo v vseh 

nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej 
taksni tarifi posebej določene. 

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogre- 
šana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5 do 8. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 6 
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 50 dinarjev. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 7 
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje (v neprav- 

dnih zadevah) se plača taksa 60 din. 
Pojasnilo: 
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 

nosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 8 
Za sodno poravnavo se plača polovico takse, predpisane za 

odločbo. 
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B. Posebne določbe za posamezne vrste 
nepravdnega postopka 

1. Zapuščinski postopek 

Tarifna številka 9 
Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se 

postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača poprečna 
taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

% din nad din do din 
5.000 5 od celotne 60 

vrednosti, vendar 
najmanj 

5.000 10.000 4 od vrednosti in 50 
znesek 

10.000 50.000 3 od vrednosti in 150 
znesek 

2 od vrednosti in 650 
znesek 

1,5 od vrednosti in 1150 
znesek 

1 od vrednosti in 2150 
znesek 

50.000 100.000 

100.000 200.000 

200.000 

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 6.000 
dinarjev. 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno,Jahko 
odredi, naj ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev po 
določbah, ki veljajo za cenitev zapuščine za odmero davka od 
dediščine. Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, 
ki jo ima ob cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, ce jo 
dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklep o dedovanju. 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu se plača 

taksa 100 din. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tarifna številka 11 
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 90 din. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 50 din. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev opo- 

roke, ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 30 din. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpo- 

vedi dediščine se plača taksa 45 din. 
Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nado- 

mesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka. 

3. Delitveni postopek 

Tarifna številka 12 
(1) Za predlog, naj se opravi delitev skupnega premoženja, 

se plača taksa 100 din. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 300 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača 300 din. 

4. Postopek za ureditev meja 

Tarifna številka 13 
(1) Za predlog za ureditev meja se plača taksa 100 dinarjev. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 300 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača taksa 

300 din. 

5. Overitev podpisov, rokopisov in prepisov 

Tarifna številka 14 
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), rokopisa 

ali prepisa se plača taksa 15 din. 
Taksa za overitev rokopisa ali prepisa se plača od vsake pol 

pole (lista). . . 
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se 

plača dvojna taksa. 
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- 

pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uve- 
ljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini. 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbah se plača: 
1) za pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 5.000 din vrednosti 50 din 
nad 5.000 din do 10.000 din vrednosti 100 din 
nad 10.000 din do 50.000 din vrednosti 200 din 
nad 50.000 din vrednosti 0,5% s tem, da najvišja taksa ne sme 
presegati zneska 600 din. 

(2) Ce vrednost pogodbe ni ocenjljiva, se plača taksa 100 
din. 

(3) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se placa 
polovica takse iz točke 1) oziroma točke 2). 

(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi. 
Pojasnilo: 
a) Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija 

združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en 
podpis, če je po predpisih ali praviih pooblaščenih za podpi- 
sovanje dvoje ali več oseb. 

6. Vpisovanje ladij v vpisnike 

Tarifna številka 15 
(1) Za predlog za dovolitev vpisa ladje v vpisnik ladij, se 

plača taksa 100 din. 
(2) Za odločbo o vpisu se plača taksa 300 din. 
(3) Za pritožbo se plača taksa 300 din. 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 50 din. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 
1. Vloge 

Tarifna številka 17 
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 50 din. 
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo 

vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 30 din. 
(J) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se 

plača taksa 50 din. 
(4) Za sklep v pozivnem postopku se placa taksa din. 
Pojasnilo: . . ..... ., ... 
a) če se zahteva z eno vlogo vpis ali izbris v zemljiški knjigi 

več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, pri 
katerih je treba opraviti vpis ali izbris. To velja tudi, kadar gre 
za skupno zastavno pravico in je treba opraviti vpise tudi v 
sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, da stranke v svoji 
vlogi niso izrecno zahtevale teh vpisov. . . » 

b) če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
številke 1, se ne plača takse posebej za zemljiškoknjižni 
P c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točka 3, 4 in 8 tarifne številke 18. 
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2. Vpis 

Tarifna številka 18 
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 

taksa od vrednosti do 500.000 din 1% vendar najmanj 100 din, 
od presežka nad 500.000 din pa 0,5%. 

( 'e. Pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi vknjižba ali predzaznamba lastninske pravice zavezan davku 
od prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do 
500.000 din 0,5%, vendar najmanj 50 din, od presežka nad 
500.000 din pa 0,25%. 

(3) Za vknjižbo ali predzaznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 100 din, 
3) za vpis pravice uporabe na družbenem premoženju 100 

din, 
(4) Za zaznambo se plača taksa 30 din. 
Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati, tudi če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen še gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 
č) k tej tarifni številki. 

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

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

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičene predzaznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice, 
3) za vpis v korist družbenopolitičnih skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje 

in popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice ter za prilagoditev zemljiških knjig de- 
janskemu stanju in stanju v katastru. 

Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo uničenih 
zemljiških knjig, 

5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice 
zaradi pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. 
Ce je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana 
taksa za preseženo vrednost, 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več ne- 
premičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za 
prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremič- 
nino istega lastnika: za omejitev ali utesnitev iste pravice na 
del iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge 
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva 
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja 
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca; 

7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je 

ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in 
če je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJU NAD ORGANIZACIJO 
ZDRUŽENEGA DELA ALI NAD PREMOŽENJEM 
IMETNIKA OBRTI IN V POSTOPKU ZA 
PRISILNO PORAVNAVO 

1. Vloge 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, naj se uvede postopek za prisilno porav- 

navo med organizacijo združenega dela oziroma imetnikom 
obrti in njunimi upniki in za predlog, naj se uvede postopek za 

prisilno poravnavo med stečajnim postopkom, se plača taksa 
30 din. 

(2) Za predlog, naj se uvede stečaj nad organizacijo zdru- 
ženega dela ali nad premoženjem imetnika obrti se plača 
taksa 30 din. 

(3) Za prijavo upnikov vsake posamezne terjatve v stečaj- 
nem postopku se plača taksa 50 din. 

(4) Za prijavo upnikov v postopku za prisilno poravnavo se 
plača taksa 25 din. 

(5) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata v stečaj- 
nem postopku oziroma poravnalnega senata v postopku za 
prisilno poravnavo se plača taksa 100 din 

Pojasnilo: 
Takso po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 je plačati 

tudi v stečaju nad drugo organizacijo in v postopku nad drugo 
organizacijo za prisilno poravnavo med drugo organizacijo in 
njenimi upniki. 

2. Poprečna taksa 

Tarifna številka 20 
(1) Poprečna taksa se plača: 
1) v stečajnem postopku in v postopku za prisilno porav- 

navo med stečajem od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni 
ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase - 2%; 

2) v postopku za prisilno poravnavo izven stečaja od se- 
števka zneskov, s katerimi je bila dosežena poravnava - 1%. 

(2) Če je med stečajnim postopkom prevzeta sanacija orga- 
nizacije združenega dela, se plača polovico poprečne takse iz* 
te tarifne številke. Če je imenovana prisilna uprava, mora to 
takso plačati prisilni upravitelj. Če prisilne uprave ni, pa mora 
plačati takso organizacija združenega dela, za katero je prev- 
zeta sanacija. Taksa se odmerja po garantiranem znesku 
sanatorja. 

Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečjne mase. To takso 

mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organiza- 

cija združenega dela oziroma imetnik obrti, ki je v njegovo 
korist potrjena poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 
1. Vloge 

Tarifna številka 21 
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 30 din. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organiza- 

cijo, se plača ena sama taksa iz prvega odstavka te tarifne 
številke. 

2. Vpis v sodni register 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 

500 din. 
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača 

taksa 100 din. 
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne 

organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se 
plača taksa 700 din. 

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v 
svoji sestavi temeljne organizacije, se plača, poleg takse iz 
tretjega odstavka te tarifne številke, še za vsako temeljno 
organizacijo taksa 300 din. 

(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, 
ustanovitve in konstituiranja skupnosti premoženjskega in 
osebnega zavarovanja se plača taksa 1.500 din. 

(6) Za vpis drugih subjektov vpisa v sodni register se plača 
taksa 700 din. 

(7) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in dru- 
gih podatkov, ki jih določa zakon, se plača taksa 200 din. 

(8) Za vpis sprememb drugih podatkov v organizaciji zdru- 
ženega dela ali drugem subjektu vpisa se plača taksa 200 din. 
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(9) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 100 din. 
(10) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v 

sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za 
vpise polovico takse po tej tarifni številki. 

(11) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka te tarifne 
številke veljajo tudi za vpis ustanovitve oziroma konstituiranja 
kmetijskih in obrtnih zadrug. 

Pojasnilo: 
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke 

veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne 
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju 
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije 
iz sestava delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se 
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej. 

c) Za vpise v zvezi z uvedbo postopka prisilne poravnave ali 
stečajnega postopka se ne plača taksa. 

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 

Tarifna številka 23 
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se 

plača polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega 

odstavka tarifne številke 22. 
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni enoti 

se plača polovica takse iz osmega odstavka tarifne številke 22. 
(4) Za evidentiranje poslovne enote se plača za vsako po- 

slovno enoto taksa 50 din. 
(5) Za vpis spremembe pri evidentirani poslovni enoti se 

plača taksa 30 din. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK ZA ZASEBNO 
TOŽBO 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH 
1. Vloge 

Tarifna številka 27 
(61) Za tožbo zoper upravno odločbo se plača taksa 50 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plačuje tudi za zahtevo 

za varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo za 
varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 60 din. 

(4) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 30 din. 
(5) V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za 

50% iz te tarifne številke in tarifne številke 28 

2. Odločbe 

Tarifna številka 28 
(1) Za sodbo sodišča v postopku v upravnem sporu se plača 

taksa 150 din. 
(2) Za sodbo v zadevah socialnega in zdravstvenega varstva 

se plača taksa 50 din. 

VIII. ZAHTEVA ZA SQDNO VARSTVO 
V POSTOPKU O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 50 din. 
(2) Za odločbo v postopku za zahtevo za sodno varstvo se 

plača taksa 60 din. 

IX. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

1. Vloge 

Tarifna številka 24 
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 

100 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži 
več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžen- 
cev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo 
tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25. 

(2) Za predlog za vrnitev prejšnje stanje se plača taksa 30 
din. 

(3) V postopku za kazniva dejanja, storjena s tiskom ali 
drugimi oblikami informacij, se plača dvojna taksa iz tarifnih 
številk 24, 25 in 26. 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 25 din. Če se izda potrdilo v 

dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 5 din. 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, 

da so bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za 

uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana. 

2. Prepisi 

2. Odločbe 

Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 100 din. 
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 

zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 30 
din. 

Tarifna številka 31 
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov 

iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se 
plača od pol pole izvirnika taksa 20 din. Za vsak nadaljnji 
izvod prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil naprav- 
ljen s samim izvirnikom, se plača od pol pole taksa 10 din. 

(2) Če gre za prepis v tujem jeziku, se poveča taksa iz te 
tarifne številke za 50%. 

(3) Prepis se stranki ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 26 
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za 

pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se 
plača taksa 150 din. 

(2) Za zahtevo za obnovo kazenskega postopka se plača 
taksa 30 din. 

Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 

stran taksa 30 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 15 din. 

(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki 
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od 
pol pole taksa 20 din. 

(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovico takse iz te tarifne številke. 
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(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz 
zemljiških knjig in drugih-javnih knjig o nepremičninah, ki se 
izdajajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega 
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

4. Sodni pologi 

Tarifna številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na za- 

htevo stranke se plača letno od vsakih začetih 1.000 din 
vrednosti taksa 20 din. 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa 
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo. 

(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa. 

5. Protesti 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača po vrednosti 
do 10.000 din 30 din 

nad 10.000 din 60 din. 

6. Pravna pomoč 

Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodi- 

ščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na priprav- 
ljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico 
takse, ki je predpisana za samo vlogo. 

(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača 
1. po vrednosti 

do 5.000 din 180 din 
nad 5.000 do 10.000 din 350 din 
nad 10.000 do 50.000 din 650 din 
nad 50.000 znesek 650 din in 0,1% od celotne vrednosti s 
tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 800 din. 

2. Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 200 
din. 

(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodi- 
ščem, se ne plača takse. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 

stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število sodnih delavcev: 

1. zaradi overitve takse 30 din 
2. zaradi sestave listine taksa 60 din. 

7. Druge zadeve 

Tarifna številka 37 
Za oopomin, s katerim se nekdo opominja, naj plača takso, 

ki bi jo bil dolžan plačati brez opomina, se plača taksa 10 din. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

odraslih oseb (ESA-256) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 1. 
septembra 1983 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O DRUŽBENEM VARSTVU DU- 
ŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH ODRASLIH OSEB, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Borut MIKLA VČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo 
in 

- Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo oblike družbenega varstva du- 

ševno in telesno prizadetih odraslih oseb, pri katerih je ugo- 
tovljeno, da je prizadetost nastala pred 18. letom starosti (v 
nadaljnjem besedilu: invalidi). 

Invalidi po tem zakonu so: 
1. zmerno, težje in težko duševno prizadete odrasle osebe, 
2. najtežje telesno prizadete odrasle osebe, ki niso spo- 

sobne za samostojno življenje in pridobitno delo (v nadalj- 
njem besedilu: telesno prizadeti). 

VARIANTA: 
Prvi odstavek 1. člena se dopolni tako, da se za besedilom 

.»pred 18. letom« doda besedilo »oziroma v času rednega 
šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti«. 

2. člen 
Pravice iz tega zakona lahko uveljavljajo invalidi, ki imajo 

na območju SR Slovenije stalno prebivališče, če je bila nji- 
hova invalidnost ocenjena v SR Sloveniji ter izpolnjujejo 
druge z zakonom določene pogoje. 

Pravice, pridobljene po tem zakonu ne izključujejo pravice 
do usposabljanja in izobraževanja po predpisih o usposablja- 
nju otrok in mladostnikov. 

3. člen 
Oblike družbenega varstva po tem zakonu so: 
1. varstvo v splošnih ali posebnih socialnih zavodih, 
2. varstvo v tuji družini, 
3. nadomestilo za invalidnost. 

4. člen 
Varstvo v splošnih ali posebnih socialnih zavodih obsega: 
1. dnevno varstvo za zmerno in težje duševno prizadete 

osebe ter telesno prizadete, 
2 dnevno, občasno oziroma stalno varstvo, nego in bivanje 

za tiste invalide, ki se zaradi težje oblike prizadetosti ne 
morejo vključiti v dnevno varstvo in delo in ne morejo živeti v 
svoji družini. 

5. člen 
Invalidi, ki ne morejo živeti v svoji družini in nimajo možno- 

sti, da bi se vključili v eno od oblik varstva po prejšnjem členu, 
imajo pravico do varstva v tuji družini. 

6. člen 
Invalidi, ki uživajo varstvo iz 4. ali 5. člena tega zakona, 

prispevajo za kritje stroškov tega varstva po osnovah in meri- 
lih, določenih s samoupravnim splošnim aktom občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

7. člen 
Nadomestilo za invalidnost obsega: 
1. enotni znesek, 
2. dodatek za tujo nego in pomoč. 
Nadomestilo za invalidnost (v nadaljnjem besedilu: nado- 

mestilo) je osebna pravica. 

8. člen 
Invalidi pridobijo pravico do nadomestila z 18. letom staro- 

sti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugo- 
tovljena! kasneje. 

Invalid, ki uživa pokojnino, ne more pridobiti nadomestila, 
lahko pa dobi razliko med pokojnino in nadomestilom, če je 
to višje od pokojnine. 

Invalid, ki v času prejemanja nadomestila pridobi pravico 
do pokojnine, mora uveljaviti to pravico, lahko pa uveljavlja 
razliko do višine nadomestila. 

9. člen 
Do enotnega zneska nadomestila so pod pogoji iz prejš- 

njega člena upravičeni vsi invalidi. 
Enotni znesek znaša najmanj 25% in največ 35% popreč- 

nega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega 
v SR Sloveniji v minulem letu (v nadaljnjem besedilu: čisti 
osebni dohodek). 

10. člen 
Invalid, ki je zaradi invalidnosti odvisen od pomoči in po- 

strežbe druge osebe, je upravičen do dodatka za tujo nego in 
pomoč. 

Dodatek za tujo nego in pomoč znaša največ 30% čistega 
osebnega dohodka. 

Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in 
pomoč se smiselno uporabljajo predpisi s področja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

11. člen 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vsako leto določi 

višino enotnega zneska in višino dodatka za tujo nego in 
pomoč. 

VARIANTA: 
Namesto 9., 10. in 11. člena se vstavita 9. in 10. člen z 

naslednjim besedilom: 

9. člen 
Do enotnega zneska nadomestila so pod pogoji iz prejš- 

njega člena upravičeni vsi invalidi. 
Enotni znesek znaša 35% poprečnega mesečnega čistega 

osebnega dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem 
letu (v nadaljnjem besedilu: čisti osebni dohodek). 

10. člen 
Invalid, ki je zaradi invalidnosti odvisen od pomoči in po- 

strežbe druge osebe, je upravičen do dodatka za tujo nego in 
pomoč. 

Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb, znaša dodatek 30% čistega osebnega 
dohodka, če potrebuje pomoč pri opravljanju večine osnov- 
nih življenjskih potreb, znaša dodatek 20% čistega osebnega 
dohodka. 

Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tuje nego in 
pomoč se smiselno uporabljajo predpisi s podorčja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 
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OPOMBA: Če se sprejme varianta, se 12. in nadaljnji členi 
ustrezno oštevilčijo. 

12. člen • 
Osnova za priznavanje pravic iz tega zakona za zmerno, 

težje in težko duševno prizadete je odločba skupnosti social- 
nega skrbstva o razvrstitvi in napotitvi otrok na usposabljanje, 
za telesno prizadete pa izvid in mnenje invalidske komisije 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji. 

13. člen 
Postopek za priznanje nadomestila vodi pristojni organ 

občinske skupnosti socialnega skrbstva na pobudo upravi- 
čenca ali njegovega zakonitega zastopnika po postopku, ki 
velja za uveljavljanje pravice do materialne pomoči v social- 
nem skrbstvu. 

Nadomestilo za invalidnost, se prizna s prvim dnem nasled- 
njega meseca po vložitvi zahteve, če so izpolnjeni pogoji iz 
tega zakona. 

14. člen 
če upravičenec oziroma zakoniti zastopnik ni zadovoljen z 

dokončno odločbo organa občinske skupnosti socialnega 
skrbstva, lahko v 30 dneh po prejemu dokončne odločbe 
uveljavlja sodno varstvo pred posebnim sodiščem združe- 
nega dela. 

Sodno varstvo pred posebnim sodiščem združenega dela 
lahko uveljavlja tudi, če organ ne odloči v roku, določenem s 
samoupravnim aktom skupnosti. 

15. člen 
Če pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva 

v postopku za priznanje nadomestila ugotovi, da pri osebi, ki 
uveljavlja nadomestilo, še ni bila ocenjena stopnja prizadeto- 
sti, to reši kot predhodno vprašanje. 

dva izvoda odločbe o priznanem nadomestilu Skupnosti so- 
cialnega skrbstva Slovenije ,ki vodi evidenco uživalcev nado- 
mestil. 

17. člen 
Strokovna opravila, potrebna za uveljavljanje pravic po tem 

zakonu, opravljajo centri za socialno delo^Strokovna opravila 
v zvezi z izplačevanjem nadomestil opravlja strokovna služba 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slo- 
venije. 

18. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 

nih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno z osebnom de- 
lom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost ter delavci, ki so v delovnem 
razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi zasebnimi 
delodajalci, zagotavljajo s prispevkom iz osebnega dohodka 
sredstva za nadomestilo. 

Sredstva za zagotavljanje pravice do nadomestila se zbirajo 
v okviru prispevne stopnje za socialno skrbstvo po enotni 
prispevni stopnji. 

Višina enotne prispevne stopnje se določi s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. 

OPOMBA: V kolikor se sprejme varianta k 9. in 10. členu, se 
doda nov 18. a člen: 

18. a člen 
Nominalni znesek nadomestila določi Skupnost socialnega 

skrbstva Slovenije, ki opravi tudi vsakoletno valorizacijo na 
osnovi uradno ugotovljenega porasta čistega osebnega do- 
hodka v preteklem letu. 

Usklajeni zneski nadomestila se izplačujejo od 1. aprila 
dalje. 

16. člen 
Občinska skupnost socialnega skrbstva je dolžna poslati 

19. člen 
Ta zakon začne veljati 1. 1. 1984. 

IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije 
ter Skupnost socialnega varstva Slovenije so na sejah dne 20. 
7. 1983 obravnavali predlog za izdajo Zakona o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Na osnovi pred- 
hodnih razprav so delegati na zborih in na skupščini Skupno- 
sti socialnega varstva Slovenije menili, da je predlog za izdajo 
zakona dobra podlaga za pripravo osnutka ter naložili predla- 
gatelju. da poleg načel in rešitev danih v predlogu za izdajo, 
pri pripravi osnutka upošteva tudi pripombe, predloge in 
mnenja delovnih teles skupščine, pripombe skupin delegatov 
ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval večino pri- 
pomb in usmeritev razen tistih, ki so bile v nasprotju s sploš- 
nim mnenjem o predlaganih rešitvah. 

II. 
Osnutek zakona izhaja iz načel in ciljev, ki so bili oprede- 

ljeni v predlogu za izdajo zakona in potrjeni v javni razpravi. 
To so predvsem naslednja načela in cilji: 
1. zagotoviti družbeno varstvo zmerno, težje in težko du- 

ševno ter težko telesno prizadetim osebam po 18 letu starosti, 
2. določiti oblike družbenega varstva, ki jih ta zakon zago- 

tavlja invalidom m pogoje za uveljavljanje pravic, 
3. zagotoviti solidarnostno zbiranje sredstev za uresničeva- 

nje pravic. 
Zmerno, težje in težko duševno ter težko telesno prizadetim 

otrokom je po veljavni zakonodaji zagotovljeno varstvo in 

vzgoja v predšolski dobi ter usposabljanje in pridobivanje 
delovnih in socialnih navad v organizacijah za usposabljanje. 
Vrzel pri zagotavljanju posebne družbene pomoči se prične 
ob zaključku usposabljanja, ko starši skoraj v celoti prevza- 
mejo skrb za njihovo nadaljnje življenje in socialno varnost. Z 
osnutkom zakona so zajeti invalidi, ki zaradi prizadetosti, kije 
nastopila pred 18 letom starosti, niso sposobni za življenje in 
dolo in se po zaključku usposabljanja ne morejo zaposliti. 

S tem zakonom urejamo status invalida in oblike družbe- 
nega varstva duševno in telesno prizadetih odraslih oseb. Kot 
novo materialno pravico pa uvajamo nadomestilo za invali- 
dnost. 

- Status invalida 
Osnutek zakona določa, da zmerno, težje in težko duševno 

prizadete osebe, ki niso sposobne za samostojno življenje in 
delo, pridobijo lastnost invalida, ko dopolnijo 18 let, če je 
prizadetost nastala pred 18 letom. Lastnost invalidne osebe 
lahko pridobijo tudi najtežje telesno prizadete odrasle osebe, 
ki niso sposobne za samostojno življenje in pridobitno delo z 
dnem ugotovitve invalidnosti, če je ta nastala pred 18 letom. 

Usposabljanje je že urejeno z zakonom o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76). Težko prizade- 
tim je izobraževanje in usposabljanje ter ohranjanje sposob- 
nosti v okviru rednega sistema večinoma podaljšano do 18 
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leta starosti, zato osnutek zakona določa, da je starostna meja 
za pridobitev lastnosti invalidne osebe 18 leto. 

V varianti pa je pravica da pridobijo lastnost invalida razšir- 
jena tudi na osebe, pri katerih je prizadetost nastopila v času 
šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26 leta starosti. 

Lastnost invalida pridobijo zmerno, težje in težko duševno 
ter najtežje telesno prizadeti, če imajo stalno prebivališče v 
SR Sloveniji, in je bila prizadetost ugotovljena po kriterijih in 
merilih, ki jih uporabljajo pristojne samoupravne interesne 
skupnosti in strokovne organizacije v SR Sloveniji. 

- Oblike družbenega varstva 
Osnutek določa, da imajo invalidi pravico do varstva v 

splošnih ali posebnih socialnih zavodih in v tuji družini ter 
pravico do nadomestila za invalidnost. Dejavnost splošnih in 
posebnih socialnih zavodov je opredeljena v Zakonu o social- 
nem skrbstvu (Uradni list SRS, štev. 35/79). Status posebnih 
socialnih zavodov imajo tudi delavnice za delo pod posebnimi 
pogoji, ki se v posameznih občinah razvijajo v različne oblike 
organizacij za varstvo, nego in bivanje glede na potrebe in 
možnosti posamezne občine. Temeljne naloge teh organizacij 
so organizirano varstvo, pridobivanje in ohranjanje socialnih 
in delovnih navad. Tiste invalidne osebe, ki se zaradi prizade- 
tosti ne morejo vključiti v organizacije, ki nudijo dnevno 
varstvo in delo ter ne morejo živeti pri starših, imajo pravico 
do občasnega ali stalnega varstva, nege in bivanja v social- 
nem zavodu ali v tuji družini. 

- Nadomestilo za invalidnost 
Osnutek zakona določa, da imajo invalidne osebe pravico 

do nadomestila za invalidnost, ki ga lahko pridobijo z 18 
letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta 
ugotovljena kasneje, prizadetost pa je nastala pred 18 letom. 
Nadomestilo je sestavljeno iz enotnega zneska, ki ga dobijo 
vsi zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno priza- 
deti invalidi in dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga dobijo 
tisti invalidi , ki so zaradi teže svoje prizadetosti odvisni od 
pomoči in nege druge osebe. Za ugotavljanje upravičenosti 
do dodatka za tujo nego in pomoč se bodo smiselno uporab- 
ljali predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Tisti invalidi, ki so uživalci pokojnine aH pa v času prejema- 
nja nadomestila izpolnijo pogoje za pridobitev pokojnine, 
niso upravičeni do nadomestila, lahko pa uveljavijo razlike do 
višine nadomestila. Nadomestilo bi imelo značaj izvirne in 
osebne pravice, s katerim bi v primeru, da so te osebe vklju- 
čene v katero od oblik družbenega varstva, pokrivali tudi del 
stroškov varstva in oskrbe v teh institucijah. 

Z ureditvijo, ki jo predvidevamo v varianti, bi že v zakonu 
določili višino nadomestila. Z osnovnim tekstom pa dajemo 
možnost, da se višina nadomestila določa v okviru Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. 

- Postopek za priznanje nadomestila 
Postopek za priznanje nadomestila vodi občinska skupnost 

socialnega skrbstva na osnovi odločbe o razvrstitvi in napoti- 
tvi otrok na usposabljanje, če je oseba duševno prizadeta ter 
izvida in mnenja invalidske komisije Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, če je telesno prizadeta. 

Postopek se začne na pobudo upravičenca ali njegovega 
zakonitega zastopnika, vodi pa ga pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva po postopku, ki velja za uve- 
ljavljanje socialnovarstvenih pomoči v socialnem skrbstvu. 
Sodno varstvo pravic do nadomestila je po osnutku zakona 
mogoče uveljavljati pred posebnim sodiščem združenega 
dela. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo vodila enotno 
skupno evidenco o osebah, ki jim je priznano nadomestilo. 
Zato bodo morale občinske skupnosti socialnega skrbstva 
pošiljati dva izvoda odločbe o priznanem nadomestilu repu- 
bliški skupnosti ter jo obveščati o vseh spremembah. Stro- 
kovna služba Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja pa bo nadomestila izplačevala. 

priloga poročevalca 

m. 
Celotno javno razpravo ob predlogu za izdajo zakona je 

mogoče strniti v ugotovitev, da mora naša družbena skupnost 
zagotoviti kontinuirano skrb za tiste občanat ki so že od 
rojstva ali iz mladostne dobe tako duševno in telesno priza- 
deti, da sami niso in si ne bodo nikoli sposobni zagotoviti 
socialne varnosti pa jim je do sedaj tudi družba ni zagotavljala 
v celoti. 

Na tej ugotovitvi temelji tudi osnutek zakona, v katerem pa 
niso upoštevane naslednje pripombe, predlogi in mnenja iz 
javne razprave: 

- Zakon naj zajame vse invalidne osebe, ki jih ni mogoče 
usposobiti za samostojno življenje in delo, ne glede na to, 
kdaj je invalidnost nastopila. 

Ta pripomba je v nasprotju z večinskim mnenjem, da je 
potrebno s tem zakonom zagotoviti pomoč družbene skupno- 
sti tistim skupinam težje duševno prizadetih oseb, ki zaradi 
prizadetosti svojih sposobnosti ne morejo razviti nad sposob- 
nosti otrok in se tudi ne morejo vključiti v programe usposab- 
ljanja po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb, na osnovi katerih bi se lahko zaposlile. Njihovo uspo- 
sabljanje obsega le razvijanje in ohranjanje osnovnih social- 
nih in življenjskih navad. Enako skrb naj bi zagotovili tudi 
osebam, ki zaradi težjih oblik telesne prizadetosti, ki je prav 
tako nastopila pred 18 letom starosti, niso sposobne za samo- 
stojno življenje in pridobitno delo. 

Predlagatelj meni, da glede na navedeno izhodišče, v druž- 
beno varstvo invalidov po tem zakonu ne moremo zajeti oseb, 
pri katerih invalidnost nastopi po 18 letu starosti, saj gre za 
drugačne oblike prizadetosti in je zato pri teh invalidih po- 
udarek na rehabilitaciji oziroma obnovi funkcij, ki so jih pred 
nastankom invalidnosti že imeti in za usposobitev za delo, ki 
ustreza preostalim delovnim zmožnostim. Varstvo teh invali- 
dov je že urejeno z Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb. 

V primeru, da bi bila sprejeta varianta k prvemu odstavku 1. 
člena, pa bo krog upravičencev vendarle razširjen in bi zajel 
vse, ki se redno izobražujejo, vendar najdlje do dopolnitve 26 
leta starosti, tako kot to določa tudi Zakon o družbenem 
varstvu otrok (Uradni list SRS, štev. 35/79). S tem bi se 
nekoliko povečala tudi višina sredstev, potrebnih za zagotovi- 
tev nadomestila za invalidnost. Kakšno bi bilo to povečanje, 
zaenkrat ni mogoče oceniti, ker še ne vemo koliko oseb bi bilo 
dodatno upravičenih do nadomestila. 

- Pri določanju višine nadomestila za invalidnost, bi bilo 
potrebno upoštevati socialno-ekonomski položaj družine. 

Osnutek zakona določa, da je nadomestilo za invalidnost 
osebna pravica invalida, ki se mu prizna, ko dopolni 18 leto 
starosti, če ne prejema pokojnine. Ker z nadomestilom ne bo 
mogoče v celoti pokriti stroškov oskrbe tega invalida, saj se 
ne bo priznavalo glede na dejanske stroške, je bil predlagatelj 
mnenja, da nadomestilo ne more biti odvisno od socialnoeko- 
nomskih razmer družine. Dejstvo je, da so stroški oskrbe za 
tako osebo bistveno višji od predlagane višine nadomestila in 
z njim v bistvu le izravnavamo razliko v stroških preživljanja za 
zdrave in prizadete družinske člane. 

Predlagatelj meni, da pa je pri določanju višine nadome- 
stila, ki ga mora invalid prispevati za kritje stroškov oskrbe v 
tuji družini in drugih oblikah varstva, nege in oskrbe, po- 
trebno upoštevati socialnoekonomske razmere družine, zato 
bodo občinske skupnosti socialnega skrbstva morale v svojih 
samoupravnih splošnih aktih določiti ustrezne osnove. 

- Status invalida po tem zakonu naj pridobijo tudi osebe, ki 
imajo duševne in telesne motnje (kombinirane motnje). 

Predlagatelj meni, da to ni potrebno, ker so tako prizadeti 
(kombinirane motnje) zajeti že na osnovi samo ene ali druge 
oblike prizadetosti. 

- Predlagatelj naj pripravi analizo zakona o usposabljanju 
in zaposlovanju invalidnih oseb. 

Na osnovi raznih analiz in poročil o življenjskih in drugih 
pogojih najtežje duševno in telesno prizadetih oseb, ki so jih 
pripravili Skupnost socialnega varstva Slovenije, Zveza dru- 
štev duševno prizadetih ter Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo, je predlagatelj ocenil, da navedeni zakon 
ustrezno ureja usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb 
z izjemo najtežje duševno in telesno prizadetih oseb, ki so le 
navedene. 

Zato je predlagatelj menil, da ponovna analiza navedenega 

> 17 

< 



zakona ni potrebna in da se določbe osnutka tega zakona ne 
prekrivajo z določbami Zakona o usposabljanju in zaposlova- 
nju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76). 

- Določiti možnost pridobitve statusa invalida s 15 letom 
starosti. 

Dejansko bi bilo možno, da bi v osnutku zakona upoštevali 
da lahko vsi, ki se ne morejo vključiti v nobeno obliko podalj- 
šanega usposabljanja, pridobijo status invalida že s 15 letom 
starosti, vendar s tem še ne bi pridobili pravice. Zato in ker 
predlagatelj meni, da je tudi za najtežje prizadete osebe 
potrebno razvijati oblike podaljšanega usposabljanja, bi mož- 
nost pridobitve statusa invalida s 15 letom starosti, zmanjšala 
prizadevanja za iskanje novih oblik habilitacije in podaljša- 
nega usposabljanja po 15 letu starosti. 

Ker je v načelu osnovni program usposabljanja za prizadete 
podaljšan do 18 leta starosti, se je predlagatelj odločil; da ne 
sprejme tega predloga in s tem podpre prizadevanja za razvi- 
janje oblik podaljšanega usposabljanja. 

IV. 
Sredstva, potrebna za organiziranje oblik družbenega var- 

stva duševno in telesno prizadetih odraslih oseb v splošnih in 
posebnih socialnih zavodih ter za organiziranje varstva v tuji 
družini se že zbirajo v okviru prispevne stopnje občinske 
skupnosti socialnega skrbstva iz osebnega dohodka ter do- 
hodka oziroma prihodka drugih delovnih ljudi in občanov. 
Nadomestilo za invalidnost pa je nova pravica, ki je ni mogoče 
realizirati brez dodatnih sredstev za socialno skrbstvo. Zato 
predvidevamo, da bi se sredstva za zagotavljanje pravice do 
nadomestila zbirala v okviru povečane prispevne stopnje za 
socialno skrbstvo. Višino enotne prispevne stopnje bi dolo- 

čala Skupnost socialnega skrbstva Slovenije s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana. Sredstva se bodo združevala 
po načelu solidarnosti v okviru Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije, ki opravi tudi vsakoletno valorizacijo na osnovi 
porasta osebnega dohodka v preteklem letu. Tako zbrana 
sredstva so namenska sredstva za uresničevanje pravic po 
tem zakonu. 

Z dokončnimi podatki o številu upravičencev do nadome- 
stila, predlagatelj zakona še ne razpolaga: Ti podatki bodo na 
voljo v fazi javne razprave o predlogu zakona. Predvidevamo 
pa, da je upravičencev do nadomestila okoli 3.500, od teh je 
približno 2.800 duševno prizadetih in 700 najtežje telesno 
prizadetih odraslih oseb. Upravičencev do dodatka za tujo 
nego in pomoč bo približno 900. Za izvedbo te pravice bi 
potrebovali finančna sredstva v višini od 220 do 250 milijonov 
dinarjev. 

V. 
Osnutek zakona smo oblikovali tako, da v samoupravnih 

interesnih skupnostih ne bo potrebno oblikovati novih izve- 
denskih in drugih organov za ugotavljanje prizadetosti in za 
odločanje o pravicah po tem zakonu, ker bodo to lahko delali 
že obstoječi organi pri skupnostih socialnega skrbstva in 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji. V zvezi z uresničevanjem pravic po tem zakonu bo 
potrebno opraviti nekatere dodatne naloge v centrih za so- 
cialno delo in v strokovni službi Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Novih nalog bo več 
predvsem v prvem letu izvajanja zakona, ker bo potrebno 
naknadno oceniti ali razvrstiti vse odrasle prizadete osebe, pri 
katerih prizadetost še ni ugotovljena. Novi stalni nalogi pa 
bosta priznanje in izplačevanje nadomestila za invalidnost. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih 

rezerv (ESA-309) 

Ker je v Poročevalcu Priloga IX - 9. 8. 1982 pri objavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-309) pomotoma 
izpadlo besedilo osnutka tega zakona ga objavljamo to- 
krat Bralcem pa se za napako opravičujemo. 

1. člen 
1. člen zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 

11-537/79 in 23-1262/81) se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela (v na- 

daljnjem besedilu: temeljne organizacije) združujejo sredstva 
rezerv v sklade skupnih rezerv po določbah tega zakona in 
odlokov, izdanih na podlagi zakona, in sicer: 

- delavci v temeljnih organizacijah gospodarstva— v sklade 
skupnih rezerv v občini in v republiški sklad skupnih rezerv; 

- delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti, ki 
uresničujejo svobodno menjavo dela v oziroma po samou- 
pravni interesni skupnosti, organizirani za območje občine - v 
sklade skupnih rezerv v občini 

- delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti, ki 
uresničujejo svobodno menjavo dela v oziroma po samou- 
pravni interesni skupnosti, organizirani za območje več občin 
oziroma za območje republike - v republiški sklad skupnih 
rezerv« 

2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se črta tretja alinea. 

3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje za obračun obveznosti združevanja sredstev re- 

zerv v sklad določi skupščina sklada najpozneje do konca 
leta, za katero se združujejo sredstva.« 

4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besedilo: »po stopnjah, dolo- 

čenih v samoupravnih sporazumih o združevanju sredstev 
rezerv v sklade«, nadomesti z besedilom: »po veljavnih stop- 
njah«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»V sklade skupnih rezerv združi temeljna organizacija tisti 

del sredstev rezerv, ki presega znesek povprečnega enome- 
sečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni organizaciji, 
obračunanega za prejšnje leto na način, ki je določen s 
samoupravnim splošnim aktom, oziroma tisti del sredstev 
rezerv, ki presega polovico zneska stanja sredstev rezerv po 
zaključnem računu za prejšnje leto«. 

5. člen 
V 9. členu se črta drugi odstavek. 

6. člen 
V 14. členu se doda naslednje besedilo: »tako, da so pose- 

bej izkazana združena sredstva temeljnih organizacij gospo- 
darstva in združena sredstva temeljnih organizacij družbenih 
dejavnosti«. 

7. člen 
V 16. členu se za prvim dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti 

odstavek, ki se glasijo: 
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se združena 

sredstva rezerv temeljnih organizacij družbenih dejavnosti 

odobravajo tem organizacijam le za namene iz 1. in 2. točke 
orejšnjega odstavka. 

Združena sredstva rezerv temeljnih organizacij družbenih 
dejavnosti se lahko uporabijo za namene iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena šele potem, ko so bili v okviru samou- 
pravne interesne skupnosti v odnosih svobodne menjave dela 
med uporabniki in izvajalci sprejeti ukrepi za pokrivanje ne- 
kritih izgub. 

Dokler združena sredstva rezerv temeljnih brganizacij druž- 
benih dejavnosti niso uporabljena za namene iz drugega 
odstavka tega člena, se lahko uporabljajo za kreditiranje 
izplačila akontacij osebnih dohodkov delavcev v temeljnih 
organizacijah družbenih dejavnosti, preostali del pa za kredi- 
tiranje izplačila akontacij osebnih dohodkov delavcev v te- 
meljnih organizacijah gospodarstva. 

Sredstva rezerv temeljnih organizacij gospodarstva se 
lahko uporabljajo za kreditiranje izplačila akontacij osebnih 
dohodkov delavcev v temeljnih organizacijah družbenih de- 
javnosti, če niso uporabljena za namene iz prvega odstavka 
tega člena«. 

Sedanji drugi postane šesti odstavek. 

8. člen 
Za 16. členom se doda novi 16. a člen, ki se glasi: 

16. a člen 
Organ samoupravne Interesne skupnosti, v okviru ali preko 

katere delavci temeljne organizacije uresničujejo svobodno 
menjavo dela, sprejme pred najetjem kredita iz združenih 
sredstev rezerv družbenih dejavnosti sklep, da bo zagotov- 
ljeno vračilo kredita ob njegovi dospelosti.« 

9. člen 
V 18. členu se za besedami »v temeljnih organizacijah« 

doda beseda: »gospodarstva«. 

10. člen 
Za 29. členom se dodata novi 29 a in 29. b člen, ki se 

glasita: 

29. a člen 
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega zakona 

združijo delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavno- 
sti v sklade skupnih rezerv 50% stanja sredstev rezerv, ugo- 
tovljenega v zaključnem računu za leto 1983. 

29. b člen 
Skupščina sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 

določi stopnjo za obračun obveznosti za združevanje sredstev 
rezerv v sklad za leti 1983 in 1984 za tiste temeljne organiza- 
cije, v katerih delavci niso sprejeli samoupravnega sporazuma 
o združevanju sredstev rezerv v sklad za navedeni leti. 

Skupščine skladov skupnih rezerv v občinah določijo stop- 
nje za obračun obveznosti za združevanje sredstev rezerv v 
sklade za obdobje veljavnosti stopenj, določenih s samou- 
pravnimi sporazumi, za tiste temeljne organizacije, v katerih 
delavci niso sprejeli samoupravnih sporazumov o združeva- 
nju sredstev rezerv « 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1. Po zakonu o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/77) 
združujejo delavci temeljne,organizacije sredstva rezerv v 
sklade skupnih rezerv v skladu z zakonom oziroma odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona. 

Z zakonom o skladih skupnih rezerv, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije dne 28/3-1979 in ga nato 28/7-1981 
dopolnila, je predpisana obveznost združevanja sredstev re- 
zerv v sklade skupnih rezerv v občini in v republiški sklad 
skupnih rezerv. 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejetju zakona o določitvi 
stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki niso 
sprejeli samoupravnega sporazuma, zadolžila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da prouči primernost veljavne uredi- 
tve načina določanja stopnje za obračun obveznosti za zdru- 
ževanje sredstev rezerv in po potrebi predlaga ustrezne spre- 
membe zakona o skladih skupnih rezerv. Hkrati so bile posre- 
dovane pobude organov skladov skupnih rezerv, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in posameznih organizacij združenega 
dela, da je potrebno določiti z zakonom največji znesek sred- 
stev rezerv, ki ga temeljne organizacije združijo v sklade. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvijo se ne spremi- 
njajo temeljna načela in cilji, na podlagi katerih je urejeno 
združevanje sredstev rezerv, v rezervne sklade na območju 
družbenopolitičnih skupnosti. 

2. S spremembo 6. člena zakona o skladih skupnih rezerv se 
predlaga uredTtev, ki bo zagotavljala, da bo temeljna organi- 
zacija v posameznih letih združevala le tisti del sredstev 
rezerv, ki presega znesek enomesečnega osebnega dohodka 
delavcev, obračunanega na način, ki je določen s samouprav- 
nim splošnim aktom, oziroma tisti del, ki presega 50% celot- 
nega zneska svojih rezerv, ugotovljenega z zaključnim raču- 
nom za prejšnje leto. 

To pomeni, da bo na osnovi zakonske določbe preostal po 
vsakoletnem združevanju sredstev rezerv v sklade najmanj 
znesek sredstev rezerv, potreben za izplačilo enomesečnega 
osebnega dohodka, oziroma najmanj polovica celotnega zne- 
ska oblikovanih sredstev rezerv temeljne organizacije. Upo- 
rab a alternativne možnosti v spremenjenem besedilu drugega 
odstavka 6. člena zakona namreč pomeni, da mora v temeljni 
organizaciji po vsakoletnem združevanju sredstev rezerv 
ostati sredstva rezerv najmanj v znesku, ki je večji od obeh 
kategorij, navedenih v zakonski določbi, t. j. znesek enome- 
sečnega osebnega dohodka in 50% zneska stanja sredstev 
rezerv, ugotovljenega po zaključnem računu za leto, za katero 
se sredstva rezerv združujejo. 

3. S spremembami 4., 5., 6. in 9, člena zakona o skladih 
skupnih rezerv se predlaga spremembo postopka določanja 
stopenj za obračun obveznosti združevanja sredstev rezerv v 
sklade skupnih rezerv Stopnje za združevanje sredstev naj bi 
določale skupščine skladov skupnih rezerv, in sicer najka- 
sneje do konca leta, za katero se vrši združevanje 

S predlagano rešitvijo se želi doseči: 
- izenačitev pogojev združevanja sredstev rezerv v sklade 

skupnih rezerv na območju družbenopolitičnih skupnosti za 
vse zavezance; 

- poznavanje pogojev združevanja sredstev rezerv že pred 
iztekom leta, za katerega se združevanje vrši; 

poenostavitev postopka samoupravnega odločanja o vi- 
šini obveznosti za združevanje sredstev rezerv. 

4. S prehodno določbo v 29. b členu se daje pooblastilo 
Skupščini Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in 
skupščinam občinskih skladov skupnih rezerv, da določijo 
stopnje za nepodpisnike samoupravnih sporazumov o zdru- 
ževanju sredstev rezerv' v sklade za obdobje veljavnosti s to- 
pen/, določenih s samoupravnimi sporazumi 

5. Veljavna zakonska ureditev združevanja sredstev rezerv 
se razširja tudi na združevanje sredstev rezerv temeljnih orga- 
nizacij s ppdročja družbenih dejavnosti. Tako je z dopolnitvijo 
1 člena zakona predlagano, da delavci v temeljnih organiza- 
cijah s področja družbenih dejavnosti, ki so organizirani v 

občinskih samoupravnih interesnih skupnostih, združujejo 
del sredstev rezerv v občinske sklade skupnih rezerv. Izvajal- 
ske temeljne organizacije, ki uresničujejo svobodno menjavo 
dela v samoupravnih interesnih skupnostih, organiziranih za 
območje več občin ali za območje republike, pa združujejo 
sredstva rezerv v republiški sklad skupnih rezerv. Takšna 
ureditev je predlagana iz tehle razlogov: 

1. Število organizacij združenega dela družbenih dejavno- 
sti, ki izkazujejo nekrito izgubo, je majhno. Po zaključnem 
računu za leto 1982 je 18 organizacij izkazalo izgubo v višini 
32.751 000 din, le štiri organizacije pa so izkazale nekrito 
izgubo v skupni višini 13.255,000 din. Da bi razreševanje 
vprašanj sanacije nekritih izgub čimbolj približali vzpostav- 
ljeni organizacijski strukturi uresničevanja svobodne menjave 
dela, je z zakonom predlagano združevanje sredstev rezerv na 
občinski ravni le za tiste temeljne organizacije, ki so organizi- 
rane v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih. V ok- 
viru republiškega sklada skupnih rezerv se bodo združevala 
sredstva rezerv za sanacijo izgub tistih temeljnih organizacij, 
ki uresničujejo svobodno menjavo dela za območje več občin 
oziroma za območje republike. Za uporabo združenih sred- 
stev rezerv na obeh ravneh pa je predlagana uvedba pogoja, 
da morajo biti predhodno v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti sprejeti ukrepi za nadomeščanje nekrite izgube v 
odnosih svobodne manjave dela med uporabniki in izvajalci, 
organiziranimi v samoupravni interesni skupnosti Takšen 
predlog je utemeljen tudi z zahtevo, da je potrebno za združe- 
vanje sredstev rezerv družbenih dejavnosti uveljaviti enako 
vlogo občinskih skladov, kakor je uveljavljena pri združevanju 
sredstev rezerv gospodarstva. 

Združena sredstva rezerv temeljnih organizacij s področja 
družbenih dejavnosti se vodijo v skladih Icčeno in uporabljajo 
le za potrebe teh temeljnih organizacij. V kolikor združena 
sredstva niso uporabljena za namene določene z zakonom, se 
lahko uporabljajo tudi za kratkoročno kreditiranje organizacij 
združenega dela s področja gospodarstva, vendar le za izpla- 
čilo akontacij osebnih dohodkov. 

Združena sredstva rezerv temeljnih organizacij družbenih 
dejavnosti se uporabljajo za kritje nekritih izgub teh temeljnih 
organizacij, za kreditiranje izplačevanja akontacij osebnih 
dohodkov v temeljnih organizacijah z motnjami v poslovanju 
med letom in za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov. 
Drugi nameni uporabe združenih sredstev rezerv, ki jih omo- 
goča zakon o sredstvih rezerv, s predlaganim zakonom niso 
navedeni glede na specifičnosti financiranja družbenih dejav- 
nosti-Za vse ostale namene v sanacijah temeljnih organizacij 
s področja družbenih dejavnosti se namreč zagotavljajo sred- 
stva v okviru in preko samoupravnih interesnih skupnosti. 

Z zakonom je tudi predlagano, da temeljne organizacije 
družbenih dejavnosti niso udeležene pri razporejanju skup- 
nega dohodka, doseženega z dejavnostjo skladov (9. člen 
osnutka zakona). Takšna rešitev je predvidena zato, ker te 
temeljne organizacije združujejo del sredstev, ki so jih prido- 
bile v svobodni menjavi dela, zato praviloma niso udeležene 
pri razporejanju materialnih učinkov, nastalih zaradi uporabe 
teh sredstev v času njihove usmeritve v sklade na zakonskih 
podlagah Del sredstev rezerv temeljnih organizacij s po- 
dročja družbenih dejavnosti se na zakonskih osnovah zdru- 
žuje zaradi zagotovitve materialnih pogojev za nujne sanacije 
v tistih primerih, ko v odnosih svobodne menjave dela med 
izvajalci in uporabniki niso bili izvršeni ukrepi za nadomesti- 
tev celotnega presežka odhodkov nad prihodki, ter za zagoto- 
vitev socialne varnosti delavcev v sanirani temeljni organiza- 
ciji Zaradi takšnih razlogov izvedbe zakonske obveznosti 
združevanja sredstev rezerv na področju družbenih dejavno- 
sti je utemeljeno, da temeljne organizacije niso udeležene pri 
razporeditvi skupnega dohodka, doseženega z uporabo zdru- 
ženih sredstev rezerv 

Ker po uveljavitvi zakona o sredstvih rezerv ni prišlo na 
področju družbenih dejavnosti do nobenega združevanja 
sredstev rezerv, je zato s prehodno določbo predlagana ob- 
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veznost, da delavci v temeljnih organizacijah združijo polo- 
vico stanja sredstev rezerv, ugotovljenega z zaključnim raču- 
nom za leto 1983. Na osnovi te določbe je ocenjeno, da bo 
obseg združenih sredstev znašal 1 mlrd din. Združevanje 
sredstev rezerv temeljnih organizacij družbenih dejavnosti bo 
potekalo v enakih rokih, kakor so določeni za temeljne orga- 
nizacije s področja gospodarstva. 

6. V postopku spreminjanja stopenj za obračun obveznosti 
združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv se bo z 
uveljavitvijo tega zakona zmanjšal obseg administrativnih 
opravil v temeljnih organizacijah združenega dela, povezan z 
obravnavo in sprejemanjem vsakokratnih sprememb in do- 
polnitev samoupravnih sporazumov o združevanju v sklade. 

Ustrezno zmanjšanje administrativnih opravil bo doseženo 
tudi pri organih skladov, predvsem v delu, ki se nanaša na 
posredovanje sprememb samoupravnih sporazumov in opra- 
vila spremljanja njihovega sprejemanja. 

Z razširitvijo obveznosti združevanja dela sredstev rezerv na 
temeljne organizacije družbenih dejavnosti se ne ustanavljajo 
novi skladi, niti se ne razširjajo administrativni postopki v 
zvezi z združevanjem sredstev rezerv ter upravljanjem, upo- 
rabo in razpolaganjem z združenimi sredstvi. Sredstva rezerv 
s področja družbenih dejavnosti se združujejo pri že ustanov- 
ljenih skladih, za njihovo upravljanje in uporato pa se uveljav- 
ljajo enaki načini, postopki in opravila, ki so že uresničeni za 
združena sredstva rezerv temeljnic.^anizacij gospodarstva. 

inf 
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