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Poslancem in vodjem poslanskih skupin, 

predsednikom delovnih teles 

S tem pismom vas želim obvestiti, da smo se s pred- 
sedniki zborov Skupščine Republike Slovenije dogovorili 
za bolj usklajeno delo zborov in delovnih teles. Namen 
le, da se zbore razbremeni večkratnega obravnavanja 
istih vprašanj in pogostih prekinitev obravnave ter dol- 
gotrajnih usklajevanj, ki vplivajo tudi na (ne)sklepčnost 
zborov in delovnih teles, vse skupaj pa vpliva na slabšo 
učinkovitost Skupščine Republike Slovenije. Na to so 
opozarjali tako poslanci kot tudi poslanske skupine in 
parlamentarne stranke. 

Dogovorili smo se, da v skladu ozorima v smislu 
poslovniških rešitev dosledno uveljavimo vlogo pristoj- 
nih (matičnih) delovnih teles in to tako, da predsedniki 
zborov ne bodo predlagali uvrstitve določene zadeve 
v dnevni red zborov, dokler matično delovno telo ne 
predloži poročila, iz katerega bo razvidno, da je dolo- 
čena zadeva (zakon ali drug akt) dovolj proučena, 
različni pogledi in mnenja, vključno z amandmaji, pa 
usklajeni v tolikšni meri, da bi praviloma na sejah zborov 
le še odločali. 

Postopek z akti in delo delovnih teles se bo zato 
odvijalo v potrebnem časovnem obdobju in brez pritiska, 
da je že sklicana seja zborov. Modalitete so možne le za 
izjeme, predvidene s poslovnikom. 

Postopek bo torej naslednji: 
— pristojne službe bodo zagotovile, da bodo zakoni (in 

drugi akti), ki jih bodo predsedniku Skupščine Republike 
Slovenije poslali pooblaščeni predlagatelji, takoj objav- 
ljeni v Poročevalcu (razen izjem, kot npr. strogo zaupna 
gradiva ipd.). S tem bodo dani v obravnavo najširšemu 
krogu zainteresiranih. Akti, ki ne bodo predloženi 
v skladu s poslovnikom, bodo poslani predlagatelju v do- 
polnitev. 

— predsednik Skupščine Republike Slovenije bo dode- 
lil zakon ali drug akt v obravnavo pristojnemu matič- 
nemu delovnemu telesu, Zakonodajnopravni komisiji in 
predsednikom pristojnih zborov; kadar predlagatelj ne 
bo vlada, pa tudi v mnenje vladi. 

— matičo delovno telo bo pozvalo druga (zainteresi- 
rana) delovna telesa, poslance in druge zainteresirane 
dejavnike (gospodarsko zbornico, sindikat, banke, zdru- 
ženja, društva ipd.), da mu pošljejo svoja stališča in 
predloge do dneva, ki bo določen za sejo matičnega 
delovnega telesa. Temu telesu bo poslala svoje poročilo 
z vidika svoje pristojnosti tudi Zakonodajnopravna komi- 
sija. 

— matično delovno telo bo zadevo obravnavalo in 
iskalo usklajene rešitve z vsemi, ki se bodo v obravnavo 
vključili. Zato bo pomembno, da se poslanske skupine in 
poslanci v to obravnavo vključijo čimprej po objavi gra- 
div v Poročevalcu, saj bo o seji matičnega delovnega 
telesa to telo vselej obvestilo vodje poslanskih skupin, ti 
pa potem poslance, člane skupin. 

— matično delovno telo bo lahko, glede na zahtevnost 
posamezne zadeve, opravilo večkratno obravnavo in to 
z namenom, da v končnem poročilu predsedniku Skupš- 
čine Republike Slovenije in predsednikom zborov pred- 
loži v največji možni meri usklajene rešitve (sklepe, 
amandmaje). To poročilo bi bilo potem podlaga, da pred- 
sednik Skupščine Republike Slovenije obvesti predsed- 
nike zborov, naj predlagajo uvrstitev določene zadeve 

v dnevni red sej zborov. S sklicem seje zborov bodo torej 
vsi poslanci dobili tudi poročilo matičnega delovnega 
telesa. 

S tako spremenjenim načinom dela se bo bistveno 
povečala odgovornost predsednika in članov matičnih 
delovnih teles pri iskanju, usklajevanju in predlaganju 
usklajenih rešitev. Matično delovno telo bo lahko tudi 
predlagalo, naj se o določenih vprašanjih, o katerih bi 
morda ne uspeli uskladiti pogledov, dogovorijo vodje 
poslanskih skupin in nato nadaljevalo obravnavo. 

Poudariti želim, da bo torej po tem postopku za obrav- 
navo gradiv na razpolago precej več časa kot doslej, pa 
tudi predlagane rešitve bodo lahko usklajene še pred 
sklicem sej zborov. Ta časovni razmak hkrati omogoča, 
da poslanci svoje predloge (npr. zakonov, amandmajev, 
sklepov) vložijo pravočasno s tem, da zakone vselej 
pošljejo predsedniku Skupščine Republike Slovenije (1- 
odst. 267. člena poslovnika) in bi torej predlaganje nepo- 
sredno na sejah zborov poskušali zmanjšati na naj 
manjšo možno mero. 

Hkrati bo potrebno zagotoviti, da se vlada usmeri 
v delo delovnih teles in zlasti matičnega delovnega 
telesa, saj bo omogočena tudi večkrat zelo zahtevna 
obravnava strokovnih vprašanj. O tem bodo potrebni 
dogovori opravljeni tudi z vlado. Spremembi se bo 
morala prilagoditi tudi Zakonodajnopravna komisija zla- 
sti v tem, da bo z vidika svote pristojnosti o gradivu 
poslala svoje poročilo matičnemu delovnemu telesu, 
prav tako pa tudi vlada, ki bo morala sproti reagirati 
zlasti pri predlaganih amandmajih. Le na ta način bo 
mogoče, da bodo lahko matična delovna telesa pravi- 
loma še pred sejo zborov usklajevala tudi predlagane 
amandmaje. 

Izjeme v postopku, urejene v poslovniku, ki odstopajo 
od navedenega običajnega, bodo tako res postale 
Izjeme. Zato je to obvestilo namenjeno vsem poslancem, 

' da bi s skupnimi močmi povečali učinkovitost pri odloča- 
nju na sejah zborov in obseg odločanja prilagodili dejan- 
ski zmogljivosti zborov. 

Predsedniki delovnih teles, službe Skupščine Repu- 
blike Slovenije in zlasti strokovni delavci, imajo 
natančna navodila, kako naj bodo opravljene naloge, da 
bo tak način dela uveljavljen in tudi, kako naj bodo, 
zaradi boljše preglednosti, pripravljena poročila matič- 
nih delovnih teles. Ker bo hkrati z objavo gradiva v Poro- 
čevalcu objavljeno tudi katero je matično delovno telo, ki 
mu bo predsednik Skupščine Republike Slovenije dodelil 
gradivo, bodo lahko vsi zainteresirani sodelovali nepo- 
sredno z matičnim delovnim telesom, torej s predsedni- 
kom ali sekretarjem telesa. Strokovni delavci bodo za 
potrebe delovnih teles sproti pripravljali potrebne stro- 
kovne ocene in preglede predloženih mnenj, pripomb in 
predlogov, da bi bila omogočena čimbolj učinkovita 
obravnava v delovnih telesih. 

V želji, da bi tako spremenjene metode in način dela 
delovnih teles prispevale k učinkovitejši zakonodajni 
oblasti v slovenski državi, vas lepo pozdravljam. 

dr. France Bučar 
Predsednik Skupščine 

Republike Slovenije 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi programa strukturnega prilagajanja in 
gospodarske politike v letu 1922 in politike po posameznih dejavnostih v letu 1922 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

Skupščina Republike Slovenije je ob 
obravnavi programa strukturnega prila- 
gajanja In gospodarske politike v letu 
•992 In politike po posameznih delavno- 
stih v letu 1992 na sejah zborov dne 20. 
j2. 1991 sprejela na podlagi 266. člena 
Poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Skupščina Republike Slovenije se je sez- 
nanila s Programom strukturnega prila- 
gajanja in gospodarske politike v letu 
1992 in ekspozejem predsednika Izvršne- 
ga sveta Skupščine Republike Slovenije 
* omenjenemu gradivu. 

Skupščina poudarja, da dokument opre- 
deljuje strateške cilje, ki naj bi jih dosegli 
v Republiki Sloveniji v letu 1992. Poti in 
načini za njihovo doseganje pa so različ- 
no konkretizirani, netransparentni in pre- 
malo ofenzivni. 

Y času, ko tekoča gospodarska gibanja 
er kratkoročne napovedi povzročajo pe- 

s'mize m v gospodarstvu je po mnenju 
skupščine Republike Slovenije postavi- 
ev optimalnega modela gospodarske 

Politike sicer izredno težavna naloga, re- 
'orrne pa bodo dale rezultate šele v na- 
slednjih letih. Potrebno je najti izhod iz 
Gospodarskega pesimizma in zaustaviti 
gospodarski padec, v čimvečji meri ohra- 
niti obstoječi življenjski standard ter pri- 
dobiti nova tržišča. Devizna politika bi 
korala pospeševati mednarodno trgovi- n° in razvoj trga kapitala. Izgubo jugoslo- 
Ve>nskega trga pa bi morali nadomestiti 
* novimi dejavnostmi, predvsem na po- 
dročju tercialnega sektorja ter razvoja 
malih podjetij. 

* * * 

1. Skupščina Republike Slovenije po- 
udarja, da bo neodvisna suverena država 
Slovenija v letu 1992 morala izvesti ključ- 
ne reforme za prehod v tržno gospodar- 
stvo in za vzpostavitev tržnega sistema: 
lastninjenje podjetij, sanacije bančnega 
sistema, prestrukturiranje podjetij in 
oblikovanje novega partnerstva, kot for- 
maliziranega konsenza osnovnih institu- 
cionalnih sektorjev, ki so ključni za delo- 
vanje gospodarstva. To partnerstvo bo 
slonelo na vsebinskem in formalnem do- 
govoru med sindikati, delodajalci in drža- 
vo o povezanih in pogojevanih potezah 
vsakega od navedenih sektorjev. 

2. V pogojih negativne rasti družbenega 
proizvoda je optimalno ravnovesje med 
gospodarskim razvojem in socialno 
vzdržnostjo možno doseči ob naslednjih 
predpostavkah: 
- Obseg javne porabe ne sme presegati 
lanskoletnega deleža družbenega proiz- 
voda. V njegovem okviru, naj se prioritet- 
no obravnavajo tisti upravičenci oz. seg- 
menti, ki posredno ali neposredno vpliva- 
jo na razvojne tokove. V tem okviru je 
potrebno zlasti zagotoviti racionalizacijo 
in reorganizacijo družbene nadstavbe oz. 
državne uprave. 
- Zagotoviti je treba vodenje politike 
uravnoteženega proračuna, aktivnega te- 
čaja tolarja, ki bi pomenilo izboljšanje 
plačilno bilančnih tokov, izoblikovati 
ustrezne višine deviznih rezerv ter s poli- 
tiko stabilne nacionalne valute zagotovili 
ceno denarja, vendar ne na račun zmanj- 
šanja gospodarske aktivnosti. 
- Zagotoviti je treba ofenziven ciljno ja- 
sen zastavljen koncept gospodarske po- 

litike, ki bo z ukrepi pospeševal inovativ- 
nost, kreativnost, ustanavljanje malega 
gospodarstva, podjetništva in prodor na 
tuje trge. Preko institucij države je po- 
trebno ustvariti pogoje za vzdrževanje 
vezi z jugoslovanskim trgom, saj ga na 
kratek rok ni mogoče nadomestiti. 
- Ekonomska politika naj najhitreje ne- 
posredno zmanjša oz. onemogoči insti- 
tucionalizirano indeksacijo gospodar- 
skega mehanizma (prilagoditi obračun- 
ski sistem, sprejeti protimonopolno za- 
konodajo, revidirati določanje cen go- 
spodarske infrastrukture itd.) ter se spro- 
ti odziva na prekomerno rast cen. 
- Izkoristiti je potrebno vse naravne in 
prometne možnosti, ki jih ima Republika 
Slovenija. Pri tem je potrebno opredeliti 
prometno in transprotno ter komunika- 
cijsko politiko ter zlasti izpeljati sprejeto 
resolucijo o pomorski usmeritvi Republi- 
ke Slovenije. 
- Natančneje je treba opredeliti policen- 
trični razvoj v Republiki Sloveniji ter do- 
ločiti osrednje cilje razvoja na vseh po- 
dročjih gospodarske infrastrukture. 
- Zagotoviti dosledno in ažurno zago- 
tavljanje sredstev za razvoj demografsko 
ogroženih območij ter s tem omogočiti 
izvedbo razvojnih programov v teh okolji. 

3. Skupščina Republike Slovenije zadol- 
žuje svoj Izvršni svet, da pri oblikovanju 
konkretnih ukrepov politik razvoja na po- 
sameznih področjih ter pri njihovi izvedbi 
upošteva pobude in predloge dane na 
sejah zborov ter delovnih telesih Skupš- 
čine Republike Slovenije in pripravi ter 
Skupščini predloži kvantificiran operativ- 
ni program izvedbe zastavljenih ciljev 
(razdelano po panogah, poslovnih siste- 
mih itd.) vzporedno s pripravo in spreje- 
manjem proračuna. 

SKLEPI 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Ocene stanja v turističnem 
gospodarstvu  

skfpščina Republike Slovenije je ob 0oravnavi Ocene stanja v turističnem 
gospodarstvu sprejela naslednje 
sklepe 
'• Kratkoročni ukrepi 

Skupščina Republike Slovenije nalaga: 
'■ Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da v okviru razpoložljivih pro- 
računskih sredstev 
~~ Pri dodelitvi sredstev za intervencije 

9ospodarstvu prednostno obravnava 
dvojno sanacijske programe podjetij in 

nosilcev samostojnega osebnega dela 
v storitvenih, delovno intenzivnih in iz- 
vozno usmerjenih dejavnostih ter na ta 
način razreši vprašanje pomanjkanja te- 
kočih likvidnostnih sredstev v gostinstvu 
in turizmu, ki znaša cca 800 mio SLT; 
- podpre aktivnosti za zagotovitev kre- 
ditov za pripravo turistične sezone v viši- 
ni 700 mio SLT, oziroma da se najame 
tuje kredite in pri teh kreditih zagotovi 
bančno garancijo ter povračilo stroškov 
teh garancij. 

2. Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da usklajeno z Gospodarsko 

zbornico Slovenije oblikuje sistem in or- 
ganiziranost izvajanja turistično promo- 
tivne dejavnosti. 

3. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, da 
v sodelovanju z Ministrstvom za: zunanje 
zadeve, Gospodarsko zbornico Slovenije 
Jn turistično zvezo Slovenije pripravi 
predlog mreže slovenskih turističnih 
predstavništev v tujini in oblikuje službo 
za ugotavljanje stanja na turističnem tr- 
žišču. 

4. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, da 
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
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Slovenije in Turistično zvezo Slovenije 
v letu 1992 okrepi usklajene promotivne 
aktivnosti na domačem in tujem tržišču 
in da v ta namen pridobi potrebna prora- 
čunska sredstva in sredstva turističnega 
gospodarstva. 

5. Zavodu za statistiko Republike Slove- 
nije, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
turizem in gostinstvo pripravi predlog 
prilagoditve statistik in evidenc o turistič- 
nem prometu evropskim standardom. 

6. Banki Slovenije, da izdela metodologi- 
jo za ugotavljanje in spremljanje devizne- 
ga priliva od turizma v Sloveniji v okviru 
projekcije devizne in plačilne bilance 
Slovenije. 

7. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, 
Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtni 
zbornici Slovenije in Turistični zvezi Slo- 
venije, da s svojimi aktivnostmi spodbu- 
jajo udeležence turistične ponudbe, da 
se obnašajo skrajno racionalno, da se 
selektivno prilagajajo tržišču in da si pri- 
zadevajo še naprej ohranjati in izboljše- 
vati kvaliteto storitev, dopolnjevati po- 

nudbo in da se pravočasno pripravijo na 
turistično sezono v prihodnjem letu. 

Skupščina Republike Slovenije pripo- 
roča: 
- poslovnim bankam, da podaljšajo mo- 
ratorij na odplačilo kreditov in obresti za 
čas, ko traja vojna v drugih republikah na 
območju nekdanje Jugoslavije in ni mož- 
nosti, da bi turistični promet v Sloveniji 
normalno potekal. 
II. Dolgoročni ukrepi 
skupščina Republike Slovenije nalaga: 
1. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, da 
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in 
ustreznimi znanstveno-raziskovalnimi 
ustanovami izdela strategijo razvoja tu- 
rizma Slovenije z vidika pomena te dejav- 
nosti za samostojno Slovenijo. V okviru 
strategije bo določen program priprav na 
»leto turizma«. 

2. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, da 
pripravi predlog za izdajo zakona o po- 
speševanju turizma, ki naj opredeli po- 
jem turističnega kraja, povezavo gospo- 
darskih in negospodarskih subjektov na 

vseh ravneh, model pospeševanja in za- 
gotavljanja sredstev za razvoj turizma in 
predvidi ustanovitev sklada za razvoj tu- 
rizma ter svetovalno pospeševalno 
službo. 
3. Ministrstvu za turizem in gostinstvo, da 
iz sredstev turistične takse, upošteva 
sprejete programe, zagotovi financiranje 
promotivnih aktivnosti turističnih društev 
in zvez. 
4. Ministrstvu za notranje zadeve, da 
v novem zakonu o društvih ponovno ure- 
di možnost povezovanja pravnih in fizič- 
nih oseb. 
Skupščina Republike Slovenije pripo- 
roča: 
1. Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da prouči možnost subvenci- 
oniranja dela obrestne mere pri investi- 
cijskih posojilih za razvoj turizma. 

2. Poslovnim bankam, da upoštevajo 
specifiko turistične dejavnosti pri investi- 
cijskih posojilih za razvoj turizma podalj- 
šajo dobo odplačil kreditov in ponovno 
vpeljejo moratorij za odplačilo glavnice 
in obresti. 

POROČILO 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izvajanju stanovanjskega zakona 

Predsednik Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije je od Vlade Republike Slovenije zahteval, 
da pripravi poročilo o problematiki stanovanjskih razme- 
rij. Pri izvajanju stanovanjskega zakona se namreč 
pojavlja vrsta vprašani na lastninskem, pogodbenona- 
jemnem in socialnem področju. 

Vlada je poročilo o izvajanju stanovanjskega zakona 
pripravila in ga v republiško skupščino poslala 21. janu- 
arja 1992, kjer ga bo obravnaval Družbenopolitični zbor, 
dodeljeno pa je bilo tudi skupščinskemu Odboru za ure- 
janje prostora ter stanovanjska vprašanja. 

Obdobje po sprejetju stanovanjskega zakona (Ur. I. RS, št. 18/ 
91) je izrazito obeleženo s procesom privatizacije stanovanj, 
ki je odprl tudi nekatera vprašanja vsebinske narave. Drugih 
vprašanj praviloma ne zasledimo, zato se tudi v tem poročilu 
dotikamo le vprašanj, povezanih s privatizacijo. 

I. Posebna vprašanja glede upravičenosti nekaterih skupin 
imetnikov stanovanjske pravice do nakupa stanovan|a 

Posebna vprašanja glede upravičenosti nekaterih skupin 
imetnikov stanovanjske pravice do nakupa stnovanja 

Probleme, ki so vplivali oziroma vplivajo na privatizacijo sta- 
novanj, lahko razvrstimo v naslednje vsebinsko zaokrožene 
sklope vprašanj in sicer: 
1. 16. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustanovne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 1/91) je določil, da so fizičnim osebam, ki ob 
uveljavitvi ustavnega zakona, to pa je 25. 6. 1991, nimajo 
državljanstva Republike Slovenije, ob dejanski vzajemnosti, 
do ureditve pravic tujih oseb glede nepremičnin, zajamčene 
lastninska pravica in druge stvarne pravice na nepremičninah 
v obsegu, kot jih imajo ob uveljavitvi ustavnega zakona. 

Do ureditve pravic tujih oseb na nepremičninah, fizične osebe 
ne morejo pridobiti lastninske pravice in drugih stvarnih pra- 
vic na nepremičninah na območju Republike Slovenije, razen 
na podlagi dedovanja in ob pogoju dejanske vzajemnosti. 

Ta določba torej preprečuje prodajo stanovanj in stanovanj- 
skih hiš imetnikom stanovanjske pravice, ki ob sklepanju 
kupoprodajne pogodbe niso državljani Republike Slovenije. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s tem določilom, je nična. 

Po ocenah Ministrstva za notranje zadeve bo vloženo za 
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije do 160.000 vlog. 
ki se seveda rešujejo po vrstnem redu prispelosti. 
Omenjena odprta vprašanja, povezana s problematiko držav- 
ljanstva, se delno razrešujejo z možnostjo, da lahko imetnik 
stanovanjske pravice pravico do nakupa stanovanja prenese 
na ožjega družinskega člana, ki pa mora biti državljan Repu- 
blike Slovenije. 
Problematika državljanstva je v precejšnji meri ublažena s sta- 
liščem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, P° 
katerem je rast vrednosti DEM po menjalniškem tečaju ustrez- 
nejši način za določanje vrednosti točke za izračun vrednosti 
stanovanja kot določanje vrednosti točke na osnovi indeksa 
rasti drobnoprodajnih cen. Zaradi gibanja vrednosti DEM P? 
menjalniškem tečaju, ki je dejansko neznatna, se v precejšnji 
meri lajša položaj tistih občanov, ki zaradi časa, ki je potreben 
za pridobitev potrdila o državljanstvu, ta trenutek še n« 
morejo skleniti kupoprodajnih pogdob. 
2. V proces privatizacije stanovanj trenutno ni moč vključiti 
Imetnikov sanovanjske pravice na stanovanjih, ki so po° 
spomeniškim varstvom. Prodajo teh stanovanj zaenkrat p'0' 
prečuje 51. člen zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. '• 
SRS. št. 1/81). Po stanovanjskem zakonu je lastnik v primeru, 
da stanovanja ni dolžan prodati, omogočiti odkup drugeg? 
primernega stanovanja po pogojih privatizacije stanovanj; 
Spomeniško zaščitena stanovanja so v pretežni večini v lasti 
občin, zato je glede na dejansko nezmožnost občin zagotovi" 
imetnikom stanovanjske pravice odkup drugega stanovanja, 
edina smotrna rešitev sprememba 51. člena zakona o naravn1 

in kulturni dediščini, ki bo omogočila odkup tudi teh stano- 
vanj. 
Predvidoma bo Ministrstvo za kulturo v kratkem pripravil" 
zasnovo spremembe 51. člena citiranega zakona. S ten1 
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v zvezi pa je potrebno poudariti, da s predvideno spremembo 
nikakor ne bo postal vprašljiv osnovni namen zakona, to pa je 
varstvo naravne in kutlurne dediščine. 

Tudi zasebni lastniki bodo namreč morali vse posege na 
stanovanju, ki bi se nanašali na zasnovo stanovanja, razpore- 
ditev prostorov, lokacijo vhodov, stopnišč, vseh arhitekturnih 
členov znotraj in zunaj stavbe, okna in podobno, opravljati le 
v sporazumu z ustrezno strokovno organizacijo. 

3. Pri privatizaciji stanovanj so bila zaznana tudi vprašanja 
v zvezi z možnostjo prodaje stanovanj podjetij v stečaju, 
zasebnih delniških družb in stanovanjskih zadrug. 

3a. Glede možnosti odkupa stanovanj podjetij v stečaju je 
zavzeto stališče, da imetniki stanovanjske pravice, ki odkupu- 
jejo stanovanje na način, določen v 119. členu stanovanj- 
skega zakona (z enkratnim plačilom kupnine), so do konca 
stečajnega postopka povsem izenačeni z ostalimi imetniki 
sanovanjske pravice. V primeru pa, da želi imetnik stanovanj- 
ske pravice odkupiti stanovanje na obroke, mora počakati, da 
stečajni upravitelj taka stanovanja proda drugi fizični ali 
pravni osebi. Do konca stečajnega postopka mora namreč biti 
prodano vse premoženje dolžnika in dokončno oblikovana 
stečajna masa. Stečajni upravitelj mora opozoriti bodoče 
kupce, da imajo imetniki stanovanjske prvice oziroma najem- 
niki, ne glede na opravljeno prodajo stanovanja, pravico do 
nakupa teh stanovanj znotraj dvoletnega roka, ki ga predvi- 
deva stanovanjski zakon za privatizacijo stanovanj. To dejstvo 
je potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju cene za ta dejan- 
sko »rizična« stanovanja. 

3b. Ker so se nekatera prejšnja družbena podjetja preobliko- 
vala v delniške družbe pred uveljavitvijo stanovanjskega 
zakona v skladu z zakonom o družbenem kapitalu, po dikciji 
stanovanjskega zakona ni eksplicitno jasno, ali se dolžnost 
prodaje stanovanj nanaša tudi na te pravne osebe ali ne. 
Izhajajoč iz stališča, da zakon o družbenem kapitalu oziroma 
Zakon o podjetjih ni mogel poseči v ustavno zajamčeno stano- 
vanjsko pravico tako, da je s preoblikovanjem pravne osebe 
Postala stanovanjska pravica pravica do uporabe stanovanja 
in s tem pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona ni bilo 
dopustno spremeniti imetniku stanovanjske pravice njegov 
status v imetnika pravice do uporabe stanovanja, je sprejeto 
naslednje stališče: 

~ v primerih, kadar zasebna ali mešana družba ne more 
dokazti, da je stanovanjski sklad, ki ga je pridobila s preno- 
som ali z nakupom, pridobila po realni ceni, pa stanovanj 
noče prodati po določilih, ki zadevajo privatizacijo, je dolžna 
izletniku stanovanjske pravice, priskrbeti drugo primerno sta- 
novanje po določilu 155. člena stanovanjskega zakona, to je 
v roku enega leta, ter mu omogočiti tudi odkup tega stano- 
vanja. 

Omenjeni način, ki je za lastnika manj ugoden od splošnih 
določb o privatizaciji, varuje imetnika stanovanjske pravice 
Pred izgubo pravice zaradi dvomljive privatizacije stanovanj 
v družbeni lastnini! 

~ kolikor so kupci družbenega podjetja res že enkrat realno 
Plačali tudi stanovanjski sklad Skladu za razvoj republike 
Slovenije, so, ne glede na to stanovanje dolžni prodati prejš- 
njemu imetniku stanovanjske pravice, Sklad za razvoj pa jim 
niora pokriti razliko do realno plačane vrednosti za posa- 
mezno stanovanje. 

3c. Z namenom zagotoviti izvajanje koncepta privatizacije 
stanovanj tudi za primere, ko so stanovanja zadrug, ki so se 
Preoblikovala na podlagi zveznega zakona o zadrugah, 
Postala zadružna lastnina, kakor tudi za primere, ko bodo 
s predvidenim sprejemom zakona o zadrugah šele postala 
zadružna lastnina, je predlagano, da se za privatizacijo 
Zadružnih stanovanj in zagotovitev enakopravnega stastusa 
'metnikov stanovanjske pravice na teh stanovanjih z imetniki 
stanovanjske pravice na siceršnjem družbenem stanovanj- 
skem skladu smiselno uveljavi stališče, ki zadeva privatizacijo 

stanovanj delniških družb. Zadruga, ki stanovanja ne bi hotela 
prodati po določilih stanovanjskega zakona, bi bila dolžna 
imetniku stanovanjske pravice priskrbeti drugo primerno sta- 
novanje po 155. členu stanovanjskega zakona ter mu omogo- 
čiti odkup tega stanovanja. 
4. Eno od osrednjih vprašanj, ki spremljajo privatizacijo sta- 
novanj, zadeva posebnosti v stanovanjskem zakonu glede 
možnosti privatizacije stanovanj, ki se bodo vračala prvotnim 
lastnikom na podlagi zakona o denacionalizaciji. Podlaga za 
posebno ureditev v 125. členu zakona je v dimenziji problema, 
ki se ga je Skupščina Republike Slovenije zavedala že ob 
sprejemu zakona. Gre namreč za cca 27.600 stanovanj, ki se 
bodo vračala. Veliko lastnikov, ki jim bodo stanovanja 
vrnjena, se bo sporazumelo z dosedanjimi imetniki stanovanj- 
ske pravice za sporazumem nakup stanovanja po določilih 
tega člena, saj bodo vrnjena stanovanja, ki bodo v glavnem 
tudi trajno zasedena, v limitirano najemnino in obenem trajno 
skrbjo za vzdrževanje stanovanja. Zavedajoč se tega, zakon 
omogoča, da če bi se imetnik, stanovanjske pravice želel 
izseliti, mu gre za potrebe investiranja na drugi lokaciji 30% 
odpravnina in 30% maloobrestni kredit, neodvisno od kriteri- 
jev po stanovanjskem zakonu in siceršnji maloobrestni krediti 
po določbah stanovanjskega zakona. 
Skupščina Republike Slovenije se je ves čas. sprejemanja 
stanovanjskega zakona zavedala dejstva, da so bila stanova- 
nja v družbeni lastnini pridobljena na različne načine. Dejan- 
sko se lahko olastninijo le stanovanja, ki so postala družbena 
lastnina na originaren način, na pa tudi stanovanja, ki so 
postala družbena lastnina na podlagi tako imenovanih zgodo- 
vinskih zakonov in predpisov. 

Ob soočanju stanovanjske pravice z lastninsko pravico biv- 
šega imetnika, je prva pravicao cenjena kot šibkejša, pri 
zakonskih rešitvah pa se je izhajalo iz stališča, da se premože- 
nje, kadar je le mogoče, vrača v naravi, kar je po našem 
mnenju edino ekonomsko izvedljivo. 
II. Pobude za oceno ustavnosti 
Izvajanje stanovanjskega zakona, še posebej v delu, ki zadeva 
privatizacijo stanovanj, je sprožilo več pobud za oceno ustav- 
nosti posameznih določb stanovanjskega zakona. V doseda- 
njem postopku pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, 
ki se je dejansko šele začel, izhajamo iz naslednjih stališč: 
1. V zvezi z usklajenostjo in uveljavitvijo stanovanjskega 
zakona in zakona o denacionalizaciji, menimo, da ustavnost 
113., 117. in 125. člena stanovanjskega zakona, ki opredelju- 
jejo lastništvo stanovanj splošnega ljudskega premoženja, 
postopek privatizacije in poseben postopek za uveljavljanje 
pravice do nakupa stanovanja, vrnjenega upravičencem do 
denacionalizacije, ni vprašljiva in to iz razlogov, ki smo jih 
v tem poročilu že navedli. 
Glede na ustavne pobude, ki izhajajo iz prepričanja, da je 
z določbami stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na lastni- 
njenje in privatizacijo stanovanj, prizadeta ustavna norma, ki 
določa nedotakljivost lastnine, izhajamo iz stališča, da je 
ustavna podlaga, na kateri temelji stanovanjski zakon 3. točke 
XCIX amandmaja k ustavi Republike Slovenije, v kateri je 
določeno, da zakon ureja preoblikovanje družbene lastnine 
v javno lastninno in druge oblike lastnine kakor tudi omejitve 
lastnine. 
Stanovanjski zakon je v členih od 111. do 116. preoblikoval 
družbeno lastnino na stanovanjih in stanovanjskih hišah, 
v javno lastnino in druge oblike lastnine tako, da je tiste 
pravne subjekte, ki so imeli do uveljavitve stanovanjskega 
zakona pravico do uporabe na stanovanjih v družbeni lastnini, 
določil za lastnike stanovanj. Istočasno pa jim je naložil 
breme sklenitve najemne pogodbe za nedoločen čas ali pro- 
daje stanovanja na zahtevo imetnika stanovanjske pravice. 
2. V zvezi s pobudo, da stanovanjski zakon ne upošteva 
dejstva, da so državljani Slovenije v preteklosti različno pri- 
spevali za gradnjo obstoječih družbenih stanovanj, saj so iz 
kosmatih osebnih dohodkov plačevali različni čas različne 
zneske za stanovanjsko izgradnjo, je naše stališče, da stano- 
vanjski zakon spreminja sistem, ki ga za nazaj šteje za legal- 
nega, pri preoblikovanju družbene lastnine v druge oblike 
lastnine pa sledi cilju, poiskati ustrezen način za nadomestilo 
stanovanjske pravice, ki se je kot ustavno zajamčene pravice 
ne da redistribuirati za nazai. 
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3. V zvezi s pobudami za oceno ustavnosti 111. člena stano- 
vanjskega zakona o delu, ki zadeva lastninjenje stanovanj 
bivših družbenopolitičnih organizacij, je bilo izhodišče zako- 
nodajalca za normo 111. člena, da s prenehanjem družbeno- 
političnih organizacij po XCII amandmaju k ustavi Republike 
Slovenije, so sredstva ostala družbena lastnina in niso prišla 
v last političnih organizacij, naštetih v 25. členu zakona o poli- 
tičnem združevanju (Ur. I. SRS, št. 42/89), kakor tudi ne 
sindikatov. Za lastiti si pravno nasledstvo s strani katerokoli 
politične organizacije po našem prepričanju ni ustavne ozi- 
roma zakonske podlage. 

III. Kaj še moteče vpliva na privatizacijo 
Pri izvajanju stanovanjskega zakona naj bi bile opazne tudi 
določene anomalije in nedoslednosti, ki zadevajo še posebej 
plačilo prometnega davka, visoke manipulativne stroške za 
sklenitev kupoprodajnih pogodb, nezakonito obremenjevanje 
kupcev s stanarino in podobno. S tem v zvezi je v javnosti 
najbolj kritično izpostavljena ocena, da bo stanovanjski zakon 
omogočal preprodajo stanovanj oziroma prekupčevanje sta- 
novanja. 
1. Ocenjujemo, da gre pri tem za marginalni problem, margi- 
nalnost problema utemeljujejo tudi naslednje številke. Privati- 
zacija stanovanj zadeva cca 230.000 državljanov Slovenije, pri 
»preprodajah« stanovanjske pravice, razvidnih iz oglasnih 
strani dnevnega časopisja, pa je doslej šlo za vsega skupaj 
cca 2.000 oglasov, pri katerih je le vsak 25. oglas ponujal 
stanovanjsko pravico. Glede na celoten stanovanjski fond so 
dejansko številke o teh oglasih zanemarljive, po svoje pa tudi 
niso presenečenje. Vselej gre namreč računati s tem, da se 
bodo nekateri odrekli stanovanju v zameno za denarno proti- 
vrednost. Pri tem gre za svojevrstno inovacijo nekaterih 
državljanov, ki pa se po našem mnenju ne splača v tolikšni 
meri, kolikor si to sami obetajo. Prvi razlog je v tem, da 
ponudb za tovrstne posle v pričakovani dimenziji ni in drugič, 
bivši imetnik stanovanjske pravice kot prodajalec s privatiza- 
cijo pridobljenega stanovanja vplača ob prodaji tega stanova- 
nja prometni davek po zakonu o davku na promet nepremič- 
nin in davek od dobička iz kapitala kot akontacije dohodnine 
po zakonu o dohodnini, kar pomeni, da se po preteku leta 
doseženi dobiček všteje v osnovo za dohodnino. 
V zvezi z odpravo anomalij na tem področju je Ministrstvo za 
varstvo okolja in urejanje prostora na vse te pojave opozorilo 
pristojne državne organe. Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora je podprlo tudi predvidene spremembe 
davčne zakonodaje, ki bodo tudi po tej plati neposredno 
vplivale na preprečevanje špekulacij v zvezi s privatizacijo 
stanovanj. 
V različnih sredinah so zaznane tudi nekatere druge nedo- 
slednosti pri izvajanju stanovanjskega zakona, ki zadevajo 
prevalitev plačila davka na promet nepremičnin na kupca, ne 
da bi ta s tem dejansko soglašal, nadalje na visoke manipula- 
tivne stroške, ki jih posamezni prodajalci zaračunavajo 
kupcem za pripravo kupnih pogodb kakor tudi na neupravi- 
čeno obremenjevanje kupcev za stanarino za mesec, v kate- 
rem so sklenili kupno pogodbo, kolikor je bila ta sklenjena do 
15. v mesecu. 
3. Po drugi strani zaznavamo tudi ravnanje nekaterih kupcev, 
ki želijo ob mirovanju vrednosti DEM in visokih obresti za 
tolarsko vezavo razdreti kupno pogodbo ter sprožiti ponoven 
postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe šele čez čas. 
V zvezi z vprašanjem, kako ravnati v primeru, kadar kupec 
stanovanja iz kateregakoli razloga ne poravna kupnine 
v zakonsko določenem 60 dnevnem roku, je potrebno opozo- 
riti, da je pravica do nakupa stanovanja, ki jo imajo imetniki 
stanovanjske pravice po stanovanjskem zakonu pravica, ki jo 
lahko v roku dveh let uveljavijo le enkrat. Posledice nepravo- 
časne izpolnitve obveznosti s strani kupca v roku, ki je 
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe po stanovanjskem 
zakonu so lahko za kupca usodne, saj se šteje pogodba, 
kadar dolžnik v roku ne izpolni svoje obveznosti, za razdrto po 
samem zakonu. Le prodajalec lahko v takem primeru ohrani 
pogodbo v veljavi, če po preteku roka nemudoma obvesti 
dolžnika (kupca), da zahteva njeno izpolnitev ali pa vgradi 
v kupoprodajno pogodbo kakšno drugo določilo (npr. določi 
zamudne obresti). Ta pravila se uporabljajo tudi v primerih, 
kadar pogodba še ni bila sklenjena, podana pa je bila zahteva 
za odkup stanovanja, ki je bila kasneje umaknjena. Imetniku 

stanovanjske pravice preostane pravica do sklenitve najemne 
pogodbe za nedoločen čas in uveljavljanje predkupne pra- 
vice, v primeru da se lastnik stanovanja kasneje odloči za 
prodajo le tega. 

IV. Podatki o privatizaciji 
V ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora smo zbrali 
podatke o doslej realiziranih kupoprodajnih pogodbah. 
Podatki so priloženi v tabeli 1. 

ŠTEVILO POGODB OVERJENIH NA DAVČNI 
UPRAVI 

Občina 
Kupo- 

prodajne 
pogodbe 

Skupaj 
štev. 
stan. 

Število 
nacional, 

stan. 

Število Odstotek 
stan. za sklenjenih 
prodajo pogodb 

1 4 5=3-4 6=2:5x100 
Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroškem 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Škofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 

550 
87 

2400 
53 

121 
750 
34 

156 
67 

137 
773 
258 
780 
390 
850 
600 

4000 
2555 

400 
170 
40 

141 
350 

18249 
28 

130 
4500 

45 
140 
870 

3000 
1860 

105 
500 
580 
640 
120 

1100 
102 
100 
200 
540 
290 
170 
500 
179 
900 

50 
575 
497 
350 
356 
420 
100 
240 
265 

1493 
1437 

11603 
909 

1123 
2917 

714 
1519 
1059 
2578 
2227 
1230 
3239 
5948 
2390 
2802 
8163 
8288 
2367 
1589 

601 
952 

1592 
52952 

833 
699 

32125 
487 
607 

3163 
5648 
4523 

736 
3369 
3129 
4705 
1560 
3614 
5314 
667 
967 

2426 
1769 
2046 
1725 
775 

2808 
1506 
1553 
5466 

718 
1924 
7683 
1330 
2361 
3104 

70 
85 

715 
88 
22 

195 
44 

830 
26 
10 

56 
1702 

112 
3 

3800 
38 

• 31 
164 
149 
32 
35 

6991 

16 
8703 

3 
34 

1 
50 
98 
49 

1100 
258 

157 
147 

152 
250 
98 

230 
61 

124 

38 
9 

46 
184 
65 
75 

180 

1423 
1352 

10888 
821 

1101 
2722 
670 
689 

1033 
2568 
2227 
1174 
1537 
5836 
2387 
2802 
4363 
8250 
2336 
1425 
452 
920 

1557 
45961 

833 
683 

23422 
484 
573 

3162 
5598 
4425 

687 
2269 
2871 
4705 
3467 
5314 

667 
2684 
815 

2176 
1671 
2046 
1495 
714 

2684 
1408 
1553 
5428 

. 709 
1878 
7499 
1265 
2286 
2924 

39 
6 

22 
6 

11 
28 

5 
23 

6 
5 

35 
22 
51 

7 
36 
21 
92 
31 
17 
12 
9 

15 
22 
40 

3 
19 
19 
9 

24 
28 
54 
42 
15 
22 
20 
14 

9 
32 

2 
15 
25 
25 
17 

' 8 
33 
25 
34 

4 
37 

9 
49 
19 
6 
8 

10 
9 

Skupaj: 53363 229032 27424 201608 
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Predlog zakona o INDUSTRIJSKI LASTNINI - ESA 484 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17. 1. 1992 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika prt 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta in minister za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slove- 
nije za varstvo industrijske lastnine. 

Predlog zakona o industrijski lastnini bodo obravnavali Druž- 
beno politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija.. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
za splošno gospodarske zadeve kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o industrijski lastnini 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

• 1. člen 

S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo naslednjih 
pravic industrijske lastnine: 
- patenta 
- vzorca in modela 
- blagovne in storitvene znamke 
- označbe porekla blaga. 

2. člen 

Izum se zavaruje s patentom. 

Nove oblike telesa, slike in risbe, blagovni in storitveni znaki 
ter geografska imena proizvodov so znaki razlikovanja. 

Nova oblika telesa, slika in risba se zavaruje z modelom 
oziroma vzorcem. 

Blagovni oziroma storitveni znak se zavaruje z blagovno ozi- 
roma storitveno znamko. 

Geografsko ime proizvoda se zavaruje z označbo porekla 
blaga. 

3. člen 

S priznanjem pravic po tem zakonu pridobijo upravičenci 
materialne in moralne pravice. 

Materialne pravice nosilcev pravic industrijske lastnine obse- 
gajo izključno pravico njihovega gospodarskega izkoriščanja 
in razpolaganja. 

Moralna pravica ustvarjalcev izumov, novih oblik teles, slik in 
risb je, da so označeni v prijavi in vseh listinah, ki se nanašajo 
na patente, modele in vzorce. 

Kadar je izum, nova oblika telesa, slika ali risba dosežek 
ustvarjalnega dela več oseb, so v listinah iz tretjega odstavka 
tega člena vse osebe označene kot ustvarjalci. 

4. člen 

Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji se 
zahteva z vložitvijo ustrezne prijave pri Uradu Republike Slo- • 
venije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: 
Urad). 

Urad sprejema tudi prijave, s katerimi se zahteva varstvo 
izumov ali znakov razlikovanja v tujini, če je to v skladu 
z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, h katerim je 
pristopila Republika Slovenija. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na zaupne 
izume. 

5. člen 

Pravne in fizične osebe, ki so pripadniki tujih držav, uživajo 
glede varstva izumov in znakov razlikovanja v Republiki Slo- 
veniji enake pravice kot domače pravne in fizične osebe 
oziroma domači pripadniki, če to izhaja iz mednarodnih 
pogodb in konvencij ali uporabe načela vzajemnosti. 

Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje. 

V postopku pred Uradom, drugimi upravnimi organi in sodišči 
uveljavljajo tuje pravne in fizične osebe pravice iz tega zakona 
po pooblaščencu, ki se poklicno ukvarja z zastopanjem in je 
domača pravna oseba ali državljan Republike Slovenije. 

6. člen 

Upravni postopek in ostale upravne zadeve, ki se nanašajo na 
pridobitev in varstvo izumov in znakov razlikovanja, opravlja 
Urad. 

Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni 
pritožbe, možen pa je upravni spor. 

7. člen 

Urad je dolžan omogočiti zainteresiranim pravnim in fizičnim 
osebam dostop do svoje dokumentacije o pravicah, s katerimi 
se zavarujejo izumi in znaki razlikovanja, razen tiste doku- 
mentacije, ki je v postopku do objave. 

Urad posreduje informacije o stanju tehnike ter na področju 
informiranja in dokumentacije opravlja druge storitve, za 
katere se plačajo ustrezni stroški. 

Pri Uradu se ustanovi svet Urada kot svetovalno telo za 
strokovno obravnavanje načelnih vprašanj varstva industrij- 
ske lastnine. Člane sveta imenuje minister, pristojen za zna- 
nost in tehnologijo. 
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II. VRSTE PRAVIC, S KATERIMI SE ZAVARUJEJO IZUMI 
IN ZNAKI RAZLIKOVANJA 

1. Patent 
8. člen 

S patentom se zavaruje izum, ki je nov, je dosežen z ustvarjal- 
nim delom na ravni izumiteljstva in je industrijsko uporabljiv. 

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, računalni- 
ški programi in druga pravila, načrti, metode in postopki za 
duhovno aktivnost neposredno kot taki ne štejejo za izume po 
prvem odstavku tega člena. 

9. člen 

Izum je nov, če do datuma vložitve zahteve za priznanje 
patenta (v nadaljnjem besedilu: patentna prijava) ni bil obse- 
žen s stanjem tehnike. 

Šteje se, da je izum obsežen s stanjem tehnike: 
1. če je postal dostopen javnosti z objavo, razstavitvijo, prika- 
zovanjem ali uporabo na način, ki omogoča strokovnjakom, 
da ga lahko uporabljajo; 
2. če se ne razlikuje od izumov, ki so bili prej prijavljeni ali so 
bili pred vložitvijo patentne prijave dostopni javnosti, razen od 
tistih izumov, za katere je bila prijava umaknjena pred objavo 
odločbe o priznanju patenta. 

10. člen 

Informacije o stanju tehnike, ki bi sicer vplivale na presojo 
novosti prijavljenega izuma, se pri tej presoji ne upoštevajo, 
če so postale javnosti dostopne: 
1. z objavo ali kakšno drugo obliko javne predstavitve nepo- 
sredno s strani izumitelja; 
2. zaradi kakšne druge prijave izumitelja, ki sicer ne bi smela 
postati dostopna javnosti, ali zaradi kakšne prijave tretje 
osebe, ki je zadevne informacije pridobila neposredno ali 
posredno od izumitelja, brez njegove vednosti ali privoljenja; 
3. z dejanji tretjih oseb, ki so zadevne informacije pridobile 
neposredno ali posredno od izumitelja. 

Prvi odstavek tega člena velja le v primeru, če so zadevne 
informacije postale dostopne javnosti v roku največ dvanaj- 
stih mesecev pred datumom vložitve prijave oziroma od 
datuma prednostne pravice. 

11. člen 
Šteje se, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom na ravni 
izumiteljstva, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne 
izhaja iz znanega stanja tehnike. 

Izum je industrijsko uporabljiv, če je predmet izuma tehnično 
izvedljiv in se lahko proizvede ali uporabi v gospodarski ali 
drugi dejavnosti. 

12. člen 

S patentom se ne more zavarovati: 
1. izum, katerega objava ali uporaba je v nasprotju z zakonom 
ali moralo; 
2. izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka 
zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem 
ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na snov za 
uporabo pri takšnem postopku. 

13. člen 

Dopolnitev ali izpopolnitev izuma se lahko zavaruje z dopol- 
nilnim patentom. 

2. Model In vzorec 
14. člen 

Z modelom se zavaruje vsakomur vidna nova zunanja oblika 
določenega industrijskega ali obrtnega izdelka oziroma nje- 
govega dela. 

Z vzorcem se zavaruje vsakomur vidna nova slika ali risba, ki 
se da prenesti na določen industrijski ali obrtni izdelek ozi- 
roma na njegov del. 

Z modelom oziroma vzorcem se ne morejo zavarovati foto- 
grafska in kartografska dela, tehnični načrti in skice. 

15. člen 

Oblika telesa, slika in risba so po tem zakonu nove, če se 
bistveno razlikujejo od tistih, ki so bile prej prijavljene ozi- 
roma pred vložitvijo prijave dostopne javnosti v Republiki 
Sloveniji, razen od tistih, za katere je bila prijava umaknjena 
pred objavo odločbe, s katero se prizna model oziroma 
vzorec. 
Na presojo, ali so prijavljena oblika telesa, slika in risba nove, 
ne vpliva, da so postale v obdobju največ šestih mesecev pred 
vložitvijo prijave dostopne javnosti, ne da bi avtor v to privolil. 

16. člen 

Z modelom oziroma vzorcem se ne more zavarovati oblika 
telesa, slika in risba: 
1. katerih objava ali uporaba nasprotuje zakonu ali morali; 
2. ki vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo ali emblem, 
ime in kratico imena kakšne države ali mednarodne organiza- 
cije ali znak, ki jih posnema, razen z dovoljenjem pristojnega 
organa zadevne države ali organizacije; 
3. ki prikazujejo podobo kakšne osebe, razen z njeno privoli- 
tvijo. 

Podoba pokojnika se sme zavarovati samo s privolitvijo nje- 
govega zakonca in otrok, če so živi njegovi starši, pa je 
potrebna tudi njihova privolitev. 

Podoba zgodovinske ali druge umrle znamenite osebnosti se 
sme zavarovati z dovoljenjem pristojnega organa. 

3. Blagovna In storitvena znamka 

17. člen 

Z blagovno oziroma storitveno znamko (v nadaljnjem bese- 
dilu: znamka) se zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu 
namenjen razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali 
podobne vrste. 

Za znamko po tem zakonu se ne štejejo pečat, štampiljka in 
punec (uradni znak za plemenite kovine, mere ipd.). 

18. člen 

Z znamko se sme zavarovati samo znak, ki je primeren za 
razlikovanje blaga oziroma storitev v gospodarskem prometu, 
kot so slika, risba, beseda, izraz, vinjeta, šifra, kombinacija teh 
znakov in kombinacija barv. 

Pri presoji, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga 
oziroma storitev v gospodarskem prometu, se upoštevajo vse 
okoliščine, zlasti pa čas in obseg njegove dotedanje uporabe 
v blagovnem prometu oziroma prometu storitev v Republiki 
Sloveniji. 

19. člen 

Kot znamka se ne more zavarovati znak: 
1. ki nasprotuje zakonu ali morali; 
2. ki ni primeren za razlikovanje blaga oziroma storitev 
v gospodarskem prometu; 
3. ki označuje le vrsto blaga oziroma storitev, njihov namen, 
čas ali način proizvodnje, kakovost, ceno, količino, težo, kraj 
oziroma geografsko poreklo. 
4. ki je v navadi za označevanje posamezne vrste blaga ozi- 
roma storitev; 
5. ki lahko s svojo zunanjo podobo ali vsebino povzroči 
zmedo v gospodarskem prometu, zlasti pa zmoto pri povpreč- 
nem potrošniku glede prometa, vrste ali kakovosti ali drugih 
lastnosti blaga oziroma storitev; 
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6. ki je istoveten z že zavarovanim znakom koga drugega za 
isto ali podobno vrsto blaga ali storitev: 
J- ki je podoben prej zavarovanemu znaku koga drugega za 
isto ali podobno vrsto blaga oziroma storitev, če lahko ta 
podobnost povzroči zmoto pri povprečnem potrošniku; 
8. ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo 
kakovosti ali jih posnema; 
9- ki vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo ali emblem, 
irne ali kratico imena kakšne države ali mednarodne organiza- 
cije ali znak, ki jih posnema, razen z dovoljenjem pristojnega 
organa zadevne države ali organizacije. 

Podoba ali ime kakšne osebe se sme zavarovati samo z njeno 
privolitvijo. 

Podoba ali ime pokojnika se sme zavarovati samo s privoli- 
tvijo njegovega zakonca in otrok, če so živi njegovi starši, pa 
je potrebna tudi njihova privolitev. Podoba ali ime zgodovin- 
ske ali druge znamenite osebnosti se sme zavarovati z dovo- 
ljenjem pristojnega organa. 

20. člen 

če je znak sestavljen iz besed ali črk ali kombinacije besed ali 
črk, so z njegovim varstvom obsežene te besede, črke ali 
kombinacije, njihove transkripcije ali transliteracije, napisane 
s kakršnimi koli črkami, v kakršni koli barvi ali izražene na 
kakršen koli drug način, ter njen prevod v druge jezike. 

21. člen 

Znamka, ki vsebuje napise, besede ali kombinacije črk, ne 
izključuje pravice drugega, da daje z enakimi napisi, bese- 
dami ali kombinacijami črk v promet svoje blago ali storitve, 
če prikazujejo taki napisi, besede ali kombinacije črk njegovo 
ime, firmo ali naziv, ki jih je pridobil v dobri veri. 

Oseba, ki je imela ob prijavi ime, firmo oziroma naziv istove- 
ten z znamko drugega, lahko izpodbija tako znamko za isto ali 
Podobno vrsto blaga oziroma storitev, razen če je imel nosilec 
znamke ob prijavi isto ime, firmo oziroma naziv. 

22. člen 

Z znamko zavarovan znak ne izključuje pravice drugega, da 
uporablja v gospodarskem prometu enak ali podoben znak za 
označevanje blaga oziroma storitev druge vrste. 

Posamezna oseba sme zahtevati varstvo istega znaka za več 
vrst blaga oziroma storitev kot tudi varstvo več različnih 
znakov za isto vrsto blaga oziroma storitev. 

23. člen 

Združenja pravnih in fizičnih oseb, zbornice, poslovne skup- 
nosti, občine ali širše lokalne skupnosti ter organi državne 
uprave lahko zavarujejo določen znak kot kolektivno znamko. 

Pod pogoji iz tega zakona in v skladu s konvencijami lahko 
zavarujejo določen znak kot kolektivno znamko tudi tuje 
pravne osebe. 

24. člen 

Vložnik prijave za priznanje kolektivne znamke mora skupaj 
s prijavo predložiti splošni akt o pogojih podeljevanja pravice 
do uporabe kolektivne znamke. 

Splošni akt iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 
firmo oziroma naziv prijavitelja in naziv organa oziroma 
osebe, ki ga je pooblaščena zastopati oziroma predstavljati, 
določbe o tem, kdo ima pravico uporabljati kolektivno 
znamko in pod kakšnimi pogoji, določbe o pravicah in obvez- 
nostih uporabnikov kolektivne znamke ob kršitvi ter določbe 
o ukrepih in posledicah, če so kršene določbe splošnega 
akta. 

4. Označba porekla blaga 

25. člen 

Z označbo porekla blaga se zavaruje geografsko ime proizvo- 
dov, katerih posebne lastnosti so pretežno odvisne od kraja 
oziroma območja, na katerem so bili proizvedeni, če so te 
lastnosti nastale naravno pod vplivom podnebja ali tal ali 
z ustaljenim načinom in postopkom proizvodnje in obdelave. 

Z označbo porekla blaga se lahko zavaruje tudi ime proizvo- 
dov, če je postalo tako ime po dolgi uporabi v gospodarskem 
prometu splošno znano kot označba, da so proizvodi iz dolo- 
čenega kraja ali z določenega območja. 

26. člen 

Z označbo porekla blaga se ne more zavarovati geografsko 
ime proizvodov, ki je postalo po dolgi uporabi v gospodar- 
skem prometu splošno znano za zaznamovanje določene 
vrste proizvodov. 

27. člen 

Označba porekla blaga se lahko uporabi za zaznamovanje 
naravnih proizvodov, kmetijskih pridelkov, industrijskih proiz- 
vodov in obrtnih izdelkov. 

Z označbo porekla blaga zavarovana geografska imena proiz- 
vodov se ne morejo spremeniti v generična in splošno znana 
imena. 

28. člen 

Urad prizna označbo porekla za določeno vrsto blaga na 
podlagi strokovnega mnenja Gospodarske zbornice Slove- 
nije, ki mora obsegati; geografsko ime proizvoda, ki naj se 
zavaruje z označbo porekla blaga, proizvode, ki smejo v pro- 
met s predlagano označbo porekla proizvoda, kraj oziroma 
območje, s katerega je blago, ki se daje v promet s predla- 
gano označbo porekla, proizvodne lastnosti, ki jih morajo 
imeti proizvodi, da bi smeli v promet z označbo porekla, način 
zaznamovanja proizvodov in natančnejše pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati upravičenci pri uporabi zadevne označbe 
porekla blaga. 

29. člen 

Označba porekla blaga se pridobi z vpisom geografskega 
imena in vrste proizvoda, na katerega se ime nanaša, v regi- 
ster označb porekla blaga. 

Označba porekla blaga se lahko prizna v korist tuje osebe na 
podlagi mednarodnega sporazuma o vzajemnem varstvu 
označb porekla blaga, ki ga je sklenila Republika Slovenija. 

30. člen 

Označba porekla blaga je kolektivna pravica in jo smejo 
uporabljati v gospodarskem prometu tisti, ki to blago proizva- 
jajo in dajejo v promet. 

31. člen 

Neupravičene osebe ne smejo uporabljati označbe porekla 
blaga niti z dodatkom besed: »tip«, »način«, »alla«, »po 
postopku« ipd. 

III. VSEBINA PRAVIC, S KATERIMI SO ZAVAROVANI IZUMI 
IN ZNAKI RAZLIKOVANJA 

32. člen 

Nosilec patenta, modela ali vzorca: 
1. ima izključno pravico v proizvodnji izkoriščati zavarovani 
izum', obliko telesa, sliko ali risbo; 
2. ima izključno pravico dajati v promet predmete, izdelane po 
zavarovanem izumu, obliki telesa, sliki ali risbi; 

poročevalec 9 



3. ima pravico razpolagati s patentom, modelom ali vzorcem; 
4. ima pravico preprečiti izkoriščanje zavarovanega izuma, 
vzorca ali modela v proizvodnji in v pravnem prometu tretjim 
osebam, ki za takšno izkoriščanje nimajo njegovega privo- 
ljenja. 

33. člen 

Če je predmet patenta postopek, obsega patentno varstvo 
tudi snovi in proizvode, ki so neposredno dobljeni s tem 
postopkom. 

34. člen 

Nosilec znamke ima izključno pravico uporabljati znamko 
v gospodarskem prometu za označevanje svojih proizvodov 
oziroma storitev, uporabnik kolektivne znamke pa ima pra- 
vico to znamko uporabljati v skladu s splošnim aktom iz 24. 
člena tega zakona. 

Pravica iz prvega odstavka tega člena obsega tudi uporabo 
znamke na sredstvih za pakiranje, v katalogih, prospektih, 
navodilih, oglasih, računih in korespondenci. 

Znaki, navedeni v osmi in deveti točki 19. člena tega zakona 
ter podobe ali imena zgodovinskih ali drugih osebnosti se 
smejo gospodarsko izkoriščati le s privoljenjem pristojnega 
državnega organa. 

35. člen 

Upravičenec do označbe porekla blaga ima pravico to 
označbo uporabljati v gospodarskem prometu za zaznamova- 
nje tistih proizvodov, na katere se nanaša. 

Pravica iz prvega odstavka tega člena obsega tudi pravico 
uporabe označbe porekla na sredstvih, ki so navedena za 
znamke v drugem odstavku 34. člena tega zakona. 

36. člen 

Pravice iz 32. in 34. člena tega zakona se pridobijo s prizna- 
njem pravice in njenim vpisom v ustrezen register, veljajo pa 
od dneva, ko je bila vložena pravilna prijava. 

Vložnik pravilne prijave patenta, modela, vzorca ali znamke 
pridobi začasno pravico iz 32. in 34. člena tega zakona od 
dneva vložitve zadevne pravilne prijave. 

37. člen 

Veljavnost patenta traja dvajset let, šteto od datuma vložitve 
patentne prijave. 

Veljavnost modela in vzorca traja deset let, šteto od datuma 
vložitve prijave. 

Veljavnost znamke traja deset let, šteto od datuma vložitve 
prijave, vendar se njena veljavnost lahko poljubno mnogokrat 
podaljša. 

Trajanje veljavnosti označbe porekla blaga ni omejeno. 

Če je postal dopolnilni patent temeljni patent, ne more trajati 
dlje, kot bi trajal prvi temeljni patent, na katerega se nanaša 
dopolnilni patent. S prenehanjem veljavnosti temeljnega 
patenta neha veljati tudi dopolnilni patent. 

38. člen 

Nosilec znamke je dolžan znamko uporabljati. 

39. člen 

V postopku za priznanje pravic industrijske lastnine po tem 
zakonu in za vzdrževanje njihove veljavnosti se plačujejo 
pristojbine ter stroški v zvezi z objavo in drugimi storitvami. 

če pristojbine ali stroški v postopku za priznanje pravic niso 
plačani, se prijava zavrže, če pa niso plačane pristojbine za 

vzdrževanje veljavnosti pravice oziroma tudi po opozorilu 
niso plačane v naknadnem roku šestih mesecev, ta pravica 
preneha veljati. 

Kadar so pristojbine iz tretjega odstavka tega člena plačane 
v naknadnem roku, se dodatno plača zamudna pristojbina. 

Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim se določi 
višina pristojbin in stroškov iz prvega odstavka tega člena. 

40. člen 

Priznane pravice iz 37. člena tega zakona prenehajo tudi pred 
rokom, ki je predpisan v navedenem členu, in sicer: 
1. če se nosilec odpove pravici - naslednji dan, ko dobi Urad 
vlogo o odpovedi; 
2. če niso plačane predpisane pristojbine in stroški - nasled- 
nji dan po izteku roka za njihovo plačilo; 
3. na podlagi sodbe oziroma odločbe Urada v primerih, ki so 
predvideni s tem zakonom - z dnem, ki je določen s to 
odločbo; 
4. če je prenehala pravna oseba, ki je upravičenec oziroma če 
je umrla fizična oseba, ki je upravičenec - z dnem smrti, 
razen če ni prešla ta pravica na pravne osebe oziroma na 
dediče fizične osebe. 

41. člen 

Če je v register priznanih pravic vpisana licenca, zastavna ali 
kakšna druga pravica v korist tretje osebe, se nosilec patenta, 
modela ali vzorca oziroma znamke ne more odpovedati svo- 
jim pravicam brez pisnega soglasja tistega, na čigar ime so 
bile vpisane licenca, zastavna ali druga pravica. 

Če nosilec patenta, modela ali vzorca oziroma znamke v dolo- 
čenem roku ne plača predpisane pristojbine, v registru pa so 
vpisane licenca, zastavna ali druga pravica v korist tretje 
osebe, obvesti Urad to osebo, da pristojbina ni plačana ter da 
jo lahko plača v šestih mesecih od dneva obvestila in s tem 
obdrži vpisano pravico. 

Kadar je za varstvo vpisanih pravic nujno, lahko sodišče 
v primeru spora o varstvu vpisanih pravic tretjih oseb odloči, 
da se patent, model ali vzorec oziroma znamka prenesejo na 
osebo, na katere ime je vpisana licenca, zastavna ali kakšna 
druga pravica. 

42. člen 

Če znamka preneha veljati po drugi točki 40. člena tega 
zakona, ima nosilec znamke pravico zahtevati v enem letu od 
prenehanja veljavnosti znamke, naj se znova registrira na 
njegovo ime za isto vrsto blaga ali storitev. 

43. člen 

Vložitev patentne prijave oziroma prijave modela ali vzorca ter 
izdana odločba o priznanju pravice do patenta, modela ozi- 
roma vzorca ne vplivata na pravice drugega, da brez kakršnih 
koli obveznosti uporablja enak izum, obliko telesa, sliko ali 
risbo, če je pred vložitvijo te prijave vestno in nejavno uporab- 
ljal v Republiki Sloveniji tak izum, obliko telesa, sliko ali risbo 
ali je pripravil vse, kar je potrebno za njihovo uporabo. 

IV. POSTOPEK ZA PRIZNANJE PRAVIC, S KATERIMI 
SE ZAVARUJEJO IZUMI IN ZNAKI RAZLIKOVANJA 

1. Skupne določbe 

44'. člen 

Postopek za priznanje patenta, modela ali vzorca oziroma 
znamke se začne z vlogo, ki vsebuje zahtevo za priznanje 
pravice in druge bistvene sestavine, določene s tem zakonom 
(v nadaljnjem besedilu: prijava). 

Za vsak izum, obliko telesa, sliko ali risbo oziroma znak se 
vloži posebna prijava. Ena patentna prijava lahko vsebuje tudi - 
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več izumov, ki so med seboj tako povezani, da pomenijo 
enotno izumiteljsko zamisel. Ena prijava modela ali vzorca 
lahko vsebuje več modelov ali vzorcev, ki se uporabljajo za 
proizvode, razvrščene v isti razred mednarodne klasifikacije 
za industrijske modele in vzorce. 

Urad na vsaki prijavi za izum, model, vzorec ali znamko 
zaznamuje datum in čas prejema prijave, o čemer se prijavite- 
lju izda potrdilo. 

Postopek za priznanje označbe porekla blaga se začne 
s pisno zahtevo za priznanje varstva geografskega imena 
proizvoda. Vlagatelj zahteve je lahko državni organ, občina, 
Širša lokalna skupnost, zainteresirano poslovno združenje ali 
za zadevni kraj oziroma geografsko območje pristojna zbor- 
nica. 

45. člen 

Od datuma in časa prejema pravilne prijave patenta, modela, 
vzorca ali znamke ima prijavitelj prednostno pravico nasproti 
vsakomur, ki za enak izum, obliko telesa, sliko, risbo ali znak 
vloži prijavo pozneje. 

Za prijave, ki jih slovenski državljani, ki bivajo v tujini,pošljejo 
Uradu preko diplomatskih ali konzularnih predstavništev 
Republike Slovenije v tujini oziroma preko diplomatskih ali 
konzularnih predstavništev države, ki zastopa interese Repu- 
blike Slovenije, se prednostna pravica šteje od datuma in 
časa, ko je prijavo prejelo diplomatsko ali konzularno pred- 
stavništvo. 

46. člen 

Patentna prijava ne sme biti pozneje bistveno spremenjena ali 
razširjena s predmetom, za katerega se zahteva varstvo. 

V prijavi modela, vzorca ali znamke se pozneje ne šme 
bistveno spremeniti oblika telesa, slika, risba ali znak ali 
dopolniti seznam proizvodov oziroma storitev. 

47. člen 

Oseba, ki na uradno priznani mednarodni razstavi ali sejmu 
v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici mednarodne 
Unije za varstvo industrijske lastnine razstavi izum, obliko 
telesa, sliko ali risbo ali uporabi znak za označevanje blaga ali 
storitve, lahko v treh mesecih od dneva, ko se razstava ozi- 
roma sejem zapre, zahteva v prijavi prednostno pravico od 
Prvega dne razstavljanja oziroma od dneva uporabe. 

Skupaj s prijavo iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti 
tudi pisno potrdilo pristojnega organa države članice medna- 
rodne Unije za varstvo industrijske lastnine, da gre za uradno 
Priznano mednarodno razstavo oziroma sejem in navesti 
Podatke o vrsti razstave oziroma sejma, kraju, kjer je bila, 
dnevu njenega odprtja in dnevu, ko je bila zaprta, ter o prvem 
dnevu razstavljanja oziroma o dnevu uporabe. 

Potrdilo, da je posamezna razstava oziroma sejem v Republiki 
Sloveniji uradno priznana mednarodna razstava oziroma 
sejem, izda Gospodarska zbornica Slovenije. 

48. člen 

Pripadniku države članice mednarodne Unije za varstvo indu- 
strijske lastnine, ki je v kakšni državi članici te Unije pravilno 
vložil prijavo, se prizna prednostna pravica v Republiki Slove- 
niji od dneva, ko je vložil prijavo, če to zahteva, in sicer za 
Patent v dvanajstih mesecih, za model, vzorec ali znamko pa 
v šestih mesecih od dneva, ko je vložil prvo prijavo. 

I Kdor ima namen uveljaviti prednostno pravico iz prvega 
odstavka tega člena, mora v prijavi, ki je vložena v Republiki 
Sloveniji v roku iz prvega odstavka tega člena, navesti vse 
podatke o prijavi, na katero se sklicuje ter v treh mesecih od 
vložitve zahteve za priznanje prednostne pravice priložiti njen 
Prepis, ki ga overi pristojni organ države članice mednarodne 

Unije za varstvo industrijske lastnine, v kateri je vložil prvo 
prijavo. 

Če se prijavitelj sklicuje na prednostno pravico iz prijave za 
varstvo uporabnega modela, lahko uveljavlja to pravico bodisi 
za patentno prijavo bodisi za prijavo modela ali vzorca. Pri 
tem veljajo roki iz prvega odstavka tega člena. 

49. člen 

S priznanjem prednostne pravice po 47. členu tega zakona se 
ne podaljšujejo roki iz 48. člena tega zakona. 

50. člen 

V primeru spora v zvezi s kršitvijo pravice iz prijave lahko 
prijavitelj zahteva, da Urad vzame prijavo v postopek mimo 
vrstnega reda. 

Zahteve za postopek mimo vrstnega reda ni mogoče vložiti 
pred potekom treh mesecev od dneva prijave. 

Prijavitelj patenta mora v primeru spora iz prvega odstavka 
tega člena postopati po določilih drugega odstavka 68. člena 
in po tretjega odstavka 71. člena tega zakona, prijavitelj 
patenta s skrajšanim trajanjem pa zgolj po določilu drugega 
odstavka 68. člena. 

51. člen 

Prijava mora vsebovati podatke o njenem vložniku in o pra- 
vici, za katero se zahteva varstvo. 

Vloga za priznanje patenta mora vsebovati tudi naziv izuma, ki 
opredeljuje njegov predmet, ter ime izumitelja oziroma nje- 
govo izjavo, da v prijavi ne želi biti naveden. 

52. člen 

Patentna prijava mora imeti naslednje bistvene sestavine: 
opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o stanju 
tehnike oziroma dosedanjih rešitvah in njihovih pomankljivo- 
stih ter opis nove rešitve; enega ali več zahtevkov, kaj naj bo 
s patentom zavarovano (v nadaljnjem besedilu: patentni zah- 
tevki); kratko vsebino izuma (v nadaljnjem besedilu:izvleček); 
skico ali skice izuma, če to je potrebno. Vse sestavine 
patentne prijave morajo biti v skladu s predpisi, ki se izdajo na 
podlagi tega zakona. 

Izum mora biti opisan dovolj jasno in popolno, da ga lahko 
uporabi strokovnjak s področja, na katerega se predmet 
izuma nanaša. 

Obseg patentnega varstva izuma je določen z vsebino patent- 
nih zahtevkov. 

53. člen 

Prijava modela in vzorca mora imeti naslednje sestavine: opis 
telesa oziroma slike ali risbe ter fotografijo ali skico oblike 
telesa oziroma slike ali risbe. 

Iz opisa telesa oziroma slike ali risbe, fotografije ali skice 
oblike telesa oziroma slike ali risbe mora biti razvidno, v čem 
je novost, za katero se zahteva varstvo. 

Prijavi kolektivne znamke se priloži splošni akt iz 24. člena 
tega zakona. 

54. člen 

Šteje se, da je prijava pravilna v predhodnem postopku: 
1. če so za prijavo plačane ustrezne pristojbine; 
2. če je vložena prijava v skladu z drugim odstavkom 44. člena 
tega zakona; 
3. če vsebuje vse ustrezne podatke in bistvene sestavine, 
določene v 51. členu, prvem odstavku 52. člena oziroma 
prvem odstavku 53. člena tega zakona. 
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55. člen 

Najkasneje v roku treh mesecev po prejemu prijave Urad 
preizkusi, ali je ta pravilna v smislu 54. člena tega zakona. 

Če Urad ugotovi, da prijava ni pravilna, pisno z navedbo 
razlogov pozove prijavitelja, naj v roku, ki ne sme biti daljši od 
dveh mesecev od dneva vročitve poziva, vse pomanjkljivosti 
odpravi. Iz upravičenih razlogov sme Urad na zahtevo prijavi- 
telja podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena največ še 
za tri mesece. 

Za vse prijave, v katerih so odpravljene vse pomanjkljivosti 
v rokih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, se prizna 
datum vložitve prve prijave. 

56. člen 

Če prijavitelj v določenem roku ne odpravi vseh pomanjkljivo- 
sti, ki bi jih moral odpraviti po drugem odstavku 55. člena tega 
zakona in zato ni mogoče ravnati po prijavi, se prijava s skle- 
pom zavrže. 

57. člen 

Če je prijava pravilna v smislu 54. člena tega zakona, se 
preizkusi, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje pravice, za 
katero se zahteva varstvo. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za prijavo patenta, za katero 
veljajo posebne določbe o postopku za priznanje patenta. 

58. člen 

Prijava za znamko se preizkusi samo glede na znamke, prej 
zavarovane v Republiki Sloveniji. 

59. člen 

Najkasneje v dvanajstih mesecih od datuma vložitve je 
mogoče med postopkom za priznanje pravice patentno pri- 
javo spremeniti v prijavo modela in obratno. Prijavitelj mora 
skupaj z zahtevo za spremembo prijave predložiti prijavo 
modela oziroma patenta. Spremenjena prijava ima pred- 
nostno pravico prvotne prijave patenta oziroma modela. 

če prijavitelj patenta postopa po drugem odstavku 68. člena 
tega zakona, se rok iz prvega odstavka tega člena ustrezno 
skrajša. 

60. člen 

Pravica se prizna z odločbo, s katero se podeli patent, model, 
vzorec ali znamka tistemu, ki je prvi vložil ustrezno prijavo. 

V postopku za priznanje pravice se tisti, ki je prvi vložil 
prijavo, ki izpolnjuje pogoje za prijavo patenta, šteje za izumi- 
telja oziroma njegovega pravnega naslednika, tisti, ki je prvi 
vložil prijavo, ki izpolnjuje pogoje za priznanje modela ali 
vzorca, pa za ustvarjalca oblike telesa, risbe ali slike oziroma 
za njegovega pravnega naslednika, razen če ni v prijavi dru- 
gače navedeno oziroma če ni z odločbo pristojnega sodišča 
ugotovljeno kaj drugega. 

61. člen 

Če več oseb skupno prijavi patent, model ali vzorec, se 
z odločbo prizna lastnost nosilca patenta oziroma lastnost 
nosilca modela ali vzorca vsakemu prijavitelju. 

Z odločbo iz prvega odstavka tega člena se ne morejo določiti 
medsebojne pravice prijaviteljev patenta oziroma modela ali 
vzorca. 

62. člen 

Urad ne more izdati odločbe o zavrnitvi oziroma odločbe 
o delni ugoditvi zahtevi za priznanje pravice, če ni prej pisno 

seznanil prijavitelja z razlogi, zaradi katerih mu ne more 
priznati zahtevane pravice oziroma je ne more priznati v zah- 
tevanem obsegu, in če prijavitelja ni pozval, da se v primer- 
nem danem roku izreče o teh razlogih oziroma vloženo zah- 
tevo spremeni ali dopolni. Rok iz prvega odstavka tega člena 
se sme na obrazloženo zahtevo prijavitelja podaljšati največ 
za šest mesecev. 

63. člen 

Odločba o priznanju pravice se izda: 
1. za patent - v mejah postavljenih patentnih zahtevkov; 
2. za model ali vzorec - v mejah novosti, razložene s prilože- 
nim opisom na fotografiji ali skici; 
3. za znamko - v mejah predlaganega znaka in priloženega 
seznama blaga oziroma storitev. 

64. člen 

Z odločbo iz 63. člena tega zakona se določi obseg prizna- 
nega varstva in sicer; 
1. za patente - v okviru sprejetih patentnih zahtevkov; 
2. za modele ali vzorce - po sprejeti obliki telesa oziroma 
sprejeti sliki ali risbi, prikazani na sprejetem opisu in fotogra- 
fiji ali skici; 
3. za znamke - po sprejetem znaku in seznamu blaga ozi- 
roma storitev. 

65. člen 

Urad v ustrezni register vpiše priznano pravico, s katero je 
zavarovan izum, znak razlikovanja ali pravica do uporabe 
označbe porekla blaga, kakor tudi vloženo prijavo za patent, 
model, vzorec ali znamko. 

V register iz prvega odstavka tega člena se vpišejo naslednji 
podatki o nosilcu pravice; priimek in ime oziroma firma in 
naziv; poklic oziroma predmet poslovanja, naslov oziroma 
sedež; ime izumitelja oziroma ustvarjalca; datum vložitve pri- 
jave; prednostna pravica; datum objave prijave oziroma 
odločbe o priznanju pravice in datum vpisa v register. 

V register se vpišejo vse kasnejše spremembe, ki se nanašajo 
na nosilca pravice in na pravico samo, kot so ugotovitvena 
odločba, prenos pravice, pogodbena licenca, prisilna licenca, 
zastavna pravica, razglasitev odločbe za nično, prenehanje 
pravice in drugo. 

66. člen 

Urad vodi patentni register, register modelov in vzorcev, regi- 
ster znamk in register označb porekla blaga. 

Registri iz prvega odstavka tega člena so javni. 

67. člen 

Po vpisu pravice v ustrezni register Urad izda nosilcu listino, 
ki vsebuje podatke o priznani pravici, nosilcu pravice, pred- 
nostni pravici, vpisu v register, objavi odločbe o priznanju 
pravice z izdajo listine ter druge predpisane podatke. 

Podatki o pravici, s katero se zavarujejo izumi in znaki razliko- 
vanja, ki je vpisana v register, ter kasnejše odločbe, ki se 
nanašajo na to pravico, se objavijo v uradnem glasilu Urada. 

2. Posebne določbe o postopku za priznanje patenta 

68. člen 

Izvleček patentne prijave ter skica, ki pojasnjuje bistvo izuma 
in izpolnjuje po tem zakonu zahtevane pogoje, se objavita 
v uradnem glasilu Urada po poteku osemnajstih mesecev od 
datuma, ko je bila vložena prijava oziroma od datuma, ko je I 
bila zahtevana prednostna pravica. Po objavi izvleček je pri- 
java v celoti dostopna vsaki zainteresirani osebi. 

Prijavitelj patenta lahko zahteva, da se prijava objavi tudi pred 
potekom roka iz prvega odstavka tega člena, vendar je ni 
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mogoče objaviti pred potekom treh mesecev od datuma vloži- 
tve pri Uradu oziroma od datuma prejema pravilne prijave. 

69. člen 

če je patentna prijava očitno v nasprotju z 8. ali 12. členom 
tega zakona, se zavrne. 

70. člen 

2 dnevom objave patentne prijave se podeli patent, ki se vpiše 
v patentni register. 

Urad izda odločbo o podeljenem patentu, če prijavitelj plača 
predpisane pristojbine in stroške za tisk patentnega spisa 
v predvidenih rokih. 

Za vsak zavarovani izum se tiska poseben patentni spis. 

71. člen 

Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta je nosilec 
patenta ali nosilec izključne pravice iz patenta dolžan Uradu 
predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje 
vse zahteve po določilih 8., 9., in 11. člena tega zakona. 

če nosilec patenta ali nosilec izključne pravice ne postopa po 
prvem odstavku tega člena, veljavnost zadevnega patenta 
preneha najkasneje z dnem, ko poteče deseto leto veljavnosti. 

Nosilec patenta oziroma nosilec izključne pravice iz patenta 
mora dokazilo iz prvega odstavka tega člena obvezno predlo- 
žiti, če toži tretjo osebo zaradi kršitve pravic iz patenta. V tem 
primeru izda Urad po hitrem postopku eno od odločb iz 73. 
člena tega zakona. 

72. člen 

Za dokazilo iz 71. člena tega zakona se šteje eden od nasled- 
njih dokumentov: 
1. podeljeni patent za identični izum, ki ga je po popolnem 
preizkusu priznal katerikoli državni ali mednarodni patentni 
urad, ki ima po 32. členu Konvencije o sodelovanju na 
področju patentov status mednarodne ustanove za pred- 
hodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je skle- 
njen ustrezni sporazum; 
2. strokovno poročilo o preizkusu novosti, ki ga je izdala 
katerakoli ustanova, ki ima po 16. členu Konvencije o sodelo- 
vanju na področju patentov status mednarodne ustanove za 
poizvedbe, ali drug patentni urad, s katerim je sklenjen 
ustrezni sporazum. 

73. člen 

Na podlagi predloženega dokazila Urad ugotovi, v kolikšni 
meri vsebina in obseg patentnih zahtevkov za zadevni izum 
izpolnjujeta vse pogoje iz 8., 9. in 11. člena tega zakona ter 
izda eno od naslednjih odločb: 
1. ugotovitveno odločbo, da izum po zadevnem patentu izpol- 
njuje vse pogoje iz 8., 9. in 11. člena tega zakona ter da tem 
pogojem v celoti ustreza patentni zahtevek ali patentni zah- 
tevki; 
2. ugotovitveno odločbo, da izum le deloma izpolnjuje pogoje 
iz 8., 9. in 11. člena tega zakona, in s katero ustrezno zoži 
obseg nadaljnje veljavnosti patentnega zahtevka ali zah- 
tevkov; 
3. odločbo o razglasitvi ničnosti, če izum ob dnevu vložitve 
patentne prijave ni izpolnjeval pogojev za patentno varstvo. 

74. člen 

Direktor Urada izda natančnejše predpise o tem, kateri 
podatki se vpišejo v register, katere podatke mora vsebovati 
listina iz prvega odstavka 67. člena tega zakona, kateri 
podatki se objavijo po prvem odstavku 68. člena tega zakona, 
ter predpise, s katerimi se natančneje uredijo vprašanja 
v zvezi s postopkom za priznanje pravice. 

75. člen 

Določbe 44. in 74. člena tega zakona se uporabljajo tudi 
v postopku za podelitev patenta s skrajšanim trajanjem, 
dopolnilnega patenta in patenta za zaupne izume, če določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na njihovo podelitev, ne določajo 
drugače. 

Patent s skrajšanim trajanjem 

76. člen 

Razen izuma za postopek, rastlinsko vrsto in živalsko pasmo 
se s patentom s skrajšanim trajanjem lahko zavaruje:1. izum, 
ki izpolnjuje pogoje za patent;2. izum, ki je nov, industrijsko 
uporabljiv in dosežen z ustvarjalnim delom. 

Patent s skrajšanim trajanjem traja deset let, šteto od datuma 
vložitve prijave. 

Patent s skrajšanim trajanjem se zahteva ob vložitvi patentne 
prijave ali najkasneje v dvanajstih mesecih od datuma njene 
vložitve. Po izteku tega roka zahteve ni mogoče preklicati. 

Za patent s skrajšanim trajanjem ne veljajo določbe 71 .,72., in 
73. člena tega zakona. 

Dopolnilni patent 
77. člen 

Če prijavitelj patenta oziroma nosilec patenta dopolni ali 
izpopolni izum, za katerega je vložil patentno prijavo ali dobil 
patent (v nadaljnjem besedilu: temeljna patentna prijava ozi- 
roma temeljni patent), lahko najkasneje v roku osemnajstih 
mesecev od dneva vložitve prijave zahteva dopolnilni patent. 

Če ta zakon ne določa drugače, se z odpovedjo temeljni 
patentni prijavi ustavi postopek v zvezi z dopolnilno patentno 
prijavo. 

-Dopolnilnega patenta ni mogoče zahtevati k patentu s skraj- 
šanim trajanjem. 

78. člen 

Na zahtevo nosilca patenta Urad z odločbo ugotovi, da je 
dopolnilni patent postal temeljni, če je odločba o priznanju 
temeljnega patenta razglašena za nično ali če je patent nehal 
veljati. 

Zahtevo iz prvega odstavka tega člena mora nosilec vložiti 
najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je postala odločba 
o razglasitvi temeljnega patenta za ničnega pravnomočna, 
oziroma od dneva prenehanja njegove veljavnosti. 

79. člen 

Če dopolnilni patent postane temeljni, se lahko drugi dopol- 
nilni patenti na zahtevo nosilca patenta vežejo na ta novi 
patent kot dopolnilni. 

Patent za zaupni Izum 

80. člen 

Prijave za priznanje izumov domačih pravnih in fizičnih oseb, 
ki se nanašajo na obrambo Republike Slovenije, se štejejo za 
zaupne in se vložijo pri upravnem organu, pristojnem za 
obrambo. 

Zoper odločbo upravnega organa, pristojnega za obrambo, 
izdano v upravni zadevi, ki se nanaša na zaupni izum, ni 
pritožbe. 

81. člen 

Če upravni organ, pristojen za obrambo ugotovi, da izum ni 
zaupen, pošlje prijavo Uradu, ki jo obravnava po tem zakonu. 
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82. člen 

Če upravni organ, pristojen za obrambo, po priznanju patenta 
za zaupni izum ugotovi, da izum ni več zaupen, pošlje Uradu 
celotno zadevo, ki se nanaša na ta patent. Ko Urad prejme 
zadevo, vpiše patent v patentni register ter izda nosilcu 
patenta patentno listino in objavi podatke o patentu po dru- 
gem odstavku 67. člena tega zakona. 

83. člen 

Upravni organ, pristojen za obrambo, ima izključno pravico 
izkoriščati zaupni izum in z njim razpolagati. 

Za zaupne izume, zavarovane s patentom, pripada upravi- 
čencu enkratno plačilo ne glede na to, koliko se izum izko- 
rišča za obrambne namene. 

Višino plačila iz drugega odstavka tega člena sporazumno 
določata vložnik prijave in upravni organ, pristojen za 
obrambo. Če sporazuma ne dosežeta, lahko zahteva vložnik 
patentne prijave od pristojnega sodišča, naj višino plačila 
določi v nepravdnem postopku. 

84. člen 

Zaupni izum se ne objavi. 

Varstvo zaupnega izuma v tujini smejo zahtevati domače 
pravne in fizične osebe le z dovoljenjem upravnega organa, 
pristojnega za obrambo. 

85. člen 

Določbe od 80. do 84. člena tega zakona se smiselno uporab- 
ljajo za patentno prijavo za priznanje izumov domačih pravnih 
in fizičnih oseb, ki so pomembni za varnost države. 

Za odločanje o prijavi iz prvega odstavka tega člena je pristo- 
jen upravni organ za notranje zadeve. 

A 

86. člen 

Če Urad prejme prijavo, za katero oceni, da se nanaša na 
zaupni izum, o tem obvesti prijavitelja in ga pozove, naj se 
v danem roku izjasni o oceni Urada. 

Če se prijavitelj z oceno Urada strinja, Urad odstopi prijavo 
v postopek upravnemu organu, pristojnemu za obrambo. 

Če se prijavitelj z oceno Urada ne strinja in svoje menje 
utemelji z dokazi, ki jih Urad sprejme, Urad nadaljuje posto- 
pek za priznanje patenta v skladu s tem zakonom. Če se 
prijavitelj z oceno Urada ne strinja, vendar svojega mnenja ne 
utemelji ali ga ne utemelji z zadostnimi dokazi, izda Urad 
sklep o svoji nepristojnosti in odstopi prijavo upravnemu 
organu, pristojnemu za obrambo. 

V. NIČNOST PRAVIC IN RAZVELJAVITEV ZNAMKE 

1. Ničnost pravic 

87. člen 

Državni organi, združenja pravnih in fizičnih oseb ter vsaka 
domača ali tuja pravna ali fizična oseba lahko pri pristojnem 
sodišču vloži tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, modela, 
vzorca ali znamke. Tožnik mora sodišču predložiti dokaze, da 
ob dnevu vložitve prijave niso bili izpolnjeni pogoji za prizna- 
nje varstva zadevne pravice po tem zakonu. 

Tožbo po prvem odstavku tega člena za ugotovitev ničnosti 
patenta se lahko vloži tudi v primeru, če je bila že izdana 
ugotovitvena odločba po prvi ali drugi točki 73. člena tega 
zakona, ali v primeru, če izum v patentu ni opisan v skladu 
z drugim odstavkom 52. člena tega zakona. 

88. člen 

Sodišče o prejemu tožbe za ugotovitev ničnosti takoj obvesti 
Urad. 

Sodišče obvezno obvesti Urad o pravnomočni sodbi izdani na 
podlagi tožbe. 

Če je predmet tožbe patent, izda Urad po prejemu pravno- 
močne sodbe sodišča eno od odločb v skladu s 73. členom 
tega zakona. 

Določila 73. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
odločbe, izdane na podlagi pravnomočnih sodb, ki se nana- 
šajo na patent s skrajšanim trajanjem, na model, vzorec ali 
znamko. 

89. člen 

Če oseba, ki toži za ugotovitev ničnosti, svojo tožbo med 
postopkom umakne, sodišče o tem takoj obvesti Urad, kate- 
remu tudi dostavi celotni spis. 

Urad ima po lastni presoji pravico, da po uradni dolžnosti 
zahteva od sodišča nadaljevanje postopka. V takem primeru 
Urad vrne celotni spis sodišču. 

2. Razveljavitev znamke 

90. člen 

Če nosilec znamke brez upravičenega razloga več kot pet let 
od dneva, ko je bila znamka vpisana v register oziroma od 
dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena, ne 
uporablja znamke za zaznamovanje blaga oziroma storitev, 
na katere se znamka nanaša, se lahko na zahtevo zainteresi- 
rane osebe izda odločba o prenehanju veljavnosti zadevne 
znamke. Odločba se nanaša na tiste proizvode ali storitve, za 
katere se v postopku ugotovi, da znamka na področju Repu- 
blike Slovenije ni bila uporabljena. 

Pravica do kolektivne znamke lahko preneha tudi, če se 
uporablja v nasprotju s pravilnikom ali splošnimi določbami 
o kolektivni znamki. 

91. člen 

Oseba, ki zahteva razveljavitev znamke, vloži pisno zahtevo za 
razveljavitev pri Uradu. O zahtevi Urad obvesti tistega, ki je 
v registru znamk vpisan kot nosilec znamke, za katero se 
zahteva razveljavitev. 

Če nosilec znamke v treh mesecih od dneva prejetja obvestila 
o zahtevi za razveljavitev znamke pri Uradu ne vloži ugovora 
zoper razveljavitev, Urad znamko razveljavi in izda odločbo iz 
prvega odstavka 89. člena tega zakona. 

Če nosilec znamke v predvidenem roku pri Uradu ugovarja 
razveljavitvi, Urad o tem obvesti tistega, ki zahteva razveljavi- 
tev znamke in zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Na pod- 
lagi pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, s katero se 
ugotovi neuporaba znamke, izda Urad odločbo iz prvega 
odstavka 89. člena tega zakona. 

V postopku razveljavitve znamke nosilec znamke dokazuje 
uporabo znamke. 

Znamka preneha veljati z dnem izdaje odločbe o prenehanju 
znamke. 

92. člen 

Če oseba, ki zahteva razveljavitev znamke, med postopkom 
umakne svoj zahtevek, lahko Urad postopek nadaljuje po 
uradni dolžnosti ali na zahtevo nosilca znamke. 
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VI. SODNO VARSTVO 

1- Varstvo pravic, s katerimi se zavarujejo izumi in znaki 
razlikovanja 

93. člen 

Tisti, ki krši pravico iz prijavljenega ali zavarovanega izuma, 
oblike telesa, slike, risbe, znaka ali neupravičeno uporablja 
zavarovano geografsko ime proizvoda, je odgovoren za škodo 
po splošnih načelih o povrnitvi škode. 

Tisti, katerega pravica je kršena, lahko poleg odškodnine 
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove 
nadaljnje kršenje. 

če je predmet kršitve patent, s katerim je zavarovan postopek 
za izdelavo nove snovi, se šteje, da je vsaka snov enake 
sestave ali enaka, izdelana po zavarovanem postopku, dokler 
se ne dokaže nasprotno. Dokazno breme nosi tisti, ki tako 
snov izdeluje, pri čemer je treba upoštevati njegov zakoniti 
interes za varovanje poslovne tajnosti. 

94. člen 

Za kršitev pravic, s katerimi so zavarovani izumi in znaki 
razlikovanja, se šteje vsaka-neupravičena uporaba zavarova- 
nega izuma, oblike telesa, slike ali risbe v proizvodnji in 
gospodarskem prometu oziroma zavarovanega znaka ali geo- 
grafskega imena proizvoda v gospodarskem prometu ali neu- 
pravičeno razpolaganje s patentom, modelom ali vzorcem, 
znamko ali označbo porekla blaga. 

Za kršitev modela, vzorca, znamke in označbe porekla blaga 
se šteje tudi njihovo posnemanje. 

Posnemanje po drugem odstavku tega člena obstaja, če pov- 
prečen kupec blaga oziroma povprečen uporabnik storitve ne 
glede na vrsto blaga oziroma storitve lahko opazi razliko le, če 
je posebno pozoren oziroma če pomeni znamka ali znak 
prevod ali transkripcijo znamke. 

95. člen 

Tožbo zaradi kršitve pravic iz 32. in 34. člena tega zakona 
lahko vložijo prijavitelj, nosilec pravice, upravičenec do upo- 
rabe označbe porekla blaga ter pridobitelj izključne pravice. 

Postopek zaradi kršitve pravice iz prijave lahko sodišče pre- 
kine, dokler Urad ne izda odločbe o priznanju zadevne pra- 
vice. Če se tožba nanaša na kršitev patenta, lahko sodišče 
prekine postopek, doker Urad ne izda ene od ugotovitvenih 
odločb iz 73. člena tega zakona. 

96. člen 

V primeru neupravičene uporabe kolektivne znamke lahko 
uporabnik kolektivne znamke s tožbo pri pristojnem sodišču 
zahteva prepoved dejanja, ki povzroča kršitev, odškodnino in 
javno objavo pravnomočne sodbe na toženčeve stroške. 

Če uporabnik kolektivne znamke v enem letu od dneva, ko je 
bila storjena kršitev, ne vloži tožbe, jo lahko vloži nosilec 
kolektivne znamke. 

97. člen 

Tožba zaradi kršitve pravic, s katerimi so zavarovani izumi in 
znaki razlikovanja, se lahko vloži v treh letih od dneva, ko je 
tožnik zvedel za kršitev in storilca. 

Tožbe ni mogoče vložiti, ko poteče pet let od dneva kršitve. 

98. člen 

Postopek v zvezi s tožbo zaradi kršitve pravic, s katerimi so 
zavarovani izumi in znaki razlikovanja, je hiter. 

2. Izpodbijanje pravice do patenta, modela, vzorca 
In znamke 

99. člen 

Izumitelj, njegov dedič ali drugi pravni naslednik lahko 
s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva ves čas, dokler traja 
patent, naj se on razglasi za nosilca patenta, če je bil patent 
izdan na ime nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug 
pravni naslednik. 
Avtor vzorca ali modela, njegov dedič ali drug pravni nasled- 
nik sme s tožbo pri pristojnem sodišču zahtevati, naj se 
prekliče pravica do vzorca ali modela in on razglasi za nje- 
nega nosilca, če je bila pravica priznana nekomu, ki ni avtor, 
njegov dedič ali drug pravni naslednik. 

100. člen 

Pravne ali fizične osebe lahko s tožbo zahtevajo od pristoj- 
nega sodišča, naj ugotovi, da je znak, ki ga uporablja v gospo- 
darskem prometu za označevanje svojega blaga oziroma sto- 
ritev, istoveten ali podoben znamki, ki jo uporablja kdo drug 
za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali 
podobne vrste, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za 
blago oziroma storitev pravne osebe ali posameznika, še 
preden je toženec prijavil znamko, kot tudi, naj sodišče 
s svojo odločbo razglasi tožnika za nosilca znamke. 

Izpodbijanju po prvem odstavku tega člena sodišče ne ugodi, 
če toženec - nosilec znamke dokaže, da je še pred vložitvijo 
prijave uporabljal sporni znak za isto ali podobno vrsto blaga 
oziroma storitev in sicer prav toliko časa ali še dlje kot tožnik. 

Tožba iz prvega odstavka tega člena ni mogoča po preteku 
petih let od dneva vpisa znamke v register znamk. 

101. člen 

V treh mesecih od dneva vročitve pravnomočne sodne 
odločbe, s katero je bilo ugodeno tožbenemu zahtevku iz 99. 
in 100. člena tega zakona, lahko tožnik zahteva, naj se on 
vpiše v register kot nosilec patenta, modela, vzorca oziroma 
znamke in se njemu izda o tem ustrezna listina. 

Če tisti, čigar tožbenemu zahtevku je ugodeno, ne vloži v roku 
iz prvega odstavka tega člena zahteve, naj se vpiše v register 
kot nosilec pravice, ki mu je priznana, se vpisana pravica iz 
registra izbriše. 

102. člen 

Pravice, ki jih kdo drug pridobi od prejšnjega nosilca pravic iz 
101. člena tega zakona, veljajo tudi nasproti novemu nosilcu 
pravic, če so bile vpisane v ustrezni register ali pravilno 
prijavljene za vpis pred zaznambo spora. 

3. Spor za priznanje avtorstva 

103. člen 

Izumitelj oziroma avtor lahko s tožbo pri pristojnem sodišču 
zahteva, da je naveden v prijavi in vseh listinah v skladu 
s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona. 

S smrtjo izumitelja oziroma avtorja preide pravica do tožbe na 
njegove dediče. 

104. člen 

Poleg zahteve iz 103. člena tega zakona lahko tožnik uveljav- 
lja zahtevo, naj se pravnomočna sodba, izdana v sporu za 
priznanje avtorstva, na toženčeve stroške javno objavi, izumi- 
telju oziroma avtorju pa prizna tudi odškodninski zahtevek za 
nepremoženjsko škodo. 

105. člen 

Tožba iz 103. in 104. člena tega zakona se lahko vloži od 
dneva vložitve prijave ter ves čas trajanja veljavnosti patenta 
oziroma modela ali vzorca. 
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VII. PRENOS PRAVIC IN ODSTOP UPORABE PRAVIC 

1. Prenos pravic 

106. člen 

Nosilec patenta, modela ali vzorca oziroma znamke lahko pod 
pogoji, ki jih določajo ta zakon in drugi predpisi, s pogodbo 
prenese v celoti ali delno svojo pravico na drugega. 

Določba prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na vlož- 
nika prijave. 

Pravice do kolektivne znamke in pravice do uporabe zavaro- 
vane označbe porekla blaga ni mogoče prenesti. 

107. člen 

Pogodba o prenosu pravice iz 106. člena tega zakona mora 
biti sestavljena v pisni obliki. 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena se na zahtevo ene od 
pogodbenih strank vpiše v ustrezni register. 

Pogodba, ki ni sestavljena v pisni obliki in ni vpisana 
v ustrezni register, nima pravnega učinka nasproti tretjim 
osebam. 

2. Licenčna pogodba 

108. člen 

Za pogodbeni odstop izkoriščanja patenta, modela ali vzorca 
oziroma za pogodbeni odstop uporabe znamke se sklene 
licenčna pogodba v skladu s tem zakonom in drugimi pred- 
pisi. 

Licenčna pogodba mora biti sestavljena v pisni obliki. 

Določba prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na prijavi- 
telja patenta, modela ali vzorca oziroma znamke. 

Če je patent, model ali vzorec prijavilo več oseb ali če je 
patent, model ali vzorec priznan na ime več oseb, je za 
pogodbeno licenco potrebno soglasje vseh teh oseb. 

Kolektivna znamka in označba geografskega porekla blaga ne 
moreta biti predmet licenčne pogodbe. 

109. člen 

Pravica za uporabo znamke se sme odstopiti le, če se hkrati 
odstopi tudi tehnologija, ki zagotavlja enako kakovost blaga 
in storitev, ali če pridobitelj licence za znamko že razpolaga 
s tako tehnologijo. 

Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, nima pravnega učinka. 

110. člen 

Licenčna pogodba vsebuje zlasti: čas trajanja licence, obseg 
licence, navedbo ali je licenca izključna ali neizključna, ter 
višino nadomestila za odstopljeno uporabo pravice, če je bilo 
dogovorjeno plačilo. 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena se vpiše v ustrezni 
register na zahtevo ene od pogodbenih strank. 

Licenčna pogodba, ki ni vpisana v register iz drugega 
odstavka tega člena, nima pravnega učinka nasproti tretjim 
osebam. 

111. člen 

V licenčni pogodbi je nična vsaka določba, ki uporabniku 
licence postavlja take omejitve, ki ne izhajajo iz pravice, ki je 
predmet pogodbe ali ki ni potrebna za ohranitev te pravice. 

3. Izjava o licenci ob prijavi patenta 

112. člen 

Prijavitelj patenta ali patenta s skrajšanim varstvom, ki hkrati 
s prijavo dostavi Uradu tudi nepreklicno pisno izjavo, da proti 
ustreznemu plačilu dovoli vsaki zainteresirani osebi uporabo 
izuma s pogodbo o neizključni licenci, je do sklenitve prve 
takšne pogodbe, vendar največ za dobo petih let od dneva 
vložitve prijave, oproščen plačila pristojbin za vzdrževanje 
veljavnosti patenta. 
Urad ob objavi zadevne prijave v uradnem glasilu Urada 
navede, da je prijavitelj podal izjavo iz prvega odstavka tega 
člena. 

4. Prisilna licenca 

113. člen 

Če nosilec patenta zlorablja s patentom priznane pravice po 
32. členu, se sme drugemu podeliti prisilna licenca za izkoriš- 
čanje izuma. 

Za zlorabo iz prvega odstavka tega člena se šteje zlasti: 
1. če nosilec patenta sam ali po kom drugem izuma gospodar- 
sko ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem obsegu, pa pri 
tem noče drugemu odstopiti pravice za izkoriščanje ali za 
odstop takšne pravice postavlja neupravičene pogoje; 
2. če se v Republiki Sloveniji povpraševanje po predmetih, 
izdelanih na podlagi zavarovanega izuma, v veliki meri zado- 
voljuje z uvozom ali če uvoz teh predmetov onemogoča ali 
ovira njihovo industrijsko uporabo. 

Prisilna licenca se sme podeliti le tistemu, ki dokaže, da 
razpolaga s tehnološkimi možnostmi in proizvodnimi zmoglji- 
vostmi, ki so potrebne za učinkovito izkoriščanje s patentom 
zavarovanega izuma. 

Prisilne licence ni mogoče podeliti, če nosilec patenta 
dokaže, da obstajajo upravičeni razlogi za neizkoriščanje ali 
nezadostno izkoriščanje s patentom zavarovanega izuma. 

114. člen 

Prisilna licenca se sme dati tudi, če s patentom zavarovanega 
izuma ni mogoče v celoti ali delno izkoriščati, ne da bi se pri 
tem uporabljal kakšen prej patentirani izum,vendar je izkoriš- 
čanje poznejšega izuma posebnega pomena za gospodarstvo 
ali v javnem interesu za zadovoljevanje družbenih potreb 
zdravstva ali obrambe. 

Če je prisilna licenca dana po prvem odstavku tega člena, 
lahko nosilec prejšnjega patenta zahteva prisilno licenco za 
izkoriščanje izuma po poznejšem patentu. 

115. člen 

Prisilna licenca ne more biti izključna. 

116. člen 

Prisilne licence ni mogoče zahtevati pred potekom štirih let 
od dneva, ko je bil patent prijavljen, oziroma pred potekom 
treh let od dneva, ko je bil patent podeljen, če ta rok poteče 
pozneje. 

117. člen 

V primerih podelitve prisilne licence nosilcu patenta obvezno 
pripada plačilo. 

Plačilo iz prvega odstavka tega člena določita sporazumno 
nosilec patenta in pravna ali fizična oseb, ki ji je prisilna 
licenca dana in ki izkorišča s patentom zavarovani izum. Če 
sporazuma ne dosežeta, odmeri plačilo pristojno sodišče, 
določeno v 115. členu tega zakona. 
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118. člen X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

0 zahtevi za podelitev prisilne licence odloča pristojno so- 
dišče. 

VIII. ZASTOPANJE 

119. člen 

Zastopanje strank v postopku zavarovanja izumov in znakov 
razlikovanja lahko opravljajo fizične in pravne osebe, ki so 
vpisane v register zastopnikov. 

Register zastopnikov vodi Urad. 

y register iz prvega odstavka tega člena se vpiše: 
patentni zastopnik, ki je fizična oseba z visokošolsko izo- 

brazbo tehnične smeri in opravljenim posebnim strokovnim 
'zpitom pri Uradu; 
2. odvetnik, ki zaposluje ali ima sklenjeno pogodbo o delu 
z osebo z visokošolsko izobrazbo tehnične smeri; 
?• pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo z visokošolsko 
•zobrazbo, ki izpolnjuje pogoje iz prve ali druge točke tega 
odstavka. 

Direktor Urada izda natančnejše predpise o vpisu v register iz 
Prvega odstavka tega člena ter o vsebini strokovnega izpita iz 
Prve točke tretjega odstavka tega člena. • 

■X. KAZENSKE DOLOČBE 

120. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba in zasebnik: 
'• če znake navedene v 8. in 9. točki 19. člena zakona ter 
Podobe ali imena zgodovinskih ali drugih osebnosti izkorišča 
brez privoljenja pristojnega državnega organa (tretji odstavek 

člena tega zakona); 
2- če objavi zaupni izum ali zahteva varstvo v tujini brez 
dovoljenja upravnega organa, pristojnega za obrambo ozi- 
roma upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve (84. 
'len tega zakona v zvezi s 85. členom tega zakona); 
j- Če se z zastopanjem ukvarja oseba, ki ni vpisana v register 
l119. člena tega zakona); 

^ denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
°dgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega 
°dstavka tega člena. 

^ denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje fizična 
°seba, ki stori prekršek iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
c'ena tega zakona. 

121. člen 

Uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve 
patenta za izum te snovi, če je patentna prijavaza ta izum 
vložena do vključno 31.12.1992 oziroma je za takšno prijavo 
zahtevana prednostna pravica do vključno 31.12.1992. 

122. člen 

Z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, preneha veljati Zakon 
o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja 
(Ur.l. SFRJ, št. 34/81, 3/90 in 20/90) razen določb od 146. člena 
do 172. člena. 

123. člen 

Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali priznane pri 
Zveznem zavodu za patente v Beogradu do dneva, ko začne 
veljati ta zakon, razen označb porekla blaga, veljajo neokr- 
njeno v Republiki Sloveniji do izteka njihove veljavnosti. 

Ob predložitvi ustreznih dokazov lahko v upravičenih razlogih 
nosilci pravic od Urada zahtevajo, da prevzame nadaljevanje 
postopka za priznanje ali nadaljevanje vzdrževanja veljavnosti 
pravic iz prvega odstavka tega člena. Če Urad ugodi zahtevi 
za nadaljevanje postopka za priznanje pravice, se ta postopek 
nadaljuje po določilih tega zakona. 

124. člen 

Vse prijave, ki jih je Urad prejel od 25.6.1991 do dneva,ko 
začne veljati ta zakon, se obravnavajo po določbah tega 

Za sodno varstvo in vse spore iz razmerij, ki izvirajo iz tega 
zakona,je do uveljavitve novega zakona o sodiščih pristojno 
Temeljno sodišče v Ljubljani. 

126. člen 

Podrobnejše predpise o organizaciji Urada in o postopku za 
podelitev posameznih pravic industrijske lastnine po tem 
zakonu izda direktor Urada najkasneje v dvanajstih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

127. člen 

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

Ljubljana, 15. januar 1992 

OBRAZLOŽITEV 

'• Uvod 
prodlog za izdajo zakona o varstvu industrijske lastnine 
^ osnutkom so sprejeli skupščinski zbori na seji 11.12.1991 
s sklepom, da predlagatelj Izvršni svet Skupščine RS pri 
Pripravi zakonskega predloga upošteva pripombe, predloge 
"> mnenja iz skupščinske razprave. Predlagatelj je pri pripravi 
Predloga zakona upošteval večino pripomb iz razprave v zbo- r'h Skupščine in skupščinskih komisijah ter nekaj pripomb, ki 
s° mu jih posredovale nekatere institucije. 

^Prejet je bil predlog predsednika Družbeno političnega 
*Pora in tako je spremenjen naslov zakona, ki se sedaj ime- 
tje Zakon o industrijski lastnini. 

Upoštevana stališča, mnenja, pripombe In predlogi 
* osnutku zakona 

^ V razpravi je bila poleg posameznih pripomb izražena tudi 
**hteva po dodatnih pojasnilih in sicer: 

V Zboru združenega dela je bilo postavljeno vprašanje ali je 
smotrna ustanovitev urada, ki ne bo opravljal preizkusa 
patentov, in v zvezi s tem vprašanje finančnih posledic za- 
kona. 

Eden od elemetov državnosti je tudi podeljevanje pravic indu- 
strijske lastnine, ki ga opravlja za to pristojni državni organ. 
Slovenski urad ne bo neposredno opravljal vsebinskega pre- 
izkusa patentne prijave, ampak bo moral imetnik patenta pred 
potekom devetega leta trajanja patenta predložiti dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za patentabilnost izuma. Iz obrazloži- 
tve predloga za izdajo zakona z osnutkom povsem jasno 
izhaja, da imajo podobno rešitev tudi npr. v Belgiji. Podoben 
pristop pozna večina manjših držav, ki tako kot Slovenija 
prepuščajo preizkus patentov le največjim uradom, ki imajo 
po Patent Cooperation Treaty status preliminarne preizkusne 
ustanove. Takšna rešitev je za našo državo najracionalnejša in 
najcenejša. Ustanovitev urada zahteva tudi 12. člen Pariške 
konvencije, v katero so trenutno vključene vse evropske 
države vključno z Vatikanom, Monacom in Lichensteinom. 
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S tem, da urad ne opravlja vsebinskega preizkusa patentov, 
ne pomeni, da je brez dela. Še vedno ostaja formalni preizkus 
patentov, preverjanje zahtevanih dokazil, preizkus vzorcev, 
modelov, znamk, označb porekla blaga, vodenje vseh regi- 
strov, izdajanje uradnega glasila urada in izvajanje vrste med- 
narodnih konvencij. 

K 16. in 19. členu - s sprejetjem ustave bo potrebno z zako- 
nom o uporabi državnih simbolov določiti pristojni organ 
(pripomba Zbora občin). 

K 33. členu - dikcija določbe, po kateri sega učinek patenta 
za postopke tudi na proizvode, ki so bili neposredno dobljeni 
s tem postopkom, je usklajena z 2. točko 64. člena Evropske 
konvencije o patentu. Takšno določilo pozna večina tujih 
patentnih zakonov. Namen te določbe je okrepiti patentno 
varstvo za postopek, zlasti pri uvozu. To določilo je vezano na 
člen 5 quarter Pariške konvencije in nikakor ne pomeni, da se 
pridobi patentno varstvo za proizvod v generičnem pomenu 
patentiranega postopka, temveč samo za proizvod, ki je kon- 
kretno neposredno pridobljen. Predmeti, na katere se nanaša 
patentirani postopek, ne uživajo varstva, če se njihove lastno- 
sti glede na znane proizvode samo nebistveno spremenijo 
(pripomba Zakonodajno - pravne komisije, Družbenopolitič- 
nega zbora in Zbora občin). 

B) vključene pripombe 

K 3. členu - vključena je beseda »priznanje« namesto »pode- 
litev«. Pravice IL se namreč priznajo, edinole patent kot listina 
se podeli (pripomba Zakonodajno pravne komisije in Zbora 
občin). 

K 4. členu - črtan je tretji odstavek (pripomba Zakonodajno 
- pravne komisije in Zbora občin). 

K 5. členu - pojem pripadnika je definiran tako, da sezačetek 
tega člena glasi: »Pravne in fizične osebe, ki so pripadniki 
tujih držav...«. Pojem »pripadnik« je po praksi in razlagi Pari- 
ške konvencije širši od pojma tujih pravnih in fizičnih oseb; 
npr. slovenski državljan s stalnim pre-bivališčem v Avstriji je 
v smislu Pariške konvencije avstrijski pripadnik, čeprav ni 
avstrijska fizična oseba.Zato tudi uradno slovensko besedilo 
Pariške konvencije pravilno uporablja besedo »pripadnik« 
(pripomba Zakonodajno- pravne komisije). 

K 6. členu - določba drugega odstvka tega člena je bila 
v osnutku identična 17. členu zveznega zakona o izumih,zna- 
kih razlikovanja in tehničnih izboljšavah. Določba o možnosti 
upravnega spora je izredno pomembna, saj gre v danem 
primeru za drugi 7. člen zakona o upravnih sporih (Ur. I. SFRJ 
št. 4/77), ki pravi, da se sme upravni spor sprožiti tudi zoper 
upravni akt prve stopnje, če proti njemu ni pritožbe v uprav- 
nem postopku .Spremenili smo le dikcijo (pripomba Zakono- 
dajno - pravne komisije in Zbora občin). 

K 8. členu - definicija, kateri izum se zavaruje s patentom je 
poenostavljena, v drugem odstavku je zamenjan vrstni red, 
kaj se kot tako ne šteje za izum (pripomba Zakonodajno 
- pravne komisije). 

K 9. členu - v 2. točki drugega odstavka se črta beseda 
»bistveno« tako, da je sedaj jasneje določeno, kdaj je izum 
obsežen s stanjem tehnike (pripomba Zbora združenega dela 
in Patentne pisarne iz Ljubljane). 

K 11. členu - v prvi odstavek je vključena definicija, kdaj je 
izum rezultat ustvarjalnega dela na ravni izumiteljstva. S tem 
je opredeljen eden od ključnih pogojev za izum, ki je manjkal 
v osnutku zakona. Nov je drugi odstavek, s katerim se oprede- 
ljuje pojem industrijske uporabljivosti (pripomba Zbora zdru- 
ženega dela). 

K 28. členu - namesto izraza pristojne zbornice je uveden 
izraz Gospodarska zbornica (pripomba zakonodajno 
- pravne komisije). 

K 44. členu - v tretjem odstavku se na prijavi zaznamujeta 
datum in čas prijave, črtani sta besedi »zainteresiran kraj« 
natančneje je opredeljeno, kdo lahko zahteva varstvo geo- 
grafskega imena proizvoda (pripomba Zakonodajno - pravne 
komisije). 

K 47. členu - vključena sta oba izraza: sejem in razstavi 
(pripomba Zakonodajno - pravne komisije). 

K 57. členu - z novim drugim odstavkom je jasno povedano, 
da urad ne opravlja preizkusa glede izpolnjevanja pogojev za 
priznanje pravic iz patentne prijave (pripomba Zbora združe- 
nega dela). 
K 58. členu - prijava znamke se preizkusi le glede na znamke 
prej zavarovane v Republiki Sloveniji (spremenjena dikcije 
glede na pripombo Zakonodajno - pravne komisije). 

K 60. členu - v peti vrstici je beseda »avtor« nadomeščena 
z »ustvarjalcem«. V pravu industrijske lastnine se uporablja 
beseda ustvarjalec, v avtorskem pravu pa avtor (pripomba 
Patentne pisarne iz Ljubljane). 
K 77. členu (prej 76. člen) - v prvem odstavku je določen rok, 
v katerem se lahko zahteva dopolnilni patent (pripomba 
Patentne pisarne iz Ljubljane). 

K členom 80 do 86 (zaupni izum) - s spremenjenim besedi- 
lom 86. člena so bolj jasno opredeljene pravice prijavitelje 
v postopku. S tem je opuščena dosedanja preširoka diskrecij- 
ska pravica urada, da razsoja, kateri izumi so zaupni (pri' 
pomba Zakonodajno - pravne komisije in Zbora občin). 

K 88. členu (prej 87. člen) - dodano je, da se določbe 
o ugotavljanju ničnosti uporabljajo tudi za znamke, kar je bilo 
v osnutku zakona pomotoma izpuščeno (pripomba Patentne 
pisarne iz Ljubljane). 

K 113. členu - sprejeta je drugačna dikcija prisilne licence 
(pripomba Zbora občin). 

K 114. členu - po vzoru Kanade je jasneje opredeljena licenca 
za t. i. vezan izum, ki je pomembna zlasti za farmacevtsko 
industrijo (pripomba Krke in Leka). 

K 119. členu - obvezno zastopanje tujih fizičnih in pravnih 
oseb po pooblaščencu, ki se s tem poklicno ukvarja, je vkljU' 
čeno v tretji odstavek 5. člena (pripomba Zakonodajno 
- pravne komisije). 

K 123. členu (122. člen osnutka) - ta člen je v drugern 
odstavku dopolnjen tako, da bo urad ob predložitvi ustreznih 
dokazov lahko prevzel nadaljevanje postopkov pri Zveznem 
zavodu oziroma se bo lahko nadaljevalo vzdrževanje veljavno- 
sti pravic (pripomba Zakonodajno - pravne komisije in Zbora 
občin). 

K 126. členu - popravljen je vrstni red (pripomba Zakono- 
dajno - pravne komisije). 

K 127.členu - sprejeto je stališče nekaterih članov Zakono- 
dajno - pravne komisije, da je ta člen zelo sporen in lahko 
sproži nepredvidljive politične posledice, zato je črtan. 

III. Stališča, mnenja, pripombe In predlogi Iz razprave, 
ki niso bila upoštevana 

K 6. členu - V zakon je vključeno načelo odloženega preiz- 
kusa patentne sposobnosti izuma z daljšim rokom, v kateref 
mora imetnik patenta predložiti dokazilo, da patentirani izutf 
izpolnjuje pogoje iz 8., 9. in 11. člena zakona. To načelo 
vsebuje večina zakonov (pripomba Zbora združenega dela). 

K 8. členu - programska oprema se varuje z zakonom o avtor- 
ski pravici (Ur. I. SFRJ št. 19/78, p. 34/78, 24/86, 75/89 in 21/99) 
(pripomba Zbora združenega dela). 

K 12. členu - s tem zakonom se bo lahko podelil patent tudj 
za snov. Z novelo zakona o varstvu izumov, tehničnih izboll' 
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Sav in znakov razlikovanja je bila ukinjena prepoved patentira- 
nja zlitin. S tem je obseg zaščite enak kot ga imajo vse razvite 
države, določen pa bo tudi s sporazumom G ATT (pripomba 
čbora združenega dela). 
K drugemu odstavku 34. člena - izraz »sredstva za pakiranje« 
le širši od izraza »embalaža« (pripomba Zbora občin). 
K 37. členu - v zakonodaji evropskih držav velja znamka 10 
® z možnostjo poljubnega podaljševanja (5. člen franco- 

sKega zakona o znamkah, 9. člen nemškega zakona), pri 
TniJi.h ln vzorcih pa je rok veljavnnosti zelo različen in sicer: u ,et kot avtorska stvaritev, 20 let, 5 let z možnostjo dvakrat- 
nega podaljšanja, 10 let. Po Haškem sporazumu o mednarod- 
nemprijavljanju vzorcev rok trajanja veljavnosti ne sme biti 
Krajši kot 10 let od vložitve mednarodne prijave, če je bila ta 
prijava predmet podaljšanja veljavnosti, ali 5 let, računano do 

neva vložitve mednarodne prijave, če ne gre za podaljšanje 
veljavnosti (11. člen) (pripomba Zbora občin). 

K 43. členu 5. vrstica - v tem primeru ne gre za to, da bi kdo 
uporabljal prijavljeni izum, ampak je prišel do nejavne upo- 
soe izuma na podlagi svojih aktivnosti, kot je npr. raziskova- 

nje. V svetovni praksi so pogosti primeri, ko enak izum odkri- 
jejejo različni izumitelji po celem svetu (pripomba Zbora zdru- 
ženega dela). 
K 93. členu - namen te določbe je ustvariti nujno procesno 
Pravno predpostavko, ki je ena bistvenih značilnosti patentne 
zakonodaje. Takšen odstop je nujen glede na specifičnost 
zadeve spora (pripomba Zbora združenega dela). 

K125. členu - pripombe ,da črtajo besede »do dneva uvelja- 
vitve novega zakona o sodiščih« nismo sprejeli,saj bi se v tem 
primeru odpravila prehodnost te rešitve.Novi zakon bo pri- 
stojnost rešil trajno (pripomba Zakonodajno - pravne komi- 
sije). 

Rešitve, ki odstopajo od osnutka I/ * 
Pripravi predloga zakona so upoštevane tudi druge pri- 

pombe. 

51- člen - spremenjena je dikcija drugega odstavka v drugi 
Vrstici in sicer: »ter ime izumitelja oziroma njegovo izjavo, da 
v prijavi ne....« namesto »ter ime izumitelja oziroma izjavo, da 
1zumitelj v prijavi...«. 

člen-v začetku člena, ki govori o bistvenih sestavinah 

patentne prijave, je delno spremenjena dikcija, saj je namesto 
izraza »abstrakt« uveden izraz »izvleček«. 

68. člen - namesto izraza »abstrakt« je uveden izraz »iz- 
vleček«. 
71. člen - z zadnjim odstavkom je poudarjena obveznost 
urada, da v primeru tožbe zaradi kršitve pravic iz patentov na 
podlagi dokazila nosilca patenta po hitrem postopku izda eno 
od odločb iz 73. člena. 
72. člen - dodana je možnost, da se kot dokazilo štejeta tudi 
patent za identični izum in strokovno poročilo o preizkusu 
novosti tujega patentnega urada, s katerim je sklenjen 
ustrezni sporazum. Urad RS za varstvo industrijske lastnine je 
takšen sporazum že sklenil z nemškim patentnim uradom. 
76. člen - dodan je nov naslov in člen, ki jasneje opredeljuje 
patent s skrajšanim trajanjem, ki je pomemben za zasebne 
izumitelje in drobno gospodarstvo. Že v predlogu za izdajo je 
bilo opozorjeno na pomen ustreznega varstva v tej obliki. Gre 
za jasnejšo opredelitev načel iz predloga za izdajo zakona, 
kajti v primeru spora bi izumitelj moral predložiti dokazilo 
o tem, da izum izpolnjuje vse pogoje za patent. Z opredelitvijo 
patenta s skrajšanim trajanjem je ta pomanjkljivost odprav- 
ljena. 
119. člen - glede na naravo dela odvetnikov je drugi odstavek 
je spremenjen tako, da se lahko odvetniki vpišejo v register 
zastopnikov, kolikor zaposlujejo ali imajo sklenjeno pogodbo 
o delu z osebo, ki ima visokošolsko izobrazbo tehnične smeri. 
Dopolnjen je zadnji odstavek in sicer tako, da predpise 
o vpisu zastopnikov v register in o opravljanju strokovnih 
izpitov izda direktor Urada. 

120. člen - ta člen je spremenjen v skladu s pripombami 
Ministrstva za pravosodje in upravo. 

123. člen - označbe porekla blaga se ne bodo priznale. S tem 
se izognemo možnosti, da bi kakšna republika bivše Jugosla- 
vije zavarovala označbo blaga, ki je očitno slovenska (teran, 
cviček...). Ne razpolagamo namreč s podatki, katere označbe 
porekla blaga so zavarovane pri ZZP. 

129. člen - ta člen, ki določa prevzem vseh mednarodnih 
konvencij s področja industrijske lastnine, ki jih je sprejela 
SFRJ, in nadaljevanje postopkov ratifikacije, se črta, ker je to 
že vključeno v ustavni zakon (pripomba Ministrstva za zako- 
nodajo). 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
s predlogom zakona - ESA 528 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17/1-1992 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVARO- 
VANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI S PREDLOGOM 
ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme navedeni 
zakon po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno 

dopolnitev zakona in ker predlagamo, da bi spremembe in 
dopolnitve uveljavili že v drugem polletju šolskega leta, 
veljale pa naj bi od začetka šolskega leta 1991/92. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegovi predstavnici pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 
delo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti s predlogom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo, zapo- 
slovanje in socialno politiko kot matično delovno telo. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za pripravo zakona je 87. člen Ustave Repu- 
blike Slovenije, ki določa, da se pravice in obveznosti držav- 
ljanov ter drugih oseb določa samo z zakonom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Skupščina Republike Slovenije je 30. januarja 1991 sprejela 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti (Ur. I. RS, št. 5/91). Zakon v členih od 55. do 59. ureja tudi 
štipendiranje. Štipendiranje po tem zakonu je nadaljevanje 
štipendiranja iz zruženih sredstev, pri katerem je bila pravica 
do štipendije prav tako vezana na materialni cenzus. V zakonu 
smo pri določanju materialnega cenzusa izhajali iz zajamče- 
nega osebnega dohodka, ki je osnova tudi za odločanje 
o drugih pravicah po tem zakonu. Pri odločanju o višini (% od 
zajamčenega osebnega dohodka) pa smo izhajali iz predpo- 
stavk, da bo vrednost znanja na tržišču dela rasla in da naj bi 
zato v družinskem proračunu dali investiranju v znanje pred- 
nost, iz istih razlogov pa naj bi prednost dobilo tudi kadrovsko 
štipendiranje. Zato smo cenzus v primerjavi s cenzusom iz 
združenih sredstsev zaostrili. Gospodarsko nazadovanje in 
z njim povezano padanje življenjskega standarda vse bolj 
preprečuje uresničevanje teh predpostavk. Zato je vse več 
učencev in študentov, ki se brez štipendije ne morejo šolati, 
kadrovske štipendije pa ne morejo dobiti, oziroma so jo izgu- 
bili. Še posebej so v težkem položaju učenci in študenti, ki 
morajo v času šolanja stanovati izven kraja stalnega bivališča, 
ali pa se morajo v šolo voziti v oddaljenejše kraje, saj morajo 
zaradi ukinjanja subvencij za domove in prevoze plačevati 
ekonomske cene. Med srednješolci je po podatkih Zavoda za 
statistiko okoli 50% vozačev in okoli 12% takih, ki stanujejo 
izven kraja stalnega bivališča, za študente podatka o vozačih 
nimamo, takih, ki stanujejo izven kraja stalnega bivališča, pa 
je skoraj polovica. 

Slabšanje materialnih možnosti družin, ukinjanje in nerazpi- 
sovanje kadrovskih štipendije močno povečalo pritisk na 
republiške štipendije. Na novo je za te štipendije zaprosilo kar 

25.843 učencev in študentov. Kar 8.580 pa jih je ob zaostre- 
nem cenzusu presegalo predpisani cenzus in jim zato štipen- 
dija ni bila odobrena. Zaradi preseganja cenzusa pa je izgu- 

bilo štipendijo tudi 4.841 dosedanjih štipendistov (24,8%)- 
Mnogi, ki jim štipendija ni bila (več) odobrena, razmišljajo 
o prekinitvi šolanja, nekaj pa jih je to že storilo. To so pred- 
vsem učenci in študenti, ki se šolajo izven kraja stalnega 
bivališča. 

III. POGLAVITNA REŠITEV 

Predlagana sprememba drugega odstavka 56. člena Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
z določitvijo različnega cenzusa za pridobitev štipendij za 
učence in študente, ki se šolajo v kraju stalnega bivanja in za 
tiste na šolanju izven kraja stalnega bivališča, bo omogočila, 
da bi lahko večje število učencev in študentov uveljavilo 
pravico do štipendije. Za tiste učence in študente, ki se šolajo 
v kraju stalnega bivališča, je predlagan cenzus v višini 80% 
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu na družinskega 
člana, medtem ko je za tiste na šolanju izven kraja stalnega 
bivališča, določen cenzus 110% zajamčenega osebnega 
dohodka. Tak dvojni cenzus bi omogočil pridobitev štipendije 
tudi tistim učencem in študentom, ki so bili zaradi preseganja 
enotnega cenzusa iz navedenih razlogov zavrnjeni. Predla- 
gana sprememba naj bi veljala tudi že za vse šolsko leto 1991/ 
92, kar pomeni ponovno obravnavo vseh prispelih vlog, isto- 
časno pa bi omogočila ostalim učencem in študentom, da 
vložijo prošnjo za dodelitev štipendije. 

IV. FINANČNE POSLEDICE, KI BODO NASTALE 
S SPREJEMOM ZAKONA 

Uveljavitev zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
pomeni obsežno strokovno in administrativno delo, ki bo 
zahtevalo povečan obseg dela na Republiškem zavodu za 
zaposlovanje. Po ocenah Republiškega zavoda za zaposlova- 
nje bo potrebno mesečno za štipendije zagotoviti od 20 do 
25% več sredstev. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti   

1. člen 

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti (Uradni list RS, št. 5/91) se drugi odstavek 56. člena 
zakona spremeni tako, da se glasi: 

»Pravico do republiške štipendije lahko uveljavljajo: 

- učenci in študentje, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in 
katerih dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju 
tekočega leta ne presega 80 % zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu, 

- učenci in študentje, ki se šolajo v kraju izven stalnega 
bivališča in katerih dohodek na družinskega člana v drugem 

trimesečju tekočega leta ne presega 110 % zajamčenega 
osebnega dohodka po zakonu 

in redno izpolnjujejo učne oziroma študijske obveznosti.« 

2. člen 

Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi za učence in 

študente, vpisane v šolskem letu 1991/92. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Besedilo osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti izhaja iz ugotovitev analize o štipendiranju v Republiki 
Sloveniji ter analize štipendij za šolsko leto 1991/92, ki ju je 
pripravil Republiški zavod za zaposlovanje. Zaostritev cen- 
zusa za pridobitev štipendije je povzročila znižanje števila 
prejemnikov republiških štipendij, prav tako je bilo zaradi 
preseganja cenzusa zavrnjenih večje število vlog. 

Veljavni zakon pa je po ugotovitvah predlagatelja najbojl 
prizadel tiste učence in študente, ki se šolajo izven krap 
stalnega bivališča, in katerih šolanje je bistveno dražje zaradi 
prevoznih in nastanitvenih stroškov. 

Glede na sedanje ekonomske in socialne razmere, ki zaostri 
jejo tako položaj posameznikov kot položaj podjetij, je vedno 
večje število posameznikov, ki si sami ne morejo zagotovi' 
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socialne varnosti in osnovne ravni izobrazbe. Vse več je 
družin, ki ne zmorejo pokrivanja stroškov šolanja svojih otrok, 
saj življenjski stroški naraščajo hitreje kot osebni dohodek, 
hkrati pa je vedno več brezposelnih. Ob hkratni zostritvi 
pogojev za pridobitev republiške štipendije, postaja vprašljiva 
uresničitev nacionalnega programa ha področju izobraževa- 
nja mladine, ki kot cilj postavlja doseženo srednjo izobrazbo 
sedanje šolajoče generacije. 

Takšna situacija kaže, da država dejansko še ni ustvarila 
zadostnih pogojev za samostojno zagotavljanje socialne var- 
nosti in tudi izobrazbe s strani posameznikov in je torej vloga 
države, da zagotovi minimalne pogoje. Na to so Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije opozarjal tudi Odbor Skupš- 
čine Republike Slovenije za delo in socialno politiko ter pred- 
stavniki študentskih organizacij. 

Predložene spremembe in dopolnitve zakona omogočajo 
zagotavljanje ohranitve približno enakega obsega štipendira- 
nja kot v lanskem šolskem letu, pa tudi kompenzacijo izpada 
kadrovskih štipendij. 

ČLEN, KI SE SPREMINJA 

56. člen 

Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipen- 
dije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za zapo- 
slovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije). 

Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo učenci in 
študenti, katerih dohodek na družinskega člana v drugem 
trimesečju tekočega leta ne presega 80% zajamčenega oseb- 
nega dohodka po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma 
študijske obveznosti. 

Ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo 
republiško štipendijo izrazito nadarjeni učenci in študentje. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o SPODBUJANJU 

RAZVOJA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI 

SLOVENIJI s predlogom zakona - ESA 526 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17/1-1992 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA DEMOGRAFSKO 
OGROŽENIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI 
S PREDLOGOM ZAKONA. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Ker predlagana sprememba navedenega zakona ne 
posega v načela zakona, temveč bo le pripomogla k njego- 
vemu učinkovitejšemu izvajanju, Izvršni svet Skupščine 

Republike Slovenije meni, da gre za manjšo spremen~bo 
zakona, zato predlaga Skupščini Republike Slovenije, da 
sprejme zakon po skrajšanem postopku. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Igor UMEK, član IS in minister za planiranje, 
- Peter HOČEVAR, namestnik ministra za planiranje, 
- Niko VLADIMIROV, svetovalec Izvršnega sveta v Mini- 
strstvu za planiranje. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji s predlogom zakona bodo obravna- 
vali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo 
tudi Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega raz- 
voja kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Predlagana novela zakona o spodbujanju razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji določa 
skrajšanje natečajnega roka za pridobitev zahtevkov za 
proračunska sredstva spodbujanja razvoja na omenje- 
nih območjih s treh na en mesec. Skrajšanje natečaj- 
nega roka bo pripomoglo k večji ažurnosti razdelitve v ta 
namen določenih proračunskih sredstev in s tem zmanj- 
šanju nevarnosti njihovega razvrednotenja. 

PREDLOG, DA SE ZAKON OBRAVNAVA IN 
SPREJEMA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 

Ker predlagana sprememba in dopolnitev zakona 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji ne posega v načela zakona, temveč 
bo le pripomogla k njegovemu učinkovitejšemu izvaja- 
nju, predlagatelj meni, da gre za manjšo spremembo in 
dopolnitev zakona ter predlaga, da se v skladu s 312. 
členom Poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
zakon obravnava in sprejema po skrajšanem postopku. 

t 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji  

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij in Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90) določa 
pogoje in ukrepe, s katerimi Republika Slovenija skrbi za 
razvoj in ohranitev poseljenosti na geografsko zaokroženih 
območjih, ki v razvoju znanto zaostajajo in so demografsko 
ogrožena. Eden izmed osnovnih ukrepov je sofinanciranje iz 
republiškega proračuna v krajevne razvojne programe in pro- 
jekte ter neposredne gospodarske investicije na teh območ- 
jih. Za dodelitev omenjenih sredstev izvede republiški upravni 
organ, pristojen za planiranje najmanj enkrat letno natečaj. 
Zakon določa v 12. členu, da natečajm rok za priglasitev 
projektov (zahtevkov) traja tri mesece. Že ob obravnavi in 
sprejemanju zakona so bili pomisleki o predolgem natečaj- 
nem roku, vendar je v Skupščini Republike Slovenije prevla- 
dalo prepričanje, da je trimesečni natečajni rok ob uvajanju 
zakona v praktično delovanje primeren, saj bodo morebitni 
interesenti potrebovali več časa, da se seznanijo s pogoji in 
zahtevami, ki jih določa zakon oz. na njegovi podlagi razpi- 
sani natečaj. 
Izkušnje, pridobljene ob izvedbi prvega takega natečaja so 
pokazale, da je trimesečni natečajni rok ob nadaljnjem izvaja- 
nju zakona oz. ob razpisu novih natečajev, dejansko predlog. 
Potencialni kandidati za obravnavana sredstva so se že spoz- 
nali z zahtevami zakona in okvirnimi pogoji natečaja tako, da 
tudi predpisano dokumentacijo in projekte lahko vzporedno 
in v naprej pripravljajo. Prav ob izvedbi natečaja v letu 1991 pa 
se je izkazalo, da je dolgi natečajni rok eden glavnih razlogov 
za razvrednotenje proračunskih sredstev, namenjenih spod- 
bujanju razvoja demografsko ogroženih območij, saj se je 

s tem podaljševal čas od sprejema republiškega proračuna, 
do razdelitve sredstev. 
To dejstvo oziroma predlogi natečajni rok je zajemalo tudi več 
poslanskih pobud in vprašanj; za skrajšanje natečajnega roka 
pa sta se zavzeli tudi Komisija za strategijo nacionalnega in 
regionalnega razvoja Skupščine Republike Slovenije in 
Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja Skupščine Republike Slovenije. 

II. NAČELA ZAKONA 
Predlagana sprememba zakona v ničemer ne posega 
v načela, na katerih temelji zakon o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji. 

III. PREDLAGANA SPREMEMBA 
S spremembo prvega odstavka 12. člena zakona se natečajni 
rok za priglasitev zahtevkov za sredstva spodbujanja razvoja 
na demografsko ogroženih območjih skrajša iz treh na en 
mesec. S tem bo zagotovljeno ažurnejše izvajanje zakona; 
s skrajšanjem časa od sprejema republiškega proračuna do 
razdelitve v ta namen določenih proračunskih sredstev, ki ga 
bo omogočil krajši natečajni rok, pa se bo zmanjšala možnost 
morebitnega razvrednotenja teh sredstev. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 
Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo nobenih finančih 
posledic, pripomoglo pa bo k ažurnejšemu dodeljevanju pro- 
računskih sredstev, namenjenih spodbujanju razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji. 

PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji  

1. člen 
V zakonu o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 
območij v Republiki Sloveniji (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 48/90) se v prvem odstavku 12. člena besedi: »tri mesece« 
nadomestita z besedami: »en mesec«. 

2. člen 
Zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

V veljavnem zakonu o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji je določeno, da se za 
dodeljevanje sredstev spodbujanja razvoja demografsko 
ogroženih območij izvede najmanj enkrat letno natečaj, pri 
čemer traja natečajni rok za priglasitev zahtevkov tri mesece. 
Izkušnje, pridobljene leta 1991 ob izvedbi prvega takega nate- 
čaja, so pokazale, da je trimesečni natečajni rok predlog, 
zlasti pa vzrok nepotrebnemu podaljševanju postopka, pove- 
zanega z natečajem. Prav dolgi natečajni rok je bil v letu 1991 

tudi eden glavnih razlogov za precejšnje razvrednotenje pro- 
računskih sredstev, namenjenih spodbujanju razvoja na ome- 
njenih območjih. 
Predlagana sprememba zakona bo zagotovila, da bodo inte- 
resenti na natečaju kandidirali z realnimi, domišljenimi pro- 
grami, zlasti pa se bo s skrajšanjem časa, od sprejema repu- 
bliškega proračuna do razdelitve v ta namen določenih prora- 
čunskih sredstev, zmanjšala nevarnost njihovega razvredno- 
tenja. 

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

12. člen 
Republiški upravni organ izvede za naloge iz 10. in 11. člena 
tega zakona natečai naimanj enkrat na leto, pri čemer nate- 

čajni rok za priglasitev projektov traja tri mesece. 
V primeru, da zahtevki investitorjev presegajo razpoložljiva 
sredstva iz 3. in 4. alinee drugega odstavka 6. člena tega 
zakona v posameznem letu, republiški upravni organ poleg 
zahtev iz 10. in 11. člena tega zakona upošteva tudi pomen 
naložbe za razvoj posameznega območja in regionalno razpo- 
reditev naložb. 

* 
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Predlog zakona o DAVČNI SLUŽBI - ESA 479 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17/1-1992 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI. 

¥ 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

— Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 
- Mitja PAVLIN, svetovalec direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke. 

Predlog zakona o davčni službi bosta obravnavala Družbeno- 
politični zbor in Zbor občin ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor za pravosodje in upravo kot 
matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o davčni službi 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo naloge in organizacija davčne 
službe. 

Davčno službo opravlja Republiška uprava za družbene pri- 
hodke s svojimi območnimi izpostavami. 

II- NALOGE DAVČNE SLUŽBE 

2. člen 
Naloge davčne službe so: 

- odmerjanje in pobiranje davkov in drugih z zakonom dolo- 
čenih obveznosti fizičnih oseb, za pravne osebe pa, če tako 
določajo posebni predpisi; 

- opravljanje inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo in 
pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih z zakonom dolo- 
čenih obveznosti fizičnih oseb; 

- vodenje evidenc o odmeri, obračunavanju in izterjavi dav- 
kov ter drugih z zakonom določenih obveznosti; 

- izvrševanje postopkov za prisilno izterjavo davkov in drugih 
z zakonom določenih obveznosti; * 
- proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in 
ukrepov davčne politike in dajanje pobud za reševanje vpra- 
šanj s tega področja; 

- opravljanje drugih zadev, določenih z zakonom ali drugim 
predpisom, izdanim na podlagi zakona. 

3. člen 

Odmera, obračunavanje in pobiranje davkov in drugih obvez- 
nosti, prisilna izterjava ter evidenca in knjiženje davkov in 
drugih obveznosti za fizične osebe se opravljajo v skladu 
s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi izdanimi na podlagi 
zakona. 

4. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem davčnih in drugih 
obveznosti obsega: • 

- nadzorstvo nad poslovanjem fizičnih oseb in finančnim 
poslovanjem pravnih oseb, ki je v zvezi z ugotavljanjem davč- 
nih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb; 

- preverjanje pravilnosti prijavljenih davčnih in z zakonom 
določenih drugih obveznosti in preverjanje obračunavanja in 
vplačevanje davčnih in z zakonom določenih drugih obvezno- 
sti fizičnih oseb; 

- ugotavljanje neprijavljenih prihodkov zaradi ugotovitve in 
plačila davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti 
fizičnih oseb; 

- odrejanje ukrepov, ki so določeni z zakonom. 

5. člen 

Inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izpolnje- 
vanja davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti 
fizičnih oseb opravljajo v skladu s tem zakonom davčni 
inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) na celotnem 
območju Republike Slovenije. 

6. člen 

Inšpektor je pri svojem delu samostojen in odgovoren za 
opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem postopku. 

7. člen 

Inšpektor ima pravico, da pri opravljanju inšpekcijskega nad- 
zorstva v obratovalnem času pregleda poslovne prostore, 
naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje fizične osebe 
glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne in druge obveznosti 
razen, če drug zakon ne določa drugače, in da pregleda 
listine, s katerimi se lahko ugotovi istovetnost oseb. 

8. člen 

Fizična oseba mora omogočiti inšpektorju nemoteno oprav- 
ljanje pregleda v prostorih, v katerih opravlja dejavnost. 

Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor za 
največ osem dni odvzame davčno dokumentacijo, če meni, da 
obstaja sum prekrška ali hujših kršitev davčnih predpisov; 
o odvzemu se izda potrdilo. 

9. člen 

O pregledu v poslovalnici sestavi inšpektor zapisnik. Če 
inšpektor ugotovi, da fizična oseba ni v redu, sproti ali točno 
vodila knjigovodskih listin, da ni točno ali sploh ni obračuna- 
vala davka ali drugih obveznosti, ki bi jih morala obračunavati 
in plačati, izda odločbo, s katero to ugotovi. S to odločbo 
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ugotovi tudi davčne in druge obveznosti, ki bi jih morala 
fizična oseba obračunati in vplačati, in ji naloži, da v določe- 
nem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter plača 
ustrezni davek in druge obveznosti v roku 30 dni. Če fizična 
oseba ne plača ustreznega davka ali druge obveznosti v pred- 
pisanem roku, se odločba izvrši v skladu s predpisi o prisilni 
izterjavi davkov. 

III. NALOGE IN ORGANIZACIJA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA 
JAVNE PRIHODKE 

10. člen 

Republiška uprava za javne prihodke: 

1. opravlja zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje realizacije 
davčnega sistema in ukrepov davčne politike; 

2. opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem davč- 
nih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb in 
finančnim poslovanjem pravnih oseb, ki je v zvezi z ugotavlja- 
njem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti 
fizičnih oseb; 

3. opravlja neposredno strokovno nadzorstvo nad delom izpo- 
stav; 

4. zagotavlja enotno uporabo davčnih in drugih predpisov, ki 
jih izvršujejo izpostave; 

5. predlaga in uresničuje programe za dolgoročni kadrovski, 
strokovni in tehnični napredek uprave, sprejema in uresničuje 
ustrezne letne plane ter skrbi, da so zagotovljeni drugi pogoji 
za uspešno opravljanje nalog izpostav; 

6. odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo izpostave 
v upravnem postopku; 

7. razvija enotno metodologijo, programsko opremo in stan- 
darde za obdelavo in prenos podatkov in vodi register davč- 
nih zavezancev; 

8. opravlja ostale naloge, določene z zakonom ali drugim 
predpisom izdanim na podlagi zakona. 

11. člen 

Delo Republiške uprave za javne prihodke vodi direktor. 

Direktorja Republiške uprave za javne prihodke imenuje in 
razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na pred- 
log republiškega ministra za finance. 

12. člen 

Republiška uprava za javne prihodke ima območne izpostave. 

Izpostave ustanavlja, združuje in odpravlja minister za finance 
na predlog direktorja uprave. 

13. člen 

Delo izpostave vodi vodja izpostave. 

Vodje izpostave imenuje in razrešuje direktor Republiške 
uprave za javne prihodke. 

14. člen 

V izpostavi se opravljajo naslednje naloge davčne službe: 

1. odmerjanje in pobiranje davkov in drugih z zakonom dolo- 
čenih obveznosti fizičnim osebam, pravnim osebam pa le če 
tako določajo posebni predpisi; 

2. opravljanje kontrole in inšpekcijskega nadzorstva nad 
izpolnjevanjem davčnih in drugih z zakonom določenih 
obveznosti fizičnih oseb in finančnim poslovanjem pravnih 

oseb, ki je v zvezi z ugotavljanjem davčnih in drugih z zako- 
nom določenih obveznosti fizičnih oseb; 

3. izvrševanje postopkov za prisilno izterjavo davkov in drugih 
z zakonom določenih obveznosti; 

4. vodenje evidenc o odmerjenih, obračunanih in izterjanih 
davkih in drugih z zakonom določenih obveznosti ter razpore- 
janje davkov uporabnikom teh sredstev; 

5. zagotavljanje podatkov o odmerjenih davkih in drugih ob- 
veznostih; 

6. opravljanje ostalih nalog, določene z zakonom ali drugim 
predpisom izdanim na podlagi zakona. 

15. člen 

Notranja organizacija uprave in sistemizacija del in nalog 
v Republiški upravi za javne prihodke in v izpostavah se 
uredita s pravilnikom, ki ga izda direktor Republiške uprave 
za javne prihodke. 

IV. POSEBNE DOLOČBE 

16. člen 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora 
nuditi pomoč na pisno zahtevo Republiške uprave za javne 
prihodke in izpostave delavcu, kateremu kdo prepreči oprav- 
ljanje njegove uradne dolžnosti ali ga pri tem ovira. 

17. člen 

Za hujšo kršitev delovne dolžnosti, se poleg kršitev, ki jih 
določajo predpisi o delovnih razmerjih delavcev v državni 
upravi, šteje tudi, če delavec uprave opravlja za fizične in 
pravne osebe knjigovodska, računovodska in druga dela ki 
niso združljiva z delom v upravi. 

18. člen 

Inšpektorji in izterjevalci davkov in drugih z zakonom določe- 
nih obveznosti so delavci s posebnimi pooblastili. 

Inšpektorji in izterjevalci davkov in drugih z zakonom določe- 
nih obveznosti imajo službeno izkaznico. 

Službena izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše direk- 
tor uprave. 

19. člen 

Sredstva, ki jih doseže na podlagi pogodb, s katerimi zara- 
čuna pobiranje prispevkov in drugih obveznosti, uporablja 
uprava kot namenska sredstva za modernizacijo in izboljšanje 
materialnega položaja uprave. 

20. člen 

Delavcem, zaposlenim v Republiški upravi za javne prihodke, 
se glede na značaj in pogoje dela zagotovijo večja sredstva za 
plače od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna 
mesta v drugih republiških organih in organizacijah. Z nave- 
denimi sredstvi se stimulativno nagrajujejo delavci uprave, ki 
po obsegu in kakovosti opravljenega dela dosegajo boljše 
rezultate, predvsem pri odmeri, kontroli, inšpekciji in izterjavi 
davčnih in drugih obveznosti. 

21. člen 

Banke in hranilnice, podjetja in druge pravne osebe ter 
državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti so 
dolžni Republiški upravi za javne prihodke in izpostavam na 
njihovo zahtevo dati podatke, ki so potrebni za odmero, 
obračunavanje, izterjavo, kontrolo in inšpekcijsko nadzorstvo 
davkov in drugih obveznosti ter omogočiti vpogled v poslovne 
knjige in evidence. 
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Določba prejšnjega odstavka ne velja za osebne podatke, ki 
jih zbira, poseduje in za statistične namene uporablja Zavod 
Republike Slovenije za statistiko. 

Fizične osebe so dolžne na zahtevo Republiški upravi za javne 
prihodke in izpostavam dati podatke, s katerimi razpolagajo, 
če imajo ti podatki vpliv na njihovo davčno obveznost oziroma 
davčno obveznost drugih zavezancev, s katerimi so v poslov- 
nih odnosih. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

22. člen 

Republiška uprava za javne prihodke začne delati po tem 
zakonu s 1/3-1992. 

23. člen 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji del in nalog 
izda direktor Republiške uprave za javne prihodke najkasneje 
v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 

Delavci v občinskih upravah za družbene prihodke postanejo 
s 1/3-1992 delavci Republiške uprave za javne prihodke. 

Notranja razmerja med osebnimi dohodki ostanejo do uskla- 
ditve sistemizacije del in nalog in nomenklature nazivov ne- 
spremenjena. 

25. člen 

Delavci Republiške uprave za javne prihodke, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona opravljali delo, za katero nimajo 

ustrezne stopnje strokovne izobrazbe, lahko še naprej oprav- 
ljajo to delo, vendar morajo izobrazbo dopolniti v štirih letih. 

26. člen 

Republiška uprava za javne prihodke prevzame s 1/3-1992 od 
dosedanjih občinskih uprav za družbene prihodke vso doku- 
mentacijo, arhiv in nedokončane zadeve. 

27. člen 

Administrativno tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo izpo- 
stav, opravljajo do 31/12-1992 ustrezni občinski upravni 
organi na podlagi sklenjenih pogodb med Republiško upravo 
za javne prihodke in občinskimi izvršnimi sveti. 

28. člen 

Izpostave opravljajo dela in naloge v prostorih in s sredstvi kot 
so jih doslej uporabljale občinske uprave za družbene pri- 
hodke. 

Premoženje občine iz prejšnjega odstavka tega člena se po 
stanju na dan 31/12-1991 prenese na Republiko Slovenijo. 
Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in občino se 
uredijo s pogodbo, pri čemer se obveznost Republike Slove- 
nije do občine v zvezi s prevzetim premoženjem poračuna pri 
določanju obsega javne porabe občine za leto 1992. 

29. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o upravah za družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 3/81 in 6/ 
83). 

30. člen 

Ta zakon začne veljati 1/3-1992. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 11/12-1991 
obravnavali predlog za izdajo zakona o službi za javne pri- 
hodke z osnutkom zakona in ga sprejeli. Vsi trije zbori so ob 
tem sprejeli naslednje sklepe: 

1. Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije se nalaga, 
da v lazi predloga zakon dopolni tako, da bo v njem zajeta le 
centralizacija občinskih uprav za javne prihodke in ustrezno 
temu tudi spremenjen naslov zakona. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj v prvi polo- 
vici leta 1992 v sodelovanju s Službo družbenega knjigovod- 
stva, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem bank Slo- 
venije in organizacijami pripravi projekt in zakonski osnutek 
za vzpostavitev celovite in enotne službe za javne prihodke 
v Republiki Sloveniji, ki bo vključeval tudi preobrazbo Službe 
družbenega knjigovodstva. 

3. Pri pripravi predloga naj predlagatelj prouči in ustrezno 
upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupš- 
čine, pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov in 
pripombe drugih institucij. 

II. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine, pri- 
pombe iz razprave delegatov na sejah zborov in pripombe 
drugih organov. Ugotovil je, da se pripombe delijo na tiste, ki 
spreminjajo konceptualno zasnovo in vsebino zakona in na 
konkretne pripombe k posameznim členom osnutka zakona. 

Predlagatelj je sklepe vseh treh zborov skupščine, da se 
v predlogu zakona uredi le centralizacija občinskih uprav za 

družbene prihodke upošteval in je v predlogu zakona izločil 
vse določbe, ki so se nanašale na odmero, kontrolo, inšpek- 
cijo in izterjavo pravnih oseb. Prav tako je izločil vse določbe, 
ki so se v osnutku zakona nanašale na položaj in vlogo službe 
družbenega knjigovodstva. Temu ustrezno je spremenjen tudi 
naslov zakona, ki se sedaj glasi: »Zakon o davčni službi". 
V predlogu zakona so predlagane rešitve, ki se nanašajo na 
naloge in organizacijo Republiške uprave za družbene pri- 
hodke in sicer tako, da bi uprava opravljala naloge le za 
fizične osebe, za pravne osebe pa le, če tako določajo 
posebni predpisi (npr. odmera nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča). 

Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona upošteval nasled- 
nje pripombe: 

V Zboru občin je bila dana pripomba, da ni določeno, v kate- 
rem času lahko inšpektor pregleda poslovne prostore. Pri- 
pombe je v 7. členu predloga zakona upoštevana tako, da 
inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko 
pregleda le v obratovalnem času poslovne prostore. 

Upoštevalo se je tudi mnenje Odbora za pravosodje in upravo 
dano na seji Zbora občin, ki je podprl variantni dodatek 6. 
točke 12. člena, po katerem bi Republiška uprava za javne 
prihodke odločala o pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi 
stopnji izdajajo izpostave v upravnem postopku. Podobno 
rešitev vsebuje tudi zakon o carinski službi. Zoper odločbe 
uprave pa je možen upraven spor. 

V Zboru občin so bila deljena mnenja glede rešitve v 17. členu 
osnutka zakona, ki ureja stimulativno nagrajevanje zaposle- 
nih delavcev v Republiški upravi za javne prihodke. Predlage- 
telj je pri pripravi predloga zakona zadržal rešitev iz osnutka 
zakona, ker oecnjuje, da gre pri delu inšpekcije, odmere in 
izterjave v upravi za odiozno delo in dela, ki so izpotavljena 
določenim pritiskom. 

s 
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Po sprejetju osnutka zakona je predlagatelj prejel predloge 
glede opredelitve statusa in vodenja izpostav, prepovedi 
opravljanja deločenih del delavcev zaposlenih v upravi in 
časovne uskladitve prevzema dokumentacije in nedokonča- 
nih zadev od občinskih uprav za družbene prihodke. Vsi trije 
predlogi so upoštevani in se temu ustrezno dopolnjeni 12. 
člen in dodani novi 11., 13., 17. in 26. člen v predlogu zakona. 

V novem 17. členu je določeno, da se za hujšo kršitev delov- 
nih dolžnosti, poleg kršitev, ki jih določajo predpisi o delovnih 
razmerjih delavcev v državni upravi, šteje tudi, če delavec 
uprave opravlja za fizične in pravne osebe knjigovodska, 
računovodska in druga dela, ki niso združljiva z delom 
v upravi. 

V obrazložitvi k osnutku zakona je bila navedena kadrovska 
zasedenost v upravah za družbene prihodke. Iz nje je raz- 
vidno, da ima od 1231 zaposlenih delavcev v upravah za 
družbene prihodke 291 delavcev neustrezno izobrazbo in 72 
delavcev priznano izobrazbo. Pravilnik o organizaciji in siste- 
mizaciji del in nalog, ki bo izdan na podlagi uredbe o skupnih 
temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91) bo opredelje- 
val pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj za posa- 
mezna delovna mesta. Glede na stanje v upravah za družbene 
prihodke je v 25. členu predloga zakona predlagana rešitev, 
po kateri naj bi se podobno kot v zakonu o carinski službi 
rešilo vprašanje delavcev, ki nimajo ustrezne strokovne izo- 
brazbe. Ti delavci lako še naprej opravljajo to delo, s tem, da 
bi morali zahtevano izobrazbo dopolniti v štirih letih. S predla- 
gano rešitvijo bi bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje davč- 
nih in drugih predpisov, kar je pommebno zlasti v letošnjem 
letu, ko se prvič odmerja dohodnina za približno milijontristo- 

tisoč davčnih zavezancev. Tako bi v upravi postopoma zago- 
tovili ustrezno izobrazbeno raven v skladu z navedeno repu- 
bliško uredbo. 

Predlagatelj je upošteval pripombo dano v Družbenopolitič- 
nem zboru glede 22. člena osnutka zakona in je ustrezno 
spremenil določilo sedanjega 28. člena predloga zakona, 
v katerem je določeno, da se premoženje občine, ki so ga 
uporabljale uprave za družbene prihodke na dan 31/12-1991 
prenese na Republiko Slovenijo. Medsebojna razmerja med 
Republiko Slovenijo in občinami se uredijo s pogodbo, pri 
čmer se obveznost Republike Slovenije do občin v zvezi 
s prevzetim premoženjem poračuna pri določanju obsega 
javne porabe za leto 1992. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe podane na seji 
Družbenopolitičnega zbora, naj bi se »republiška uprava« 
preimovala v »državno upravo«, ker je bila Republiška uprava 
za javne prihodke z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91) že 
ustanovljena v sestavi Ministrstva za finance. 

V Zboru občin je bila podana pripomba, da imajo inšpektorji 
vrsto pristojnosti, nikjer pa niso predpisani ukrepi za njihovo 
neodgovorno delo. Zato je v predlogu zakona zadržana reši- 
tev, da je inšpektor pri svojem delu samostojen in odgovoren 
za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem postopku. 
Disciplinsko odgovornost delavcev, kar velja tudi za davčne 
inšpektorje, pa rešuje v 44. in 45. členu zakon o delavcih 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90). 

Zakon o davčni službi naj bi začel veljati 1/3-1992. 

Osnutek zakona o ODVETNIŠTVU - 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 145. seji 17/ 
1-1992 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O ODVETNIŠTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
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Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 

- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Osnutek zakona o odvetništvu bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
pravosodje in upravo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 
v januarju 1991 sprejela predlog za izdajo zakona 
o odvetništvu in predlagatelju naročila, da ob upošteva- 
nju pripomb iz razprave pripravi osnutek zakona. 

S predlaganimi rešitvami v osnutku zakona o odvetni- 
štvu se opredeljuje odvetništvo kot sestavni del pravo- 
sodja, določa se obseg odvetniških opravil s tem, da naj 
bi bilo poklicno zastopanje strank pred sodišči pridržano 
odvetnikom. V drugem poglavju so predlagane pravice 
in dolžnosti odvetnikov, večina teh določb pa predstavlja 
predvsem varovalne določbe, ki so potrebne zaradi tega, 
ker odvetnikovo delo zelo posega v osebno sfero nje- 
gove klientele. Pri tem se izhaja iz načela, da se odvetni- 

ški poklic opravlja kot svoboden poklic, ter da mora 
zakonska ureditev odvetniku zagotavljati samostojnost 
in neodvisnost pri zastopanju stranke. 

V III. poglavju se predlaga ureditev zakonskih pogojev 
za pridobitev statusa odvetnika ter razlogi, na podlagi 
katerih se odvetnik izbriše iz Imenika odvetnikov. 

Osnutek zakona v IV. poglavju omogoča oblikovanje 
odvetniške družbe civilnega prava ali kapitalske družbe 
po določbah podjetniške zakonodaje, vendar z omeji- 
tvami, ki naj zagotavljajo, da ne bodo prizadeta temeljna 
načela odvetništva. 

Ureditev odvetniške zbornice, ki predstavlja obvezno 
obliko združevanja odvetnikov, se predlaga v V. 
poglavju. Predlagano ie. da k statutu zbornice daje 
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soglasje Vlada Republike Slovenije, kar predlagatelj 
smatra kot primerno obliko nadzora nad izvajanjem Jav- 
nih pooblastil, katera so dana zbornici. 
V VI. in VII. poglavju se ureja pridobitev in status odvetni- 
škega pripravnika in odvetniškega kandidata. Slednji 
mora izpolnjevati vsaj vse strokovne pogoje za odvet- 
nika, vendar pa se predlagajo omejitve njegovih poobla- 
stil pri zastopanju. 
Predlagatelj v VIII. poglavju predlaga ureditev disciplin- 

ske odgovornosti odvetnikov, odvetniških pripravnikov 
In kandidatov. To poglavje ureja temeljne določbe o dis- 
ciplinskih organih in disciplinskem postopku ter disci- 
plinskih ukrepih, ki jih je mogoče izreči. 

S prehodnimi določbami se predlaga ureditev tistih vpra- 
šanj, ki se odpirajo zaradi predlagane uzakonitve dolo- 
čenih novosti v prehodnem obdobju, razveljavitev doslej 
veljavne zakonodaje s tega področja in običajni rok za 
uveljavitev zakona. 

OSNUTEK ZAKONA o odvetništvu 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Odvetništvo je sestavni del pravosodja. 

Odvetništvo opravljajo odvetniki kot svoboden poklic. 

Pravica opravljati odvetniški poklic se pridobi z vpisom v ime- 
nik odvetnikov. 

2. člen 

Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno 
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi 
državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njiho- 
vih pravnih razmerjih. 

Pred sodišči lahko stranko proti plačilu zastopa samo odvet- 
nik, če zakon ne določa drugače. 

Odvetnik iz druge države lahko ob pogoju vzajemnosti 
zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi 
v Republiki Sloveniji, če aktivno obvlada slovenski jezik. 

3. člen 

Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen. 

4. člen 

Odvetnik lahko opravlja svoj poklic individualno ali v odvetni- 
ški družbi v skladu z določbami tega zakona. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODVETNIKOV 

5. člen 

Odvetnik prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje stranke, ki 
se je nanj obrnila. 

Odvetnik ne sme odkloniti zastopanja stranke, če ga kot 
zagovornika ali pooblaščenca stranke v skladu z zakonom 
postavi sodišče. V tem primeru lahko odvetnik odkloni zasto- 
panje le, če obstajajo razlogi, zaradi katerih je dolžan odklo- 
niti zastopanje, ali iz drugih upravičenih razlogov. 

Odvetnik je dolžan odkloniti zastopanje, če je v isti stvari 
zastopal nasprotno stranko, če je nasprotno stranko zastopal 
odvetnik, ki dela v isti odvetniški pisarni, ali je kot odvetniški 
kandidat ali odvetniški pripravnik delal pri odvetniku, ki je 
zastopal nasprotno stranko, če je v isti stvari delal kot sodnik, 
javni tožilec, pooblaščena uradna oseba organov za notranje 
zadeve ali kot uradna oseba v upravnem postopku in v drugih 
primerih, določenih z zakonom. 

6. člen 

Odvetnik je dolžan varovati kot tajnost, kar mu je zaupala 
stranka. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka veže tudi druge osebe, ki 
delajo v odvetniški pisarni. 

7. člen 

Odvetnik ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je 
uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storje- 
nega pri opravljanju odvetniškega poklica, brez poprejšnjega 
dovoljenja senata treh sodnikov višjega sodišča, ustanovlje- 
nega za območje temeljnega sodišča, pri katerem se vodi 
postopek. 

O odreditvi pripora sodišče obvesti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

8. člen 

Preiskava odvetnikove pisarne je dovoljena samo na podlagi 
odredbe pristojnega sodišča in to samo glede spisov in pred- 
metov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi. Pri 
preiskavi ne sme biti prizadeta tajnost drugih listin in pred- 
metov. 

Pri preiskavi odvetnikove pisarne mora biti navzoč predstav- 
nik Odvetniške zbornice Slovenije. 

9. člen 

Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnika pred odgo- 
vornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi 
z opravljanjem njegovega poklica. 

Premija se plačuje iz odvetnikovega zavarovalnega prispevka 
zbornici. 

10. člen 

Državni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, so 
dolžni dajati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravlja- 
nju odvetniškega poklica v posamični zadevi. 

Odvetnik je upravičen od upravljalcev zbirk podatkov zahte- 
vati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje za 
opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke. 

Odvetnik nima pravice iz prejšnjega odstavka, če gre za 
osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb 
dostopni le pooblaščenim organom. 

11. člen 

Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila 
vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko koristi 
stranki, ki jo zastopa. 

Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, 
pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

12. člen 

Stranka lahko pooblastilo ob vsakem času prekliče, odvetnik 
pa ga lahko ob vsakem času odpove. 

Po odpovedi pooblastila je odvetnik dolžan še en mesec 
opravljati dejanja za stranko, ki ji je odpovedal pooblastilo, če 
je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala za stranko 
v tem času. 
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Dolžnost iz prejšnjega odstavka ne veže odvetnika, če stranka 
prekliče pooblastilo. 

13. člen 

Odvetnik stranki pooblastila ni dolžan vrniti, stranka pa ima 
pravico zahtevati, da sama na pooblastilo zapiše preklic poo- 
blastila. 

14. člen 

Po prenehanju zastopanja mora odvetnik stranki izročiti 
njene listine in spise v izvirniku, vključno s tistimi, ki jih je 
pridobil po 10. členu tega zakona. 

Če odvetnikovo delo in stroški zastopanja niso plačani, ima 
odvetnik pravico na strankine stroške zase izdelati prepise 
listin, ki so potrebni zaradi ugotovitve plačila njegovega dela 
in stroškov. 

Odvetnik stranki ni dolžan izročiti osnutkov pisanj, njenih 
pisem odvetniku in drugih zaupnih pisanj ter dokazil o izvrše- 
nih in njemu še nepovrnjenih plačilih. Na zahtevo in stroške 
stranke ji je dolžan izročiti njihove prepise. 

Odvetnik je dolžan hraniti spise pet let po prenehanju zasto- 
panja stranke. Po preteku tega časa pa jih je dolžan komisij- 
sko uničiti na način, ki ga določi statut Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

15. člen 

Na vsako vlogo in listino, ki jo sestavi, mora dati odvetnik svoj 
žig in svoj podpis. 

16. člen 

Pri zastopanju strank lahko odvetnika nadomešča odvetnik iz 
iste odvetniške družbe ter v mejah zakona odvetniški kandi- 
dat, ki je pri njem zaposlen, oziroma odvetniški pripravnik, ki 
dela v njegovi pisarni (substitucija). 

Razen v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, je substi- 
tucija po drugem odvetniku dopustna samo za posamezna 
procesna opravila, če stranka temu izrecno ne nasprotuje. 

Odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik se izkažeta z iz- 
kaznico. 

17. člen 

Odvetnik je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom po odvetniški tarifi. 

Odvetnik je upravičen do višjega plačila za svoje delo, kot mu 
gre po odvetniški tarifi, če se o tem pisno dogovori s stranko. 

Odvetnik se v premoženjskopravnih zadevah lahko dogovori 
s stranko za plačilo tako, da si izgovori namesto plačila za 
delo po odvetniški tarifi največ 10-odstotni (varianta: 15%) 
delež od zneska, ki ga bo sodišče prisodilo stranki. Dogovor 
mora biti sklenjen v pismeni obliki. 

18. člen 

Odvetnik ima pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je prejel 
za svojo stranko, obdrži znesek dogovorjenega plačila in 
stroškov za svoje delo. Odvetnik je dolžan stranki takoj izsta- 
viti obračun. 

19. člen 

Odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije 
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za pravosodje. 

20. člen 

Sodišča in drugi organi uporabljajo pri odločanju o določitvi 
plačila in povračilu stroškov odvetniškega zastopanja 
v postopkih odvetniško tarifo. 

Plačilo in stroški se obračunavajo po odvetniški tarifi, ki velja 
na dan odločanja, če ni za posamezne primere z odvetniško 
tarifo drugače določeno. 

21. člen 

Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo: 
- opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen na znanstve- 
nem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju; 
- opravljanje plačane državne službe; 
- opravljanje notariata; 
- opravljanje poslovodne funkcije v podjetju; 
- opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neod- 
visnosti odvetniškega poklica. 

Odvetnik ne sme reklamirati svoje dejavnosti. 

22. člen 

Odvetnik mora odvetniški poklic opravljati dejansko in stalno. 

Če je odvetnik izvoljen ali imenovan,v državno funkcijo, ki 
zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije 
opravljanje odvetniškega poklica miruje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v drugih prime- 
rih, ko odvetnik iz opravičenih razlogov dalj časa ne more 
opravljati odvetniškega poklica, se mora odvetnik dogovoriti 
z drugim odvetnikom za splošno substitucijo ali za začasen 
prevzem pisarne in o tem obvestiti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

Če odvetnik do nastopa državne funkcije oziroma v primer- 
nem času ne ravna po določbi prejšnjega odstavka, Odvetni- 
ška zbornica Slovenije določi začasnega prevzemnika nje- 
gove pisarne. 

23. člen 

Odvetnik prosto izbira in menja sedež svoje pisarne, mora pa 
o vsaki selitvi predhodno obvestiti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

Odvetnik ima lahko podružnico odvetniške pisarne v istem ali 
drugem kraju, kot ima sedež pisarne, če v njej lahko zagotav- 
lja dejansko in stalno opravljanje odvetniškega poklica. 

Varianta: 
Odvetnik, ki opravlja odvetniški poklic individualno, ne more 
imeti podružnice odvetniške pisarne. 

Odvetniška družba, ki je pravna oseba, ima lahko eno ali več 
podružnic v istem ali drugem kraju, kot ima sedež, če v njih 
lahko zagotavlja stalno opravljanje odvetniškega poklica. 

III. PRAVICA DO OPRAVLJANJA ODVETNIŠKEGA POKLICA 

24. člen 

Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je državljan Republike Slovenije, 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
- da ima od univerze v Republiki Sloveniji podeljen naslov 
diplomiranega pravnika ali od pristojnih organov v Republiki 
Sloveniji priznan naslov diplomiranega pravnika, pridobljen 
na univerzi v tuji državi, 
- da je opravil pravniški državni izpit, 
- da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, 
od tega najmanj eno leto pri odvetniku, - da aktivno obvlada 
slovenski jezik, 
- da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
- da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 
opravljanje odvetniškega poklica. 

Tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetni- 
škega poklica po pravu države, katere državljan je, se, če velja 
vzajemnost, vpiše v imenik odvetnikov, ki lahko opravljajo 
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odvetniški poklic pred državnimi organi v Republiki Sloveniji: 
- če opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda 
Republike Slovenije po posebnem zakonu, 
- če aktivno obvlada slovenski jezik. 

Če se v primerih, ko se po določbah tega zakona zahteva 
vzajemnost, dvomi v vzajemnost, daje pojasnila ministrstvo, 
pristojno za pravosodje. 

Vsebino in način opravljanja preizkusnega izpita iz prve ali- 
nee drugega odstavka tega člena podrobneje predpiše 
v skladu z zakonom vlada Republike Slovenije. 

Odvetniška zbornica vodi poseben imenik odvetnikov tujih 
državljanov. 

Pogoj iz pete alinee prvega odstavka tega člena izpolnjuje 
tudi, kdor nima opravljene najmanj enoletne prakse v odvetni- 
ški pisarni, če je najmanj sedem let opravljal funkcijo sodnika, 
javnega tožilca ali javnega pravobranilca. 

Z enoletno prakso pri odvetniku je izenačena praksa pri 
notarju in javnem pravobranilstvu v enakem trajanju. 

25. člen 

Ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, kdor 
je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno 
nevreden za opravljanje odvetniškega poklica, ali če njegovo 
prejšnje življenje in obnašanje ne daje zagotovila, da bo 
vestno opravljal odvetniški poklic, ali bi njegov sprejem 
v vrste odvetnikov lahko škodil ugledu odvetništva. 

če je zahteva za vpis v imenik odvetnikov zavrnjena iz razlo- 
gov po prejšnjem odstavku, se nova zahteva za vpis ne more 
vložiti pred potekom dveh let od pravnomočnosti zavrnilne 
odločbe. 

Če predlaga vpis v imenik odvetnikov oseba, zoper katero 
teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o vpisu 
v imenik odvetnikov odloži do pravnomočnega zaključka 
kazenskega postopka. 

26. člen 

Kdor je bil pred vpisom v imenik odvetnikov sodnik, javni 
tožilec oziroma njegov namestnik, ne more imeti sedeža 
odvetniške pisarne (varianta: niti podružnice) na območju 
kraja, v katerem je opravljal to funkcijo, dokler ne pretečeta 
dve leti od dneva, ko mu je taka funkcija prenehala. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za sodnike 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnike Sodišča 
združenega dela Republike Slovenije, Javnega tožilca Repu- 
blike Slovenije in njegove namestnike. 

27. člen 

Če se naknadno ugotovijo dejstva, ki kažejo na to, da odvetnik 
ob vpisu ni izpolnjeval z zakonom določenih pogojev, se ne 
glede na potek časa postopek za vpis v imenik odvetnikov 
obnovi. 

Če je treba na podlagi podatkov, zbranih v prejšnjem in 
obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo nadomestiti z novo, 
s katero se vpis v imenik odvetnikov ne dovoli, se prejšnja 
odločba razveljavi in vpis z učinkom za naprej prekliče. 

28. člen 

Odvetnik se izbriše iz imenika odvetnikov: 
- če umre; 
- če pisno izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega 
poklica; 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šestih 
mesecev ali na hujšo kazen in gre za naklepno kaznivo deja- 
nje, ki se preganja po uradni dolžnosti: 

- če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi 
opravljanja odvetniškega poklica; 
- če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvis- 
nostjo odvetnika (21. člen); 
- če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal 
odvetniškega poklica; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje odvetniškega poklica; 
- če je bil razveljavljen vpis v imenik odvetnikov; 
- če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljanja odvetniškega poklica; 
- če preneha odvetniška družba na podlagi izvedenega ste- 
čajnega ali likvidacijskega postopka ali če odvetnik izstopi iz 
odvetniške družbe, pa v roku enega meseca ne nadaljuje 
z opravljanjem odvetniškega poklica individualno ali kot druž- 
benik druge odvetniške družbe. 

29. člen 

Imenik odvetnikov vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 

O vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča organ, 
določen s statutom Odvetniške zbornice Slovenije, v uprav- 
nem postopku. 
Zoper odločbo organa iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
pritožbe. 
Odločbo, izdano v postopku o vpisu oziroma izbrisu iz ime- 
nika odvetnikov, pošlje organ iz prvega odstavka tega člena 
v petnajstih dneh od njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko sproži upravni 
spor zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, če je z njo kršen 
zakon v korist posameznika. 

, Izbris iz razloga predzadnje alinee prejšnjega člena se opravi 
na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega organa. 

30. člen 

Pred vpisom v imenik odvetnikov odvetnik pred predsedni- 
kom Odvetniške zbornice Slovenije da naslednjo prisego: 
»Prisegam, da bom spoštoval ustavni red Republike Slovenije 
in odvetniški poklic opravljal vestno, dostojanstveno, pošteno 
in neodvisno.« 
Ob vpisu v imenik odvetnikov izda Odvetniška zbornica Slove- 
nije odvetniku izkaznico. 

31. člen 

Odvetniku, ki mu je bil podeljen naslov specialista določene 
smeri specializacije ali magistra pravnih znanosti, se na nje- 
govo zahtevo prizna status odvetnika-specialista, če je naj- 
manj pet let opravljal odvetniški poklic oziroma pravosodno 
funkcijo na področju, za katerega je podal zahtevo. 

Odvetniku, ki je bil izvoljen v naziv docenta, izrednega ali 
rednega profesorja pravne fakultete, se prizna status odvet- 
nika specialista s pravnega področja, na katerem je opravljal 
pedagoško in znanstveno delo, tudi če ne izpolnjuje pogoja 
petletne prakse iz prejšnjega odstavka tega člena. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloča organ iz 
drugega odstavka 29. člena tega zakona. 

32. člen 

Pravno področje, za katero se odvetniku prizna status speci- 
alista, je lahko označeno pri imenu odvetnika ali firmi odvetni- 
ške družbe, katere član je odvetnik specialist. 

IV. ODVETNIŠKA DRUŽBA 

33. člen 

Odvetniška družba se lahko ustanovi kot civilna odvetniška 
družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. 
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Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot 
družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov (v 
nadaljnjem besedilu: odvetniška družba). 

34. člen 

Za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe veljajo 
določbe podjetniške zakonodaje, če ni s tem zakonom dru- 
gače določeno. 

Omejitve, ki jih ta zakon določa odvetniku pri opravljanju 
odvetniške dejavnosti, veljajo tudi za odvetniško družbo. 

35. člen 

Dejavnost odvetniške družbe je omejena na opravljanje odvet- 
niškega poklica. 

Družbeniki odvetniške družbe so lahko samo odvetniki. 

Upravljanja odvetniške družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni 
odvetnik. 

36. člen 

Firma odvetniške družbe vsebuje obvezno dodatno označbo, 
da gre za odvetniško pisarno s kraticami »o. p.«. 
Ime prejšnjega družbenika lahko ostane z njegovo privolitvijo 
ali privolitvijo njegovih dedičev v imenu družbe iz prejšnjega 
odstavka še največ pet let z dodatno oznako pri imenu: 
»prejšnji«. 

37. člen 

če s tem zakonom določeni pogoji za ustanovitev in poslova- > 
nje odvetniške družbe niso spoštovani, so izpolnjeni pogoji za 
uvedbo likvidacijskega postopka. 

Predlog za uvedbo likvidacijskega postopka lahko dajo usta- 
novitelj, sodišče, ki vodi sodni register, in Odvetniška zbor- 
nica Slovenije. 

Sodišče pred začetkom likvidacijskega postopka odvetniški 
družbi določi največ šestmesečni rok, v katerem mora svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona. 
Varianta: V drugem odstavku tega člena se črta besedilo 
»sodišče, ki vodi register« in dodajo členi 37. a do 37. c ki se 
glasijo: 

37. a člen 

Odvetniška družba lahko prične opravljati dejavnost, ko je 
vpisana v register odvetniških družb, ki ga vodi Odvetniška 
zbornica Slovenije. 

37. b člen 

V register odvetniških družb se vpisujejo vsi podatki o družbi, 
ki se vpisujejo v sodni register. Ministstvo, pristojno za pravo- 
sodje, izda natančnejše predpise o vodenju registra odvetni- 
ških družb. 

Vpis v register odvetniških družb ima enake pravne posledice 
kot vpis v sodni register. 

37. c člen 

Vpis v imenik odvetniških družb dovoljuje organ iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona v upravnem postopku. Zoper 
odločitev ni dovoljena pritožba. 

Vpis v imenik odvetniških družb je dovoljeno odkloniti samo, 
če niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon za ustanovitev 
in delovanje odvetniške družbe. 

V. ODVETNIŠKA ZBORNICA 

38. člen 

Odvetniki z območja Republike Slovenije se obvezno združu- 
jejo v Odvetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica). 

39. člen 

Zbornica spremlja in obravnava problematiko dela odvetni- 
kov, skrbi za skladen razvoj odvetništva, sprejema kodeks 
odvetniške poklicne etike in opravlja druge z zakonom dolo- 
čene naloge. 

40. člen 

Zbornica je pravna oseba. 

Najvišji organ zbornice je skupščina. 

41. člen 

S statutom zbornice se podrobneje določijo naloge in organi- 
zacija zbornice, naloge skupščine in drugih organov zbor- 
nice, sodelovanje odvetniških kandidatov in pripravnikov pri 
delu organov zbornice, način zagotavljanja sredstev za delo 
zbornice in druga vprašanja, pomembna za delovanje zbor- 
nice. 

K statutu zbornice daje soglasje vlada Republike Slovenije. 

VI. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIKI 

42. člen 

Kdor se pri odvetniku v skladu z določbami tega in posebnega 
zakona usposablja za pridobitev pravice opravljati pravniški 
državni izpit, ima položaj odvetniškega pripravnika. 

Odvetniški pripravnik lahko začne opravljati prakso pri odvet- 
niku, ko je vpisan v imenik odvetniških pripravnikov. 

O vpisu v imenik iz prejšnjega odstavka odloča organ iz 
drugega odstavka 29. člena tega zakona. 

Ob vpisu v imenik odvetniških pripravnikov izda zbornica 
odvetniškemu pripravniku izkaznico. 

43. člen 

Odvetniško pripravniško prakso zagotavlja zbornica. 

Če si odvetniški pripravnik ne zagotovi sam opravljanja 
prakse v odvetniški pisarni, mu zbornica najkasneje v treh 
mesecih od pravnomočnosti odločbe o vpisu v imenik odvet- 
niških pripravnikov zagotovi pripravniško mesto pri odvet- 
niku. 

44. člen 

Odvetnik mora skrbeti za poklicno izobraževanje svojega pri- 
pravnika in mu omogočiti, da se vsestransko usposablja za 
samostojno opravljanje odvetniškega poklica. 

Odvetniški pripravnik ne sme samostojno in v svojem imenu 
opravljati odvetniškega poklica. 

45. člen 

Čas, ko odvetniški pripravnik opravlja prakso v odvetniški 
pisarni, se všteva v obvezno enoletno prakso, ki je določena 
kot pogoj za pridobitev pravice opravljati odvetniško dejav- 
nost (peta alinea 24. člena). 

46. člen 

Odvetniški pripravnik se izbriše iz imenika odvetniških pri- 
pravnikov: 
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- če izjavi, da ne želi več opravljati prakse v odvetniški 
pisarni; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje prakse v odvetniški pisarni; 
- če brez opravičenega razloga več kot tri mesece ne opravlja 
prakse pri odvetniku; 
- ko poteče čas, ki je določen za usposabljanje v odvetniški 
pisarni. 

VII. ODVETNIŠKI KANDIDATI 

47. člen 

Odvetniški kandidat je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz prve 
do četrte ter šeste in sedme alinee prvega odstavka 24. člena 
tega zakona in ima pristanek odvetnika oziroma odvetniške 
družbe, pri kateri bo zaposlen. 

48. člen 

Odvetniški kandidat lahko začne opravljati delo v odvetniški 
pisarni, ko je vpisan v imenik odvetniških kandidatov, ki ga 
vodi zbornica. 

V imenik odvetniških kandidatov se lahko vpiše tudi tuj držav- 
ljan, če izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega člena in če velja 
vzajemnost. 

49. člen 

O vpisu v imenik odvetniških kandidatov odloča organ iz 
drugega odstavka 29. člena tega zakona. 

Vlogi za dovolitev vpisa v imenik odvetniških kandidatov je 
treba priložiti izjavo odvetnika, da bo odvetniški kandidat 
delal v njegovi odvetniški pisarni. 

50. člen 

O vpisu v imenik odvetniških kandidatov izda zbornica odvet- 
niškemu kandidatu izkaznico. 

51. člen 

Odvetniški kandidat ne sme samostojno in v svojem imenu 
opravljati odvetniškega poklica. 

52. člen 

Odvetniški kandidat lahko nadomešča odvetnika pri vseh 
opravilih iz 2. člena tega zakona, ne more pa ga nadomeščati 
pri opravilih zastopanja pred Vrhovnim sodiščem Republike 
Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

53. člen 

Odvetniški kandidat sklene za čas dela v odvetniški pisarni 
z odvetnikom pogodbo o zaposlitvi. 

54. člen 

Če odvetniški kandidat zamenja odvetniško pisarno, se ne 
izbriše iz imenika odvetniških kandidatov. 

O nadaljevanju dela v drugi odvetniški pisarni mora odvetni- 
ški kandidat obvestiti zbornico in obvestilu priložiti izjavo 
odvetnika, pri katerem bo nadaljeval z delom. 

55. člen 

Odvetniški kandidat se izbriše iz imenika odvetniških kandi- 
datov: 
- če izjavi, da ne želi več delati v odvetniški pisarni; 
- če odvetnik odpove pogodbo o zaposlitvi in odvetniški 
kandidat v roku osmih dni ne sklene pogodbe o zaposlitvi 
z drugim odvetnikom; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
Pogojev za opravljanje dela odvetniškega kandidata, - če mu 

je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati delo 
v odvetniški pisarni. 

Izbris iz razloga zadnje alinee prejšnjega odstavka se opravi 
na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega organa. 

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV, 
ODVETNIŠKIH PRIPRAVNIKOV IN ODVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 

56. člen 

Odvetnik je dolžan vestno opravljati odvetniški poklic in je 
odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju. 

Odvetniški pripravnik in odvetniški kandidat sta dolžna vestno 
opravljati delo v odvetniški pisarni in sta odgovorna za kršitve 
dolžnosti pri njegovem opravljanju. 

57. člen 

Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti 
pri opravljanju odvetniškega poklica, ter dejanja, ki pomenijo 
kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v odvetniški 
pisarni. 

58. člen 

V disciplinskih postopkih proti odvetnikom in odvetniškim 
kandidatom se izrekajo kot disciplinski ukrepi: opomin, ukor, 
denarna kazen in odvzem pravice opravljati odvetniški poklic 
oziroma delo v odvetniški pisarni. 

V disciplinskem postopku proti odvetniškim pripravnikom se 
izrekajo kot disciplinski ukrepi: opomin, ukor in odvzem pra- 
vice opravljati prakso v odvetniški pisarni. 

Odvzem pravice opravljati odvetniški poklic se lahko izreče za 
dobo do pet let, odvzem pravice opravljati {Jelo oziroma 
prakso v odvetniški pisarni pa za dobo do treh let. 

59. člen 

Denarna kazen se sme izreči v razponu, ki ga določa zbornica 
s splošnim aktom. 

Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški 
poklic in odvzema pravice opravljati delo oziroma prakso 
v odvetniški pisarni se sme določiti in izreči samo za hujše 
kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica, dela oziroma prakse 
v odvetniški pisarni, zaradi katerih odvetnik ni vreden zaupa- 
nja za opravljanje odvetniškega poklica (prvi odstavek 25. 
člena). 

60. člen 

Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitve dolžnosti, 
zaradi katere se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati 
odvetniški poklic, delo ali prakso v odvetniški pisarni, lahko 
disciplinski organ odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali 
odvetniškemu pripravniku izreče začasno prepoved opravlja- 
nja poklica oziroma dela v odvetniški pisarni. 

Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega 
postopka, vendar največ tri mesece. 

61. člen 

Organi disciplinskega postopka so: disciplinska komisija prve 
in druge stopnje ter disciplinski tožilec. 

Predsednika in člane disciplinskih komisij in disciplinskega 
tožilca izvoli skupščina zbornice iz vrst odvetnikov za čas 
dveh (varianta: štirih) let. 

Podrobnejše določbe o disciplinskih organih in njihovi 
sestavi ureja statut zbornice. 
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62. člen IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka, 
če je obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je 
mogoče utemeljeno sklepati, da je odvetnik oziroma odvetni- 
ški kandidat ali odvetniški pripravnik kršil svojo dolžnost. 

Disciplinski tožilec mora v zahtevi za uvedbo postopka opre- 
deliti kršitev dolžnosti ter navesti dejstva in predlagati dokaze, 
ki naj se izvedejo za njihovo ugotovitev. 

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga minister, pri- 
stojen za pravosodje, in predsednik sodišča. 

Če disciplinski tožilec na podlagi predloga iz prejšnjega 
odstavka ne vloži zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, 
mora o razlogih obvestiti predlagatelja. 

63. člen 

Ko disciplinska komisija prve stopnje prejme zahtevo disci- 
plinskega tožilca za uvedbo disciplinskega postopka, jo 
pošlje odvetniku oziroma odvetniškemu kandidatu ali odvet- 
niškemu pripravniku, zoper katerega je zahteva vložena, da 
v petnajstih dneh odgovori na navedbe v zahtevi. 

Po prejemu odgovora na zahtevo predsednik disciplinske 
komisije prve stopnje po potrebi odredi, da se opravi pred- 
hodna preiskava. 

64. člen 

Disciplinska komisija prve stopnje odloči po opravljeni ustni 
obravnavi. 

Ustna obravnava ni javna, razen kadar to odvetnik oziroma 
odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, zoper katerega 
teče disciplinski postopek, izrecno zahteva. 

65. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena 
v roku petnajst dni pritožba. 

Pritožbo sta upravičena vložiti odvetnik oziroma odvetniški 
kandidat ali odvetniški pripravnik, ki je v disciplinskem 
postopku, in disciplinski tožilec. 

O pritožbi odloča disciplinska komisija druge stopnje brez 
ustne obravnave. 

66. člen 

Zoper dokončno odločbo disciplinske komisije, s katero ie 
izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetni- 
ški poklic oziroma delo ali prakso v odvetniški pisarni, je 
dovoljeno sodno varstvo v upravnem sporu. 

67. člen 

Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo 
ureja statut zbornice. 

Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive. 

Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za 
namene, določene s statutom zbornice. 

68. člen 

Zbornica uskladi statut in druge splošne akte zbornice 
z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uvelja- 
vitve. 

69. člen 

Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov na podlagi dosedanjih 
predpisov, nadaljujejo z delom po določbah tega zakona. 

Za odvetnike iz prejšnjega odstavka, kakor tudi za osebe, ki 
imajo po določbi 71. člena tega zakona pravico doseči vpis 
v imenik odvetnikov po doslej veljavnih predpisih, se ne 
uporablja določba prvega odstavka 26. člena tega zakona. 

Odvetniki v službah pravne pomoči lahko nadaljujejo z oprav- 
ljanjem odvetniškega poklica, če svojo organiziranost in 
poslovanje uskladijo z določbami tega zakona v šestih mese- 
cih od njegove uveljavitve. 

70. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal enotno usposabljanje 
diplomiranih pravnikov in pravniški državni izpit, se šteje, da 
izpolnjuje pogoj iz četrte alinee 24. člena tega zakona, kdor 
ima opravljen pravosodni izpit. 

71. člen 

Vloge za vpis v imenik odvetnikov, ki so bile vložene pred 
uveljavitvijo tega zakona, pa o njih še ni odločeno, se obrav- 
navajo in vpis v imenik odvetnikov dovoli na podlagi doslej 
veljavnih predpisov. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zoper odločitev, 
s katero se osebam iz prejšnjega odstavka ne dovoli vpisa 
v imenik odvetnikov, dovoljen upravni spor. 

72. člen 

Kdor je ob uveljavitvi tega zakona vpisan v imenik odvetniških 
pripravnikov, nadaljuje z delom kot odvetniški kandidat, če 
ima opravljen pravosodni izpit. 

Oseba iz prejšnjega odstavka, ki nima opravljenega pravosod- 
nega izpita, nadaljuje z usposabljanjem kot odvetniški pri- 
pravnik po doslej veljavnih predpisih. 

Zbornica najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega 
zakona izda izkaznice o vpisu v imenik odvetniških kandida- 
tov in odvetniških pripravnikov. 

73. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za odvetnike prenehata 
uporabljati določbi 36. in 41. člena zakona o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/ 
80 in 27/85). ?4 č|0n 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79). 

75. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v januarju 
1991 sprejela predlog za izdajo zakona o odvetništvu in pred- 
lagatelju naročila, da pripravi osnutek zakona. Predlagatelj je 
v skladu s sklepi zborov proučil vsa stališča in pripombe 
delovnih teles skupščine ter stališča in pripombe iz razprave 
na sejah zborov in jih ustrezno upošteval. 

Določenih pripomb, zlasti v primerih, ko so bile le-te med 
seboj nasprotne, predlagatelj ni mogel upoštevati. Prav tako 
tudi ni mogel upoštevati pripomb, s katerimi po mnenju pred- 
lagatelja ne bi bilo mogoče doseči cilja, ki ga s predlagano 
zakonsko ureditvijo nameravamo doseči. To pa je moderen 
odvetniški takon, katerega ureditev je kompatibilna z uredi- 
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tvijo odvetništva v razvitih zahodnoevropskih državah. Takšna 
ureditev je ob interesu vključevanja v evropski prostor z vidika 
pravnoposlovnega prometa nujna. Pri tem je ustrezno pri- 
pomniti, da se tudi v teh državah prav v zadnjem obdobju 
spreminja (bodisi, da so spremembe že sprejete, kot npr. 
v Franciji in še nekaterih državah, ali pa, da se pripravljajo, kot 
npr. v Italiji in Nemčiji) zakonodaja, ki določa status in organi- 
zacijo opravljanja odvetniškega poklica. 

Skupno vsem tem spremembam pa je zlasti to, da odvetniški 
poklic opredeljujejo (kolikor že doslej ni bil kot tak oprede- 
ljen) kot svoboden poklic, da se liberalizirajo glede na dose- 
danja stališča možne organizacijske oblike izvajanja tega 
poklica; vendar ne na škodo t.im. paleontoloških načel odvet- 
ništva, ki jih je zaradi varstva človekovih pravic in svoboščin 
ter vladavine prava in pravnosti treba obdržati. 
Glede na povedano in glede na določbo prvega odstavka 137. 
člena ustave Republike Slovenije predlagatelj ni mogel slediti 
Pripombi Zakodajno-pravne komisije Skupščine Republike 
Slovenije, da se zadrži opredelitev odvetništva kot javne 
službe. Zato se v 1. členu osnutka zakona predlaga opredeli- 
tev odvetniškega poklica kot svobodnega poklica. Takšni 
rešivi pa so prilagojene tudi ostale predlagane določbe 
zakona. Skladno tudi z novo ustavno ureditvijoje predlagana 
opredelitev odvetništva (prvi odstavek 1. člena) kot sestav- 
nega dela pravosodja. S takšno opredelitvijo se določa 
temeljni položaj odvetništva. Ne glede na to, da odvetnik 
opravlja tudi opravila, ki niso neposredno povezana s pravo- 
sodjem, je v glavnem njegov poklic vendarle namenjen pred- 
vsem zastopanju strank pred sodno oblastjo. 

Predlagatelj je večinoma upošteval številne pripombe, izra- 
iene tako na nekaterih delovnih telesih, pa tudi v razpravi na 
sejah zborov, ki so predlog za izdajo zakona s tezami označe- 
vale kot preveč »cehovsko« naravnan. K navedenemu naj bi 
prispevali zlasti predlogi o zaostritvi pogojev, uvedbi poseb- 
nega odvetniškega izpita, zapiranju možnosti prehodov iz 
enega pravosodnega oziroma pravnega poklica v drug, pa 
tudi glede obsega opravil, ki naj bi bila pridržana odvetnikom. 
Zato so v osnutku zakona predlagane do določene mere 
drugačne rešitve teh vprašanj, s katerimi bo po mnenju pred- 
lagatelja prav tako mogoče doseči izboljšanje kvalitete oprav- 
ljanja odvetniškega poklica. 

Glede obsega opravil, ki sodijo v odvetniški poklic, se sedaj 
predlaga ureditev v 2. členu, ki v prvem odstavku v bistvu 
opisno opredeljuje dejavnost odvetniškega poklica. V drugem 
odstavku pa določa, da lahko nastopajo kot pooblaščenci 
Proti plačilu (poklicno torej) pred sodišči le odvetniki, če 
zakon ne določa drugače. S tem so po mnenju predlagatelja 
tudi ustrezno upoštevane pripombe, ki so pledirale za uzako- 
nitev takšne rešitve le pred sodišči, ne pa tudi pred drugimi 
državnimi organi, hkrati pa takšna ureditev ne posega 
v opravljanje t.im. pravnega svetovanja. S citirano določbo se 
ne posega v veljavne postopkovne določbe o pooblaščencih, 
Po katerih kot pooblaščenec stranke lahko nastopa vsaka 
opravilno sposobna oseba, vendar ne za plačilo. Ta določba 
bo lahko derogirana s posameznimi specialnimi določbami 
drugih zakonov (npr. notarskega). Prav tako ta določba ne 
Posega v možnost, da pravni strokovnjaki v pravnih osebah 
nastopajo kot pooblaščenci svojih delodajalcev. V takšnem 
Primeru namreč oseba, ki zastopa delodajalca, ne opravlja 
Poslov zastopanja v postopku pred sodiščem kot izvrševanje 
Poklica v svojem imenu in za svoj račun, kar je lastno odvet- 
niku, ampak je z delodajalcem v delovnem razmerju in zato od 
njega ni neodvisna. Diplomirani pravniki bodo torej v firmah 
lahko še naprej zastopali pred sodišči, vendar, kot doslej, 
samo svoje delodajalce in za plačilo v okviru delovnega raz- 
merja. 

Osnutek zakona v II. poglavju ureja pravice in dolžnosti odvet- 
nikov. Glede na predlagane rešitve v prejšnji zakonodajni fazi 
so v osnutku zakona predlagane deloma drugačne ali dopol- 
njene rešitve zlasti v določbah 5., 10. 16. do 18. in 21. do 23. 
člena. 

Ker odvetnik opravlja svoj poklic svobodno in ker obstoji med 
odvetnikom in stranko ekvivalentno poaodbeno razmerje 

(stranka si odvetnika prosto izbira, odvetnik se prosto odloča, 
ali bo prevzel zastopanje) predlagatelj vztraja pri predlagani 
določbi prvega odstavka 5. člena. Pač pa je dodana omejitev 
odvetnikove izbire, ki je predlagana v drugem odstavku 5. 
člena (bodisi da gre za kazenski ali civilni postopek), kar je 
skladno tudi z veljavnimi postopkovnimi pravili. 

Predlagana določba 10. člena, je usklajena z zakonskim var- 
stvom osebnih podatkov in v okviru tega odvetniku omogoča, 
da lahko opravlja svojo dejavnost, pri čemer je s tretjim 
odstavkom dodana posebna omejitev, ki zagotavlja da ta 
zakon odvetniku ne daje možnosti pridobitve podatkov (ome- 
jitev je tudi v tem, da jih potrebuje za opravljanje procesnih 
dejanj v okviru zastopanja stranke), ki so s posebnimi predpisi 
določeni kot tajni in se lahko dajejo le zelo omejenemu krogu 
subjektov in še to v zakonsko določenih primerih (npr. 
podatki iz kazenske evidence). 

Določba četrtega odstavka 14. člena je dopolnjena z obvez- 
nostjo odvetnika, da po preteku predpisanega roka, ki se 
predlaga za hrambo spisov, le-te komisijsko uniči. Predla- 
gana rešitev je po mnenju predlagatelja potrebna zaradi var- 
stva osebnih podatkov odvetnikove klientele. 

Spremenjena so določila o substituciji s tem, da se splošna 
substitucija dopušča le v okviru iste »odvetniške pisarne«. 
Sicer pa je omejena na posamezna procesna opravila, stranki 
pa je dana možnost, da je ne dovoli (16. člen). 

V tretjem odstavku 17. člena se nasprotno kot v tezah pred- 
laga možnost, da si odvetnik namesto plačila izgovori v pre- 
moženjskih sporih določen delež od zneska, ki ga bo sodišče 
prisodilo stranki. Takšna ureditev je po mnenju predlagatelja 
utemeljena, saj se s tem stranki daje možnost, da odvetnikovo 
delo (ne pa tudi stroškov) poplača, ko bo imela na razpolago 
sredstva, odvetnik pa je hkrati motiviran k večjemu prizadeva- 
nju. Zaradi preprečitve zlorab je predlagana posebna oblič- 
nost dogovora. 

Glede določb, ki se nanašajo na odpoved oziroma preklic 
pooblastila, je treba povedati, da je predlagana ureditev prev- 
zeta Iz dosedanje analogne ureditve v zakonu o pravdnem 
postopku, ker dejansko te določbe sodijo v zakonodajo 
o odvetništvu. Ker je med stranko in odvetnikom pogodbeno 
razmerje, ni razlogov po mnenju predlagatelja, da odvetnik ne 
bi imel možnosti odpovedi pooblastila. Glede varstva stranke 
v težjih kazenskih zadevah pa vendarle ne gre spregledati 
instituta obvezne obrambe, ki obdolžencu zagotavlja odvet- 
nika, ki ga je dolžno postaviti sodišče po uradni dolžnosti. Iz 
navedenih razlogov po mnenju predlagatelja ni mogoče upo- 
števati pripomb, ki govorijo zoper takšno ureditev. 

Predlagatelj je pri predlagani ureditvi v 18. členu upošteval 
pripombo Odbora za pravosodje in upravo in z zakonom 
določil odvetniku zaradi varstva njegove terjatve retencijsko 
pravico. Predlagatelj meni, da je s tem dano zadostno varstvo 
in da dvojno zavarovanje še z zastavno pravico ni potrebno. 
Uzakonitev zastavne pravice na način, ki ga je predlagala 
Odvetniška zbornica in katerega proučitev predlaga Zakono- 
dajno-pravna komisija, pa po mnenju predlagatelja ni spre- 
jemljiv, saj med drugim ne opredeljuje na čem naj bi bila 
vzpostavljena zastavna pravica-ali torej na celotnem premo- 
ženju stranke-to bi bilo gotovo neekvivalentno zavarovanje. 

V skladu s pripombami je predlagatelj spremenil rešitve, ki 
urejajo nezdružljivost z opravljanjem odvetniškega poklica in 
precizneje opredelil posamezne primere (21. člen). 

V zvezi s pripombami Odbora za pravosodje in upravo predla- 
gatelj dodatno obrazlaga rešitev, predvideno y drugem 
odstavku 8. člena osnutka. Predlagatelj tudi po ponovni pro- 
učitvi meni, da je ta določba potrebna. Smisel te določbe, kot 
izhaja tudi iz nekaterih drugih pripomb, pa ni v varstvu odvet- 
nika. Smisel je v tem, da zakon varuje s tem stranke, ki jih 
zastopa odvetnik. Ta določba ima enako funkcijo kot določba 
o dolžnosti varovanja tajnosti in o obsegu preiskave odvetni- 
kove pisarne. V odvetnikovi pisarni so številni spisi in osebni 
podatki o njegovih strankah. Zato ima pomen prisotnost 
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posebej kvalificirane priče, ne pa katerekoli, ki morda sploh 
ne bi bila sposobna oceniti pomena svoje prisotnosti. V smi- 
slu postopkovnih kazenskih določb pa gre po mnenju predla- 
gatelja do ustreznih sprememb tozadevne zakonodaje tem 
določbam tak pomen, kot jim ga bo dala sodna praksa. Če 
upoštevamo namen te določbe, ta ne bi smel biti majhen, 
zlasti zaradi preprečitve zlorab načel, ki naj jih varuje. 

Glede ureditve, ki se predlaga v 23. členu osnutka, je treba 
poudariti, da se predlaga izrecna uzakonitev odvetniških 
podružnic. In sicer po temeljni rešitvi za vsako obliko oprav- 
ljanja odvetniškega poklica, po variantni pa le za odvetniško 
družbo, ki je pravna oseba. V vsakem primeru pa pod pogo- 
jem, da se tudi v podružnici zagotovi efektivno izvrševanje 
poklica, kar je mogoče doseči bodisi s tem, da je večje število 
družbenikov iste odvetniške družbe ali pa z zaposlitvijo odvet- 
niških kandidatov. Po mnenju predlagatelja takšne rešitve ne 
predstavljajo ovire za kvaliteten razvoj odvetništva in so hkrati 
ena od možnosti, ki odpirajo uvedbo večje specializacije 
v odvetniško delo. 

Glede zakonsko določenih pogojev, ki naj se zahtevajo za 
pridobitev statusa odvetnika, se je predlagatelj glede na šte- 
vilne podane pripombe in priporočilo Odbora za pravosodje 
in upravo odločil za drugačen koncept, s katerim je po našem 
mnenju prav tako mogoče zagotoviti večjo kvaliteto pravni- 
škega in s tem tudi odvetniškega dela. Zato se hkrati s tem 
zakonom predlaga v zakonodajno proceduro poseben zakon 
o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu, ki 
naj v okviru enotno določenega usposabljanja za vse diplomi- 
rane pravnike zagotovi njihovo usposabljanje na vseh temelj- 
nih področjih. 

Ob upoštevanju predlagane ureditve v posebnem zakonu 
predlagatelj pri oblikovanju posameznih rešitev v osnutku 
tega zakona izhaja iz koncepta dveletnega usposabljanja 
diplomiranega pravnika do pridobitve državnega izpita 
(namesto dosedanjega pravosodnega izpita) in do skupaj 
štiriletne prakse diplomiranega pravnika kot izpolnitev pogo- 
jev za start v odvetniški poklic. Sistemsko enakovredne 
pogoje bo predlagatelj predlagal tudi za start v sodniški 
poklic. Vendar pri tem predlagatelj vztraja, da je potrebno 
med pogoji za pridobitev statusa odvetnika obdržati tudi 
enoletno obvezno odvetniško prakso (peta alinea 24. člena 
osnutka). To prakso si bo diplomirani pravnik lahko pridobil 
že v okviru prakse za državni izpit (kot odvetniški pripravnik) 
ali kasneje kot odvetniški kandidat. Zakonsko določen mini- 
mum odvetniške prakse je potreben, kajti bodoči odvetnik se 
mora naučiti ne le strokovnih opravil, ampak tudi primernega 
odnosa do stranke in določenih pravil in ravnanj, ki so zna- 
čilna za delo odvetnika. 

Predlaga se izenačitev notarske in javnopravobranilske 
prakse glede na njihovo podobnost, hkrati pa se predlaga tudi 
določeno število let opravljanja sodniškega poklica kot nado- 
mestilo za obvezno odvetniško prakso (šesti odstavek 24. 
člena). Vendar je pri tem treba poudariti, da bo predlagatelj 
v fazi zakonskega predloga ta prehod prilagodil bodočemu 
statusu sodnika. Sodnik s stalnim mandatom bo predvidoma 
začel kot sodnik začetnik na najnižji stopnji ali v najenostav- 
nejših zadevah in bo lahko šele po določeni dobi napredoval. 
Zato niso ustrezne primerjave med odvetnikom, ki bo imel 
licenco zastopanja pred vsemi, tudi najvišjim in ustavnim 
sodiščem, in sodnikom nasploh, ampak le s sodnikom dolo- 
čenega ranga. Zato želi predlagatelj v tej fazi le poudariti, da 
pogoji za pridobitev odvetniškega poklica ne morejo biti na 
vsebinsko isti kvalitetni ravni kot pogoji za sodnika začetnika, 
ampak bo primerljivost mogoča šele nekje na ravni sodniko- 
vega prvega napredovanja. 

Ob predvidenem konceptu usposabljanja in določitvi pogojev 
za pridobitev statusa odvetnika predlagatelj ohranja dve kate- 
goriji diplomiranih pravnikov, ki se lahko zaposlijo v odvetni- 
ški pisarni. Osebe, ki se bodo v okviru praktičnega usposab- 
ljanja za opravljanje pravniškega državnega izpita usposab- 
ljale po izbirnem razporedu pri odvetniku, bodo imele status 
odvetniškega pripravnika. Ker se te osebe vendarle usposab- 
ljajo v odvetniški pisarni, morajo biti podvržene režimu, ki 

velja za odvetniško delo. Zato se v tem zakonu (42. do 46. člen 
osnutka) predlagajo tiste določbe, ki zadevajo poseben polo- 
žaj pripravnika v odvetniški pisarni, sicer pa tudi za te priprav- 
nike velja splošni režim posebnega zakona. 

Insitut odvetniškega kandidata (47. do 55. člen) je namenjen 
dvema ciljema. Na eni strani usposabljanju, na drugi strani pa 
ima ta status lahko tudi tisti, ki tako po strokovnosti kot po 
kvaliteti dela in stažu izpolnjuje vse pogoje za odvetnika, pa 
vendar se ne odloči za samostojno opravljanje poklica, ampak 
ostaja zaposlen pri odvetniku. Njegova pooblastila so zato 
skoraj tako široka, kot pri odvetniku, omejen pa je le s tem, da 
ne more nastopati pred vrhovnim in ustavnim sodiščem 
države (52. člen). 

Predlagani določbi drugega in četrtega odstavka 24. člena 
predstavljata skupaj z določbo tretjega odstavka 2. člena 
osnutka rešitev, ki ob pogoju vzajemnosti dovoljuje nastopa- 
nje bodisi tujim odvetnikom pred našimi državnimi organi, 
bodisi tujim državljanom vpis v imenik odvetnikov pri nas. 
Omejitve, ki jih predlagamo, so le v obvladovanju jezika ter 
poznavanju pravnega reda. Takšne omejitve zahtevajo tudi 
zahodnoevropske države in so potrebne zaradi normalnega 
delovanja državnih organov. 

Glede pogojev za opravljanje odvetniškega poklica so bile 
dane tudi pripombe v zvezi z zahtevo, katere določitev se 
predlaga v sedmi alinei prvega odstavka 24. člena. Kljub temu, 
da so nekateri menili, da gre za pogoj, ki naj pomeni ugotav- 
ljanje moralno-političnih kvalifikacij, identičen takšnim 
pogojem iz prejšnje ureditve, predlagatelj meni, da mora 
takšna določba ostati v zakonu. Vendar ne kot pogoj politične 
narave, ampak kot pogoj moralne primernosti za opravljanje 
zaupnega poklica. Ta pogoj pomeni poštenost, vestnost, spo- 
štovanje in ga zahtevajo prav vsi zahodnoevropski zakoni 
o odvetništvu ne glede na to, kdaj so bili sprejeti. Njegova 
opredelitev je skupaj s predlaganim 25. členom hkrati usmeri- 
tev za oblikovanje t.im. pravnega standarda, ki mu bo morala 
polno vsebino dati praksa. Pri tem predlagatelj posebej opo- 
zarja, da je zoper odločitev predvideno sodno varstvo, kar naj 
bi predstavljalo garancijo zoper zlorabljanje takšnih določb. 

Predlagatelj ohranja rešitev, ki je predlagana v 26. členu 
osnutka, in jo je podprla tudi Zakonodajno-pravna komisija, 
večina poslancev, pa tudi Odbor za pravosodje in upravo pa 
so menili, da takšne določbe niso ustrezne. Predlagatelj je 
določbo nekoliko modificiral. Ob razlogih, ki jih je za tako 
ureditev navedel že v prejšnji zakonodajni fazi, velja po mne- 
nju predlagatelja posebej izpostaviti še to, da se s to določbo 
ne posega v neodvisnost sodnikov. Stališče, da zapiranje 
možnosti sodnikom za neposreden odhod v odvetniške vrste, 
vpliva na neodvisnost sodnikov, saj se tako čutijo ogrožene, 
po mnenju predlagatelja ne vzdrži. Sodniško neodvisnost je 
treba zagotoviti z drugačnimi mehanizmi, kot so stalnost 
mandata, izdelan sistenm napredovanja in ekspliciten disci- 
plinski režim, kar vse bo predlagano z zakonodajo v skladu 
z novo ustavno ureditvijo. Ob takšni ureditvi pa bodo tudi 
določbe, kot je citirana, šele dobile pravo veljavo. Ob tem 
predlagatelj pripominja, da poznajo takšno ureditev tudi 
druge zahodnoevropske države, katerih ureditev nam je 
podrobneje poznana, s tem da praviloma določajo petletno 
časovno obdobje kot oviro za neposreden prehod iz sodni- 
škega v odvetniški poklic. 

Predlagatelj je upoštevl pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije in zaradi zagotovitve določene avtonomije zbornice 
izključil pritožbo zoper njene odločbe o vpisu v imenik odvet- 
nikov, odvetniških pripravnikov in odvetniških kandidatov. 
Pač pa zato na novo daje legitimacijo za sprožitev upravnega 
spora (četrti in peti odstavek 29. člena) ministrstvu, pristoj- 
nemu za pravosodje, v primerih, ko je zakon kršen v korist 
posameznika. S tem je resornemu ministrstvu dana možnost 
kontrole izvajanja javnih pooblastil, vendar je njegov položaj 
bistveno drugačen, saj je v vlogi stranke, ne pa v vlogi organa, 
ki odloča. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombe, ki so se v prejšnji 
zakonodajni fazi nanašale na ureditev odvetniške družbe in 
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njenega statusa. Upoštevaje pripombe, ki so pledirale za 
uzakonitev odvetniške družbe s statusom pravne osebe, prav 
tako pa tudi doslej spremenjene zakonodaje nekaterih zahod- 
noevropskih držav, so predlagane drugačne rešitve kot 
v prejšnji fazi. 

Ureditev odvetniške družbe je predlagana v IV. poglavju 
osnutka zakona. Predlagana ureditev daje možnost odvetni- 
kom, da opravljajo odvetniški poklic v okviru odvetniške 
družbe, ki se lahko ustanovi bodisi kot civilna odvetniška 
družba, bodisi kot pravna oseba v obliki t.im. kapitalske 
družbe. Za prvo velja, da družbeniki z medsebojno družbeno 
pogodbo uredijo svoja medsebojna razmerja in ker to nima 
nobenih učinkov v odnosu do strank, posebne določbe glede 
tega po mnenju predlagatelja niso potrebne. Glede odvetni- 
ške družbe, ki naj ima status pravne osebe, pa se predlaga 
njena ustanovitev po določbah podjetniške zakonodaje. Ome- 
jitve, ki jih postavlja zakon, pa so potrebne zaradi tega, da se 
kljub sproščenemu načinu izvajanja poklica ne poseže 
v temeljna načela odvetništva (3. člen). Zato se predlaga kot 
možna statusna oblika le družba z neomejeno solidarno 
odgovornostjo članov (drugi odstavek 33. člena), pri čemer so 
njeni člani lahko samo odvetniki in družba se lahko ukvarja 
samo z opravljanjem odvetniškega poklica (34. člen). 

Pri registraciji odvetniške družbe, ki je pravna oseba, se 
predlaga variantna ureditev. Po temeljni rešitvi (37. člen) naj 
bi družbe registriralo sodišče kot vse druge pravne osebe. Po 
variantni rešitvi (37. a do 37. c člen) pa naj bi se odvetniške 
družbe registrirale pri Odvetniški zbornici. Za temeljno rešitev 
govorijo prevsem razlogi ohranitve enotnega registra pravnih 
oseb, za variantno rešitev pa zlasti to, da so odvetniške 
družbe vendarle specifične in da bi bilo zato morda primer- 
neje, da zbornica poleg imenika odvetnikov posameznikov 
vodi tudi imenik-register odvetniških družb. 

Predlagatelj večinoma ohranja enake določbe o odvetniški 
zbornici, kot jih je predlagal že v prejšnji zakonodajni fazi, pri 
41. členu pa je upoštevaje pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije v drugem odstavku predlagano, da k statutu odvetni- 
ške zbornice daje soglasje vlada Republike Slovenije. To 
predstavlja hkrati obliko nadzora nad izvajanjem javnih poo- 
blastil, ki so s tem zakonom dana zbornici. 

Predlagatelj je po ponovni proučitvi določb, ki urejajo disci- 
plinsko odgovornost odvetnikov, odvetniških pripravnikov in 
kandidatov, le-te dopolnil s temeljnimi določbami o disci- 
plinskih organih in disciplinskem postopku (56. do 67. člen 
osnutka). Predlagana ureditev je po mnenju predlagatelja 
ustreznejša, ker je v pristojnosti disciplinske komisije ne le da 
izreka častne in denarne sankcije, ampak tudi pravica izreči 
ukrep odvzema pravice opravljati poklic, kar je izjemno huda 
sankcija, ki posega v z ustavo določene pravice in je zato 
prav, da so vsaj temeljna načela določena z zakonom. Razen 
tega pa je na tak način po mnenju predlagatelja tudi ustrez- 
nejše mogoče ugotavljati skladnost ureditve v statutu z določ- 
bami zakona, s čimer so dani tudi ustreznejši kriteriji vladi pri 
dajanju soglasja. 

Glede na pripombe, podane v razpravi, predlagatelj posebej 
poudarja, da veljavni zakon o pravni pomoči ne določa, da se 
o vpisu v imenik odvetnikov odloča po upravnem postopku in 
zato tudi roki, ki jih upravni postopek pozna, po sedanji 
ureditvi ne veljajo. Sedanja neustrezna ureditev namreč ureja 
takoimenovan samoupravni postopek, zoper katerega gre 
sodno varstvo pred sodišča združenega dela. Zato velja še 
posebej opozoriti na rešitev, ki je predlagana v drugem 
odstavku 71. člena, s katero se z uveljavitvijo teh zakonskih 
rešitev prenaša sodna pristojnost s sodišč združenega dela na 
pristojno (doslej imenovano) redno sodišče. 

Poleg navedenega se v ustreznih prehodnih določbah zave- 
zuje odvetniško zbornico, da v določenem roku uskladi svoje 
delovanje in splošne akte, ki jih je pristojna izdati, z določ- 
bami tega zakona (68. člen). Odvetnike in obstoječe organiza- 
cijske oblike t.im. služb pravne pomoči se zavezuje, da svoje 
delovanje uskladijo z določbami predlaganega zakona (69. 
člen), predviden je tudi prehoden režim za osebe, ki se uspo- 
sabljajo pri odvetnikih (72. člen), in osebe, ki so v postopku 
vpisa (prvi odstavek 71. člena). Z uveljavitvijo tega zakona bo 
potrebno razveljaviti ustrezne določbe, ki v veljavni zakono- 
daji določajo strokovne pogoje za opravljanje odvetniškega 
poklica, zato se predlaga določba 73. člena, prav tako pa tudi 
v celoti veljavne določbe zakona, ki ureja to področje (74. 
člen). Predviden je v skladu z določbo prvega odstavka 145. 
člena ustave Republike Slovenije petnajstdnevni rok za uve- 
ljavitev zakona (75. člen). 

Predlog za izdajo zakona o NOTARIATU z osnutkom zakona - ESA 525 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17/1-1992 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NOTARIATU 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da obravnava in sprejme 
navedeni predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, 
ker meni, da bi bilo ustrezno, da se zakon o notariatu 
sprejema v časovno enakih zakonodajnih fazah, kot zako- 
nodaja, s katero se predlaga ureditev enotnega usposab- 

ljanja diplomiranih pravnikov ter zakonodaja o odvetni- 
štvu. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o notariatu z osnutkom zakona 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravna- 
val ga bo tudi Odbor za pravosodje in upravo kot matično 
delovno telo. 
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POVZETEK 
V okviru demokratičnega razvoja bo v našem pravnem 
redu Republike Slovenije potrebno obnoviti tudi institu- 
cije, namenjene zagotavljanju pravne varnosti v poslo- 
vanju civilnopravnih subjektov, tako pravnih kot fizičnih 
oseb. V ta namen se predlaga uzakonitev notariata, ki je 
na slovenskih tleh obstajal vse od druge polovice prejš- 
njega stoletja do leta 1944, ko je bil ukinjen z odlokom 
AVNOJ—a. 

Predlaga se uzakonitev t.im. latinskega tipa notariata, 
katerega pozna večina držav. Ureditev tega Instituta je 
po mnenju predlagatelja eden od pomembnih elementov 
prilagajanja pravnega reda Republike Slovenije zahod- 
noevropskim ureditvam v smislu funkcioniranja pro- 
stega pretoka blaga in storitev. 

Predlaga se opredelitev notariata kot javne službe, ki jo 

opravljajo notarji kot svoboden poklic. Notarji naj bi bile 
osebe javnega zaupanja, pooblaščene za sestavljanje in 
hrambo javnih listin ter za opravljanje drugih uradnih 
dejanj na zahtevo civilno pravnih subjektov. 

Z zakonom se predlaga določitev pogojev, pod katerimi 
bo posameznik lahko opravljal notarski poklic, In ker gre 
za izvrševanje javne službe s točno določenim delokro- 
gom, je predvidena omejitev števila notarjev. Zakon naj 
bi urejal tudi disciplinsko odgovornost notarjev. Notarji 
naj bi se obvezno združevali v notarsko zbornico, ki naj 
bi imela pooblastila v zvezi z zagotavljanjem ugleda in 
verodostojnosti notariata. 

Po oceni predlagatelja uvedba notariata ne bo zahtevala 
dodatnih proračunskih sredstev, hkrati pa bo omogočila 
tudi zmanjšanje obsega dela nekaterih državnih organov 
(zlasti sodišč). Zaradi svoje narave bo predstavljala 
bistven prispevek k izboljšanju pravne varnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o notariatu 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Notariat je institucija kontinentalnega pravnega sistema, ki 
v okviru državnih pooblastil omogoča samostojno sestavlja- 
nje listin o pravnih poslih, in njih hranjenje, potrjevanje dolo- 
čenih stanj in dejstev, od katerih so odvisne določene pravice 
in obveznosti posameznikov in pravnih oseb, deloma pa tudi 
opravljanje določenih zadev s področja nepravdnega 
postopka, ki jih ji odstopajo sodišča, v podrejenem obsegu pa 
tudi zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi 
organi. Notariat je odvisen od države samo v pogledu zakono- 
dajnega urejanja njegove organizacije, določanja delokroga 
in postavljanja notarjev na njihova službena mesta. Država 
z zakonom določa tudi pogoje pod katerimi listinam, ki jih 
sestavljajo notarji, priznava lastnost javnih listin. Pri nepo- 
srednem opravljanju nalog iz svojega delokroga pa je notariat 
od države neodvisen, ker poslovanje posameznih notarjev 
avtonomno kontrolira njihovo združenje, to je notarska zbor- 
nica, financirajo pa ga stranke, za katere sestavlja listine, 
opravlja druga uradna dejanja, oziroma jih zastopa. Takšno 
ureditev notariata, ki je v svetu znana pod imenom latinski 
notariat, poznajo vse demokratične države kontinentalnega 
pravnega reda. Po svojem bistvu takšen notariat zagotavlja 
pravno varnost posameznikov in pravnih oseb na tistih prav- 
nih področjih, na katerih s svojimi pravicami prosto razpola- 
gajo in samostojno oblikujejo pravna razmerja, brez nepo- 
sredne prisotnosti države. 

Na ozemlju današnje Republike Slovenije je bil notariat v opi- 
sanem smislu urejen z avstrijskim zakonom o notariatu 
(Notarski red) z dne 21.5.1855, kasneje pa izpopolnjen 
z novim notarskim redom z dne 25.7.1871, ki je ostal pri nas 
v veljavi vse do 1930, ko je Kraljevina SHS izdala zakon 
o javnih notarjih z datumom 11.9.1930. Ta zakon je povzel vse 
bistvene elemente avstrijskega zakona, zato lahko govorimo 
o kontinuiteti ureditve notariata vse od leta 1871 do leta 1944, 
ko je bil notariat z odlokom AVNOJ-a z dne 17.11.1944 
(Uradni list DFJ, štev. 1/45) na vsem področju Jugoslavije 
ukinjen in odrejen razpust notarskih zbornic. Posle notariata 
so po njegovi ukinitvi prevzela najprej sodišča, kasneje pa je 
del poslov prešel deloma še na ljudske odbore in deloma na 
odvetnike. 

Brez dvoma je bila ukinitev notariata neposredno povezana 
z namero države oziroma vladajočih političnih sil, da obseg 
zasebne lastnine čimbolj zmanjšajo in da spravijo pod nepo- 
sredno kontrolo države tudi pravne posle, povezane s preo- 
stalim delom zasebne lastnine. V sedanjih družbenih politič- 
nih, pravnih in gospodarskih razmerah postaja zasebna last- 
nina znova eden najpomembnejših temeljev gospodarskega 
ustroja. Prav tako postaja prosto razpolaganje s sredstvi 
v zasebni lasti eden najpomembnejših motivacijskih dejavni- 

kov v gospodarskem življenju tako podjetij kot posameznikov. 
V pravnem smislu se bo ta razvoj odražal kot ponovna pre- 
vlada civilnega prava, to je prava medsebojnega urejanja 
razmerij različnih subjektov na podlagi prostega odločanja in 
enakopravnosti, na drugi stran i-pa kot bistveno zoženje držav- 
nega poseganja v pravna razmerja med gospodarskimi sub- 
jekti oziroma posamezniki. 

V okviru demokratičnega razvoja bo v novem pravnem redu 
Republike Slovenije potrebno obnoviti tudi institucije, name- 
njene zagotavljanju pravne varnosti v poslovanju civilnoprav- 
nih subjektov, tako pravnih kot fizičnih oseb. Ena od teh 
institucij je, poleg n.pr. zemljiške knjige, tudi institucija nota- 
riata. Ta institucija deluje danes v kontinentalnih državah 
Zahodne Evrope zlasti na področju nepremičninskega poslo- 
vanja civilnopravnih subjektov, statusnega oblikovanja in 
upravljanja gospodarskih družb ter pri urejanju različnih civil- 
nopravnih zadev fizičnih oseb. Glede na to, da se vpliv notari- 
ata pri statusnem oblikovanju in upravljanju gospodarskilT 
družb v Zahodni Evropi krepi, se bo Republika Slovenija brez 
uvedbe notariata težko vključevala v gospodarsko življenje 
Evrope 92 kot enakopraven partner. Notariat se namreč zaradi 
visoke stopnje verodostojnosti poslovanja po eni strani ter 
zaradi neformalnega načina komuniciranja po drugi strani 
vse bolj pojavlja kot pomembna oblika v procesih kapital- 
skega povezovanja subjektov z območja različnih držav. Prav 
tako bo brez uvedbe notariata težko dosegla pomembnejše 
premike v deregulaciji pravosodnega sistema, to je v razbre- 
menitvi sodišč in drugih pravosodnih organov v tistih vrstah 
zadev, pri urejanju katerih ni potrebna neposredna interven- 
cija državne oblasti. Zato predlagatelj meni, da je potrebno 
čimpreje sprejeti zakon o notariatu kot del zahtevnega pro- 
cesa ponovne vzpostavitve vseh institucij moderne države. 

III. NAČEL*, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON, IN 
POGLAVITNE REŠITVE 

Iz razlogov za izdajo zakona izhaja, da bi moral predlagani 
zakon temeljiti na enakih temeljnih načelih, na kakršnih je 
izgrajena zakonodaja o notariatu v vseh tistih državah, v kate- 
rih deluje notariat latinskega tipa. Med ta temeljna načela 
sodijo zlasti samostojnost opravljanja notariata, izvajanje 
določenih javnih pooblastil, izdajanje javnih listin, upošteva- 
nje interesov vseh udeležencev pravnih poslov, možnost 
neposredne izvršljivosti notarskih zapisov, možnost opravlja- 
nja določenih uradnih opravil po nalogu sodišča, imenovanje 
notarjev po državnem organu ter avtonomija notarske zbor- 
nice. Predlagani zakon naj bi določal približno enako delovno 
področje notarjev, kot ga določajo primerjalni zahodnoevrop- 
ski zakoni. Prav tako naj bi določal, da notarsko poslovanje 
plačujejo naročniki. Zakon naj bi tudi določil, dći bi morale 
stranke posamezne vrste pravnih poslov obvezno sklepati 
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pred notarjem. S tem bi bilo zagotovljeno boljše pravno var- 
stvo določenih vrst subjektov ali določenih vrst pravnega 
prometa. 

Notariat bi bil z zakonom opredeljen kot javna služba, notar 
pa kot oseba javnega zaupanja, pooblaščena za sestavljanje 
in hrambo javnih listin ter za opravljanje drugih uradnih 
dejanj na zahtevo civilnih pravnih subjektov. Število notarjev 
in sedeže njihovih pisarn naj bi določal minister za pravoso- 
dje, ki bi notarje tudi imenoval. Zakon bi določal tudi pogoje, 
pod katerimi bi lahko notar sestavljal zasebne listine in zasto- 
pal stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi. Prav 
tako bi zakon določal pogoje, pod katerimi bi bile obveznosti 
iz pravnih poslov, zapisanih v notarski listini, neposredno 
izvršljive, oziroma pod katerimi bi bila notarska listina izvršilni 
naslov. V zakonu bi bila podrobneje urejena pravila za sestav- 
ljanje notarskih listin, ki bi imele lastnosti javne listine, za 
overjanje listin, prevodov, podpisov, uradno ugotavljanje 
določenih pravnopomembnih dejstev, izdajo notarskih izpi- 
skov ter za sprejemanje in ravnanje s pologi. Prav tako bi 
zakon podrobneje določil podlago in omejitve za opravljanje 
zadev v nepravdnih sodnih postopkih. Notarjevo delo bi 
v vseh primerih plačal naročnik oziroma udeleženci pravnega 
posla, katerim bi notar odgovarjal odškodninsko za more- 
bitne pravne napake. V ta namen bi zakon določal obveznost 
zavarovanja poslovanja v določeni obliki, ki bi ga moral notar 
skleniti že pred začetkom poslovanja. Tarifo za notarske stori- 
tve in način vodenja evidenc o notarskih poslih naj bi na 
podlagi zakonskega pooblastila določal minister za pravoso- 
dje. Zakonitost in pravilnost notarjevega poslovanja naj bi 
nadzoroval minister za pravosodje in notarska zbornica, 
v katero bi se notarji obvezno združevali. Za nezakonito ozi- 
roma nepravilno poslovanje bi bil notar disciplinsko odgovo- 
ren in kot najhujši ukrep za disciplinske kršitve bi zakon 
določal črtanje iz imenika notarjev. Zaradi varovanja zasebno- 
sti fizičnih oseb in poslovne tajnosti pravnih oseb, bi bil notar 
zavezan k varovanju poklicne tajnosti. 

Iz določenih pravnopolitičnih in dejanskih razlogov ta zakon 
ne bi v celoti določal vseh vrst pravnih poslov ali pravnih 
aktov, za katere se bo zahtevala obličnost notarskega zapisa. 
Po mnenju predlagatelja je namreč smotrno, da se področje 
gospodarskega statusnega prava vskladi s funkcijo notariata 
šele potem, ko bo ta institucija že zaživela v praksi. Iz pravno- 
tehničnih razlogov je tudi smotrneje, da se vprašanje obvze- 
nosti sklepanja določenih pravnih poslov ali izdaje določenih 
pravnih aktov v obliki notarskega zapisa na gospodarskoprav- 

nem področju predpiše z zakoni, ki urejajo to področje in ne 
z notarskim zakonom. 

Zaradi specifičnosti in občutljivosti notarske službe, bi bil 
notarski poklic nezdružljiv s poklicem odvetnika ali z delom 
v kakršnikoli drugi instituciji, razen ukvarjanja s publicistično 
ali pedagoško dejavnostjo. 

Glede na to, da je poslovanje notariata in notarja po svoji 
vsebini pretežno uradno poslovanje, ki v osnovi ne temelji na 
medsebojni konkurenci, bi zakon določal, da je število notar- 
skih mest omejeno (numerus clausus), predpisal pa bi tudi 
splošne kriterije za določitev sedežev notarskih pisarn ozi- 
roma notarskih mest. Osnovni kriterij bi bil območje enote 
temeljnega sodišča, dopolnilni kriterij pa število prebivalcev 
na gravitacijskem območju posameznega notarja. V večjih 
centrih bi bilo torej lahko na območju enote temeljnega 
sodišča tudi dva ali več notarjev. Predlagatelj ocenjuje, da bi 
bilo za začetek delovanja notariata v Sloveniji smotrno opre- 
deliti kriterije tako, da bi bilo za vse območje republike na 
voljo od 50 do 60 notarskih mest. Ob nadaljnjem razvoju 
notariata bi spremembe števila notarskih mest določal mini- 
ster za pravosodje na predlog notarske zbornice. 

IV. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE IZVAJANJA 
ZAKONA 
Glede na to, da je notariat sicer javna služba, ki v celoti temelji 
na individualnem plačevanju notarskih storitev, za izvedbo 
tega zakona ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračuna 
republike oziroma drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ker 
je notarsko poslovanje po svoji naravi preventivnega značaja, 
se bo po oceni predlagatelja zmanjšalo število sodnih sporov. 
Prav tako pa bo s sodišč in nekaterih drugih državnih organov 
prenošenih nekaj vrst uradnih opravil, kar bo imelo za posle- 
dico zmanjšanje obsega potrebnih sredstev za delovanje teh 
organov. Po drugi strani pa bo s prenosom teh opravil na 
notarje zmanjšan tudi priliv dohodkov iz naslova sodnih ozi- 
roma upravnih taks, vendar je ocena predlagatelja, da bo 
izpad taksnih dohodkov manjši, kot znižanje potrebnih sred- 
stev za delo navedenih organov. Dohodki od sodnih oziroma 
upravnih taks namreč praviloma ne pokrivajo v celoti stroškov 
za opravo uradnih opravil, ki bodo prenešena na notarje. 
Gledano v celoti bo učinek uvedbe notariata predstavljal 
izboljšanje pravne varnosti posameznikov in pravnih oseb na 
civilnopravnem področju, na drugi strani pa zmanjšanje 
obsega nalog države, kar je povsem v kontekstu demokratiza- 
cije družbenega in gospodarskega življenja. 

OSNUTEK ZAKONA o notariatu 

I. POGLAVJE: Temeljne določbe 

1. člen 

Notariat je javna služba, katere delovno področje in poobla- 
stila določa zakon. 
Notariat opravljajo notarji, imenovani po tem zakonu, kot 
svoboden poklic. 
Pravice in dolžnosti notarjev ureja ta zakon. 

2. člen 

Notarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo po določbah 
tega zakona javne listine o pravnih poslih, izjavah volje ozi- 
roma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine 
v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim 
osebam ali oblastem, in opravljajo po nalogu sodišč zadeve, 
ki se jim lahko odstopijo po zakonu. 

3. člen 

Notarske listine (notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska 
' Potrdila) in njihovi odpravki so javne listine, če so bile upošte- 
vane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju vse 
bistvene formalnosti, določene v tem zakonu. 

4. člen 

Notarski zapis je izvršljiv kot sodna poravnava, če je v njem 
ustanovljena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede 
takšne obveznosti dovoljena poravnava in če zavezanec 
soglaša z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa. 

S. člen 

Notar sme na zahtevo strank sestavljati tudi zasebne listine. 
V nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh 
pred drugimi državnimi organi sme zastopati stranke kot 
pooblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno 
notarsko listino, sestavljeno pri njem. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka notar ne sme zasto- 
pati stranke v postopku, v katerem se v celoti ali deloma 
izpodbija listina, pravni posel ali drugo dejanje, pri katerem je 
sodeloval kot notar v smislu 2. člena tega zakona. 

6. člen 

Notar mora opravljati zadeve iz 2. člena tega zakona vestno in 
natančno v skladu s predpisi. 
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Notar odgovarja stranki za škodo, povzročeno s prekršitvijo 
dolžnosti ali pooblastil, določenih s tem zakonom. 

Notar ne sme sodelovati pri nedopustnih, navideznih ali sum- 
ljivih pravnih poslih. 

Kadar opravlja zadeve iz prvega odstavka 5. člena tega 
zakona, ima notar pravice in dolžnosti ter odgovarja kot 
odvetnik. 

7. člen 

Ob pogoju vzajemnosti ima notarska listina, izdana v tuji 
državi, v Republiki Sloveniji enako pravno veljavo kot notar- 
ska listina, izdana po tem zakonu. 

Pod pogojem iz prejšnjega odstavka je tuji notarski zapis 
v Republiki Sloveniji izvršljiv neposredno, če se nanaša na 
pravice, ki niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slove- 
nije, in če vsebuje vse elemente, ki so za izvršljivost potrebni 
po tem zakonu. 

II. POGLAVJE: Imenovanje notarjev in prenehanje pravice 
opravljanja notarskega poklica 

8. člen 

Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje 
pogoje:- da je državljan Republike Slovenije, 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
- da ima naslov diplomiranega pravnika, podeljen od uni- 
verze v Republiki Sloveniji, ali od pristojnih organov v Repu- 
bliki Sloveniji priznan naslov diplomiranega pravnika, pridob- 
ljen na univerzi v tuji državi, 
- da je opravil pravniški državni izpit, 
- da je opravljal pravniško delo najmanj pet let po pridobitvi 
diplome, od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno 
leto pri sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu, 
- da ni v kazenskem postopku ali ni pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, 
- da aktivno obvlada slovenski jezik, 
- da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 
opravljanje notarskega poklica. 

Ne glede na določbo 1. alinee prejšnjega odstavka je, ob 
pogoju pravne in dejanske vzajemnosti, lahko imenovan za 
notarja tudi tuj državljan, če obvlada slovenski jezik. 

Šteje se, da pogoj iz 5. alinee prvega odstavka tega člena 
izpolnjuje tudi oseba, ki je pravniško delo opravljala pri 
notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami jav- 
nega pravobranilstva v tuji državi, če je takšno delo koristno 
za usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Šteje se, da pogoj iz 4. in 5. alinee prvega odstavka tega člena 
izpolnjuje oseba, ki je izvoljena v naziv izrednega ali rednega 
profesorja civilnega prava, pogoj iz 5. alinee pa tudi oseba, ki 
je opravljala najmanj tri leta poklic odvetnika ali funkcijo 
sodnika na pravdnem ali nepravdnem področju. 

9. člen 

Z notariatom je nezdružljivo opravljanje odvetništva ali kate- 
rekoli plačane službe oziroma funkcije, razen službe visoko- 
šolskega učitelja. 

Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi 
z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva notarski poklic, ali 
zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v notarjevo 
nepristranost oziroma v verodostojnost po njem izdanih listin. 

10. člen 

Notarja imenuje na prosto notarsko mesto minister, pristojen 
za pravosodje, na podlagi razpisa. 

Razpis prostega notarskega mesta objavi ministrstvo, pri- 
stojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Glede kandidatov, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za imeno- 
vanje, pridobi ministrstvo, pristojno za pravosodje, mnenje 
Notarske zbornice Slovenije. 

Minister, pristojen za pravosodje lahko na utemeljen predlog 
Notarske zbornice Slovenije imenuje notarja na drugo prosto 
mesto brez razpisa. 

Zoper odločbo o imenovanju notarja je mogoč upravni spor. 

11. člen 

število in sedeže notarskih mest določi ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, tako, da pride najmanj eno notarsko mesto na 
območje posamezne enote temeljnega sodišča. Na območjih 
z večjo koncentracijo prebivalstva ter intenzivnejšim gospo- 
darskim poslovanjem se določi število notarskih mest tako, da 
pride najmanj po en notar na vsakih trideset tisoč prebivalcev. 

Minister, pristojen za pravosodje, spremeni število notarskih 
mest ali sedež notarskega mesta na predlog Notarske zbor- 
nice Slovenije, če to narekujejo demografske ali gospodarske 
spremembe posameznih območij ali spremenjene prometne 
oziroma druge komunikacijske razmere. 

12. člen 

Notar sme opravljati svoje uradno poslovanje na vsem 
območju Republike Slovenije. 

Sodišča smejo nalagati opravljanje zadev v smislu 2. člena 
tega zakona samo notarjem, ki imajo sedež na njihovem 
območju. 

13. člen 

Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku. 

Na območjih občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali 
madžarščina, sestavlja notarske listine po izbiri strank v enem 
ali obeh uradnih jezikih. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko 
sestavi notar listino na zahtevo stranke v tujem jeziku, če ta 
jezik obvlada in če je listina namenjena uporabi v tujini. 
Če stranke oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz 
prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina 
sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila 
njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo 
stranke, sodni tolmač. 

14. člen 

Pred nastopom uradnega poslovanja mora notar skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo, za katero je odgovoren stran- 
kam po obligacijskih predpisih. 

Najnižjo zavarovalno vsoto določi v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za pravosodje Notarska zbornica Slovenije. 

Notar je dolžan zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega 
člena brez odlašanja vskladiti z zavarovalno vsoto iz prejš- 
njega odstavka. 

15. člen 

Pred prisego si mora notar priskrbeti pečat za barvo in za 
vosek. Pečat mora vsebovati grb Republike Slovenije, ime in 
priimek notarja, naziv notarskega mesta in ime kraja, v kate- 
rem ima notar sedež. 

Odtis pečatov iz prejšnjega odstavka in faksimile notarjevega 
podpisa overi predsednik temeljnega sodišča, na območju 
katerega ima sedež. Overjena odtisa pečatov in overjeni, 
notarjev podpis deponira predsednik sodišča pri Notarski 
zbornici Šlovenije. 
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16. člen 

Potem, ko so opravljena dejanja iz 14. in 15. člena tega 
zakona, izreče notar prisego pred predsednikom višjega 
sodišča, na katerega območju je sedež notarskega mesta, na 
katero je notar imenovan. 

Prisega se glasi: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, 
zakone in druge predpise ter svoje notarske dolžnosti vestno 
izvrševal.«. 

17. člen 

Notarska zbornica Slovenije določi in objavi datum nastopa 
poslovanja notarja v Uradnem listu Republike Slovenije 
potem, ko prejme kopijo zapisnika o prisegi. 

Če notar brez utemeljenega razloga ne začne poslovati 
z dnem, ki je objavljen po določbah prejšnjega odstavka, 
razglasi Notarska zbornica Slovenije njegovo mesto za izpraz- 
njeno. 

18. člen 

Notar, ki je bil imenovan na drugo notarsko mesto, nastopi 
poslovanje na tem mestu potem, ko je odtis uradnih pečatov 
deponiran po določbah 15. člena tega zakona in ko Notarska 
zbornica Slovenije objavi začetek njegovega poslovanja na 
tem notarskem mestu v smislu 17. člena tega zakona. 

19. člen 

Notar izgubi status notarja, če: 
1. s pisno izjavo odpove opravljanje notarskega poklica; 
2. sprejme plačano službo v nasprotju s prvim odstavkom 9. 
člena tega zakona: 
3. preneha biti državljan Republike Slovenije, razen v primeru 
drugega odstavka 8. člena tega zakona; 
4. deloma ali popolnoma izgubi poslovno sposobnost; 
5. je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na 
prostostno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali komur je 
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja notarskega po- 
klica; 
6. je disciplinsko kaznovan z ukrepom črtanja iz imenika 
notarjev; 
7. se vpiše v imenik odvetnikov. 

Dejstvo iz prvega odstavka tega člena nastopi: 
1. ko pisna izjava prispe k Notarski zbornici Slovenije; 
2. z dnem nastopa službe; 
3. s pravnomočnostjo odločbe o prenehanju državljanstva 
Republike Slovenije; 
4. s pravnomočnostjo sklepa o odvzemu poslovne sposob- 
nosti; 
5. s pravnomočnostjo kazenske sodbe; 
6. s pravnomočnostjo odločbe disciplinskega organa; 
7. z dnem vpisa v imenik odvetnikov. 

Ugotovitveno odločbo izda Notarska zbornica Slovenije. 
Odločba je dokončna. 

O izpraznitvi notarskega mesta zaradi razloga iz prvega 
odstavka tega člena ali zaradi smrti notarja obvesti Notarska 
zbornica Slovenije ministrstvo, pristojno za pravosodje, ter za 
to notarsko mesto krajevno pristojno temeljno sodišče. 

O izpraznitvi notarskega mesta zaradi nastopa poslovanja 
notarja, imenovanega na drugo notarsko mesto, obvesti 
Notarska zbornica Slovenije ministrstvo, pristojno za pravo- 
sodje, temeljno sodišče pa, če je notar nastopil poslovanje 
zunaj območja tega sodišča. 

III. POGLAVJE: Splošne določbe o notarskem poslovanju 

20. člen 

Notar mora imeti svojo pisarno v kraju, kjer je sedež njego- 
vega notarskega mesta. 

Notarska zbornica Slovenije lahko dovoli notarju periodično 
opravljanje poslovanja zunaj sedeža notarskega mesta, če 
tako narekujejo potrebe prebivalstva. 

Uradne ure notarskih pisarn predpiše minister, pristojen za 
pravosodje. 

Notar lahko na predlog stranke opravi uradno dejanje zunaj 
časa, določenega s predpisom iz prejšnjega odstavka, tudi ob 
praznikih ali dela prostih dnevih. 

21. člen 

Notar ne sme začeti poslovati pred dnem, ki je objavljen kot 
dan začetka njegovega poslovanja. 

Notar, ki je nastopil poslovanje na novem notarskem mestu, 
mora z istim dnem prenehati poslovati na prejšnjem notar- 
skem mestu. 

Notar mora prenehati s poslovanjem z dnem, ko nastopi 
katero od dejstev iz prvega odstavka 19. člena tega zakona. 

22. člen 

Notar ne sme poslovati v zadevah, iz katerih neposredno 
izhajajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali 
osebo, s katero živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, za 
osebe, s katerimi je v sorodu v ravni črti do kateregakoli 
kolena, v stranski vrsti ali po svaštvu pa do drugega kolena, ali 
za osebe, katerim je posvojitelj, posvojenec ali rejnik oziroma 
rejenec, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakš- 
nega udeleženca ali njegov pooblaščenec. 

Notarska listina, sestavljena v nasprotju z določbami 21. člena 
ali določbo prvega odstavka tega člena, nima pravnih učinkov 
javne listine. 

23. člen 

Notar ne sme poslovati v poslih, ki so po zakonu nedopustni 
ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali 
zato, da bi se ognile zakonskim obveznostim ali da bi proti- 
pravno oškodovale tretjo osebo. 

Prav tako ne sme poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi 
mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ne more 
veljavno sklepati pravnega posla. 

Na pritožbo stranke odloča o odklonitvi poslovanja iz razlo- 
gov po prvem in drugem odstavku tega člena Notarska zbor- 
nica Slovenije. 

24. člen 

Če notar meni, da stranka ni upravičena skleniti določenega 
pravnega posla, mora stranko na to opozoriti. Če stranke pri 
zahtevi, naj se sestavi notarska listina, vztrajajo, mora notar 
zahtevi ustreči, vendar mora v listini navesti, da je stranke 
opozoril na tako pomanjkljivost. 

25. člen 

Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah in poslih, 
glede katerih sestavi notarski zapis, kolikor iz volje strank ali 
vsebine pravnega posla ne izhaja kaj drugega. 

Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in 
v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnjega 
odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu. 

Dolžnost iz prvega odstavka veže tudi osebe, zaposlene pri 
notarju. 

26. člen 

Preiskava ali zaseg listin, ki so v hrambi pri notarju, ter 
denarja in vrednostnih papirjev, ki jih je notar prevzel zaradi 
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predaje tretji osebi, kakor tudi notarjevih poslovnih knjig in 
drugih dokumentov notarske pisarne je dovoljena samo glede 
listin in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o prei- 
skavi, izdani v kazenskem postopku. 

Pri preiskavi notarske pisarne mora biti navzoč predstavnik 
Notarske zbornice Slovenije. 

27. člen 

Pečata iz 15. člena tega zakona sme notar uporabljati samo za 
dejanja, ki jih je opravil v svojem poslovanju. 

Pečata mora skrbno varovati pred dostopnostjo tretjim ose- 
bam. Če notarju pečat izgine ali ga izgubi, mora o tem brez 
odlašanja obvestiti Notarsko zbornico Slovenije. 

Novi pečat, ki se mora po obliki razlikovati od prejšnjega, 
notar lahko uporablja po overitvi odtisa po določbah 15. člena 
tega zakona. 

Enako velja, če je treba spremeniti vsebino pečata zaradi 
spremembe notarjevega imena ali sedeža (notarskega mesta). 

Će se prejšnji pečat najde ali spremeni, ga mora notar predati 
Notarski zbornici Slovenije, ki ga komisijsko uniči. 

Če notar spremeni podpis, ga sme uporabljati šele potem, ko 
je overitev novega podpisa deponirana po določbi drugega 
odstavka 15. člena tega zakona. 

28. člen 

V notarski listini mora notar verno in popolno zapisati izjave, 
podane pred njim, oziroma dejstva, ki jih je neposredno 
zaznal. 

29. člen 

Če je pri sestavljanju notarske listine sodeloval drugi notar, je 
enako odgovoren za spoštovanje predpisov. 

30. člen 

V primeru iz prejšnjega člena vodi poslovanje tisti notar, na 
katerega so se obrnile za sestavo listine stranke. Ta notar 
listino sestavi, podpiše, pečati in hrani. Po določbah o podpi- 
sih jo podpiše tudi drugi notar. 

31. člen 

Notarske listine morajo biti pisane na papir, ki glede formata 
in kakovosti ustreza standardom, določenim z aktom Notar- 
ske zbornice Slovenije. 

Izpisane smejo biti ročno s trajno obstojnim črnilom ali 
z napravami za pisanje tekstov, ki omogočajo trajno obstojen 
zapis. Uporaba drugih postopkov zapisovanja je dovoljena le, 
če zagotavljajo enake značilnosti kot natipkana listina. 

32. člen 

Prazna mesta v notarski listini morajo biti izpolnjena s črtami. 

Zneski, datumi in druge številčne oznake morajo biti izpisani 
tudi z besedami, razen številčnih oznak zemljiškoknjižnih 
vložkov oziroma parcel ter uradnih listov oziroma posamez- 
nih določb zakona ali drugega predpisa, na katerega se skli- 
cuje listina. 

33. člen 

V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom 
besedila, med vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda, 
znak ali podpis, ki se nahaja nad, ob ali med vrsticami bese- 
dila, se šteje za neobstoječ. 

34. člen 

V notarski listini se ne sme ničesar izbrisati. Če je treba dej 
besedila prečrtati, mora biti to storjeno tako, da prečrtani 
tekst ostane čitljiv. 

Če je treba besedilo v listini spremeniti ali ga dopolniti, se sme 
to storiti na koncu listine, s tem, da mora biti nedvoumno 
označeno, na kateri del besedila listine se sprememba ali 
dostavek nanaša. Prav tako mora biti na koncu označeno 
mesto in obseg besedila, ki je bilo anulirano v smislu prvega 
odstavka tega člena. 

35. člen 

Če obsega notarska listina več strani, se morajo le-te ozna- 
čiti z zaporednimi številkami. Če je vpisana v vpisnik, se 
označi tudi s številko in oznako vpisnika, pod katero je vpi- 
sana. 

Če obsega listina več pol, morajo biti vse pole prešite z jam- 
stvenikom, oba konca le-tega pa na zadnji strani pritrjena 
z voščenim pečatom. Enako velja za listine, ki morajo biti po 
zakonu ali drugem predpisu priložene javni listini. 

Če pooblastil in drugih prilog ni mogoče spojiti z notarsko 
listino na način, določen v prejšnjem odstavku, morajo biti 
opremljene z zaznamkom, da so priloge, in poslovno številko 
listine. Število in vrsta takih prilog se zapiše na koncu notar- 
ske listine pred podpisi. 

36. člen 

Vsako stran notarske listine parafirajo udeleženci in notar, ki 
je listino sestavil. 

Če udeleženec ne zna ali ne more pisati, parafirata namesto 
njega strani priči iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona. 

Parafe ne smejo segati v besedilo listine. 

37. člen 

Notarsko listino na koncu lastnoročno podpiše notar, ki jo je 
sestavil, in poleg podpisa pritisne svoj pečat. 

Poleg notarja podpišejo na koncu listino udeleženci in priče, 
kolikor je njihovo sodelovanje pri sestavi listine po zakonu 
potrebno. 

Če udeleženec ne zna ali ne more pisati, mora biti to v listini 
zapisano. V tem primeru morata pri sestavi listine sodelovati 
dve pismeni priči ali drugi notar, pred katerimi postavi udele- 
ženec na listino svoj ročni znak, kar potrdita priči oziroma 
drugi notar s svojim podpisom. 

Priči iz prejšnjega odstavka izbere udeleženec. 

38. člen 

Če na notarski listini ni podpisa in pečata notarja, ki je listino 
sestavil, takšna listina nima pravnega učinka javne listine. 

Posledice ostalih prekršitev določb 31. do 37. člena tega 
zakona za verodostojnost notarske listine oceni sodišče, če ta 
zakon ne določa drugače. 

IV. POGLAVJE: Posebne določbe o notarskem poslovanju 

Prvi oddelek: Način sestavljanja notarskih listin 

39. člen 

Preden začne notar sestavljati notarsko listino, mora ugotoviti 
osebno istovetnost strank in drugih udeležencev. 

Osebno istovetnost ugotavlja na podlagi uradnih dokumentov 
(osebne izkaznice, potnega lista) oziroma če to ni mogoče, na 
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kakršenkoli drug način, po katerem je istovetnost udeleženca 
mogoče nedvomno izkazati. 

Način ugotovitve istovetnosti oseb, udeleženih pri sestavi 
notarske listine, mora biti vselej naveden v listini. 

40. člen 

če je stranka gluha ali nema, mora notar zagotoviti, da ji je 
vsebina notarske listine v celoti znana in razumljiva. 

će je pri sestavljanju listine udeležena stranka, ki ne zna brati 
ali stranka, ki je slepa, mora pri sestavljanju listine sodelovati 
oseba njenega zaupanja, ki je sposobna stranki podati 
celotno vsebino listine. 

Okoliščine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
mora notar zabeležiti v listini z navedbo o tem, na kakšen 
način je bila stranki vsebina listine predočena. 

41. člen 

Notarsko listino morajo stranke in drugi udeleženci podpisati 
vpričo notarja. 

če je listina podpisana brez prisotnosti notarja, mora oseba, 
ki jo je podpisala, podpis potrditi vpičo notarja kot lastnoro- 
čen. To potrdilo mora biti zapisano v listini, preden jo podpiše 
notar. 

42. člen 

Notar mora pred sestavo notarske listine poučiti stranke 
? vsebini in posledicah nameravanega pravnega posla ali 
izjave volje ter jih odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali 
dvoumnih izjav, zaradi katerih bi moglo priti do pravd ali 
izpodbojnosti. Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora 
vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, 
dana strankam v zvezi z njimi. 

Drugi oddelek: Notarski zapisi o pravnih poslih 

Vsebina notarskega zapisa 

43. člen 

Notarski zapis mora vsebovati: 
1- priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in 
njegov sedež; 
2- priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev 
Pravnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in tol- 
mačev; če so udeleženci pravnega posla pravne osebe, pa 
njihovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali 
Pooblaščenca; 
3- navedbo o načinu ugotovitve istovetnosti oseb iz točke 2. 
tega odstavka; 
4- vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog; 
5- navedbo, da je bil notarski zapis udeležencem prebran ali 
da so bile upoštevane formalnosti, ki po določbah tega 
zakona nadomeščajo branje in da so udeleženci notarski 
zapis odobrili6. datum, če je potrebno tudi uro, in kraj sestave 
notarskega zapisa; 

podpise oseb, navedenih v točki 1. in 2., tega odstavka ter 
Pečat notarja, ki je sestavil notarski zapis. 

Če je pri sestavljanju notarskega zapisa sodeloval eden ali več 
drugih notarjev, mora vsebovati zapis podatke iz točke 1. 
Prejšnjega odstavka tudi o tem notarju ter njegov podpis. 

Če se notarski zapis pozneje dopolni, popravi ali spremeni 
z drugim notarskim zapisom, se mora to zabeležiti v obliki 
uradnega zaznamka na izvirniku prejšnjega notarskega 
*apisa, oziroma, če je ta izročen, na njegovem overjenem 
Prepisu, ki ga hrani notar. 

44. člen 

^deleženci smejo dodati notarskemu zapisu pooblastila in 
druge priloge v izvirniku ali prepisu. Le-te mora izdajatelj 

potrditi v notarskem zapisu, sicer ne dobijo večje verodostoj- 
nosti, kot bi jo imele sicer. 

Priloge, ki jih udeleženci še niso podpisali in ki niso javne 
listine, morajo podpisati udeleženci, morebitne zapisne priče 
in notar. 

45. člen 

Notafski zapis, pri katerem niso upoštevane določbe 5. in 7. 
točke prvega odstavka 43. člena tega zakona, nima pravnega 
učinka javne listine. 

Sodišče oceni glede na okoliščine primera, koliko ukinjajo ali 
zmanjšujejo verodostojnost notarskega zapisa kršitve določb 
1. do 4. in 6. točke prvega odstavka 43. člena tega zakona. 

46. člen 

Oporoke, ki so sestavljene v obliki notarskega zapisa ustno ali 
se izročijo notarju v notarskem zapisu, imajo enake pravne 
učinke kot izjave poslednje volje, dane pred sodiščem. 

Določba prvega odstavka velja tudi glede odpovedi dedova- 
nju in dednopravnih pogodb. 

O hrambi oporoke mora notar obvestiti pristojno sodišče. 

47. člen 

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji 
pravni posli: 
1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakon- 
cema, 
2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem mladoletnih oseb, 
3. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost, 
4. pogodbe o prometu s kmetijskimi zemljišči, 
5. delovnopravne pogodbe in darilne pogodbe za primer 
smrti, 
6. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti 
sklenjeni v obliki notarskega zapisa. 

48. člen 

Pravni posel, ki je sklenjen v nasprotju z 47. členom tega 
zakona, nima pravnega učinka listine. 

2. Potrjevanje zasebnih listin 

49. člen 

Če ne gre za pravne posle, navedene v 47. členu tega zakona, 
lahko udeleženci pravnega posla potrdijo listino o pravnem 
poslu pri notarju. Tako potrjena listina o pravnem poslu ima 
lastnost notarskega zapisa in je pod pogoji, določenimi v 4. 
členu tega zakona, neposredno izvršljiva. 

Notar mora listino iz prejšnjega odstavka potrditi, kolikor ni 
zadržkov po 23., 24. ali 42. členu tega zakona. 

50. člen 

Če ustreza zasebna listina iz prejšnjega člena po zunanji 
obliki predpisom o notarski listini (31. do 35. člen) in po 
vsebini določbam 2., 4., 6. in 7. točke prvega odstavka 43. 
člena tega zakona, jo notar potrdi tako, da se vnesejo na 
listino navedbe iz 1., 3. in 5. točke prvega odstavka 43. člena 
ter notarjev podpis in pečat. 

Če listina ne ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, se 
potrdi tako, da se o tem sestavi poseben notarski zapis. 
Zasebna listina se spoji z notarskim zapisom (drugi odstavek 
35. člena) kot njegov sestavni del in jo podpiše tudi notar. 
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3. Zapisne priče in tolmač 

51. člen 

Pri sestavljanju notarskih zapisov morata sodelovati dve 
zapisni priči: 
1. če gre za pravne posle iz 2., 3. ali 4. točke 47. člena tega 
zakona; 
2. če kateri od udeležencev pravnega posla ne obvlada urad- 
nega jezika; • 
3. če je kateri od udeležencev pravnega posla slep, gluh, nem 
ali gluhonem; 
4. če je kateri od udeležencev nepismen oziroma če ne 
obvlada pisave, v kateri je sestavljena listina. 

V ostalih primerih presodi notar oziroma udeleženci, ali je pri 
sestavljanju notarskega zapisa potrebno tudi sodelovanje 
prič. 

Namesto zapisnih prič sme sodelovati pri sestavljanju zapisa 
drugi notar. 

52. člen 

Zapisne priče so lahko osebe, ki so polnoletne, pismene in ki 
obvladajo uradni jezik. 
Če zapisna priča notarju ni osebno znana, mora ugotoviti 
njeno istovetnost na način, določen v drugem in tretjem 
odstavku 39. člena tega zakona. 

53. člen 

Kot zapisne priče ne smejo sodelovati osebe: 
1. ki so po procesnih zakonih odvezane dolžnosti pričevanja; 
2. ki so pri notarju v delovnem razmerju; 
3. ki imajo iz pravnega posla, o katerem se sestavlja notarski 
zapis, kakršnekoli pravice oziroma koristi; 
4. ki so z udeležencem pravnega posla ali z osebami, za katere 
izhaja iz notarskega zapisa kakšna pravica, ali z notarjem, ki 
sestavlja listino, v razmerju, navedenem v prvem odstavku 22. 
člena tega zakona. 

54. člen 

Če zakon ne določa drugače, morajo biti zapisne priče ozi- 
roma drugi notar navzoče najkasneje takrat, ko notar bere 
udeležencem vsebino notarskega zapisa in ko ga le-ti podpi- 
sujejo. 

Če udeleženci pravnega posla izrecno zahtevajo in če zapisni 
priči nista potrebni iz razlogov po 2. oziroma 3. točki 51. člena 
tega zakona, se smeta zapisni priči odstraniti za čas, ko se 
notarski zapis bere; v tem primeru morajo udeleženci podpi- 
sati notarski zapis vpričo zapisnih prič in izrecno izjaviti, da 
jim je njegova vsebina v celoti znana in da se ujema z njihovo 
voljo. Vse to je treba v notarskem zapisu posebej navesti. 

55. člen 

Če kateri od udeležencev ne obvlada uradnega jezika (2. 
točka prvega odstavka 51. člena) ali če tako zahteva stranka 
(četrti odstavek 13. člena), mora pri sestavi notarskega zapisa 
sodelovati tudi stalni sodni tolmač. 

Tolmač je lahko tudi oseba, zaposlena pri notarju, če ima 
sicer vse lastnosti zapisne priče. 

Tolmač ni potreben, če notar in zapisni priči oziroma drugi 
notar obvladajo jezik udeleženca iz 2. točke prvega odstavka 
51. člena tega zakona. 

Sodelovanje tolmača mora biti v notarskem zapisu izrecno 
navedeno. 

56. člen 

Določbe prvega, drugega in četrtega odstavka prejšnjega 
člena se smiselno uporabljajo tudi kadar v primeru obveznega 
sodelovanja zapisnih prič (51. člen) udeleženci izrecno žele, 
da sodeluje zapisna priča, ki ne obvlada uradnega jezika 

oziroma jezika udeleženca (2. točka prvega odstavka 51. 
člena). 

4. Hramba notarskih zapisov 

57. člen 
Če zakon ne določa drugače, hrani notarske zapise notar, ki 
jih je sestavil, udeležencem pa se izdajajo odpravki. 

Izvirnik notarskega zapisa se sme izročiti samo s soglasjem 
vseh udeležencev. Soglasje mora biti izkazano z notarsko 
listino. To listino in overjen prepis izročenega notarskega 
zapisa hrani notar na mestu izročenega izvirnika notarskega 
zapisa; v vpisniku pa mora biti navedeno, kdaj in komu je bil 
izročen izvirnik notarskega zapisa. 

58. člen 

Razen v primerih, določenih v tem zakonu, sme notar izročiti 
izvirnik notarskega zapisa samo sodišču ali Notarski zbornici 
Slovenije in sicer le na podlagi pisne odredbe oziroma naloga 
ter proti pisnemu potrdilu o prejemu. 

Izročitev po določbi prejšnjega odstavka je lahko samo 
začasna. Na mesto izročene listine vloži notar uradni zazna- 
mek o predmetu, 
udeležencih, datumu sestave in poslovni številki notarskega 
zapisa ter o datumu, ko je bil zapis poslan oziroma izročen. 
Uradnemu zaznamku pripoji odredbo oziroma nalog, na pod- 
lagi katerega je bil zapis izročen, ter potrdilo o prejemu. 

Če nastane potreba, izročiti odpravek notarskega zapisa, 
mora organ, pri katerem se zapis začasno nahaja, brez odla- 
šanja omogočiti notarju, da odpravek sestavi. 

59. člen 

Določbe 57. in 58. člena tega zakona se uporabljajo tudi za 
druge notarske listine, ki jih je dolžan hraniti notar na podlagi 
predpisov ali na izrecno zahtevo stranke, navedeno v notarski 
listini. 

TRETJI ODDELEK: Potrjevanje dejstev in izjav 

60. člen 

Notar je pooblaščen za izdajanje potrdil o dejstvih in izjavah, 
navedenih v tem oddelku. 

Ta potrdila imajo pravne učinke javne listine, če so sestav- 
ljena po določbah 61. do 70. člena tega zakona. 

Overjanje prepisov 

61. člen 

Notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom, te 
obvlada jezik, v katerem je listina spisana. 

Prepis se mora ujemati z listino v vseh njenih pisnih podrob- 
nostih, tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah besed in pisnih 
napakah. Če so posamezna mesta v listini spremenjena, 
dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je treba to v potrdilu 
o overitvi navesti. Prav tako je treba navesti, da je listina 
raztrgana, poškodovana ali sicer po zunanjem videzu sum- 
ljiva. 

Notar potrdi prepis listine potem, ko ga primerja z izvirnikom 
in ko ugotovi, da se prepis natančno ujema z njim. Poleg te 
ugotovitve v potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki ga je 
stranka označila za izvirnik, ali da gre za prepis overjenega 
oziroma navadnega prepisa listine; na kakšen način in s kakš; 
nirp sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati ter koleki 
je opremljena; kje se po njegovi vednosti ali po strankinem 
zatrdilu nahaja izvirnik. 

Če je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta 
vnesti v prepis. 
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če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz 
prepisa razvidno, kateri deli izvirnika so ostali neprepisani. 

Overitve prepisov se ne vpisujejo v notarski vpisnik. 

62. člen 

Ob overjanju izpiskov iz trgovinskih ali poslovnih knjig mora 
notar primerjati izpisek z zadevnimi postavkami izvirne knjige 
ter v overitveni klavzuli navesti, da se izpisek natančno ujema 
* njimi. 

Overitve izpiskov iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo 
v notarski vpisnik. 

Overjanje prevodov 

63. člen 

Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če 
status stalnega sodnega tolmača po predpisih, ki ureja 

"nenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina 
Prevedena iz uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga 
je opravil sam ali če ga je preizkusil in ga spoznal za pravil- 
nega. 

Izvirnik in prevod morata biti združena na isti listini; če to ni 
niogoče, se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odsta- 
vek 35. člena tega zakona. 

Overitve prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik. 

Overjanje podpisov 

64. člen 

Notar sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno 
Podpisala listino ali dala nanjo svoj ročni znak, ali da je 
Podpis ali ročni znak, ki je že na listini, vpričo njega priznala kot svojega. 

Če notar stranke ne pozna osebno, ugotovi njeno istovetnost 
kot določa 39. člen. 

Overitev se vpiše na izvirno listino z navedbo, kako je bila 
u9otovljena istovetnost ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni 2r|ak pristen. Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko 
vPisnika ter datum, notarjev podpis in pečat. 
Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino listine 
samo toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika 
0 overitvah in potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine 
'n ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na 
katerega se listina nanaša. Določbe 23. člena se glede overi- 
tev podpisov po notarju ne uporabljajo. Prav tako se ne 
^Porabljajo določbe predpisov, ki overitev podpisov vežejo na 
^Polnitev določenih pogojev. 

VARIANTA: Zadnji odstavek se črta. 

65.člen 

overja podpis predstavnika podjetja, zavoda ali druge 
Pravne osebe, sme notar to potrditi v overitveni klavzuli samo, 
kadar mu je znano, da je oseba, ki podpisuje, predstavnik 
Pravne osebe ali kadar je to vnaprej ugotovil. 

Potrditev časa, ko je bila listina pokazana 

66. člen 

j*as, ko je bila listina predložena na vpogled notarju ali vpričo 
I laga tretji osebi, se potrdi na listini z navedbo dneva, meseca 
n 'eta ter, na zahtevo stranke, tudi ure. 

Ns S,ranka zahteva, se mora ugotoviti istovetnost osebe, ki je s'ino predložila na vpogled in osebe, kateri je listina predlo- 

žena. V tem primeru se potrditveni klavzuli dodajo navedbe iz 
39. člena tega zakona. 

Potrditev, da oseba živi, in potrditev drugih dejstev 

67. člen 

Notar sme potrditi, da določena oseba živi, če jo pozna 
osebno ali če je njena istovetnost ugotovljena po določbi 39. 
člena tega zakona. 

V izvirniku notarskega potrdila, ki se izroči stranki, mora notar 
potrditi, da je bila oseba pri njem, ter navesti dan, mesec in 
leto, na zahtevo stranke pa tudi uro, ko se je to zgodilo, in 
način ugotovitve istovetnosti osebe, na katero se nanaša 
potrdilo. 

68. člen 

Na zahtevo upravičene osebe sme notar potrditi tudi druga 
dejstva, kot so: seznanitev druge stranke z opominom, odpo- 
vedjo, ponudbo ali drugo izjavo, ki jo daje stranka zato, da bi 
dosegla kakšen pravni učinek: ponudba plačila, prevzem ali 
izročitev listine ali drugih stvari; razprave o ponudbah, 
dražbe, žrebanja, izjave oseb o dejstvih; stanje, katero je 
izvedel notar sam ali s pomočjo strokovnjakov. 

Potrditve o dejstvih iz prejšnjega odstavka mora sestaviti 
notar v obliki zapisnika, v katerem navede kraj in čas, v kate- 
rem se je zgodilo ali ugotovilo obravnavano dejstvo; imena in 
naslove strank ter drugih udeležencev in natančen popis tega, 
kar se je zgodilo vpričo njega ali kar je neposredno ugotovil. 
Zapisnik podpišejo vsi udeleženci in notar. 

Potrjevanje sklepov organov upravljanja 

69. člen 
Če je notar poklican, da bi potrdil sklepe organov upravljanja 
podjetij, zadrug ali drugih pravnih oseb, mora navesti v zapis- 
niku dan in čas seje, opisati potek seje. kolikor je to 
pomembno za presojo pravilnosti postopkov, ter zapisati 
sklepe, ki so bili na seji sprejeti. Prav tako mora izpričati 
druga dejstva, kadar tako zahteva zakon. 

Zapisnik podpiše tudi oseba, ki je predsedovala seji organa. 

Na zahtevo kateregakoli udeleženca seje mora notar ugotoviti 
tudi osebno istovetnost predsedujočega in drugih udeležen- 
cev seje ter to navesti v zapisniku. 

Protesti 
70. člen 

Proteste menic in čekov izdaja notar po določbah meničnega 
zakona. 

Popis in cenitev premoženja ter zavarovanje zapuščine 

71. člen 

Popis in cenitev zapustnikovega premoženja opravlja notar 
po določbah zakona o dedovanju na podlagi odločbe zapuš- 
činskega sodišča. 

Če zapuščinsko sodišče ugotovi, da nobeden od dedičev ni 
sposoben upravljati zapustnikovega premoženja in da ni 
zakonitega zastopnika, ali če so dediči neznani ali odsotni, ali 
v drugih nujnih primerih, izroči premoženje ali del premože- 
nja v hrambo notarju ali drugi zanesljivi osebi. 

ČETRTI ODDELEK: izdajanje odpravkov, potrdil, prepisov in 
izpiskov 

72. člen 

Odpravke, potrdila, prepise in izpiske izdaja notar oziroma 
njegov namestnik, pri katerem so listine v hrambi. 
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Če je bil izročen izvirnik notarskega zapisa, se o njem ne sme 
več izdati odpravek, ampak samo prepis. 

Odpravki in prepisi notarskih zapisov o pravnih poslih med 
živimi 

73. člen 

Če ni določeno v notarskem zapisu kaj drugega, se sme izdati 
odpravek notarskega zapisa samo: 
1. osebam, ki so sklenile v svojem imenu pravni posel, obse- 
žen v listini; 
2. osebam, v katerih imenu je bil ta pravni posel sklenjen; 
3. osebam, v katerih korist je bil ta pravni posel sklenjen; 
4. pravnim naslednikom oseb, naštetih pod 1. do 3. točko. 

74. člen 

Od izvršljivega notarskega zapisa se sme izdati, razen v pri- 
merih, navedenih v naslednjem odstavku, vsaki izmed oseb, 
naštetih v 73. členu, samo en odpravek. 

Ponovni odpravek takega zapisa se lahko izda samo: 
1. če pristanejo na to vse osebe, naštete v 1. in 2. točki 73. 
člena ali njihovi pravni nasledniki; pristanek se zaznamuje 
v notarskem zapisu, podpisanem od stranke ali s posebno 
overjeno listino, ki se priloži notarskemu zapisu; 
2. če je bil prej izdani odpravek zaradi pomanjkljivosti notarju 
vrnjen ali če je amortiziran; 
3. če sodišče, na katerega območju ima notar sedež, na 
strankin predlog izda sklep, s katerim dovoli izdajo ponov- 
nega odpravka. Tak sklep izda sodišče, če stranka izkaže za 
verjetno, da ji je ponoven odpravek potreben. Zoper sklep, 
s katerim se dovoli izdaja ponovnega odpravka, ni pritožbe. 

75. člen 

Od neizvršljivega notarskega zapisa sme notar izdati ponoven 
odpravek stranki, ki izkaže za verjetno, da ji je ponoven 
odpravek potreben. Če notar ne ugodi strankini zahtevi, lahko 
stranka vloži predlog za izdajo ponovnega odpravka pri pri- 
stojnem sodišču (3. točka 74. člena). 

76. člen 

Če se izda ponoven odpravek, je treba v overitveni klavzuli 
označiti, kateri odpravek po vrsti je in razlog, iz katerega je bil 
ponovni odpravek izdan. 

77. člen 

Overjeni in navadni prepisi notarskega zapisa se izdajajo 
osebam, naštetim v 73. členu in njihovim zakonitim zastopni- 
kom kadarkoli to zahtevajo, prav tako se jim ob vsakem času 
dovoli vpogled teh listin, drugim osebam pa samo, če izkažejo 
pravni interes ali če jim to dovolijo osebe, naštete v 73. členi:. 

Odpravki in prepisi notarskih zapisov o oporokah 
78. člen 

Odpravki ali prepisi oporok se smejo izdati, če ni v notarskem 
zapisu določeno drugače, dokler zapustnik živi samo njemu 
samemu, ali osebi, ki jo zapustnik pooblasti z overjenim 
pooblastilom. Po zapustnikovi smrti se smejo taki odpravki ali 
prepisi izdati po razglasitvi oporoke. Dan razglasitve se zazna- 
muje na odpravku ali prepisu. 

Potrdila in izpiski 
79. člen 

O zapisnikih in vpisih v vpisnik se izdajajo potrdila; kot 
popolna ali kot izpiski. 

Za ponovno izdajanje potrdil velja določba 74. člena. 

80. člen 

Če obsega notarski zapis več samostojnih pravnih poslov, se 
sme na zahtevo upravičene osebe izdati namesto popolnega 
odpravka izpisek, ki se nanaša na posamični pravni posel. 

Od izvršljivih notarskih zapisov se sme izdati samo popoln 
odpravek; izpisek ni izvršljiv. 

V izpisku je treba navesti, kateri deli notarske listine so izpuš- 
čeni. 

Vsebina in oblika odpravkov in prepisov 
81. člen 

Odpravek in prepis se morata z izvirnikom dobesedno uje- 
mati. Spremembe in dopolnitve, izvršene v izvirniku notarske 
listine po določbi 34. člena, je v odpravku in prepisu dopustno 
vstaviti v besedilo na mesto, kamor spadajo. 

Overitvena klavzula 
82. člen 

Vsak odpravek se mora overiti. Odpravkom izvršljivih notar- 
skih zapisov se morajo priložiti prepisi prilog tega zapisa- 
Overovitvena klavzula mora obsegati tudi priloge. 

83. člen 

Overitvena klavzula se vpiše na koncu odpravka ter mora 
vsebovati: potrdilo, da se ta odpravek ujema z izvirnikom, 
navedbo iz 76. člena in 82. člena, navedbo, za koga je ta 
odpravek sestavljen, kraj in čas izdaje odpravka s podpisom 
in pečatom notarja. 

84. člen 

Odpravek notarskega zapisa nima pravnega učinka javne 
listine, če ni potrjena soglasnost odpravka z izvirnikom ali če 
ni na njem podpisa in pečata notarja. 

Posledice ostalih prekršitev določb 81. do 83. člena tega 
zakona za verodostojnost odpravka oceni sodišče. 

Zaznamek o izdajanju odpravkov 
85. člen 

Ko se izda odpravek, notar zaznamuje na izvirniku ali_ poli. 
prišiti k izvirniku, kdaj in komu je bil odpravek izdan. Če se 
izda ponoven odpravek, navede tudi razlog, iz katerega je bil 
odpravek ponovno izdan. 

Odpravek, ki ga je stranka vrnila (74. člen, 2. točka), se priloži 
izvirniku. Na odpravku se zaznamuje, da je bil vrnjen in da 
nima pravnega učinka javne listine. 

Zaznamek podpiše notar. 

Potrdilo o obstoju notarskega zapisa 

86. člen 

Osebam, upravičenim zahtevati prepis (77. in 78. člen), se na 
njihovo zahtevo izda potrdilo, da je pri notarju notarski zapis 
ali izjava poslednje volje. 

Peti oddelek: Prevzemanje listin, denarja in vrednostnih 
papirjev v hrambo In izročitev 

Hramba listin 

87. člen 

Notar je dolžan prevzeti v hrambo listine vsake vrste. 

Ob prevzemu listine sestavi notar zapisnik, ki mora vsebovat1 

kraj in čas prevzema, priimek in ime, poklic in prebivališč® 
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tistega, ki je listino predal (deponenta), označbo listine, v kak- 
šen namen je bila položena in komu naj se izroči, podpis 
deponenta ter podpis in uradni pečat notarja. 

Listina se lahko pošlje notarju s pismom, ki nadomešča za- 
pisnik. 

Notar izda stranki o prevzemu listine potrdilo. 

Notar ugotovi istovetnost osebe, kateri izroči prevzeto listino, 
v skladu z 39. členom tega zakona. Prejemnik potrdi prejem 
listine na zapisniku o prevzemu. 

Hramba denarja in vrednostnih papirjev 
88. člen 

Gotovino, menice, čeke in druge vrednostne papirje je notar 
dolžan prevzeti samo, če so mu ob sestavljanju notarskega 
zapisa predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali 
oblastem. 
če ni prevzem zaznamovan v notarskem zapisu, se ob prev- 
zemu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati številko v knjigi 
pologov, kraj in čas prevzema, natančen opis in vrednost 
prevzetih stvari, ime, priimek ter naslov deponenta in njegovo 
izjavo, kako ravnati s prevzetimi stvarmi. 

Gotovina in vrednostni papirji se lahko notarju pošljejo 
s pismom, ki nadomešča zapisnik. 

Notar izda stranki o prevzemu potrdilo. 

89. člen 

Prevzeti denar in vrednostne papirje hrani notar v posebnem 
ovoju, na katerem zapiše predmet in strankino ime. 

frevzeti denar in vrednostne papirje mora notar nemudoma 
izročiti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprejšnji ugotovitvi 
istovetnosti prejemnika (39. člen). 

Prejemnik potrdi prejem na zapisniku o prevzemu ali v knjigi 
Pologov. 

90. člen 

Če notar ne more izvršiti predaje v določenem roku, če pa 
določenega roka ni, v štirinajstih dneh od dneva prevzema, 
mora stranki nemudoma vrniti prevzete stvari, ali jih, če to ni 
mogoče, predati v hrambo sodišču in o tem obvestiti depo- 
nenta. 

91. člen 

Položitev pri notarju nima pravnih učinkov sodnega depozita. 

Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za pri- 
mere, kadar prevzame notar po nalogu sodišča zapuščinske 
listine, denar, vrednostne papirje ali dragocenosti. 

V- POGLAVJE: Hramba listin in vodenje poslovnih knjig 

92. člen 

Notar mora listine, ki jih je sestavil sam ali ki jih je prevzel od 
strank ali ki mu jih je zaupala Notarska zbornica Slovenije, 
hraniti, urejeno po zaporedju vpisov v poslovne knjige, na 
farnem mestu v svoji pisarni, ali v bančnem sefu, ločeno od 
drugih spisov. 

če sta listino sestavila dva ali več notarjev, jo mora hraniti 
n°tar, ki jo je pečatil (29. člen). 

93. člen 
Ko. notar izve, da je oseba, katere oporoka je med njegovimi 
®Pisi, umrla ali proglašena za mrtvo, mora poslati pristojnemu 
zapuščinskemu sodišču izvirnik oporoke ali notarskega 
Japisa o položitvi pisne oporoke in o tem napraviti zaznamek 
v 8Pisu, kjer je bil hranjen izvirnik. 

94. člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, s predpisom natančneje 
določi vrste vpisnikov in knjig, ki jih mora voditi notar, njihovo 
vsebino ter način vodenja in overjanja vpisnikov in knjig. 

95. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, predpiše roke hrambe in 
pogoje ter način uničevanja notarskih zapisov, drugih notar- 
skih spisov ter vpisnikov, knjig in evidenc, ki se vodijo po 
določbah tega zakona in predpisih drugega odstavka prejš- 
njega člena. 

VI. POGLAVJE: Notarski arhiv 

96. člen 

Ko prejme odločbo iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona, 
mora notar brez odlašanja izročiti Notarski zbornici Slovenije 
vse listine, spise, vpisnike in knjige ter druge evidence skupaj 
z notarskima pečatoma ter denarjem, vrednostnimi papirji in 
dragocenostmi po stanju, v kakršnem se nahajajo na dan 
prejema odločbe. 

Dokumentacijo in predmete iz prejšnjega odstavka (notarski 
arhiv) zapisniško prevzame tričlanska komisija, ki jo sestav- 
ljajo člani organov zbornice. 

Poleg notarja lahko sodeluje pri prevzemu delavec zbornice, 
ki ga določi njen predsednik. 

97. člen 

Po določbah prejšnjega člena je treba ravnati tudi, ko notar 
umre. V tem primeru je zavezanec za izročitev notarjev zako- 
nec oziroma osebe, ki so notarjevi zakoniti dediči. 

Če med osebami iz prejšnjega odstavka ni soglasja o tem, 
katera bo izročila notarski arhiv ali če se zavezana oseba 
izročitvi upira, odredi pristojno zapuščinsko sodišče, kar je 
treba, da se notarski arhiv zavaruje in da ga Notarska zbornica 
Slovenije lahko prevzame. 

98. člen 

Notarska zbornica Slovenije določi, katere listine, spisi, knjige 
in predmeti iz notarskega arhiva se zaupajo v hrambo in 
poslovanje notarju, ki je imenovan na mesto notarja iz prvega 
odstavka 96. člena oziroma prvega odstavka 97. člena tega 
zakona, ter katere listine, spisi in druga dokumentacija iz 
notarskega arhiva se vložijo v arhiv zbornice. 

Notarska zbornica Slovenije lahko določi, da se notarski arhiv 
v celoti ali deloma začasno, do zasedbe notarskega mesta iz 
prejšnjega odstavka, zaupa v hrambo in poslovanje drugemu 
notarju. \ 
Za predajo notarskega arhiva v smislu prvega oziroma dru- 
gega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 96. člena tega zakona. 

99. člen 

Glede izdajanja izvirnikov ali odpravkov listin, ki so vložene 
v arhiv Notarske zbornice Slovenije, se smiselno uporabljajo 
določbe IV. poglavja tega zakona, s tem, da vlogo poslujo- 
čega notarja opravlja predsednik zbornice ali od njega poo- 
blaščeni notar, ki je član organa upravljanja zbornice. 

VII. POGLAVJE: Notarski kandidati in nadomeščanje 
notarjev 

100. člen 

Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. 3. in 4. alinee 
prvega odstavka 8. člena tega zakona, se lahko zaradi pridobi- 
tve pogojev za samostojno opravljanje notariata usposablja 
pri notarju kot notarski kandidat. 
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Notar je dolžan omogočiti notarskemu Kandidatu usposablja- 
nje na vseh področjih notarskega poslovanja. 

101. člen 

Notarski kandidat lahko začne opravljati prakso v notariatu, 
ko je na predlog notarja vpisan v imenik notarskih kandidatov, 
ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. 

Pred vpisom v imenik notarski kandidat poda prisego iz dru- 
gega odstavka 16. člena tega zakona pred predsednikom 
Notarske zbornice in overi svoj podpis po določbi drugega 
odstavka 15. člena tega zakona. 

102. člen 

Notarski kandidat sme namesto notarja, pri katerem je zapo- 
slen, opravljati vse posle notarja, ne sme pa sestavljati notar- 
skih zapisov. 

Zapisnike o poslih ter druge listine podpisuje z navedbo 
»notarski kandidat«. Notar na vsaki listini potrdi s podpisom, 
da je listino pregledal. 

Posli notarskega kandidata, opravljeni po določbah prvega in 
drugega odstavka tega člena, se štejejo za uradno poslovanje 
notarja, pri katerem je kandidat zaposlen. Notar odgovarja 
zanje civilnopravno in disciplinsko. 

103. člen 
Če je notar na dopustu, zdravstveno ali drugače dlje časa 
zadržan ali če je suspendiran, ga mora nadomeščati v njego- 
vem uradnem poslovanju drugi notar (začasni namestnik). 

Namestnika določi notar. Če tega ne stori pred začetkom 
odsotnosti ali če tega ne more storiti, ga določi predsednik 
zbornice. 

Notarski kandidat je lahko namestnik notarju, pri katerem je 
zaposlen, če izpolnjuje pogoj iz 5. alinee prvega odstavka 8. 
člena tega zakona. 

104. člen 

Namestnik vodi notarsko pisarno v imenu in za račun odsot- 
nega notarja. 

Če namestnik in notar zasebnopravnega razmerja v zvezi 
z nadomeščanjem ne uredita sporazumno, posreduje pred 
vložitvijo tožbe predsednik zbornice. 

105. člen 

Namestnik opravlja vse posle nadomeščanega notarja 
z notarskim pravnim učinkom kot namestnik, uporablja pa 
uradni pečat nadomeščanega notarja. 

VIII. POGLAVJE: Notarska zbornica Slovenije 

106. člen 

Notarji, postavljeni po tem zakonu, se obvezno združujejo 
v Notarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbor- 
nica). 

Zbornica je javnopravna oseba s pooblastili, ki jih ji daje (ta) 
zakon, in ima pravico uporabljati v pečatu in listinah grb 
Republike Slovenije. 

Sedež zbornice je v Ljubljani. 

107. člen 

Zbornica skrbi za ugled in verodostojnost notariata ter 
zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov. 

Zbornica določa tarifo o nagrajevanju notarjev v soglasju 
z ministrstvom, pristojnim za pravosodje. 

108. člen 

Zadeve zbornice opravljajo skupščina zbornice, njen izvršni 
in nadzorni odbor in predsednik zbornice. 

Skupščina zbornice sprejema statut zbornice in druge 
splošne akte, s katerimi ureja organizacijo in poslovanje zbor- 
nice in njenih organov ter zadeve iz njene pristojnosti. Skupš- 
čina voli izvršni in nadzorni odbor ter predsednika zbornice. 

Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, ki 
imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor soraz- 
merno številu notarskih kandidatov. 

IX. POGLAVJE: Nadzor nad opravljanjem notariata In 
disciplinska odgovornost notarjev 

109. člen 

Nadzor nad zakonitostjo uradnega poslovanja notariata 
opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka ministrstvo lahko: 
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namest- 
nika; 
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja: 
- opravlja pregled poslovanja zbornice, njenega izvršnega 
odbora, predsednika in arhiva; 
- predlaga ustavnemu sodišču začetek postopka za preizkus 
skladnosti zborničnega statuta ali drugega splošnega akta 
z ustavo ali zakonom ter začasno ustavitev uporabe takšnega 
akta; 
- odreja druge ukrepe, za katere ima pooblastilo v zakonu. 

110. člen 

Nadzor nad zakonitostjo uradnega poslovanja notarja v zvezi 
z zadevami, ki mu jih zaupa sodišče ali drug državni organ, 
ima predsednik višjega sodišča, na katerega območju je 
sedež notarskega mesta. 

Predsednik višjega sodišča lahko: 
- odredi pregled uradnega poslovanja notarja ali začasnega 
namestnika v zadevah iz prejšnjega odstavka; 
- predlaga ministrstvu, pristojnemu za pravosodje odreditev 
pregleda celotnega poslovanja notarja oziroma začasnega 
namestnika; 
- predlaga zbornici uvedbo disciplinskega postopka zoper 
notarja oziroma začasnega namestnika. 

111. člen 
Neposredni nadzor nad uradnim poslovanjem notarja ozi- 
roma začasnega namestnika opravlja Notarska zbornica Slo- 
venije. 

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica po 
vnaprejšnjem obvestilu ali brez njega pregledovati notarske 
spise, vpisnike in druge evidence, poslovanje z listinami, 
prevzetimi v hrambo, ter poslovanje s prevzetim tujim denar- 
jem, vrednostnimi papirji in dragocenostmi, ter notarju nalo- 
žiti, kar je treba, da poslovanje vskladi s predpisi oziroma 
dokumentacijo spravi v red. 

112. člen 

Notar ali notarski kandidat odgovarja disciplinsko, če pri 
svojem poslovanju krši določbe zakona oziroma drugega 
predpisa ali splošnega akta Notarske zbornice Slovenije ali če 
s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled ali verodostojnost 
notariata. 
Osebam iz prejšnjega odstavka, ki za kršitve dolžnosti odgo- 
varjajo disciplinsko, se lahko izrečejo naslednji ukrepi: 
1. pisni opomin; 
2. denarna kazen do trikratne višine letnega članskega pri- 
spevka zbornici; 
3. suspenz uradnega poslovanja za dobo največ šestih me- 
secev; 
4. črtanje iz imenika notarjev ali notarskih kandidatov. 
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113. člen 

Disciplinske kršitve in pogoje za izrekanje posamezne vrste 
ukrepa iz prejšnjega člena določa statut Notarske zbornice 
Slovenije. 

V disciplinskem postopku zoper notarja se smiselno uporab- 
ljajo določbe zakona o odvetništvu. 

VARIANTA: Disciplinski postopek zoper notarja se vodi po 
postopku, ki velja za nosilce pravosodnih funkcij. 

Osebam iz prejšnjega člena mora biti v disciplinskem 
postopku dana možnost povedati razloge in okoliščine 
v svojo obrambo. 

Zoper dokončno odločbo disciplinskega organa je mogoče 
sprožiti upravni spor. 

Tožnik v upravnem sporu je lahko oseba, kateri je izrečen 
disciplinski ukrep, in ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Dejanja, potrebna zaradi izvršitve disciplinskega ukrepa, 
opravlja predsednik zbornice. 

X. POGLAVJE: Mirovanje poslovanja 

114. člen 

Notarju, ki je izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki 
zahtevo poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije 
opravljanje notariata miruje. 

Opravljanje notariata miruje tudi notarju, ki mu je bil izrečen 
varnostni ukrep prepovedi opravljanja notariata (5. točka prvi 
odstavek 19. člena) ter notarju, ki mu je bil izrečen disciplinski 
ukrep suspenza uradnega poslovanja (3. točka drugi odstavek 
112. člen) za čas, dokler ti ukrepi trajajo. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka določi začasnega 
namestnika v smislu prvega odstavka 103. člena tega zakona 
Notarska zbornica Slovenije. 

Začasni namestnik iz prejšnjega odstavka vodi uradno poslo- 
vanje in podpisuje listine v svojem imenu in za svoj račun. 

XI. POGLAVJE: Prehodne in končne določbe 

115. člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, določi število in sedeže 
notarskih mest ter razpiše najmanj 30 prostih notarskih mest 
najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

116. člen 

Dokler ne bodo podane možnosti za izpolnjevanje pogoja 
Pravniškega dela pri notarju (5. alinea prvega odstavka 8. 

člena tega zakona), se lahko imenuje za notarja tudi oseba, ki 
tega pogoja ne izpolnjuje. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja do 31. decembra 
1994. 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal enotno usposabljanje 
diplomiranih pravnikov in pravniški državni izpit, se šteje, da 
izpolnjuje pogoj iz četrte alinee prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit. 

117. člen 

Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno 
delovati potem, ko nastopi uradno poslovanje po tem zakonu 
najmanj trideset notarjev. 

Prvo sejo skupščine skliče najstarejši izmed notarjev iz 
prvega odstavka tega člena. 

Odločitve oziroma dejanja iz pristojnosti Notarske zbornice 
Slovenije (drugi odstavek 14. člena, drugi odstavek 15. člena 
in prvi odstavek 17. člena tega zakona) opravlja do konstitu- 
iranja organov zbornice minister, pristojen za pravosodje. 

Začasno tarifo o nagrajevanju notarjev predpiše minister, 
pristojen za pravosodje, najkasneje v treh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

118. člen 

Določbe 47. člena in 61. do 71. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati po izteku šestih mesecev od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

Šest mesecev po od dneva uveljavitvi tega zakona preneha 
veljati: 
- 69. člen zakona o menici (Ur. list FNRJ, št. 105/46, Ur. list 
SFRJ 12/65, 50/71, 52/73), 
- drugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek 
117. člena/prvi odstavek 188. člena, 189. člen, prvi odstavek 
191. člena zakona o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76, 23/78), 
- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstavek 
62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. 
list SRS, št. 1/89 in 14/89), 
- zakon o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Ur. list SRS, 
št. 29/72), razen člen 15, člen 16, člen 18 in člen 19. 

119. člen 

Za dokončanje zadev, ki so bile do poteka roka iz prejšnjega 
člena predložene pristojnim sodiščem oziroma upravnim 
organom, so pristojni ti organi. 

120. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakonodajna materija, s katero naj bi bil v Republiki Sloveniji 
Ponovno uveden notariat in urejeno notarsko poslovanje, 
°bsega v osnutku zakona vsa za delovanje te institucije 
Pomembna področja. Razdeljena je v enajst poglavij, v katerih 
Se pretežni del določb nanaša na pogoje in način notarjevega 
uradnega poslovanja, pravne učinke posameznih vrst notar- 
skih listin ter delokrog notariata, preostali del pa na organiza- 
ciio notariata in notarske zbornice, nadzor nad delom ter na 
ureditev prehodnega režima oziroma režima prenosa določe- 
ni' pravnih opravil z državnih organov na notarje. 

^ Prvem poglavju (členi 1 do 7) je opredeljen status notariata 
kot javne službe, delokrog notarjev, vrste in pravna narava 
r'°tarskih listin, izvršljivost notarskih zapisov ter temeljne 
dolžnosti notarja v opravljanju poklica. Predlagana ureditev 

teh vprašanj je skladna z ureditvijo v sosednjih in drugih 
zahodnoevropskih državah, upošteva pa tudi določene reši- 
tve, ki se v teh državah nakazujejo glede bodočega razvoja 
notariata, zlasti v povezavi z integracijo Evropa 92, po kateri 
naj bi v državah evropskih skupnosti po 31.12.1992 prišlo 
poleg prostega pretoka blaga tudi do prostega pretoka stori- 
tev, med katere spadajo tudi opravila notariata kot svobod- 
nega poklica. 

Drugo poglavje (členi 8 do 19) ureja pogoje za imenovanje 
notarjev, pravila združljivosti oziroma nezdružljivosti notari- 
ata z drugimi poklici ali dejavnostmi, način imenovanja notar- 
jev, določanje števila in sedežev notarskih mest, območje 
uradnega poslovanja notarjev, jezik uradnega poslovanja, 
zavarovanje notarja za škodo, za katero odgovarja strankam, 
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notarski uradni pečat in podpis, prisego, objavo nastopa 
notarjevega poslovanja ter razloge in način prenehanja sta- 
tusa notarja. Določbe tega poglavja naj bi zagotovile pravno 
strokovno in dejansko neoporečnost notarskega poslovanja, 
ki se zahteva glede na dejstvo, da imajo listine, ki so sestav- 
ljene pri notarju, po tem zakonu praviloma lastnost javne 
listine, kar pomeni, da se šteje za resnično tisto, kar je v njih 
zapisano, seveda ob možnosti, da se v sodnih ali upravnih 
postopkih dokazuje nasprotno. Glede na omejen delokrog 
notarskega poslovanja mora biti število notarskih mest in 
število imenovanih notarjev določeno tako, da ne presega 
potreb prebivalstva in pravnih subjektov po notarskih stori- 
tvah ter da po drugi strani ne predstavlja preskromne mreže 
notarskih mest, kar bi bilo povezano z nepotrebnim potova- 
njem strank v večja središča, torej z večjimi stroški, kot so 
racionalni. Lastnosti notarskih listin kot javnih listin zahtevajo 
strogo spoštovanje predpisov, poštenost pravnih razmerij, ki 
jih te listine urejajo, in stroge določbe glede identitete notar- 
jevega podpisa ter pečatov. Notarjeva samostojnost v poslo- 
vanju, ki je v prvi vrsti povezana s samostojnostjo subjektov, 
ki pri njem sklepajo pravne posle, dajejo izjave ali zahtevajo 
potrdila določenih dejstev, mora biti zagotovljena s precizno 
zakonsko opredelitvijo razlogov, zaradi katerih lahko notar 
izgubi svoj status. Število in vsebina razlogov sta postavljena 
restriktivno, v pretežni meri pa določbe osnutka zakona 
0 razrešitvi notarja služijo zagotovitvi verodostojnosti notar- 
skega poslovanja oziroma notarskih listin. 

V tretjem (členi 20 do 38), četrtem (členi 39 do 91) ter petem 
poglavju (členi 92 do 95) je podrobneje predpisan delokrog 
notarja, splošni in posebni pogoji za njegovo poslovanje, 
pogoji za polno pravno veljavnost posameznih vrst notarskih 
listin, opredeljene so posamezne vrste notarskih opravil ter 
urejen način in obseg evidentiranja notarjevega poslovanja. 
Splošne določbe o notarskem poslovanju so po vsebini 
enake, kot jih poznajo notarski zakoni držav evropskega kon- 
tinentalnega prava. Njihov namen je zagotoviti z notarskim 
poslovanjem skladnost pravnih razmerij, ki se ustanavljajo 
s pravnimi posli, zajetimi v notarskih listinah, s pravnim 
redom, dalje zagotoviti pravno varnost vseh udeležencev 
posameznega pravnega posla ter zagotoviti časovno neome- 
jeno dokazljivost vsebine pravnega posla ali drugih izjav volje, 
ki imajo po zakonu določene pravne posledice. Predlagatelj 
poudarja, da so cilji zakona, ki so podlaga določbam tretjega 
in četrtega poglavja osnutka zakona, bistveni razlog poslova- 
nja notariata. Po navedenih lastnostih notarskega poslovanja 
se notariat n.pr. pomembno razlikuje od odvetništva, v kate- 
rem mora zapisovalec pravnega posla zastopati predvsem 
interese svoje stranke, ne pa v enaki meri interesov vseh 
udeležencev pravnega posla, kot mora to varovati notar. 
V tem smislu je notarsko poslovanje po svoji vsebini preven- 
tivno, saj glede pravnih poslov, sklenjenih oziroma zapisanih 
v obliki notarskih listin, praviloma ne sme prihajati do sporov 
med strankami oziroma udeleženci posla. Zaradi te kvalitete 
notarskih listin zakon tudi predvideva oziroma dopušča mož- 
nost, da se v obliko notarskega zapisa, ki je najpomembnejša 
vrsta notarskih listin, lahko preobrazijo tudi tisti zasebno- 
pravni posli, katerih sklepanje v obliki notarskega zapisa ni 
obvezno (49. in 50. člen). Dokazljivosti pravnih poslov, skle- 
njenih v obliki notarskega zapisa ter enostranskih izjav volje, 
podanih v isti obliki, so namenjene zlasti določbe o zapisnih 
pričah oziroma tolmaču (51. do 56. člen) ter določbe o hrambi 
notarskih zapisov oziroma drugih notarskih listin (57. do 59. 
člen). Glede na to, da zakon predvideva, da notarske zapise 
hrani praviloma notar je v osnutku podrobno urejen tudi 
režim izdajanja in vsebina odpravkov, potrdil, prepisov in 
izpiskov notarskih listin. 

Zaradi zagotavljanja pravne varnosti strank osnutek predvi- 
deva, da bi morale biti določene vrste pravnih poslov v prihod- 
nje obvezno sklenjene v obliki notarskega zapisa (47. člen). 
Gre zlasti za posle, ki so že po veljavnem pravu podvrženi 
posebni obličnosti ali odobritvi določenega organa (točke 
1 do 3) ter za posle, ki jih zaradi zagotovitve namenske 
uporabe nepremičnin lahko sklepajo le določeni subjekti 
(točka 4). Vključene so tudi dedno-pravne pogodbe in 
darilne pogodbe za primer smrti, kjer bo notarjevo poslovanje 
bistveno zmanjšalo možnosti naknadnih sporov v zvezi s temi 

pogodbami. Osnutek predvideva, da bodo tudi drugi zakoni 
predpisali obvezno sklepanje določenih pravnih poslov 
v obliki notarskega zapisa (točka 6). Predlagatelj meni, da bo 
treba v to kategorijo v prihodnje uvrstiti vse ustanovitvene 
akte gospodarskih družb ter druge akte, s katerimi bodo 
urejena statusna vprašanja teh subjektov. 
V zvezi s tretjim oddelkom četrtega poglavja (členi 60 do 71), 
ki urejajo potrjevanje dejstev in izjav, predlagatelj poudarja, 
da gre deloma za uradna opravila, ki so jih doslej opravljala 
sodišča ali občinski upravni organi (zlasti overjanje prepisov, 
prevodov ali podpisov, členi 61 do 65), deloma pa za opravila, 
ki bodo postala množičnejša šele s polno uveljavitvijo tržnega 
načina gospodarjenja (potrjevanje sklepov organov družb, 
protesti; 69. in 70. člen). Prenos teh opravil z državnih orga- 
nov na notarja bo predstavljal znatno razbremenitev temeljnih 
sodišč, ki letno opravijo cca 100.000 overitev. Nadaljnjo raz- 
bremenitev teh organov bo po uveljavitvi notariata mogoče 
doseči po mnenju predlagatelja z ustreznimi spremembami 
zakonodaje o dedovanju s tem, da bi lahko sodišča del opravil 
iz zapuščinskih postopkov zaupala notarjem. Hkrati bi bilo 
smotrno prenesti na notariat hrambo oporok, kot je to urejeno 
v sosednji Republiki Avstriji in nekaterih drugih državah. 

Glede na pravno pomembnost notarskih listin ter na načelo 
varovanja poklicne tajnosti je v šestem poglavju osnutka 
(členi 96 do 99) podrobneje urejeno ravnanje z notarskim 
arhivom po prenehanju notarskega poslovanja. Ureditev 
temelji na avtonomnosti notariata, zato je predvideno, da se 
pristojnosti v zvezi z notarskimi arhivi podelijo Notarski zbor- 
nici Slovenije. Kolikor bo uzakonjena možnost, da določena 
opravila iz nepravdnega (zapuščinskega) postopka prenašajo 
na notarja sodišča, bo po mnenju predlagatelja za zadevni del 
notarskega arhiva treba predpisati, da se po prenehanju 
poslovanja posameznega notarja izroči sodišču. 

Sedmo poglavje osnutka (členi (100 do 105) ureja določena 
kadrovska vprašanja, ki so za notariat specifična. V državah 
s tradicijo latinskega notariata je pravilo, da ta institucija 
zaradi visokih strokovnih in etičnih zahtev notarskega poklica 
oblikuje osebnosti, ki se odločijo zanj, predvsem sama. Smi- 
sel ureditve notarskega kandidata, predlagane v osnutku, je 
v tem, da osebam, ki se odločijo za notarski poklic, omogoča 
da z neposrednim delom v notarski pisarni pridobijo stro- 
kovno usposobljenost in izkušnje, ki so nujne za samostojno 
opravljanje tega poklica. Nadaljnje določbe tega poglavja 
zagotavljajo neprekinjeno poslovanje notarske pisarne v pri- 
meru notarjeve odsotnosti ali zadržanosti. 

Predzadnja tri poglavja osnutka urejajo organizacijska vpra- 
šanja notariata in sicer položaj, organizacijo in vlogo Notar- 
ske zbornice Slovenije (členi 106 do 108), nadzor nad oprav- 
ljanjem notariata in disciplinsko odgovornost notarjev (členi 
109 do 113) ter začasno odložitev poslovanja zaradi nezdruž- 
ljivosti funkcij (člen 114). Predlagana ureditev teh vprašanj je 
zasnovana tako, da zagotavlja ustrezno mero avtonomije 
notariata, na drugi strani pa ustrezno mero nadzora nad 
poslovanjem notarjev in zbornice, kolikor je nujna zaradi 
narave pooblastil, ki jih zakon daje tem subjektom. 

Prehodne določbe osnutka zakona (členi 115 do 120) izhajajo 
iz dejstva, da se notariat v Republiki Slovenije ponovno uvaja 
po več kot petinštiridesetih letih, torej po več kot enem 
obdobju aktivne dejavnosti diplomiranega pravnika. To zah- 
teva začasen začetni odstop od zakonskega pogoja glede 
strokovnega usposabljanja pri notarju (116. člen). Prav tako 
bo treba na novo oblikovati notarsko zbornico (117. člen) ter 
šele v določeni dobi po uveljavitvi zakona prenesti na notarje 
določen del njihovega delokroga (118. člen) in izdati nujne 
podzakonske predpise in druge akte (94. člen, 95. člen, 115- 
člen in četrti odstavek 117. člena). Prehodna določba 118- 
člena vsebuje samo delne rešitve. Z uveljavitvijo zakona 
o notariatu bo treba ustrezno spremeniti oz. dopolniti tiste 
zakone, na katerih področje notarjevo poslovanje posega 
(Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon 
o dedovanju itd.). 

Glede na to, da predlagani zakon za današnje generacije 
pravnikov in drugih državljanov predstavlja določeno novost, 
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se v Končni določbi (120. člen) predlaga daljši rok uveljavitve. 
Ta je potreben tudi zato, ker bo njegovo izvajanje zahtevalo 
znatne priprave tako pri ministrstvu, pristojnem za pravoso- 
dje, kot tudi pri nekaterih drugih upravnih organih in pri 

sodiščih, po drugi strani pa tudi pri osebah, ki bodo kandidi- 
rale za imenovanje prve povojne generacije slovenskih notar- 
jev, nosilcev plemenitega, a zahtevnega svobodnega pravni- 
škega poklica. 

Predlog za izdajo zakona o PRAVNIŠKEM PRIPRAVNIŠTVU IN 

PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU z osnutkom zakona - ESA524 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 17/1-1992 
določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRAVNIŠKEM PRIPRAVNI- 
ŠTVU IN PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU Z OSNUTKOM ZA- 
KONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena, 
drugega odstavka 265., 266. in 267. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Sprejem koncepta usposabljanja diplomiranih pravnikov in določi- 
tev vsebine državnega strokovnega izpita predstavlja enega od 
pogojev, ki bi moral biti definiran pred pripravo zakonov, ki bodo 
določali položaj sodniškega in drugih pravnih je pravosodnih 
poklicev. V skladu z novo ustavno ureditvijo Republike Slovenije, 
ki je sprejeta, potekajo priprave za sistemske spremembe zakono- 
daje na širšem področju pravosodja. Za dejansko uveljavitev na 

novo zastavljenega sistema usposabljanja je potrebno zagotoviti 
ustrezne predpriprav?, ki tudi terjajo določen čas in jih je mogoče 
opraviti šele, ko bo zako/i sprejet. Mogoče na navedeno, Izvršni 
svet predlaga Skupščini Republike Slovenije, da obravnava in 
sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določil, da bodo kot njegovi pred- 
stavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za pravoso- 
dje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o pravniškem pripravništvu in prav- 
niškem državnem izpitu z osnutkom zakona bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Zaradi izboljšanja kvalitete praktičnega usposabljanja 
diplomiranih pravnikov in prilagoditve zakonske ureditve 
sistemskim spremembam v skladu z novo ustavno uredi- 
tvijo se predlaga sprejem posebnega zakona, ki na| 
uredi način njihovega usposabljanja in strokovni izpit 
- pravniški državni izpit. Gre za usposabljanje diplomi- 
ranih pravnikov, ki bodo pravniški poklic opravljali 
v okviru državnih organov (sodniki, nekateri uslužbenci 
državne uprave) ali kot svobodni pravosodni poklic, za 
opravljanje katerega določa država pogoje z zakonom 
(notar, odvetnik). 

Usposabljanje diplomiranih pravnikov naj bi po predla- 
gani ureditvi zagotavljala država. Z uvedbo posebnega 
izbirnega izpita se predlagajo kolikor je mogoče objek- 
tivni kriteriji za Izbiro diplomiranih pravnikov, ki naj se 
jim omogoči usposabljanje. Hkrati pa takšen izpit pred- 

stavlja obliko pozitivne selekcije. Predlaga se, da uspo- 
sabljanje poteka po obveznem razporedu v sodni obla- 
sti, po izbirnem pa po izbiri pripravnika na posameznih, 
vendar določenih področjih. Usposabljanje se zaključi 
s strokovnim državnim izpitom, ki bo zahtevan kot zakon- 
ski pogoj za opravljanje posameznih že navedenih prav- 
niških poklicev. 

Z zakonom naj se uredi tudi zakonska podlaga za štipen- 
diranje študentov prava za potrebe pravosodnih or- 
ganov. 

Na podlagi zakona bodo izdani ustrezni izvršilni predpisi, 
ki bodo podrobneje urejali način opravljanja obeh izpitov 
ter vsebino in način usposabljanja diplomiranih pravni- 
kov. Spremenjen način usposabljanja glede na doseda- 
njega ne bo predstavljal večjih obremenitev za proračun 
države, niti ne bo potrebno bistveno povečevati obsega 
administrativnih sodnoupravnih opravil in opravil pristoj- 
nega ministrstva. 

pREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem 
Igpitu      

zaključi s strokovnim izpitom - t.im. upravnim izpitom. Za 
pravosodne funkcije in poklice je določeno dveletno priprav- 
ništvo, ki se zaključi s pravosodnim izpitom. Pravosodni izpit 
lahko opravlja tudi diplomirani pravnik, ki ima najmanj dve leti 
pravnih izkušenj in eno leto pripravniške prakse v pravosod- 
nih organih. Splošni del obeh strokovnih izpitov je enak. Za 
ostale diplomirane pravnike (doslej pretežno zaposlene 
v gospodarskih firmah) velja ureditev, ki jo za pripravnike 
določa 19. člen zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 14/90 in 5/91). To je največ enoletno pripravništvo, ki se 
zaključi z izpitom. Podrobnejša ureditev je prepuščena določ- 
bam kolektivne pogodbe. Prejšnja ureditev je pooblaščala 
Gospodarsko zbornico Slovenije za določitev vsebine priprav- 

!■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM NOVE 
zakonodaje 

faktično usposabljanje v pravosodnih organih, strokovni 
'*Pit - pravosodni izpit in pogoje strokovne narave za oprav- 
danje sodniškega in drugih pravosodnih poklicev ter prak- 
'''no usposabljanje in strokovni izpit za delavce v državni 
uPravi ureja zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpo- 
polnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in 
Pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80 in 27/85). 
p° veljavni ureditvi opravljajo diplomirani pravniki, ki se uspo- 
Sabljajo v državnih organih, enoletno pripravništvo, ki se 
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ništva in strokovnega izpita. Splošni del tega strokovnega 
izpita se priznava kot splošni del strokovnega izpita v upravi 
in pravosodju. 

Izrecne zakonske pogoje strokovne narave vsebuje veljavna 
ureditev le za opravljanje sodniške, javnotožilske, javnopravo- 
branilske funkcije in opravljanje odvetniškega poklica ter 
opravljanje funkcije sodnika za prekrške. Razen za slednjega, 
se za vse ostale pravosodne poklice zahteva, da ima oseba 
pravosodni izpit, tri leta delovnih izkušenj na pravnem 
področju kot diplomiran pravnik (ter da si je izpopolnjevala 
strokovno izobrazbo v skladu z določbami tega zakona). Za 
sodnika za prekrške se ne zahteva triletna pravniška praksa. 

Dosedanja ureditev je neustrezna tako zaradi stanja na tem 
področju, kakor tudi zaradi pravnosistemskih razlogov, ki 
narekujejo uskladitev te zakonodaje z novo ustavno ureditvijo 
zlasti sodstva in pravosodja v celoti. 

Predlagatelj ugotavlja, da dosedanji sistem ne zagotavlja 
ustrezne strokovne usposobljenosti za začetno samostojno 
opravljanje pravosodnega poklica ali funkcije. Neustreznost 
dosedanje ureditve je še posebej prišla do izraza v vmesnem 
petletnem obdobju (1980 do 1985), ko je bil čas pripravništva 
skrajšan na eno leto. Slednje je bilo še toliko slabše v prime- 
rih, ko je ob izpolnjenih zakonskih pogojih za opravljanje 
pravosodnega izpita zadoščala le šestmesečna praksa v pra- 
vosodnih organih. Poleg tega pa je praktično usposabljanje 
preozko zastavljeno, zaradi česar ne zagotavlja ustrezne 
usposobitve diplomiranih pravnikov za delo v različnih držav- 
nih organih in t.im. svobodnih pravniških poklicih. 

Nekajletno omejevanje sredstev za delo državnih organov in 
interventni ukrepi na tem področju v preteklih letih so povzro- 
čili tudi to, da so državni organi lahko le manjšemu številu 
diplomantov omogočali pridobitev ustrezne, zlasti sodne 
prakse, ki po veljavni ureditvi predstavlja pogoj za opravljajnje 
pravosodnega izpita. Število pripravniških mest pa je še bolj 
kot z razpoložljivimi sredstvi za njihove plače omejeno zaradi 
razpoložljivih prostorskih kapacitet, kar velja zlasti za 
sodišča. Ker ne obstajajo določeni kriteriji, ki bi omogočali na 
območju cele Slovenije kolikor toliko objektivno izbiro pri- 
pravnikov, je mogoče, da so posamezniki deležni tudi neena- 
kopravne obravnave. 

Neustrezna je tudi sama zasnova pravosodnega izpita. To je 
vendarle glede na sedanjo zakonodajo glavni strokovni izpit 
za diplomirane pravnike. Zakon ga postavlja kot pogoj za 
opravljanje pravosodnih funkcij in poklicev, procesna zako- 
nodaja pa v veliki meri tudi kot pogoj za pooblaščence, ki 
zastopajo pravne subjekte, torej pretežno diplomirane prav- 
nike, zaposlene v pravnih službah podjetij. Navedeno potrju- 
jejo tudi podatki o opravljenih strokovnih izpitih diplomiranih 
pravnikov v preteklih letih. Po podatkih Pravne fakultete Uni- 
verze v Ljubljani je letno naslov diplomirani pravnik podeljen 
cca 150 do 170 osebam (v naslednjih treh letih je mogoče 
pričakovati tudi prve diplomante mariborske visoke šole, kjer 
se ocenjuje število na cca 60 diplomantov letno). Letno oprav- 
lja pravosodni izpit cca 130 kandidatov, v preteklem letu pa 
nekoliko več in sicer 158 kandidatov. Število diplomiranih 
pravnikov, ki opravljajo upravni strokovni izpit, je v preteklih 
letih upadalo (v letu 1990 na 11 kandidatov), manjši porast je 
zabeležen v preteklem letu (13 kandidatov). Podatki o številu 
kandidatov, ki so opravljali pravosodni izpit v posameznem 
letu in jim je bil priznan splošni del strokovnega izpita, kažejo, 
da se osebe z opravljenim upravnim izpitom pretežno odlo- 
čajo tudi za opravljanje pravosodnega izpita (takšnih je bilo 
v preteklem letu 18). Prav tako pa tudi diplomirani pravniki iz 
gospodarstva, saj je bilo slednjih v letu 1991 54 od skupaj 158 
oseb, ki so v tem letu opravljale pravosodni izpit. 

Sistematika pravosodnega izpita je zakonsko zasnovana na 
pravni ureditvi, ki je bila uveljavljena z ustavo iz leta 1974 in 
zakonom o združenem delu, in je že zaradi tega potrebna 
bistvenih sprememb. 

Glede na navedeno so pq mnenju predlagatelja potrebne 
sistemske zakonske spremembe na področju, ki zadeva uspo- 
sabljanje diplomiranih pravnikov. 

II. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI PREDLAGANA 
UREDITEV IN POGLAVITNE REŠITVE 

Glede na ustavno deklarirane pravice do proste izbire zaposli- 
tve in dostopnosti vsakega delovnega mesta vsakemu pod 
enakimi pogoji je treba tudi vsem diplomiranim pravnikom 
omogočiti, da lahko izpolnijo pogoje, ki jih bo zakonodaja 
zahtevala za opravljanje posameznih pravniških poklicev. 
Izhajajoč iz tega naj predlagana nova ureditev omogoči vsem 
diplomiranim pravnikom, da se pod enakimi pogoji potegu- 
jejo za pridobitev pravice do usposabljanja, ki ga zagotavlja 
država, in s tem do pristopa k ustreznemu strokovnemu izpitu, 
ki bo z zakonom zahtevan za opravljanje posameznih pravo- 
sodnih ali drugih pravniških poklicev. Drugo izhodišče, k! 
narekuje ureditev usposabljanja, kot se predlaga, pa je 
v izgrajevanju pravne države. V ta namen je po mnenju predla- 
gatelja treba zagotoviti ustrezno strokovno usposobljenost 
diplomiranih pravnikov v vseh državnih organih. 

V skladu z navedenimi izhodišči naj bi država zagotavljala 
diplomiranim pravnikom usposabljanje za službo v državnih 
organih oziroma za svoboden pravosodni poklic (odvetnik, 
notar). V ta namen naj država vsako leto določi, upoštevaje 
potrebe državnih organov in možnosti vseh relevantnih sub; 
jektov, pri katerih se bodo pripravniki usposabljali, kakor tudi 
upoštevaje svoje gmotne možnosti število pripravniških mest. 
Da bi se zagotovil izbor najboljših kandidatov, ki so si prido- 
bili naslov diplomiranega pravnika, in pri tem upoštevali kar 
najbolj objektivni kriteriji, naj se izbor pripravnikov opravlja 
z metodo natečaja - na podlagi posebnega izbirnega izpita. 

Po navedenih kriterijih izbrani pripravniki naj se vključijo 
v z zakonom določeno praktično usposabljanje, ki se zaključi 
s strokovnim izpitom. Ta strokovni izpit z državnim značajem 
naj se določi kot zakonski pogoj za pravniške poklice v držav- 
nih organih, prav tako pa tudi za svobodne pravniške poklice, 
pri katerih mora zaradi njihovega posebnega položaja (odvet- 
nik, notar) država predpisati pogoje za njihovo opravljanje 
V skladu s tem naj bi bil ta strokovni izpit in usposabljanje 
opredeljeno kot zakonski pogoj v pravosodnih poklicih in za 
pravniško delo v organih državne uprave, bodisi v ministrstvih 
ali pa organih lokalnih skupnosti, ko bodo opravljali prene- 
sene naloge iz državne pristojnosti, oziroma v določenih 
organizacijah z javnimi pooblastili. Vendar naj bi se ta pogoj 
zahteval samo za najzahtevnejše pravniško delo, torej pred- 
vsem delo v zvezi s pripravo zakonov in drugih predpisov ter 
za vodenje upravnih postopkov, pri katerih je zaradi njihove 
strokovne pravne zahtevnosti potrebno določiti takšne po- 
goje. 

Pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati diplomirani pravniki pfj 
zasebnih delodajalcih, so predmet njihovih medsebojnih 
odnosov in država s to zakosko ureditvijo vanje ne posega- 

Na podlagi predlagane zakonske ureditve bi bilo diplomira- 
nemu pravniku omogočeno dokaj široko usposabljanje za vse 
temeljne pravosodne poklice oziroma za državno službo, p" 
čemer naj velja za določen čas obvezen razpored usposablja- 
nja, v določenem času pa naj se pripravniku prepušča izbirno 
usposabljanje, vendar določene vrste. Med obvezen razpored 
naj bi sodilo usposabljanje v sodni oblasti. Takšen način 
enotnega usposabljanja in enoten strokovni izpit naj zagotovi 
vsestransko usposobljenost v začetni fazi usposabljanja m 
hkrati omogoči kasnejšo večjo prehodnost med posameznimi 
pravnimi ali pravosodnimi poklici, razen kolikor razlogi nez- 
družljivosti ne bi narekovali njihove časovno omejene izključi- 
tve. 

Predlagan sistem predpostavlja, da bodo posamezni zakoni, 
s katerimi bo urejen položaj posameznih pravniških in pravo- 
sodnih poklicev (sodniški, odvetniški, notarski in drug 
zakoni), zahtevali po opravljenem strokovnem izpitu še dolo- 
čeno obdobje (praviloma dveletno) pridobivanja ustreznih 
praktičnih izkušenj za izpolnitev vseh strokovnih pogojev za 
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samostojno opravljanje posameznega poklica. Težišče tega 
nadaljnjega usposabljanja ali v določeni meri samostojnega 
dela, ki naj bi sledilo obveznemu usposabljanju ter strokov- 
nemu izpitu, pa naj bi do izpolnitve polnih pogojev pravniške 
prakse, ki naj bi se pri posameznih poklicih zahtevala, bilo 
pretežno usmerjeno v področje dela, kamor bi se diplomirani 
pravnik v bodoče usmeril. 

Zakon naj bi poleg temeljnih določb glede vsebine in načina 
praktičnega usposabljanja urejal tudi vsebino in način oprav- 
ljanja strokovnega izpita, pri čemer naj bi v obeh primerih 
podrobnejšo ureditev posameznih vprašanj prepuščal pristoj- 
nemu ministrstvu, ki bi moralo z ustreznimi izvršilnimi pred- 
pisi urediti posamezna vprašanja, za katera bi bilo tako 
z zakonom določeno. Strokovni izpit naj bi bil zasnovan tako, 
da bi omogočal vsestransko preverjanje kandidatove uspo- 
sobljenosti. Hkrati pa naj bi bil zasnovan tudi tako, da bi imel 
selekcijsko naravo, ki bi jo bilo mogoče upoštevati zlasti pri 
najuspešnejših osebah, ki bi jim na tak način, vsaj glede 
zaposlitve v državnih organih, rezultati izpita lahko dajali 
Prednost pred drugimi. 

Z zakonom naj se zagotovi tudi zakonska podlaga za štipendi- 
ranje študentov prava za potrebe pravosodnih organov; ki naj 
ustrezno nadomesti sedaj že neveljavni družbeni dogovor, ki 
ie bil v preteklosti podlaga za štipendiranje. ^ 

Zakon bi moral urejati tudi položaj dosedanjih strokovnih 
'zpitov, pri čemer naj bi veljalo kot izhodišče, da se šteje 
Pravosodni izpit in z njim doslej izenačeni izpiti za enakovre- 
den novemu strokovnemu izpitu, spregled obvezne prakse na 
Posameznih področjih pa je stvar ureditve posameznih orga- 
ni*acijskih zakonov. Ker naj bi zakon popolnoma na novo 
Postavil sistem usposabljanja in strokovni izpit, bi bilo treba 
določiti daljši čas za pričetek uporabe zakona. 

III. FINANČNE POSLEDICE, POTREBA PO NOVIH 
IZVRŠILNIH PREDPISIH IN OBSEG ADMINISTRATIVNIH 
OPRAVIL DRŽAVNIH ORDANOV 

V pravosodnih organih Republike Slovenije se usposablja 
pretežno število diplomiranih pravnikov zaradi pridobitve pra- 
vice pristopiti k pravosodnemu izpitu. V povprečju je vseskozi 
na usposabljanju cca 120 pripravnikov. S proračunskega 
vidika predstavljajo glavni strošek njihovega usposabljanja 
glede na naravo dela sredstva za osebne dohodke. V letu 1990 
je bilo v imenik odvetniških pripravnikov vpisanih 42 odvetni- 
ških pripravnikov, vendar je treba ob tem ugotoviti, da gre za 
pripravnike, ki imajo pretežno že opravljen pravosodni izpit, 
kar kažejo tudi podatki o tem, da je v tem letu opravljalo 
pravosodni izpit le 6 oseb (v preteklem letu le 3), ki so poleg 
sodne prakse imeli tudi status odvetniških pripravnikov. 
Glede na nizko število upravnih izpitov pa sklepamo tudi, da 
se v državni upravi usposablja le manjše število diplomiranih 
pravnikov kot pripravnikov. S tega vidika predlagatelj oce- 
njuje, da zaradi sistemske spremembe načina usposabljanja 
njegova izvedba, upoštevaje predlagane rešitve, ne bi pred- 
stavljala bistvenih dodatnih obremenitev za proračun. 

Predlagatelj meni, da je v sedanjih razmerah z ustrezno orga- 
nizacijo in razporeditvijo pripravnikov mogoče zagotoviti 
usposabljanje vsaj enakemu številu diplomiranih pravnikov 
kot doslej, s tem da se z ustrezno izvedbo lahko zagotovi 
večja kvaliteta usposabljanja. 

Sprejem predlaganega zakona bo terjal izdajo ustreznih izvr- 
šilnih predpisov, ki smo jih imeli na tem področju tudi že 
doslej. Predlagatelj ocenjuje, da zaradi spremenjenega 
načina usposabljanja ne bo treba bistveno povečevati obsega 
administrativnih opravil pristojnega ministrstva (ki bodo 
povečana ie v delu, ki se nanaša na izbirni izpit) ali drugih 
državnih organov, niti ne opravil sodne uprave na sodiščih, ki 
zadevajo usposabljanje pripravnikov. 

OSNUTEK ZAKONA o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu 

'•SPLOŠNI določbi 

1.člen 

zakon ureja praktično usposabljanje po podeljenem 
naslovu diplomiranega pravnika ter vsebino in način opravlja- 
nla pravniškega državnega izpita. 

Ia zakon določa tudi način in pogoje, pod katerimi Republika 
Slovenija podeljuje štipendije za potrebe sodišč in drugih 
Pravosodnih organov. 

J^dar je z zakonom predpisan pravniški državni izpit kot 
P°9oj za opravljanje pravniškega dela v državnih organih ali 
®r9anih lokalnih skupnosti, na katere je preneseno opravlja- 
li6 Posameznih nalog iz državne pristojnosti, oziroma organi- ac'iah, ki izvajajo javna pooblastila, ter v svobodnih pravo- 
°dnih poklicih, izpolnjuje ta pogoj, kdor se je usposabljal in 
Pravil ustrezni izpit v skladu s tem zakonom. 

2. člen 

J^Posabljanje po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: priprav- 
istvo) do pridobitve pravice pristopa k državnemu pravni- 
ku izpitu zagotavlja država. 

"zbirni izpit 

3. člen 

pravica do pripravništva po določbah tega zakona se pridobi 
Podlagi izpita, ki ga razpiše najmanj enkrat letno za dolo- 

dil,0 ^evHo mest pravniških pripravnikov (v nadaljnjem bese- 
Dje Pripravniki) minister, pristojen za pravosodje (v nadalj- 1,1 besedilu: minister za pravosodje). 

Pred razpisom izpita minister za pravosodje pridobi mnenje 
o ustreznosti števila razpisanih pripravniških mest od Sod- 
nega sveta, Odvetniške zbornice Slovenije, Notarske zbornice 
Slovenije in vlade Republike Slovenije. 

4. člen 
Na izpit se lahko prijavi državljan Republike Slovenije, ki ima 
od univerze v Republiki Sloveniji podeljen naslov diplomira- 
nega pravnika ali od pristojnega organa v Republiki Sloveniji 
priznan, na univerzi tuje države pridobljen, naslov diplomira- 
nega pravnika, in izpolnjuje druge pogoje, ki se po zakonu 
zahtevajo za opravljanje službe v državnem organu. 

Na izpit se lahko prijavi tudi tuj državljan, ki ima podeljen ali 
priznan naslov diplomirani pravnik, če aktivno obvlada slo- 
venski jezik in če velja vzajemnost. 

5. člen 

Prijavi na izpit se priložijo dokazila o izpolnjenih pogojih, ki 
jih določa zakon, in potrdilo o povprečni izpitni oceni, ki jo je 
kandidat dosegel v času študija prava. 

Pristop k opravljanju izpita za pridobitev pravice do pripravni- 
štva po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: izbirni izpit) 
dovoli minister za pravosodje. 

Zoper odločbo o zavrnitvi pristopa k izbirnemu izpitu ni dovo- 
ljena pritožba. 

6. člen 

Administrativna opravila za izvedbo izbirnega izpita opravlja 
ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo za pravosodje). 
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7. člen 

Izbirni izpit se opravlja pismeno. 

Izbirni izpit zajema izdelavo pismenih nalog na naslednjih 
pravnih področjih: 
- ustavno in upravno pravo, 
- civilno pravo, 
- kazensko pravo. 

Za izdelavo vsake pismene naloge ima kandidat na razpolago 
po osem ur s tem, da se naloge s posameznih področij 
opravlja v treh različnih dnevih. Kandidat ima lahko med 
izpitom pri sebi zakone in druge predpise ter strokovno 
pravno literaturo. 

Na oddanih pismenih nalogah se označi samo identifikacijska 
številka, ki jo kandidatu brez vednosti izpitne komisije določi 
neposredno pred izpitom ministrstvo za pravosodje. Izdelane 
pismene naloge se lahko označijo z imenom, priimkom ali 
drugimi osebnimi podatki šele, ko so ocenjene. 

V času opravljanja izbirnega izpita se kandidat ne sme z niko- 
mer posvetovati. 

Ugotovljena kršitev iz prejšnjega odstavka ima enake posle- 
dice, kot negativno ocenjena naloga. 

8. člen 

Člane izpitne komisije za izbirni izpit imenuje minister za 
pravosodje izmed sodnikov, ki so najmanj v funkciji sodnika 
višjega sodišča, univerzitetnih učiteljev, ki so izvoljeni naj- 
manj v naziv docenta, odvetnikov, ki odvetniški poklic oprav- 
ljajo najmanj deset let, in notarjev. 

Predsednika izpitne komisije iz prejšnjega odstavka imenuje 
minister za pravosodje izmed sodnikov Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije. 

Izpitna komisija za vsak izpit posebej je sestavljena iz treh 
članov, ki jih določi predsednik izpitne komisije iz prvega 
odstavka tega člena. 

9. člen 

Izbirni izpit se oceni tako, da se vsaka pismena naloga oce- 
njuje s točkami od 0 do 100. 

Izbirni izpit je uspešno opravljen, če je vsako posamezno 
pravno področje izpita ocenjeno z najmanj petinpetdesetimi 
točkami. 

10. člen 

Kandidati, ki so uspešno opravili izbirni izpit, se razvrstijo po 
številu doseženih točk. Razvrstitev določi komisija iz prvega 
odstavka 8. člena. 

V primeru enakega števila točk imajo pri razvrstitvi prednost 
kandidati, ki so v času študija dosegli višjo povprečno izpitno 
oceno. Če imajo kandidati kljub temu enako število točk, se 
razvrstitev določi z žrebom. 

11. člen 

Minister za pravosodje sprejme v pripravništvo toliko kandi- 
datov, ki so uspešno opravili izbirni izpit, kolikor je bilo 
razpisanih prostih pripravniških mest. 

Minister za pravosodje je pri sprejemu kandidatov vezan na 
vrstni red, ki ga je določila izpitna komisija. 

12. člen 

Kandidat, ki je uspešno opravil izbirni izpit, pa po določbah 
prejšnjega člena ni bil sprejet v pripravništvo, se lahko prijavi 
na naslednji razpisani izpit. 

Kandidat iz prejšnjega odstavka lahko, če to v prijavi izrecno 
zahteva, konkurira še v dveh naslednjih razpisanih izpitih z že 
doseženo izpitno oceno, ne da bi mu bilo treba ponovno 
opravljati izpit. 

Komisija iz prvega odstavka 8. člena tega zakona uvrsti kandi- 
date iz prejšnjega odstavka v razvrstitev kandidatov v skladu 
z določbo 10. člena tega zakona. 

13. člen 

Minister za pravosodje predpiše natančnejšo vsebino in način 
opravljanja izbirnega izpita. 

III. PRIPRAVNIŠTVO 

14. člen 

Pripravništvo po tem zakonu traja dve leti in se zaključi 
s pravniškim državnrfti izpitom. 

Če je pripravnik v času pripravništva opravičeno odsoten za 
več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas odsotnosti 
ustrezno podaljša. 

Odsotnost iz prejšnjega odstavka je opravičena v primerih, ko 
gre pripravniku po predpisih, ki veljajo za delavce v državnih 
organih, nadomestilo osebnega dohodka. 

O podaljšanju pripravništva odloči minister za pravosodje. 
Zoper zavrnilno odločbo ni dovoljena pritožba. 

Za čas pripravništva sklene pripravnik delovno razmerje 
v ministrstvu za pravosodje. 
Varianta: Dodajo se naslednji novi odstavki: 

Odvetniški in notarski pripravnik skleneta z odvetnikom ozi- 
roma notarjem pogodbo o zaposlitvi. V času opravljanja 
prakse v odvetniški oziroma notarski pisarni jima delovno 
razmerje v ministrstvu za pravosodje miruje. 

Republika Slovenija zagotavlja odvetnikom in notarjem za 
odvetniške oziroma notarske pripravnike povračilo plačanih 
prispevkov za socialno varnost. 

15. člen 

Pripravništvo poteka po časovno določenem obveznem i" 
izbirnem razporedu, ki trajata vsak po eno leto. 

V okviru določenega razporeda usposabljanja po prejšnjem 
odstavku ima lahko pripravnik po svoji izbiri en mesec pf°' 
stega časa za pripravo na pravniški državni izpit. 

16. člen 

Po obveznem razporedu se pripravnik usposablja na sodiščih 
ali državnih tožilstvih in sicer: 
- štiri mesece v kazenskem sodstvu ali državnem tožilstvu, 
- pet mesecev v civilnem sodstvu, 
- dva meseca v gospodarskem sodstvu, 
- en mesec v delovnopravnem sodstvu. 

Izbirno usposabljanje lahko poteka: 
1. v eni od oblik iz prejšnjega odstavka; 
2. pri zakonodajnem organu; 
3. v državni upravi; 
4. pri notarju; 
5. pri odvetniku; 
6. pri javnem pravobranilstvu; 
7. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli; 
8. v gospodarskem podjetju. 

Izbirno usposabljanje se upošteva pri izbirnem pravne"1 

področju pravniškega državnega izpita. 

Podrobnejši program pripravništva predpiše minister za Pra" 
vosodje. 



Posamičen razpored za pripravnika določi minister za pravo- 
sodje (varianta: predsednik višjega sodišča, ki izvaja nadzor 
nad usposabljanjem) najkasneje petnajst dni pred dejanskim 
nastopom pripravništva. 

17. člen 

Minister za pravosodje določi skupno število pripravniških 
mest ter število pripravniških mest pri posameznih državnih 
organih. 

O ustreznosti skupnega števila pripravniških mest po prejš- 
njem odstavku minister za pravosodje pridobi predhodno 
mnenje Sodnega sveta, Odvetniške zbornice Slovenije, Notar- 
ske zbornice Slovenije in vlade Republike Slovenije. 

18. člen 

čas pripravništva po tem zakonu se všteva v čas z zakonom 
zahtevanih praktičnih izkušenj za opravljanje posameznih 
pravniških ali pravosodnih poklicev. 

19. člen 

Državni organi, organizacije in osebe, pri katerih se usposab- 
'ia pripravnik, morajo zagotoviti, da se pripravnik z izvajanjem 
pravnih opravil, ki sodijo v njihovo pristojnost, vsestransko 
usposablja za samostojno pravniško delo. 

Nadzor nad usposabljanjem izvaja predsednik višjega 
sodišča, na območju katerega se pravniški pripravnik uspo- 
sablja. 

Nosilci pravosodnih funkcij in druge strokovne pravniško 
usposobljene osebe, ki so določene za spremljanje pripravni- 
kovega dela, po končanem usposabljanju na posameznem 
Področju pripravijo pismeno mnenje. 

Navodilo za sestavo mnenj o pripravnikovem delu predpiše 
minister za pravosodje. 

20. člen 

pripravnik prejema v času praktičnega usposabljanja osebni 
oohodek ter ima druge pravice in obveznosti, ki so z zakonom 
ooločene za delavce v državnih organih. 

'V. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT 

21. člen 

P° zaključenem pripravništvu pridobi pripravnik pravico 
opravljati pravniški državni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpit). 

O pristopu k izpitu odloči minister za pravosodje. 

2oper zavrnilno odločbo iz prejšnjega odstavka ni dovoljena 
Pritožba. 

Pripravniku, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi 
Uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop. 

22. člen 
V|°gi za pristop k izpitu je treba priložiti dokazila o opravlje- 
nem pripravništvu z vsemi mnenji iz tretjega odstavka 19. 
C|ena tega zakona. 

23. člen 
lzP't se opravlja pred petčlansko izpitno komisijo. 

Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister za 
Pravosodje za posamezna področja izpita izmed izkušenih 
nosilcev pravosodne funkcije ali višjih upravnih delavcev ter rugih uglednih pravnih strokovnjakov. 

24. člen 

Z izpitom se preverja, ali je pripravnik pridobil potrebna zna- 
nja in se praktično usposobil za opravljanje pravniških in 
pravosodnih poklicev. 

Izpit je sestavljen iz pismenega in ustnega dela. Ustni del sledi 
pismenemu delu izpita. 

25. člen 

Pismeni del izpita zajema izdelavo pismenih nalog s kazen- 
skega in civilnega področja. Eno od obeh področij je na 
kandidatovo prošnjo mogoče zamenjati s kandidatovim izbir- 
nim področjem. 

Kandidat si kot izbirno lahko izbere gospodarskopravno, 
delovnopravno ali upravno področje. 

26. člen 

Pismeni del izpita traja za vsako pismeno nalogo po osem ur. 
Kandidat ima lahko pri pismenem delu izpita pri sebi zakone 
in druge predpise ter strokovno pravno literaturo. 

V času opravljanja pismenega dela izpita se kandidat ne more 
z nikomer posvetovati. 

Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake 
posledice kot negativno ocenjena pismena naloga. 

27. člen 
Pismeni del izpita za posamezno področje praviloma zajema 
izdelavo sodne odločbe, lahko pa, ob upoštevanju kandidato- 
vega izbirnega usposabljanja, tudi sestavo rednega ali izred- 
nega pravnega sredstva, sestavo upravne odločbe na prvi ali 
drugi stopnji odločanja, kakor tudi sestavo tožbe za sprožitev 
upravnega spora, sestavo pogodbe ali drugo primerno pravni- 
ško opravilo. 

2B. člen 

Pozitivno ocenjen pismeni del izpita je pogoj za opravljanje 
ustnega dela izpita. 

Če je negativno ocenjeno le eno področje pismenega dela 
izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, pred- 
sednik komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca 
ponavlja pismeni del izpita s področja, ki je bil negativno 
ocenjen. 

Delna ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
pristop k izpitu. 

Varianta: Drugi in tretji odstavek se črtata. 

29. člen 
Ustni del izpita zajema preverjanje usposobljenosti kandidata 
na naslednjih pravnih področjih: 
- civilno materialno in procesno pravo, 
- kazensko materialno in procesno pravo, 
- upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor, 
- gospodarsko in delovno pravo, 
- ustavna ureditev ter organizacija pravosodja in organizacija 
državne uprave. 

Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandi- 
datove usposobljenosti, vendar skupno največ dve uri. 

Podrobnejšo vsebino in potek ustnega dola izpita predpiše 
minister za pravosodje. 

30. člen 

Pismeni in ustni del izpita se ocenita tako, da se vsaka 
pismena naloga oceni s točkami od 0 do 10 in vsako področje 
ustnega dela izpita s točkami od 0 do 10. 

Poročevalec 53 



Posamezno področje izpita je uspešno opravljeno, če je oce- 
njeno najmanj s 6 točkami. 

Zagovor pismenega dela izpita se ocenjuje v okviru ustnega 
dela izpita na področju, s katerega je izdelana pismena na- 
loga. 

Za skupno pozitivno oceno izpita mora kandidat zbrati naj- 
manj 42 točk, pri čemer nobeno od posameznih področij ne 
sme biti ocenjeno z manj kot 6 točkami. 

Če kandidat skupno zbere 42 točk, pa le eno od področij 
ustnega dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, predsednik 
izpitne komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca 
ponavlja izpit iz tega področja. 

Ponovitev izpita iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
pristop k izpitu. 

31. člen 

Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izda izpitna komisija 
potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpišejo predsednik 
in člani izpitne komisije. 

Doseženo število točk na izpitu se ne vpisuje v potrdilo. 
Varianta drugega odstavka: 
Doseženo število točk na izpitu se vpisuje v potrdilo. 

32. člen 

Ministrstvo za pravosodje vodi posebno evidenco o doseže- 
nem številu točk za posameznega kandidata. 

Ministrstvo je dolžno podatke iz te evidence posredovati na 
pismeno zahtevo Sodnemu svetu oziroma z zakonom določe- 
nim pristojnim organom v postopku postavljanja sodnikov ter 
drugim z zakonom določenim pristojnim organom v postop- 
kih postavljanja nosilcev pravosodnih funkcij ter državnim 
organom, če se osebe, ki so opravile izpit, prijavijo na razpi- 
sano oziroma objavljeno prosto mesto za sklenitev delovnega 
razmerja v državnem organu. 

Varianta: 
Če se sprejme varianta k drugemu odstavku prejšnjega člena, 
se ta člen črta. 

V. ŠTIPENDIRANJE ZA POTREBE PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

33. člen 

Štipendije za potrebe pravosodnih organov v Republiki Slove- 
niji (v nadaljnjem besedilu: pravosodne štipendije) podeljuje 
ministrstvo za pravosodje. i* 
Sredstva za štipendije po prejšnjem odstavku se zagotavljajo 
s proračunom Republike Slovenije. 

34. člen * 
Pravosodne štipendije se podeljujejo študentom prava. 

Pri podelitvi štipendij študentom se upošteva njihova sposob- 
nost, ki zagotavlja uspešno šolanje. 

35. člen 

Pravosodne štipendije se lahko podeljujejo tudi sodnikom in 
drugim nosilcem pravosodnih funkcij za podiplomski študij 
prava, kakor tudi specialistični študij prava v državi ali v tujini. 

36. člen 

Ministrstvo za pravosodje predpiše merila za podeljevanje 
pravosodnih štipendij, postopek določanja višine štipendij ter 
postopek dodeljevanja štipendij. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 

Z izpitom po določbah tega zakona je izenačen pravosodni 
izpit in z njim izenačeni izpiti po doslej veljavnih predpisih. 

38. člen 

Če je z zakonom določeno, da opravlja tuj državljan preiz- 
kusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije, 
vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše vsebino in 
način opravljanja preizkusnega izpita v skladu z določbami IV. 

poglavja tega zakona, do pričetka uporabe tega zakona pa 
v skladu s predpisi, ki urejajo pravosodni izpit. 

Preizkusni izpit iz prejšnjega odstavka se opravlja ustno. 

39. člen 

Diplomirani pravniki, ki so ob pričetku uporabe tega zakona 
na praktičnem usposabljanju pri pravosodnih organih ali 
odvetnikih zaradi pridobitve pravice pristopa k pravosod- 
nemu izpitu, nadaljujejo usposabljanje in opravljajo pravo- 
sodni izpit po doslej veljavnih predpisih. 

Diplomirani pravniki, ki so ob pričetku uporabe tega zakona 
na praktičnem usposabljanju v drugih državnih organih, pri- 
dobijo po enoletni pripravniški dobi pravico do enoletnega 
usposabljanja v pravosodnih organih zaradi pridobitve pra- 
vice opravljanja pravosodnega izpita po doslej veljavnih pred- 
pisih. 

Diplomirani pravniki, ki imajo po doslej veljavnih predpisih 
pravico opravljati pravosodni izpit na podlagi prvega 
odstavka 16. člena zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih 
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80 in 27/85), imajo 
to pravico tudi po uveljavitvi tega zakona, če se pričnejo 
usposabljati v pravosodnih organih pred pričetkom uporabe 
tega zakona. 

Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravic iz 20. člena tega 
zakona. 

40. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se za usposabljanje 
diplomiranih pravnikov, razen v primerih iz prejšnjega člena, 
prenehajo uporabljati določbe II. in III. poglavja zakona o pri- 
pravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list 
SRS, št. 8/80 in 27/85). 

41. člen 

Določbe tega zakona se pričnejo uporabljati s 1.1.1993. Do 
tega dne morajo biti uveljavljeni izvršilni predpisi, ki jih na 
podlagi določb tega zakona izda minister za pravosodje. 

42. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana ureditev v osnutku zakona o pravniškem priprav- 
ništvu in pravniškem državnem izpitu temelji na načelih, ki so 
predstavljena v predlogu za izdajo zakona. Na tej podlagi se 

v tem zakonu predlaga ureditev posebnega izbirnega izpita 
kot instrumenta izbire pripravnikov - diplomiranih pravnikov, 
vsebino in način njihovega praktičnega usposabljanja, ki se 
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v tej fazi zaključuje s pravniškim državnim izpitom (prvi odsta- 
vek 1. člena) ter način in pogoje, pod katerimi država daje 
štipendije študentom prava oziroma sodnikom in drugim 
nosilcem pravosodne funkcije za podiplomski ali speciali- 
stični študij (drugi odstavek 1. člena, 32. do 35. člen). 

Zakonske rešitve temeljijo na konceptu, da bodo posamezni 
zakoni, ki bodo opredeljevali pogoje za opravljanje pravniških 
poklicev kot enega od pogojev strokovne narave zahtevali 
tudi strokovni državni izpit, katerega ureditev se predlaga 
v tem zakonu. Skladno s tem je predlagana določba tretjega 
odstavka prvega člena osnutka. 

S predlagano uzakonitvijo izbirnega izpita se po mnenju pred- 
lagatelja omogoča kar najobjektivnejša izbira kandidatov za 
prosta pripravniška mesta. Izbirni izpit zajema preverjanje 
teoretičnega znanja, pridobljenega v času rednega študija, na 
temeljnih pravnih področjih (drugi odstavek 7. člena). Temu 
ustrezno je predlagana tudi sestava izpitne komisije (8. člen). 
Vendar smisel izbirnega izpita ni v kontroli kvalitete univerzi- 
tetnega študija, ampak v tem, da se za predvidoma manjše 
število mest kot je interesentov omogoči pozitivna selekcija, 
čemur so namenjene zlasti tudi določbe o vrstnem redu (10. 
eien), ki je za ministra za pravosodje obvezen (11. člen) ter 
določbe o ocenjevanju uspešnosti (9. člen)pri opravljanju 
izpita. S predlaganima določbama prvega, zlasti pa četrtega 
odstavka 7. člena se poudarja objektivnost pri ocenjevanju, ki 
/o je treba zagotoviti v razmerju do članov izpitne komisije. 

Določba 3. člena osnutka zakona je predlagana v povezavi 
z določbo 17. člena, s tem da slednja predstavlja celotno 
število pripravniških mest, ki bodo sistemizirana, z natečajem 
Pa naj bi se razpisovala (praviloma) letna kvota prostih mest. 
Lo-ta bi morala biti prilagojena tako možnostim, glede kate- 
rih po oceni predlagatelja predstavljajo glavno oviro pred- 
vsem prostorske zmogljivosti, kot tudi potrebam. Zato se 
s Predlagano določbo drugega odstavka 3. člena ter drugega 
odstavka 17. člena ministra zavezuje k predhodni pridobitvi 
mnenj in sicer glede sodišč od sodnega sveta, glede drugih 
državnih organov od vlade ter od obeh zbornic glede odvetni- 
ških in notarskih pripravnikov. 

Predlagatelj ocenjuje, da je predlagan dveletni čas praktič- 
na usposabljanja (prvi odstavek 14. člena) primerno dolg za 
Pridobitev praktičnih znanj, ki naj se preverijo na izpitu. Pri ,em se predlaga, da se že z zakonom določi splošno obvezen 
razpored usposabljanja, drugi del časa pa naj se prepusti 
Pripravniku za izbirni razpored (prvi in drugi odstavek 16. 
člena). Namen obveznega razporeda je v tem, da se zagotovi 
UsPosabljanje v sodni oblasti za vse pripravnike. Namen izbir- ne9a razporeda pa je zlasti v tem, da se lahko pripravnik sam 
usmeri v določeno prakso glede na njegove bodoče interese 
Po opravljenem državnem izpitu, pri čemer je treba predlagati 
omejitev na določene vrste prakse, ki je v kontekstu sploš- 
nega pravniškega usposabljanja. 

V osnutku zakona se predlaga, da se vsa podrobnejša vpraša- 
ja, ki zadevajo tako sam program usposabljanja, kakor tudi 
Program oziroma vsebino izpita, uredijo v izvršilnih predpisih 
9!ede na to, da gre za tipične norme, ki predstavljajo bodisi 
azčlenitev posameznih zakonskih določb, bodisi opredelitev 
jačina njihovega izvajanja. Ta pristojnost se glede na naravo 
*adev daje ministru za pravosodje (četrti odstavek 16. člena, 
četrti odstavek 19. člena, tretji odstavek 29. člena). S predla- 
gano določbo 41. člena, s katero se glede na to, da gre za 
°vo sistemsko ureditev tega področja, predlaga daljši rok za 

Pričetek uporabe zakona, pa se pristojnega ministra hkrati 
i?HeZU,e' da nav0dene izvršilne predpise tudi pravočasno 
sk ^'cer Pa 9re ZB vprašanja, ki so bila tudi doslej, vsebin- *° drugače sicer, urejena z izvršilnimi predpisi pristojnega 

Poleg navedene pristojnosti gre glede na naravo zadeve po 
predlagani ureditvi ministru za pravosodje tudi pristojnost 
odločanja o posamičnih zadevah (drugi odstavek 5. člena, 
četrti odstavek 14. člena, drugi odstavek 21. člen). V vseh 
navedenih primerih je zagotovljena sodna kontrola nad 
upravnimi odločitvami v upravnem sporu, ki ga ima pravico 
sprožiti zainteresirana oseba. 

Predlagana določba petega odstavka 16. člena je organizacij- 
ske narave, njen namen pa je v zagotovitvi nemotenega 
poteka usposabljanja. 

S predlagano ureditvijo v 19. členu se izrecno opredeljujejo 
obveznosti posameznih strokovnjakov, ki so dolžni spremljati 
usposabljanje pripravnika, mu pri tem pomagati in oceniti 
njegovo usposabljanje. Pri tem se predlaga, da gre vsebinski 
in organizacijski nadzor nad usposabljanjem predsednikom 
pristojnih višjih sodišč (drugi odstavek 19. člena), s čimer se 
tudi iz razlogov racionalnosti pooblastila pravosodne uprave 
prenašajo na določene predsednike sodišč. 

V predlaganem IV. poglavju osnutka zakona se opredeljuje 
pravniški državni izpit, katerega namen ni kot pri natečajnern 
izpitu preverjanje teoretičnih znanj. Njegov namen je preve- 
riti, ali se je kandidat s praktičnim usposabljanjem, ki ga 
določa ta zakon, ustrezno usposobil za opravljanje posamez- 
nih pravosodnih oziroma pravniških poklicev. Zato se pred- 
laga izrecna opredelitev v prvem odstavku 24. člena osnutka 
zakona. Poleg te temeljne značilnosti ima predlagana uredi- 
tev še to posebnost, da opredeljuje ta izpit tudi s splekcij- 
skega vidika, čemur so namenjene zlasti določbe o načinu 
ocenjevanja posameznih delov izpita ( zlasti 30. člen) in 
določba drugega odstavka 31. člena. Pri tem se predlaga 
variantna rešitev, ki pa ne pomeni, da se ti podatki ne evidenti- 
rajo, ampak le, da so dostopni manjšemu krogu subjektov (32. 
člen), pri čemer so določbe zakona glede na to, da gre za 
osebne podatke, prilagojene uzakonjenemu varstvu le - teti. 

Predlagana ureditev ocene uspešno opravljenega izpita (prvi 
in drugi odstavek 28. člena in četrti odstavek 30. člena), po 
kateri se šteje, da je izpit uspešno opravljen samo, če so 
uspešno (najmanj ocena 6 točk) opravljeni vsi njegovi posa- 
mezni deli oziroma področja, je posledica izhodišča, da se 
mora kandidat kvalitetno usposobiti na vseh temeljnih 
področjih. Drugačen režim bi izničil to splošno izhodišče 

Predlagana določba 38. člena je posledica prilagajanja naše 
pravne ureditve zadevnim ureditvam zahodnoevropskih 
držav, ki so tozadevno odprte. Omejitve, ki jih postavljajo 
(tako tudi po našem predlogu - poznavanje našega pravnega 
reda) pa so le tiste, ki so glede na naravo stvari nujno po- 
trebne. 

Glede na dosedanji pomen pravosodnega izpita se predlaga 
izenačitev le-tega z novo predlaganim državnim izpitom (37. 
člen) in v skladu s tem tudi ustrezna prehodna ureditev za 
osebe, ki bodo na usposabljanju ob pričetku veljavnosti ozi- 
roma uporabe tega zakona (39. člen). S pričetkom uporabe 
tega zakona je potrebno razveljaviti tudi dosedanjo zakonsko 
ureditev pripravništva in strokovnih izpitov za diplomirane 
pravnike, zato je predlagana določba 40. člena. V 42. členu se 
predlaga običajni rok za uveljavitev zakona, katerega določbe 
naj bi se iz že povedanih razlogov začele uporabljati 
s 1.1.1993. 

Po mnenju predlagatelja bo s predlaganimi zakonskimi reši- 
tvami mogoče zagotoviti ustrezno usposabljanje diplomiranih 
pravnikov za kvalitetno opravljanje pravosodnih in vseh dru- 
gih pravniških poklicev, tudi s ciljem dviga strokovnosti in 
»pravnosti« delovanja državnih organov. 
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Osnutek zakona o IGRAH NA SREČO - ESA 416 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seii 
167/1-1992 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O IGRAH NA SREČO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Pošiljamo vam tudi pregled naložb oziroma uporabi sred- 
stev dobička igralnic v zadnjih letih. * 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
— Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za fi- 
nance, 
— Alenka MARKIč, namestnica ministra za finance, 
— Stanko Debeljak, namestnik ministra za finance, 
— Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvršnega sveta v Mini- 
strstvu za finance, 
— Siniša Mitrović, pomočnik ministra za finance. 

Osnutek zakona o igrah na srečo bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
proračun in javne finance kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o igrah na srečo 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1.čien 

S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo. Igre 
na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci 
za plačilo določenega zneska možnost zadeti dobitke, izid 
ig»e pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali 
kakšnega negotovega dogodka. 

2. člen 

Prireditelj iger na srečo odgovarja za obveznosti do udeležen- 
cev pri igrah z vsemi svojimi sredstvi. 

3. člen 

Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah 
ali drugih pravicah. 

4. člen 

Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni razpisi 
v reklamne namene, ki jih prirejajo podjetja in druge pravne 
osebe. 

II. PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NASREČO 

1. Splošne določbe o klasičnih igrah na srečo 

5. člen 

Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterije, 
loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, 
lota, športne napovedi in druge športne stave, srečelovi in 
druge podobne igre (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo). 

6. člen 

Udeleženci pri igrah na srečo so kupci oziroma imetniki 
loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stav- 
nih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za 
udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke). 

7. člen 

Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja 
oziroma koncesije pristojnega organa. 

Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste igre na 
srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija 
po določbah tega zakona. 

2. Občasno prire|anje iger na srečo 

a) Prireditelji In Izdajanje dovoljeni 

8. člen 

Igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva, ki imajo 
sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: prireditelji), in sicer zaradi pridobivanja sredstev za 
financiranje nalog, določenih s splošnimi akti prireditelja. 

9. člen 

Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali srečelov 
samo enkrat na leto, s tem da sme srečke prodajati največ 60 
dni. 

10. člen 

Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih, 
v katerih so tekmovanja, prirejati stave v zvezi s temi tekmo- 
vanji. 

11. člen 

Prireditelj lahko priredi posamezno igro na srečo le na pod' 
lagi dovoljenja, ki ga izda republiški upravni organ za javna 
prihodke. 

12. člen 

Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti izvla* 
ček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prir®* 
ditelja ter pravila iger na srečo. 

13. člen 

Republiški upravni organ za javne prihodke odloča o Pr0^ 
logu za prireditev igre na srečo po prostem preudarku, "r 
odločanju po prejšnjem odstavku upošteva republiški upra' 
organ za javne prihodke zlasti namen, za katerega se prir®l 
igra, skupno vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobi' 
kov, ceno posamezne srečke, premoženje, s katerim prifcd 
telj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drufl' 
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obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre z določ- 
bami tega zakona. 

14. člen 

Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru 
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno 
dovoljenje iz prejšnjih členov, če skupna vrednost srečk ne 
presega zneska, ki ga določi republiški upravni organ za javne 
prihodke in če vrednost posameznih dobitkov ne presega 
zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na 
srečo. 

Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora pristojni občinski 
upravni organ obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje 
osem dni pred prireditvijo. 

jjjPfavlla Iger na aračo 

15. člen 

davila iger na srečo morajo vsebovati zlasti: 
"" jrrie in sedež prireditelja, 
~ ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre, 
w datum in številko ustreznega sklepa, 
*" ime igre na srečo in njen opis, 
~ namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva, 
Pndobljena z igro, 
~ območje, na katerem se bodo prodajale srečke, 
~ skupno število srečk in ceno posamezne srečke, 
~ skupno vrednost dobitkov, 
~ opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej, 
~ vrste in število dobitkov in njihovo skupno vrednost, 
~ navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izpla- 
čevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi z igro, 
~ rok, do katerega se bodo prodajale srečke, 
~ hačin žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov, 1 

~ način objave izida žrebanja dobitkov, 
~ rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma 
Maje dobitkov. 

16. člen 

pravila iger na srečo sprejema organ prireditelja, ki je določen 
njegovim splošnim aktom. 

t 
PjjjViia jger na sreg0 potrjuje republiški upravni organ za 
lavne prihodke. * 

ohiTd'te'i mora Pravila iger na srečo objaviti na krajevno v i 6n način in jih udeležencem pri igrah predložiti na TO9led povsod, kjer se prodajajo srečke. 

17. člen 

Lr|*r®,dite|i ne sme spreminjati pravil iger na srečo, ko je že c®l prodajati srečke. 

^j=!Pbanle dobitkov 

18. člen 
Pr' • 
p ' na srečo, kjer se dobitki žrebajo, mora biti žrebanje 
prjho^omisijo, ki jo imenuje republiški upravni organ za javne 

danih2ačetkorn žrebania mora prireditelj ugotoviti število pro- 
^Ornisifoečk t6r neprodane sre£ke zapečatiti ali uničiti pred 

i' ^ i n •. ; . .. 
19. člen 

Re 
f'ihPnb'iški upravn' or9an za javne prihodke sme v utemelje- 
krai ?r"TJer'h na predlog prireditelja dovoliti, da se spremeni 
Venrt« an'a dobitkov ali da se odloži dan žrebanja dobitkov, ar največ za 15 dni. 

Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev dneva 
žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo objav- 
ljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo. 

Če se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja 
dobitkov, sme prireditelj ne glede na določbe 9. člena tega 
zakona prodajati srečke do novega dneva žrebanja. 

20. člen 

Žrebanje dobitkov mora biti javno. 

O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj, čas in način 
žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke 
ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pri- 
pombe udeležencev pri igri. 

Zapisnik o poteku žrebanja pošlje komisija republiškemu 
upravnemu organu za javne prihodke najpozneje v sedmih 
dneh po opravljenem žrebanju. 

21. člen 

Sporočilo o izidu žrebanja dobitkov mora prireditelj objaviti 
najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov. 

22. člen 

Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov komisija 
ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani oziroma 
prevzeti in kakšna je njihova vrednost. 

Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje komisija 
republiškemu upravnemu organu za javne prihodke najpoz- 
neje v sedmih dneh po poteku roka za izplačilo oziroma za 
izdajo dobitkov. 

3. Trajno prirejanje iger na srečo 

a) Prireditelji In dajanje koncesije 

23. člen 

Igre na srečo sme trajno prirejati podjetje ali druga pravna 
oseba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na 
podlagi posebne koncesije (v nadaljnjem besedilu: priredi- 
telj). 

24. člen 

O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje iger na srečo odloča 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, koncesijsko 
pogodbo s prirediteljem pa sklene republiški upravni organ za 
finance. 

25. člen 

Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli 
prireditelju, ki izpolnjuje ustrezne tehnične, prostorske in 
kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim se zagotavlja 
izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti 
v zvezi z igrami in pri katerem bo prirejanje iger na srečo 
pretežna dejavnost. 

Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

26. člen 

Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se dodeli za 15 let 
in se po poteku te dobe lahko podaljša. 

Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim 
rokom enega leta. 
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27. člen 

Za trajno prirejanje posamezne vrste iger na srečo se lahko 
dodeli le ena koncesija. 

28. člen 

S koncesijsko pogodbo se določijo: višina plačila za dode- 
ljeno koncesijo; pravice in obveznosti pogodbenih strank; 
temeljni elementi za pravila posameznih iger na srečo in 
druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje teh iger. 

Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe 
nadzira republiški upravni organ za finance. 

29. člen 

Dodeljena koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se 
lahko odvzame, če prireditelj bistveno krši določbe tega 
zakona ali določbe koncesijske pogodbe, če pri prirejanju 
posamezne vrste iger na srečo ne spoštuje sprejetih pravil 
iger, če prirejanje iger na srečo ni več pretežna dejavnost 
prireditelja ali če prirejanje iger zaradi neuspešnih odločitev 
prireditelja ne daje pričakovanih rezultatov. 

O odvzemu koncesije odloča Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

b) Uporaba sredstev plačila za koncesijo za trajnio prirejanje 
iger na srečo 

30. člen 

Sredstva plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje 
iger na srečo se uporabljajo za financiranje dejavnosti invalid- 
skih in drugih humanitarnih organizacij ter za financiranje 
dejavnosti športnih organizacij. 

31. člen 
Za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih 
organizacij se uporabljajo sredstva plačila koncesije za trajno 
prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobit- 
kom in lota. 

Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabljajo 
sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje športne napo- 
vedi, druge športne stave in kviz loterije. 

Če se prične trajno prirejati nova vrsta iger na srečo, določi 
namen za uporabo sredstev plačila koncesije za takšno igro 
v smislu prejšnjih odstavkov Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije ob dodelitvi koncesije. 

32. člen 

Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, ki 
se uporabljajo za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij, se vplačujejo v poseben sklad za 
financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu; sklad). 

(Varianta: Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger 
na srečo, ki se uporabljajo za financiranje dejavnosti invalid- 
skih in drugih humanitarnih organizacij, se vplačujejo v pose- 
ben sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij, sredstva, ki se uporabljajo za finan- 
ciranje dejavnosti športnih organizacij, pa v poseben sklad za 
financiranje dejavnosti športnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

33. člen 

Sklad je pravna oseba. 

Organizacija in poslovanje sklada se določita s pravili sklada. 

34. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in dvajset 
članov. 

Predsednika in člane upravnega odbora sklada imenuje 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za štiri leta, in 
sicer: predsednika in štiri člane izmed javnih delavcev, šest- 
najst članov pa izmed predstavnikov uporabnikov sredstev 
sklada. 

35. člen 

Upravni odbor sklada sprejema pravila sklada, finančni načrt 
in zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sred- 
stev sklada za posamezne namene, odloča o uporabi sredstev 
sklada za posamezne uporabnike, daje mnenje o predlogu 
koncesijske pogodbe med republiškim upravnim organom za 
finance in prirediteljem in opravlja druge naloge, določene 
s pravili sklada. 

K pravilom sklada in splošnemu aktu o določitvi meril i" 
pogojev za uporabo sredstev sklada za posamene namene 
daje soglasje Izvršni svet Skupščini Republike Slovenije. 

36. člen 

Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, k' 
se uporabljajo za financiranje dejavnosti športnih organizacij, 
se vplačujejo na račun osrednje športne organizacije v repu- 
bliki. 
Osrednja športna organizacija iz prejšnjega odstavka odloča 
o uporabi sredstev za financiranje dejavnosti športnih organi- 
zacij v skladu s svojimi splošnimi akti. 

(Varianta: ta člen se črta, če se sprejme varianta k 32. členu). 

4. Določanje in Izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice 
do Izplačila dobitkov 

37. člen 

Skupna vrednost dobitkov pri igrah na srečo mora znašatj 
najmanj 40 % od vrednosti izdanih srečk pri številom 
loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, toW 
boli ali srečelovu, - vrednosti prodanih srečk pri drugih igran 
na srečo. 

38. člen 

Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger na 
srečo, s tem da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh o" 
dneva objave poročila o izidu žrebanja. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica do 
izplačila oziroma izdaje dobitka. 

39. člen 

Dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjeg3 

člena, pripadejo pri občasnem prirejanju iger na srečo prire- 
ditelju za namene, za katere je bila igra prirejena, pri trajne^ 
prirejanju iger na srečo pa se prenesejo v naslednje žrebanj® 
ali se uporabijo za dobitke pri drugih igrah. 

IV. PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO 

1. Vrste posebnih iger na srečo 

40. člen 

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igral® 
igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebn^ 
igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igraim 
panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobn 
igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem bese* 
dilu: posebne igre na srečo). 

41. člen 

Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehanične, 
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci 0 

vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z nep 
srednim vplačilom pri blagajni) možnost zadeti dobitek. 



Igralni avtomati morajo ustrezati tehničnim in drugim stan- 
dardom, ki jih določi republiški upravni organ za finance. 

Podjetja in druge pravne osebe ter zasebniki, ki opravijo 
promet z igralnimi avtomati, smejo te avtomate prodati, 
oddati v najem ali kako drugače dati na razpolago le tistim 
osebam, ki smejo po tem zakonu prirejati posebne igre na 
srečo. 

2- Prireditelji 
42. člen 

Posebne igre na srečo sme prirejati delniška družba ali 
Oružba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju 
Republike Slovenije, na podlagi posebnega dovoljenja (v 
nadaljnjem besedilu: igralnica). 

Igralnica lahko poleg prirejanja posebnih iger na srečo oprav- 
ia v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti s področja gostin- 
stva, ki dopolnjujejo njeno ponudbo. 

pralnica lahko prireja posebne igre na srečo le v posebej 
urejenih prostorih za igro (v nadaljnjem besedilu: igralni pro- 

43. člen 

'9ralnico lahko ustanovijo oziroma vanjo vlagajo sredstva le 
Podjetja in druge domače pravne osebe s področja turizma in 
9ostinstva, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in 
Pn katerih v trajnem kapitalu ni udeležen tuj kapital. 

^elnice igralnice oziroma deleži v igralnici se ne smejo prene- 
na tuje osebe. 

delnice igralnice oziroma deleži v igralnici so prenosiljivi le 
osebami, ki smejo po tem zakonu ustanavljati igralnice r°rna vlagati sredstva v igralnice. 

44. člen 

NHU^tanov'tvenem kapital igralnice mora biti z najmanj 80% aeležena Republika Slovenija. 

45. člen 
a ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital, ki 

"'Ora znašati najmanj dvajset milijonov tolarjev. 

Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala iz prejšnjega 
Ostavka usklajuje Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
'I®. tako da se ohranja njegova realna vrednost. 

46. člen 

^a uresničevanje poslovnih, organizacijskih, strokovnih in 

glert'*1 'nteresov skupnega pomena za vse igralnice (zlasti 
na razv°ia tehnologije, izobraževanja kadrov, nastopanja 
n panjih trgih, oblikovanja sistema notranjega nadzora 
rod '*vaianiem iger. sprejemanja pravil iger v skladu z medna- ^ onimi standardi, sodelovanja s pristojnimi organi ter 
u 9enc'jskimi in drugimi organizacijami, sprejemanja gostov, 
del 1)6 srec*stev napitnine ter posebnih pravic in obveznosti 
dru»kCeV '9ra'nice) ustanovijo igralnice posebno delniško uzbo ali družbo z omejeno odgovornostjo. 

Varianta: Ta odstavek se črta.) 

s^krh'0'00 ,ahko sodelujejo z agencijskimi organizacijami, ki 
nost ° 23 Pridobivanie igralcev in za njihovo plačilno sposob- 

'dajanje dovoljenj 

47. člen 

ga Pr'rejanje posebnih iger na srečo je potrebno dovoljenje, ki 
da republiški upravni organ za finance po prostem pre- 

udarku, ko dobi o tem poprej mnenje republiških upravnih 
organov za turizem in za notranje zadeve. 

Za zaokroženo turistično območje, ki ga določi republiški 
upravni organ za turizem, se lahko izda le eno dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo. 

48. člen 

V predlogu za izdajo dovoljenja za prirejanje posebnih iger na 
srečo mora predlagatelj izkazati, da so izpolnjeni pogoji, ki jih 
določa ta zakon, in da ima zagotovljeno strokovno osebje za 
vodenje iger. 

Predlogu za izdajo dovoljenja ie treba priložiti tudi pravila 
posebnih iger na srečo, ki se bodo igrale v igralnici in izvleček 
iz vpisa dejavnosti predlagatelja in njegovih ustanoviteljev 
v sodni register. 

49. člen 

V dovoljenju za prirejanje posebnih iger na srečo je treba 
navesti, katere posebne igre na srečo lahko prireja igralnica. 

Igralnica sme prirejati le tiste posebne igre na srečo, ki so 
navedene v dovoljenju. 

50. člen 

Republiški upravni organ za finance lahko po poprejšnjem 
mnenju republiških upravnih organov za turizem in z^ notra- 
nje zadeve odvzame izdano dovoljenje za prirejanje posebnih 
iger na srečo, če ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih 
določa ta zakon, da igralnica ni pričela poslovati v enem letu 
od izdaje dovoljenja ali da igralnica krši določbe tega zakona 
oziroma sprejeta pravila posebnih iger na srečo. 

4. Izvajanje posebnih iger na srečo 

51. člen 

Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obvezno- 
sti v zvezi s posebnimi igrami na srečo se v igralnici oblikujejo 
varnostne rezerve, ki morajo znašati najmanj toliko, kot znaša 
vrednost ustanovitvenega kapitala po 45.členu tega zakona. 

52. člen 

Igralnica mora organizirati recepcijsko službo, tako da je 
zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralne pro- 
store. 

Igralnica mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje 
osnovne podatke za identifikacijo oseb. 

Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so poslovna taj- 
nost, in se lahko sporočajo drugim osebam le, če zakon tako 
določa. 

53. člen 

Za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti igralnica 
pravila, ki morajo ustrezati veljavnim mednarodnim standar- 
dom. 

Pravila posebnih iger na srečo morajo biti igralcem v igralnih 
prostorih vselej na razpolago. 

54. člen 

Igralnica mora organizirati ustreznen nadzor za spremljanje 
iger na igralnih mizah. 

55. člen 

Vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo 
v domači valuti ali v tuji valuti, ki jo določi republiški upravni 
organ za finance. 
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Dobitki se izplačujejo v tuji valuti le, če je bilo vplačilo za 
udeležbo v igri vplačano v tuji valuti. 

5. Usmerjanje dobička igralnice 

56. člen 

Del dobička igralnice, ki pripada Republiki Sloveniji kot last- 
niku dela kapitala igralnice, se vplačuje: 
- 60 % v poseben sklad za pospeševanje razvoja turizma (v 
nadaljnjem besedilu: sklad), 
- 40 % v republiški proračun. 
Del dobička igralnice, ki pripada drugim delničarjem oziroma 
lastnikom deležev v igralnici, se lahko uporablja le za naložbe 
v razvoj turizma. 

57. člen 

Sklad je pravna oseba. 

Organizacija in poslovanje sklada se določita s pravili sklada. 

58. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo za naložbe Republike Slove- 
nije v igralnice in v druge pravne osebe na področju turizma 
ter za dajanje investicijskih kreditov tem osebam. 

V skladu s pravili sklada se lahko sredstva sklada uporabljajo 
tudi za nepovratno financiranje določenih dejavnosti na 
področju turizma. 

59. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in deset 
članov. 

Predsednika in člane upravnega odbora sklada imenuje 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za štiri leta, in 
sicer predsednika in štiri člane izmed javnih delavcev, šest 
članov pa izmed strokovnjakov s področja turizma. 

60. člen 

Upravni odbor sklada sprejema pravila sklada, finančni načrt 
in zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sred- 
stev sklada za posamezne namene, odloča o uporabi sredstev 
sklada za posamezne uporabnike in opravlja druge naloge, 
določene s pravili sklada. 
K pravilom sklada in splošnemu aktu o določitvi meril in 
pogojev za porabo sredstev sklada za posamezne namene 
daje soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

6. Udeležba pri posebnih igrah na srečo 

61. člen 

Obisk v igralnih prostorih je dovoljen samo osebam, starim 
najmanj 18 let. 

Pooblaščena uradna oseba v uniformi sme vstopiti v igralne 
prostore samo pri opravljanju službenih dolžnosti in v sprem- 
stvu odgovorne osebe igralnice. 

62. člen 

Pogoje za obisk v igralnih prostorih določa igralnica; pri tem 
lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepove vstop 
v igralne prostore, ne da bi bilo treba navesti razloge za 
takšno odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na 
srečo kršijo pravila iger, lahko igralnica prepove nadaljnjo 
udeležbo v igrah. 

7. Posebne določbe za delavce igralnice 

63. člen 

Delavci igralnice se ne smejo udeleževati posebnih iger na 
srečo kot igralci v igralnicah na območju Republike Slovenije. 
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64. člen 

Delavci igralnice morajo kot poslovno tajnost varovati 
podatke o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih 
nalog (o dobitkih ali izgubah, o številu obiskov, o spremljeval- 
cih in podobno). 

65. člen 

Delavci igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzoru- 
jejo igre, ne smejo od igralcev sprejemati napitnin, daril, 
posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga drugega. 

66. člen 

Pravice in obveznosti delavcev igralnice v zvezi z vodenjem 
posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do 
igralcev se uredijo s splošnimi akti igralnice. 

8. Napitnina 
67. člen 

Ne glede na določbe 65. člena tega zakona lahko igraje' 
dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih iger n 
srečo (mancia), ki se daje v posebne za ta namen prirejen 
skrinjice na igralnih mizah. 
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov 
igralnice. 

S splošnim aktom igralnice se lahko določi, da se del napi'* 
nine uporablja za dodatno nagrajevanje delavcev igralnice. 

IV. NADZOR 

68. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja republik1 

upravni organ za javne prihodke. 

Pri opravljanju nadzora po prejšnjem odstavku ima pooblaš' 
čena oseba republiškega upravnega organa za javne Prl" 
hodke pravico, da pri prireditelju iger na srečo pregled 
poslovno dokumentacijo, poslovne prostore in naprave 
prirejanje iger na srečo. 

69. člen 

Če republiški upravni organ za javne prihodke pri opravljanj11 

nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasproti 
z določbami tega zakona, dovoljenja oziroma koncesije z8 

prirejanje iger na srečo ali sprejetih pravil iger, lahK" 
z odločbo prepove nadaljnje prirejanje teh iger. 

Odločba o prepovedi nadaljnjega prirejanja posebnih iger n^ 
srečo na igralnih avtomatih se izvrši z zapečatenjem ali zača5' 
nim zasegom igralnih avtomatov. 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjih odstavkov ne zadrži njene 

izvršitve. 

V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE LOTERIJE SLOVENiJ* 
IN IGRALNIC 

70. člen 

Loterija Slovenije in igralnice kot podjetja v družbeni ozirotf3 

mešani lastnini se lastninsko preoblikujejo tako, da se p'e°. 
blikujejo v delniške družbe z znanimi lastniki na celotne''' 
trajnem kapitalu vključno z viri izven poslovnih sredstev. 

71. člen 

Loterija Slovenije in igralnice izdajo navadne delnice na P0^ 
lagi knjižne vrednosti družbenega kapitala. 

72. člen 

Lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije in igralnic 58 

opravi tako, da se: 
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- 80 % vrednosti kapitala v obliki navadnih imenskih delnic 
prenese neodplačno na Republiko Slovenijo, 
- 20 % vrednosti kapitala v obliki navadnih imenskih delnic 
neodplačno prenese na podjetja, ki imajo v Loteriji Slovenije 
oziroma v igralnicah delnice ali deleže na dan uveljavitve tega 
zakona. 

73. člen 

Delnice iz druge alinee 72. člena tega zakona se prenesejo na 
podjetja v enakem sorazmerju, v kakršnem imajo ta podjetja 
delnice ali deleže v Loteriji Slovenije oziroma v igralnicah po 
stanju na dan uveljavitve tega zakona. 

če takšnih podjetij ni, se delnice iz druge alinee 72. člena tega 
zakona prenesejo na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

74. člen 

Delnice iz drugega odstavka prejšnjega člena Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj proda: 
- delnice Loterije Slovenije - podjetjem, ki so poslovno ali 
tehnološko povezana z Loterijo Slovenije, ki jih določi Lote- 
rija Slovenije ob soglasju Agencije Republike Slovenije za 
privatizacijo; 
~ delnice igralnic - podjetjem in drugim pravnim osebam, ki 
so lahko po tem zakonu ustanovitelji igralnic oziroma lahko 
vlagajo sredstva v igralnice. 

75. člen 

Dokler Sklad Republike Slovenije za razvoj ne proda delnic po 
Prejšnjem členu, sodeluje predstavnik sklada pri upravljanju 
Loterije Slovenije oziroma igralnic v sorazmerju z vrednostjo 
delnic, skladu pripada 5 % dividend od teh delnic, preostali 
del dividend od teh delnic pa se razporedi uprvičencem iz 76. 
člena tega zakona. 

76. člen 

kupnina, ki se dobi s prodajo delnic Loterije Slovenije po 74. 
členu tega zakona, se vplača: 
~ 85 % v sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij, 
~ 15 % osrednji športni organizaciji v republiki (varianta: 
v sklad za financiranje dejavnosti športnih organizacij). 

Kupnina, ki se dobi s prodajo delnic igralnic po 74. členu tega 
*akona, se vplača kot delež Republike Slovenije v specializi- 
rano organizacijo, ki opravlja posle zavarovanja izvoza pred 
nekomercialnimi riziki. 

77. člen 

Delnice iz 74. člena tega zakona, ki jih Sklad Republike 
Slovenije za razvoj ne proda v enem letu po poteku roka iz 80. 
~'ena tega zakona, se prenesejo neodplačno na Republiko 
Slovenijo. 

78. člen 

Delnice iz druge alinee 72. člena in 75. člena tega zakona so 
Prenosljive le med osebami, ki so po tem zakonu lahko last- n'l<i kapitala v Loteriji Slovenije oziroma v igralnicah. 

' 79. člen 

Del dobička Loterije Slovenije, ki pripada Republiki Sloveniji 
*ot lastniku delnic Loterije Slovenije po določbah prve alinee 
'2. člena tega zakona, se vplačuje: 
~ 85 % v sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij, 

15 % osrednji športni organizaciji v republiki (varianta: 
v sklad za financiranje dejavnosti športnih organizacij). 

80. člen 

v sloveniie in igralnice se lastninsko preoblikujejo estih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Vl- Kazenske določbe 

81. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo: 

1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa 
priredi igro na srečo (7., 11., 23. in 47. člen); 

2. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati 
srečke (17. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega organa 
spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi 
odstavek 19. člena); 

3. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo imenuje pristojni 
organ (prvi odstavek 18. člena); 

4. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila 
prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali uniči 
pred komisijo (drugi odstavek 18. člena); 

5. če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na 
srečo (prvi odstavek 38. člena); 

6. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju 
nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije, 
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo 
(drugi odstavek 68. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

82. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - igralnica: 

1. če prireja posebne igre na srečo, ki niso navedene v dovo- 
ljenju (drugi odstavek 49. člena), 
2. če v igralnih prostorih ni organizirana recepcijska služba, 
tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v te 
prostore (prvi odstavek 52. člena); 

3. če ne vodi posebne evidence o igralcih (drugi odstavek 52. 
člena); 

4. če gostom v igralnih prostorih niso na razpolago pravila 
iger (drugi odstavek 53. člena); 

5. če dovoli obisk v igralnih prostorih osebam, ki še niso stare 
18 let (prvi odstavek 61. člena); 

6. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici na območju Repu- 
blike Slovenije, da se kot igralec udeleži posebne igre na 
srečo (63. člen); 
7. če dopusti, da delavec igralnice, ki vodi posamezno 
posebno igro na srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme 
napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga 
drugega (66. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - igralnice, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

83. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici: 

1. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v igralnici 
na območju Republike Slovenije (63. čien); 

2. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo 
ugodnost zase ali za koga drugega (65. člen); 

3. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do 
katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (64. člen). 
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84. člen 

Z denarno kaznijo' najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo: 

1. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (9. in 19. člen); 

2. če o prireditvi igre na srečo, za katero ni potrebno dovolje- 
nje, ne obvesti pristojnega organa najpozneje osem dni pred 
prireditvijo (drugi odstavek 14. člena); 

3. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način 
ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled 
povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 16. člena); 

4. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja 
ne objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo 
o prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 19. člena); 

5. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje 
v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (21. člen): 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

85. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja promet z igral- 
nimi avtomati, če te avtomate proda, odda v najem ali kako 
drugače da na razpolago osebam, ki po tem zakonu ne smejo 
prirejati posebnih iger na srečo (tretji odstavek 41. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

86. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za 
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določ- 
bah tega zakona (drugi odstavek 7. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na srečo, za 
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določ- 
bah tega zakona (drugi odstavek 7. člena). 

87. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje /.a 
prekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (7., 11., 23. in 47. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (7., 11., 
23. in 47. člen. 

88. člen 

Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 81. člena, 1. točke 
prvega odstavka 82. člena ter 85., 86. in 87. člena tega zakona 
se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema 
predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
89. člen 

Do uveljavitve predpisov o nalogah organov za javne prihodke 
v Republiki Sloveniji opravljajo naloge republiškega organa 
za javne prihodke po tem zakonu občinske uprave za druž- 
bene prihodke in Republiška uprava za družbene prihodke, in 
sicer: 

Dovoljenja za prirejanje iger na srečo po 11. členu tega 
zakona izdaja: 
- občinska uprava za družbene prihodke v občini, na katere 
območju ima prireditelj sedež, če se bodo srečke prodajale 
samo na območju te občine, 
- Republiška uprava za družbene prihodke, če se bodo 
srečke prodajale na območju dveh ali več občin ali na 
območju vse republike. 

Naloge iz 13. člena, drugega odstavka 16. člena in prvega 
odstavka 19. člena tega zakona opravlja organ, ki je po prejš- 
njem odstavku pooblaščen za izdajanje dovoljenj za prirejanje 
iger na srečo. 

Naloge iz prvega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 20. 
člena in drugega odstavka 22. člena tega zakona opravlja 
občinska uprava za družbene prihodke. 

Naloge iz prvega odstavka 14. člena tega zakona opravlja 
Republiška uprava za družbene prihodke. 

Naloge nadzora iz 68. in 69. člena tega zakona opravlja: 
- občinska uprava za družbene prihodke nad prirejanjem iger 
na srečo, za katere daje dovoljenje ta uprava; 
- Republiška uprava za družbene prihodke nad prirejanjem 
iger na srečo, za katera izdaja dovoljenje ta uprava ali republi- 
ški upravni organ za finance. 

90. člen 

Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger na 
srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS, 
št. 32/80 in 29/86) do sklenitve koncesijske pogodbe z republi- 
škim upravnim organom za finance po 28. členu tega zakona. 

Koncesijska pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene v enem 
mesecu po lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 
v smislu določb 70. do 80. člena tega zakona. 

Loterija Slovenije mora svoje poslovanje in splošne akte 
uskladiti z določbami tega zakona v treh mesecih po sklenitvi 
koncesijske pogodbe. 

91. člen 

Sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humani- 
tarnih organizacij iz 32. člena tega zakona se konstituira 
v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe iz prejšnjega 
člena. 

Priprave za konstituiranje sklada iz prejšnjega odstavka 
odpravi republiški upravni organ za socialno varstvo. 

Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za socialno huma- 
nitarne dejavnosti se prenesejo na sklad po stanju na dan 
konstituiranja sklada. 

Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za dejavnosti 
telesne kulture se prenesejo na osrednjo športno organizacijo 
v republiki po stanju na dan konstituiranja sklada iz prejš- 
njega odstavka. 

(Varianta za 91. člen: • 

Sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humani- 
tarnih organizacij in sklad za financiranje dejavnosti športnih 
organizacij iz 32. člena tega zakona se konstituirata v treh 
mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe iz prejšnjega 
člena. 

Priprave za konstituiranje skladov iz prejšnjega odstavka 
opravita republiški upravni organ za socialno varstvo in repu- 
bliški upravni organ za šolstvo in šport. 

Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za socialno huma- 
nitarne dejavnosti in za dejavnosti telesne kulture se prene- 
sejo na sklada iz prejšnjega odstavka po stanju na dan konsti- 
tuiranja skladov). 
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92. člen 94. člen 

Do konstituiranja sklada za financiranje dejavnosti invalidskih 
in drugih humanitarnih organizacij po 32. členu tega zakona 
oziroma do prenosa nerazporejenih sredstev Loterije Slove- 
nije za dejavnosti telesne kulture na osrednjo športno organi- 
zacijo v republiki nadaljuje loterijski svet pri Loteriji Slovenije 
z delom po dosedanjih predpisih in splošnih aktih. 

(Varianta za 92. člen: 
Do konstituriranja skladov iz prejšnjega člena nadaljuje lote- 
rijski svet pri Loteriji Slovenije z delom po dosedanjih predpi- 
sih in splošnih aktih.) 

93. člen 

Sklad za pospeševanje razvoja turizma po 56. členu tega 
zakona se konstituira v treh mesecih po lastninskem preobli- 
kovanju igralnic v smislu določb 70. do 80. člena tega zakona. 

Priprave za konstituiranje sklada iz prejšnjega odstavka 
opravi republiški upravni organ za turizem. 

Obstoječe igralnice morajo svoje poslovanje in splošne akte 
uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

95. člen 

Obstoječe igralnice, ki so dobile dovoljenje za prirejanje 
posebnih iger na srečo v posebnih enotah zunaj svojega 
sedeža, morajo pričeti s prirejanjem iger v teh enotah najpoz- 
neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer izdano 
dovoljenje preneha veljati. 

96. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86). 

97. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Uvod 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah 31. julija in 
1. avgusta 1991 obravnavali predlog za izdajo zakona o igrah 
na srečo s tezami. Zbori so sprejeli predlog za izdajo zakona 
in Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije kot predla- 
gatelju naročili, da pripravi osnutek zakona in da pri pripravi 
osnutka prouči in ustrezno upošteva predloge in pripombe 
delovnih teles skupščine ter pripombe poslancev na sejah 
zborov. 

Na podlagi predloga za izdajo zakona s tezami ter predlogov 
in pripomb iz skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini 
Republike Slovenije pripravljen osnutek zakona o igrah na 
srečo. 

Ob prikazu posameznih predlaganih rešitev je v tej obrazloži- 
tvi podrobneje navedeno, kateri predlogi in pripombe iz 
skupščinske razprave o predlogu za izdajo zakona so upošte- 
vani v osnutku in kako so upoštevani ter katerih predlogov in 
Pripomb iz skupščinske razprave predlagatelj ni sprejel in 
zakaj jih ni mogel sprejeti. Prav tako so v obrazložitvi podrob- 
neje prikazane rešitve, ki jih v predlogu za izdajo zakona še ni 
bilo. 

Pripombe iz skupščinske razprave so se v prvi vrsti nanašale 
na poglavje zakona, ki ureja prirejanje posebnih iger na srečo. 

Pri predlogih, do katerih v dosedanjih razpravah še niso bila 
dokončno zavzeta stališča, so v tem osnutku predvidene 
rešitve v variantnih oblikah. . 

2. Splošna načela 

Prirejanje iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po svetu 
predmet ustrezne državne pravne ureditve. Pri igrah na srečo 
gre pravzaprav za dejavnost, ki sama po sebi načelno ni 
dovoljena in jo država dopušča samo v posebej organiziranih 
oblikah in s posebej določenimi nameni. 

Po predloženem osnutku zakona se za igre na srečo štejejo 
'9re, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zne- 
ska možnost zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pre- 
težno odvisen od naključja ali kakega negotovega dogodka. 
i9re na srečo se po tem zakonu delijo v dve osnovni skupini: 

~ klasične igre na srečo, to so igre, ki se jih igralci udeležu- 
jejo z nakupom srečke ali drugačnega potrdila o vplačilu 
ustreznega zneska, in sicer: številčne loterije, loterije s tre- 
nutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loto, športna 

napoved in druge športne stave, srečelov ih druge podobne 
igre; 

\ 
- posebne igre na srečo, to so igre, ki se igrajo v posebnih 
igralnicah in jih igralci igrajo drug proti drugemu ali proti 
igralnici, in sicer na igralnih mizah s kroglicami, kockami 
oziroma kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih, 
razne oblike stav in druge podobne igre. 

Z zakonom se določa obveznost prirediteljev iger na srečo, da 
za obveznosti do udeležencev pri igrah odgovarjajo z vsemi 
svojimi sredstvi. 

Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah 
ali drugih pravicah. 

Igre na srečo se smejo'prirejati samo na podlagi posebnega 
dovoljenja ali koncesije, ki ga izda pristojni upravni organ. 
Dovoljenje za prirejanje teh iger lahko dobijo samo subjekti, 
ki imajo sedež na območju naše republike. Zato prodajanje 
srečk oziroma sprejemanje drugačnih vplačil za udeležbo pri 
igri na srečo, katerih prireditelji imajo sedež na območju 
druge republike, v naši republiki ni dovoljeno. 

Enako kot po obstoječi ureditvi nagradni razpisi v reklamne 
namene tudi po tem zakonu ne bodo imeli narave iger na 
srečo. Takšne razpise prirejajo podjetja v obliki gospodarske 
propagande in reklame, s čimer spodbujajo potrošnike k več- 
jemu nakupu. Pri tem pa morajo podjetja upoštevati predpise 
o nelojalni konkurenci oz. ustrezne uzance gospodarske 
zbornice, ki določajo okvire, v katerih se lahko gibajo takšne 
reklame. Po teh predpisih se štejejo za nelojalno konkurenco 
zlasti tiste oblike reklamnih razpisov, kjer je nagrada obljub- 
ljena le kupcem določenega blaga ali storitev in kjer je ponu- 
jena nagrada v očitnem nesorazmerju z vrednostjo prodanega 
blaga oziroma opravljene storitve (tako imenovani premijski 
posli). 

3. Klasične igre na srečo 

Klasične igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo) 
se delijo na igre, ki jih smejo prireditelji prirejati občasno 
(praviloma enkrat letno) in na igre, ki jih lahko prireditelji 
prirejajo trajno - kot posebno obliko gospodarske dejav- 
nosti. 

K poglavju, ki ureja klasične igre na srečo, v skupščinski 
razpravi o predlogu za izdajo zakona ni bilo bistvenih pri- 
pomb, zato se osnutek zakona v tem delu ne razlikuje pomeb- 
neje od tez. 
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a) Občasno prirejanje iger na srečo 

Po veljavnem zakonu lahko prirejajo igre na srečo občasno le 
družbene organizacije in društva, da bi si s tem zagotovile 
sredstva za financiranje nalog na področju socialno humani- 
tarnih dejavnosti, kulturno prosvetnih dejavnosti in dejavnosti 
tehnične in telesne kulture ter rekreacije. 

Predlagamo, da se obstoječa omejitev za prirejanje iger na 
srečo zadrži še vnaprej. Predlagamo torej, da smejo igre na 
srečo prirejati le društva (v društva so zajete tudi družbene 
organizacije), ki imajo sedež na območju Republike Slovenije. 
Društva smejo prirejati le številčno loterijo, tombolo ali sreče- 
lov, in sicer posamezno društvo le enkrat na leto. Pri tem sme 
društvo prodajati srečke za posamezno igro največ 60 dni. 
Takšna časovna omejitev prodaje srečk je predlagana glede 
na primere v dosedanji praksi, ko se je posamezna igra 
z nenehnim podaljševanjem roka za prodajo srečk preveč 
razvlekla in tako dobila naravo trajne igre na srečo. 
V sedanjem zakonu ni rešeno vprašanje prirejanja iger na 
srečo v obliki sprejemanja stav pri določenih športnih priredi- 
tvah. Tu so najbolj aktualne stave pri konjskih dirkah. Te stave 
so že dalj časa uveljavljene v drugih republikah, v praksi pa so 
se ponekod pojavile tudi v naši republiki. Menimo, da bi bilo 
mogoče prirejanje takih iger na srečo dovoliti športnim orga- 
nizacijam, s tem da bi se stave sprejemale samo pri športnih 
prireditvah v prostoru, v katerem potekajo igre. Tako bi bilo 
na primer mogoče stave pri konjskih dirkah sprejemati le na 
hipodromu, kjer poteka tekmovanje, ne pa zunaj hipodroma 
v obliki, kot je uveljavljena za športno napoved. Te stave bi se 
torej lahko sprejemale občasno, kadar bi bilo organizirano 
tekmovanje, in tako zanje ne bi veljala omejitev na enkrat 
letno, ki bo sicer veljala za druge igre. 

Prirejanje iger na srečo se tudi v novem zakonu veže na 
dovoljenje, ki ga za vsako igro posebej izda republiški upravni 
organ za javne prihodke. Takšno dovoljenje se izdaja po 
prostem preudarku, pri čemer republiški organ upošteva zla- 
sti namen, za katerega se prireja igra, skupno vrednost proda- 
nih srečk, skupno vrednost dobitkov, ceno posamezne 
srečke, premoženjsko stanje oziroma boniteto prireditelja in 
podobno. 

Dovoljenje za prirejanje iger na srečo pa ne bo potrebno, 
kadar gre za tombolo ali srečelov, ki se prireja v okviru 
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, če skupna 
vrednost srečk ne presega določenega manjšega zneska, ki 
ga predpiše republiški upravni organ za javne prihodke in če 
vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od kate- 
rega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. Prireditelj 
takšnih iger pa mora o prireditvi igre obvestiti pristojni občin- 
ski organ. 

Pristojni organ prireditelja bo moral sprejeti pravila iger na 
srečo, iz katerih bodo razvidni vsi pogoji za udeležbo v igri 
(zlasti višina in vrste dobitkov, cena posamezne srečki), 
skupno število srečk, namen za uporabo zbranega denarja od 
iger, rok za prodajo srečk, način žrebanja in podobno). Pra- 
vila iger na srečo mora potrditi republiški organ za javne 
prihodke. Prireditelj mora ta pravila objaviti na krajevno obi- 
čajen način in omogočiti udeležencem, da se lahko z njimi 
seznanijo na vseh prodajnih mestih. Prireditelj, ki je že pričel 
prodajati srečke, ne sme več spreminjati pravil iger na srečo. 

Z zakonom je treba zagotoviti ustrezen nadzor pri izvedbi 
žrebanja in delitvi dobitkov. V ta namen mora biti žrebanje 
dobitkov pred komisijo, ki jo imenuje republiški upravni organ 
za javne prihodke. Pred začetkom žrebanja mora prireditelj 
ugotoviti število prodanih srečk, vse neprodane srečke pa 
mora zapečatiti ali uničiti pred komisijo. 

Zakon daje republiškemu upravnemu organu za javne pri- 
hodke možnost, da sme v utemeljenih primerih (na primer ob 
neprimernih vremenskih razmerah, če se igre prirejajo na 
odprtem prostoru in podobno) na predlog prireditelja dovoliti, 
da se odloži dan žrebanja dobitkov ali spremeni kraj žrebanja 
dobitkov, pri čemer se sme žrebanje dobitkov odložiti za 
največ 15 dni. 

Žrebanje dobitkov mora biti javno. O poteku žrebanja sestavi 
komisija zapisnik, ki ga pošlje republiškemu upravnemu 
organu za javne prihodke. Prireditelj iger na srečo mora 
sporočilo o izidu žrebanja dobitkov objaviti najpozneje v sed- 
mih dneh od dneva žrebanja. 

b) Trajno prirejanje iger na srečo 

Po veljavni ureditvi sme trajno prirejati igre na srečo le Lote- 
rija Slovenije kot posebna monopolna organizacija. V predlo- 
ženem zakonu ne bo več izrecno določena takšna organiza- 
cija, temveč bo postavljeno načelo, da se ta dejavnost poveri 
podjetju ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje ustrezne pogoje. 
Te pogoje bo podrobneje predpisal Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, nanašajo pa se na tehnične, prostorske 
in kadrovske elemente, na obseg te dejavnosti pri prireditelju 
ter na premoženjsko stanje oziroma boniteto prireditelja. Igre 
na srečo se lahko trajno prirejajo predvsem zaradi pridobiva- 
nja sredstev za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij ter dejavnosti športnih organizacij. 

Kot prireditelj bo praktično prišla v poštev v prvi vrsti obsto- 
ječa Loterija Slovenije, ki opravlja to dejavnost že dolgo vrsto 
let in izpolnjuje tudi ustrezne pogoje. Poleg tega pa bo trajno 
prirejanje določenih iger na srečo lahko poverjeno tudi kakšni 
drugi organizaciji, zlasti kadar gre za pridobivanje sredstev za 
financiranje športa. Tu je mišljena zlasti osrednja športna 
organizacija v republiki, ki bi lahko v posebni organizacijski 
obliki prirejala igro »podarim - dobim«, za financiranje šport- 
nih dejavnosti. Ta igra je v naši republiki uveljavljena že dalj 
časa, vendar pravno nima narave iger na srečo, temveč 
posebno obliko kviza. Zato se pri tej igri ne plačuje davek od 
prometa storitev in tudi ne davek na dobitke od iger na srečo, 
prav tako pa za njeno izvedbo ne veljajo tudi druga pravila, ki 
jih zakon predpisuje za igre na srečo. 

Ob pripravah za novo zakonsko ureditev so predstavniki upo- 
rabnikov loterijskih sredstev za socialno humanitarne 
namene (zlasti predstavniki invalidskih organizacij) uveljav- 
ljali predlog, da naj se kot osnovni prireditelj iger na srečo 
v zakonu izrecno predvidi Loterija Slovenija. Ta organizacija 
naj bi imela ustrezno javnopravno naravo (javno podjetje 
oziroma zavod), pri čemer naj bi pri njenem upravljanju sode- 
lovali tudi predstavniki uporabnikov loterijskih sredstev. 

Po našem mnenju predlagana rešitev ni primerna, saj dejav- 
nost prirejanja iger na srečo ni nujen pogoj za življenje in delo 
ljudi oziroma organizacij, zato ne sodi v javni zavod aH javno 
podjetje. Navedena pripomba pa je smiselno delno upošte- 
vana v poglavju v prehodnih določbah, kjer se izrecno predvi- 
deva sklenitev koncesijske pogodbe z Loterijo Slovenije. 

Glede na to da ima navedena igra »podarim - dobim« vse 
bistvene značilnosti igre na srečo, jo bo mogoče po novem 
zakonu prirejati le kot igro na srečo (kot kviz loterijo), pri 
čemer bodo zanjo veljala vsa tista pravila in omejitve, ki bodo 
veljala za trajno prirejanje iger na srečo pri drugih priredite- 
ljih. 

Trajno prirejanje iger na srečo bo možno le na podlagi konce- 
sije. O dodelitvi koncesije bo odločal Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa 
bo sklenil republiški upravni organ za finance. Za trajno 
prirejanje posamezne vrste iger na srečo se lahko dodeli le 
ena koncesija. 

Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli za 
15 let in se po preteku te dobe lahko podaljša. Prireditelj 
lahko z enoletnim odpovednim rokom odpove koncesijsko 
pogodbo, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pa 
lahko dodeljeno koncesijo odvzame, če prireditelj bistveno 
krši določbe tega zakona, določbe koncesijske pogodbe ozi- 
roma sprejeta pravila igre, ali če igra ne daje pričakovanih 
učinkov. S koncesijsko pogodbo se določijo temeljne pravice 
in obveznosti pogodbenih strank (v tem okviru tudi višina 
plačila za dodeljeno koncesijo), temeljni elementi za pravila 
posameznih iger na srečo in druga vprašanja, pomembna za 
trajno prirejanje iger na srečo. 
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Sredstva, dosežena s plačilom za dodeljeno koncesijo za 
trajno prirejanje iger na srečo, se bodo uporabljala za financi- 
ranje določenih dejavnosti. Z zakonom je predvidena uporaba 
sredstev plačila koncesije za dve vrsti namenov: 

- za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitar- 
nih organizacij se uporabijo sredstva koncesije za trajno 
prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobit- 
kom in lota, 

~ M financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabijo 
sredstva koncesije za trajno prirejanje športne napovedi, 
druge športne stave in kviz loterije (sedanja igra »podarim 
- dobim«), 

Po predlagani rešitvi se bodo torej sredstva koncesije za 
trajno prirejanje iger na srečo, ki so povezane s športom 
(športna napoved in druge športne stave ter kviz loterija kot 
igra »podarim - dobim«), uporabljala za financiranje športnih 
organizacij, sredstva koncesije za trajno prirejanje vseh dru- 
gih iger na srečo pa se bodo uporabila za financiranje invalid- 
skih in drugih humanitarnih organizacij. Po mnenju predlaga- 
telja je namreč treba načela o delitvi sredstev koncesije za 
trajno prirejanje iger na srečo postaviti neposredno v zakonu 
in tega vprašanja ne kaže prepuščati odločitvam izvršilnih ali 
drugih organov. 

če bo prireditelj na podlagi koncesije pričel prirejati kakšno 
novo vrsto iger na srečo, bo namen za uporabo sredstev 
koncesije za takšno igro določil Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije ob dodelitvi koncesije. 

O delitvi sredstev, ki jih doseže Loterija Slovenije s prireja- 
njem iger na srečo, odloča po veljavni ureditvi loterijski svet. 
Loterijski svet sprejema merila za usmerjanje loterijskih sred- 
stev in neposredno odloča o dedeljevanju teh sredstev posa- 
meznim uporabnikom. S predloženim zakonom se odločanje 
0 uPorabi sredstev koncesije za trajno prirejanje iger na srečo 
Prenaša na ustrezne subjekte zunaj prireditelja. 

Ker invalidske in druge humanitarne organizacije nimajo 
Ustrezne skupne organizacijske oblike, ki bi lahko usmerjala 
Sredstva koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, se v ta 
namen predlaga ustanovitev posebnega sklada (sklad za 
''nanciranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih 
organizacij). Sklad bo imel status pravne osebe. Sklad bo 
uPravljal upravni odbor, ki ima predsednika in dvajset članov. 
Predsednika in člane upravnega odbora sklada bo imenoval 
izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, in sicer: predsed- n'ka in štiri člane izmed javnih delavcev, šestnajst članov pa 
'zmed predstavnikov uporabnikov sredstev sklada. Predla- 
gana rešitev je oblikovana na podlagi pripomb v skupščinski 
razpravi o predlogu za izdajo zakona, da naj bi struktura 
Članov tega organa zagotavljala ustrezno zastopanost upo- 
rabnikov v upravnem odboru sklada. Upravni odbor sklada bo 
sPrejemal pravila sklada, finančni načrt in zaključni račun, 
ooločal merila in pogoje za uporabo sredstev sklada za posa- 
mezne namene, odločal o konkretni uporabi sredstev sklada 
^ Posamezne uporabnike, dajal mnenje o predlogu koncesij- 

ske pogodbe in podobno. K pravilom sklada in k splošnemu 
aktu o določitvi meril in pogojev za uporabo sredstev sklada 
,a Posamezne namene bo dajal soglasje Izvršni svet Skupš- 
">e Republike Slovenije. 

drugačne razmere pa so pri usmerjanju sredstev koncesije za 
ratno prirejanje iger na srečo za financiranje športnih organi- 
a°ij- Športne organizacije v republiki se namreč povezujejo 
osrednjo republiško športno zvezo, zato se s tem zakonom 

?rec"aga, da osrednja republiška športna zveza odloča o deli- 
' oziroma uporabi teh sredstev. Ta sredstva se bodo upora- 
ba za namene, določene v skladu z ustreznimi akti in pro- 

grami osrednje športne zveze. 

^variantna rešitev pa je.v predloženem osnutku zakona 
rtih dena možnost, da se tudi sredstva za financiranje šport- n organizacij usmerjajo v poseben sklad (sklad za financira- 
te dejavnosti športnih organizacij), enako kot je predvideno 

sredstva za finansiranie invalidskih in drugih humanitarnih 

organizacij. Za pravni status in način upravljanja tega sklada 
naj bi veljal enak pravni režim, kot je v zakonu predviden za 
sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humani- 
tarnih organizacij. Takšno variantno rešitev narekuje zahteva, 
ki je bila večkrat postavljena v dosedanjih razpravah o novi 
ureditvi, da naj za vse uporabnike velja enak postopek za 
pridobivanje teh sredstev. 

Ker v dosedanjih razpravah o tem vprašanju še ni bilo 
dokončno zavzeto stališče, so rešitve v variantni obliki predla- 
gane tudi v osnutku zakona. 

c) Določanje, izplačevanje in zastaranje dobitkov 

Zakon mora določiti najmanjšo vrednost dobitkov, ki se izpla- 
čujejo pri posameznih igrah na srečo. Predlagamo, da znaša 
najmanjša vrednost dobitkov 40 % od sklada dobitkov, kar je 
enako kot po veljavni ureditvi. Pri tem se sklad dobitkov pri 
številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz 
loteriji, tomboli ali srečelovu določa po vrednosti izdanih 
srečk, torej neodvisno od količine prodanih srečk in prejetih 
vplačil. Pri vseh drugih igrah na srečo pa se sklad dobitkov 
določa po vrednosti prodanih srečk (športna napoved, druge 
športne stave, loto in podobno). 

Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger, 
vendar čas izplačevanja dobitkov ne sme biti krajši kot 60 dni 
od dneva objave poročila o izidu žrebanja. 

Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitkov zastara po pre- 
teku roka, določenega za izplačilo dobitkov. Dobitki, ki niso 
bili izplačani ali dvignjeni v tem roku, pripadejo pri občasnem 
prirejanju iger na srečo prireditelju za namene, za katere je 
bila igra prirejena. Pri igrah, ki se prirejajo trajno, pa se 
morajo neizplačani dobitki prenesti v naslednje žrebanje ali 
uporabiti za dobitke pri drugih igrah. 

4. Posebne igre na srečo 

a) Vrste posebnih iger na srečo 

Predlagamo, da se v zakonu ne določijo taksativno vse vrste 
posebnih iger na srečo, temveč da se določi le ustrezna 
splošna opredelitev teh iger, u okviru katere bodo prireditelji 
sami uvajali določene igre v skladu s splošno priznanimi 
mednarodnimi standardi. Tako predlagamo, da se kot oblike 
iger predvidijo igre na igralnih mizah (s kroglicami, kockami 
ali kartami), igre na igralnih panojih, stave ter igre na igralnih 
avtomatih. Te igre lahko igrajo igralci drug proti drugemu ali 
proti igralnici. 

Igralni avtomati so z zakonom opredeljeni kot mehanične, 
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob 
vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek. Igralni 
avtomat se aktivira z žetonom, kovancem ali neposrednim 
plačilom pri blagajni. 

Vse navedene posebne igre na srečo se bodo lahko prirejale 
le v posebej organiziranih igralnih prostorih v igralnicah. 

b) Prireditelji 

Prirejanje posebnih iger na srečo je posebna gospodarska 
oziroma pridobitna dejavnost, zato jo izvajajo le gospodarski 
subjekti. Po veljavnem zakonu lahko te igre prirejajo podjetja 
in druge pravne osebe, ki opravljajo gostinske oziroma turi- 
stične storitve ali se ukvarjajo s pospeševanjem turizma. 

Predlagamo, da se igre na srečo organizirajo le v posebnih 
igralnicah, ki imajo status delniške družbe ali družbe z ome- 
jeno odgovornostjo. Igralnico lahko ustanovijo podjetja in 
druge domače pravne osebe s področja turizma, vendar le, če 
imajo sedež na območju Republike Slovenije. Drugi pogoj, ki 
ga zakon določa za ustanovitelje igralnice, pa je v tem, da 
v njegovem trajnem kapitalu ni udeležen tuji kapital. Takšna 
ureditev je glede na poseben položaj igralnic kot ustrezne 
oblike državnega monopola uveljavljena tudi v drugih evrop- 
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skih državah. Predlagana ureditev je dobila v skupščinski 
razpravi o predlogu za izdajo zakona polno podporo. 

V osnutku zakona je predvideno, da igralnice zaradi dopolni- 
tve svoje ponudbe lahko dopolnilno opravljajo tudi druge 
dejavnosti s področja gostinstva. Vendar mora biti prirejanje 
posebnih iger na srečo glavna dejavnost igralnic, s katero 
dosežejo več kot polovico svojih prihodkov. 

Za ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital, ki 
ga določijo ustanovitelji, s tem da bo zakon določal najnižji 
znesek potrebnega kapitala. Tako bo za ustanovitev igralnice 
potreben ustanovitveni kapital najmanj v višini dvajset milijo- 
nov tolarjev. Višino tega zneska bo zaradi ohranitve njegove 
realne vrednosti usklajeval Izvršni svet Skupščine Republike. 
Slovenije. 

Kot delničarji oziroma družbeniki v igralnici bodo prišla 
v pošte v podjetja s področja turističnega gospodarstva, ki so 
po tem zakonu lahko ustanovitelji igralnic. V takšni družbi pa 
bo glede na naravo dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo kot neke vrste monopola imela po predlagani ureditvi 
svoj delež tudi država, in sicer v pretežnem delu. Predlagamo, 
da mora biti v ustanovitvenem kapitalu nove igralnice repu- 
blika udeležena z najmanj 80 % kapitala. Podobna ureditev je 
uveljavljena tudi v nekaterih drugih državah (npr. v Avstriji). 

V predlogu za izdajo zakona je bila predvidena rešitev, da se 
igralnice kot samostojne pravne osebe povezujejo v ustrezno 
organizacijsko obliko na republiški ravni. V okviru te skupne 
organizacije naj bi igralnice urejale vprašanja uresničevanja 
poslovnih, organizacijskih, strokovnih in drugih interesov 
skupnega pomena. V skladu s pripombo Zakonodajnopravne 
komisije Skupščine Republike Slovenije k predlogu za izdajo 
zakona je ta oblika v osnutku konkretizirana, in sicer tako da 
se takšna organizacija ustanovi kot delniška družba oziroma 
družba z omejeno odgovornostjo. V skladu z razpravo 
v skupščinskih telesih pa je kot variantna rešitev predvidena 
možnost, da se določba o povezovanju igralnic na republiški 
ravni v zakonu opusti, saj je to stvar poslovnega interesa 
igralnic. Sicer pa so igralnice takšno skupno organizacijo 
med tem že ustanovile, vendar na začetku še s precej ozkim 
področjem delovanja. 

Igralnice se bodo pri svojem delu povezovale z ustreznimi 
domačimi in tujimi agencijskimi organizacijami, ki bodo skr- 
bele za pridobivanje igralcev in za njihovo plačilno sposob- 
nost. Skrb za plačilno sposobnost igralcev je namreč ena 
pomembnih funkcij, ki jo opravljajo tuje agencije v okviru 
organiziranja udeležbe tujih igralcev v naših igralnicah. 

c) Izdajanje dovoljenj 
m 

Ena temeljnih značilnosti prirejanja posebnih iger na srečo je 
v tem, da se lahko ta dejavnost izvaja le na podlagi dovoljenja 
pristojnega državnega organa. Pri tej dejavnosti gre namrtič 
za ustrezno obliko državnega monopola, zato je dovoljenje 
državnega organa za prirejanje takih iger predvideno povsod 
po svetu. 

Po veljavni ureditvi izdaja takšno dovoljenje republiški 
upravni organ za finance na podlagi mnenja republiških 
upravnih organov, pristojnih za turizem, notranje zadeve in 
mednarodno sodelovanje. Predlagamo, da se takšna ureditev 
zadrži še naprej s to izjemo, da ne bi bilo več potrebno mnenje 
republiškega upravnega organa za mednarodno sodelovanje. 
Mnenje tega organa je bilo doslej predvideno zato, ker so se 
posebnih iger na srečo lahko udeleževali le tujci, ob predla- 
gani odpravi omejitve glede udeležbe naših državljanov pri 
teh igrah pa takšno mnenje ne bo več potrebno. 

Odločanje o izdaji dovoljenja za prirejanje posebnih iger na 
srečo bo tudi po novi ureditvi temeljilo na prostem preudarku. 
S takšnim pooblastilom je upravnim organom dana možnost, 
da pri izdaji dovoljenja upoštevajo osnovna izhodišča sprejete 
politike v republiki ter konkretne okoliščine v vsakem posa- 
meznem primeru in njihov vpliv na gospodarske, socialne in 
druge razmere v ustreznem okolju. 

Igralnice so v zakonu opredeljene kot posebna oblika turi- 
stične ponudbe. Glede na splošno omejitev pri organiziranju 
igralnic je v zakonu postavljeno načelo, da se lahko za posa- 
mezno zaokroženo turistično območje izda dovoljenje le za 
eno igralnico. Takšno turistično območje določa republiški 
upravni organ za turizem. Podobne omejitve za organiziranje 
igralnic so uveljavljene tudi v drugih državah (v Italiji so 
organizirane le štiri igralnice, v Avstriji pa dvanajst, s tem daje 
to število neposredno določeno v zakonu). 

V zakonu je predvidena tudi možnost za odvzem izdanega 
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo. Izdano dovo- 
ljenje lahko republiški upravni organ za finance (ob poprejš- 
njem mnenju organov, ki dajejo mnenje pri izdaji dovoljenja) 
odvzame v primerih, če za prirejanje posebnih iger na srečo 
niso več izpolnjeni temeljni pogoji, ki jih določa ta zakon, če 
igralnica krši določbe tega zakona ali če krši sprejeta pravila 
posebnih iger na srečo. 

č) Usmerjanje dobička igralnice in sklad za pospeševanje , 
razvoja turizma 

Posebne igre na srečo so kot neka oblika državnega mono- 
pola povsod po svetu predmet močnejšega zajemanja sred- 
stev za določene potrebe države. V veljavnem zakonu ni 
predvidena kakšna posebna oblika zajemanja sredstev iz pri- 
hodkov igralnice, saj je v zakonu postavljeno načelo, da se 
vsa sredstva akumulacije iz te dejavnosti usmerijo za razvoj 
turizma. 

Za financiranja javnih potreb bodo igralnice plačevale enake 
davke kot drugi gospodarski subjekti (davek od dobička 
podjetij). Igralnice bodo plačevale tudi poseben davek od 
prometa storitev, ki je po veljavni ureditvi predpisan v višini 20 
% od prihodkov pri posameznih vrstah iger. 

Igralnice imajo po obstoječi ureditvi naravo posebne oblike 
turistične ponudbe in so tako močno povezane z razvojem 
turističnega gospodarstva posameznih območij. Glede na 
takšno izhodišče je v veljavnem zakonu postavljeno načelo, 
da se ves dobiček igralnic usmerja v vlaganja za pospeševanje 
razvoja turizma. Načelo o povezanošti igralništva z razvojem 
turizma je bilo ohranjeno tudi v predlogu za izdajo novega 
zakona o igrah na srečo s tezami, in sicer v tem smislu, da naj 
bi se iz prihodkov oziroma dobička igralnic zagotavljala dolo- 
čena sredstva za pospeševanje turistične dejavnosti oziroma 
za naložbe v razvoj turistične infrastrukture. 

Tako je bilo v predlogu za izdajo zakona predvideno, da naj bi 
se sredstva za navedene namene zagotavljala iz posebnega 
prispevka igralnic v višini 10 % od osnove za plačevanje davka 
od prometa storitev in iz dela dobička igralnic, ki pripada 
državi kot lastniku dela kapitala v igralnicah (v višini 25 %)■ Ta 

sredstva naj bi se usmerjala preko posebne svetovalne in 
finančne organizacije (agencije) za pospeševanje turizma 
v republiki v skladu s posebnim zakonom. Navedena usmeri- 
tev za neposredno izločanje določenih sredstev iz prihodkov 
igralnic za razvoj turizma je dobila v skupščinski razpravi ob 
predlogu za izdajo zakona vsesplošno načelno podporo. 

V razpravi ob predlogu za izdajo zakona s tezami v odboru za 
proračun in javne finance pa je bilo postavljeno vprašanje 
skladnosti predlagane ureditve glede plačevanja navedenega 
prispevka igralnic z novim sistemom zagotavljanja sredstev za 
financiranje javne porabe. Pripombe so bile izrečene pred- 
vsem v tem smislu, da takšen prispevek kot posebna oblii<a 

davčne dajatve ne bi smel biti izvirni prihodek posameznega 
uporabnika. 

Navedene pripombe odbora za proračun in javne finance so 
utemeljene, zato je v osnutku zakona predlagana drugačna 
rešitev za usmerjanje sredstev igralnic za razvoj turizma. 

V skladu z veljavnim sistemom določanja in usmerjanja davč- 
nih in drugih javnih prihodkov je'omenjeni prispevek igralnic 
za pospeševanje turizma v tem osnutku zakona opuščen 
Namesto tega predlagamo rešitev, da se za pospeševanj 
razvoja turizma neposredno usmerja del dobička igralnic 
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(dividenda), ki pripada državi kot lastniku dela kapitala v igral- 
nicah. V zakonu je namreč postavljeno načelo, da mora biti 
država udeležena v kapitalu igralnic z najmanj 80 %, kar je 
" poglavju osnutka o lastninskem preoblikovanju urejeno tudi 
za obstoječe igralnice. Ta del dobička naj bi se v višini 60 
6 uporabil za razvoj turizma, v višini 40 % pa naj bi se vplačal 
v republiški proračun. 

Navedena sredstva iz dobička igralnic naj bi se usmerjala 
v razvoj turizma preko posebnega sklada. Predlagamo, da se 
ustanovi sklad za pospeševanje razvoja turizma na ravni repu- 
blike kot pravna oseba. Menimo, da je sklad primernejša 
institucija za usmerjanje sredstev iz dobička igralnic za razvoj 
turizma kot pa agencija, ki je bila sicer predvidena v predlogu 
za izdajo zakona. Sredstva, ki se bodo stekala v sklad iz dela 
dividend države pri delitvi dobička igralnic, bo sklad usmerjal 
Predvsem za naložbe v razvoj novih igralnic in v druga 
Podjetja na področju turizma. Iz teh sredstev bo sklad lahko 
dajal podjetjem s področja turizma tudi investicijske kredite. 
V skladu s pravili sklada pa bo mogoče ta sredstva uporabljati 
tudi za nepovratno financiranje določenih turističnih aktivno- 

Sklad bo upravljal upravni odbor, katerega člane bo imenoval 
izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izmed javnih 
delavcev in strokovnjakov s področja turizma. K pravilom 
sklada in k aktu o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
sklada bo dajal soglasje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. 

Predlagamo, da se v zakonu na poseben način uredi tudi 
uporaba sredstev, ki se iz dobička igralnice zagotavljajo dru- 
9'rn delničarjem oziroma imetnikom deležev v igralnici. Glede 
"a osnovno opredelitev igralnic kot elementa izpopolnjevanja 
turistične ponudbe predlagamo rešitev, da se lahko dobiček 
'pralnice preko teh delničarjev oziroma imetnikov deležev 
uPorablja le za naložbe za razvoj turizma. 

~Ujvaianie posebnih iger na srečo 

?a zagotovitev varnega poslovanja in zlasti še za nemoteno 
zpotnjevanje obveznosti do udeležencev pri posebnih igrah 
ya srečo morajo igralnice zagotoviti posebna rezervna sred- tva. Igralnica mora zagotoviti nadzor nad osebami, ki priha- 
l«l° v igralnico in mora v ta namen organizirati posebno 
ecepcijsko službo in voditi ustrezno evidenco o igralcih. 

*ak°n določa igralnicam obveznost, da morajo organizirati 
streznen nadzor za spremljanje iger na igralnih mizah. Dose- 
ge izkušnje namreč kažejo, da je strog nadzor nujen pogoj 

/e ^'Hkovito izvajanje določenih iger. V dosedanji praksi se 
teir •' naiučir>kovitejša oblika notranjega nadzora uveljavil ako imenovani video nadzor, kjer se s posebnimi kamerami 
' Morajo biti postavljene čim manj opazno in nemoteče) 
lahFerna ce'°'no dogajanje na mizi. S takšnim nadzorom se iko naknadno ugotovijo napake, ki so bile storjene med 
9r° Pri sprejemanju vplačil in izplačevanju dobitkov. 

OHđgleženci pri posebnih igrah na srečo 
Veljavni ureditvi se lahko posebnih iger na srečo udeležu- 

0'.° le tujci. Takšna ureditev izhaja iz prvotne predstave 
<erah na srečo iz šestdesetih let, ko so imele te igre prizvok 
dopustnih in skoraj nemoralnih poslov in so bile tako 

u 
ePovedane za naše državljane. Druge republike so takšno 

s;j'ev že opustile, tako da se lahko vseh posebnih iger na 
o v drugih republikah udeležujejo tudi domači državljani. 

^dla9ana omejitev je v današnjih razmerah nesprejemljiva, 
Uri 

0 Se bodo posebnih iger na srečo po novem zakonu lahko 
deževali tudi naši državljani. 

p®hdar pa udeležba pri posebnih igrah na srečo tudi drugod 
pra

sy.etu "i povsem prosta oziroma neomejena. Temeljno 
Poln da se P°sebnih '9er na srečo lahko udeležujejo le 
vsto°Btne. osebe- Osebe v uniformah praviloma ne smejo 
stiirP'!.' v igralnico. Igralnice imajo povsod po svetu poobla- ■ da lahko komur koli preprečijo igranje, ne da bi jim bilo 

treba pri tem navesti vzroke za takšno odločitev. Veljavni 
zakon v Avstriji pa določa igralnicam še posebno obveznost, 
da morajo pri sprejemanju avstrijskih državljanov gledati na 
njihovo plačilno sposobnost. 

Podobna ureditev, kot velja sicer v svetu, bo uveljavljena tudi 
za naše igralnice. Obisk v igralnicah se dovoljuje osebam, 
starim najmanj 18 let. Pooblaščene uradne osebe v uniformi 
lahko vstopijo v igralnico samo pri opravljanju službene dolž- 
nosti in v spremstvu odgovorne osebe igralnice. Pogoje za 
obisk v igralnici bo določala igralnica sama, pri čemer bo 
lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepovedala 
vstop v igralnico, ne da bi ji bilo treba navesti vzroke za takšno 
odločitev. Prav tako bo igralnica lahko prepovedala nadaljnje 
igranje tistim igralcem, ki pri udeležbi v posebni igrah na 
srečo kršijo pravila teh iger. 

Podobno kot v avstrijskem zakonu sta bili tudi v predlogu za 
izdajo tega zakona predvideni posebna pravica in dolžnost 
igralnice glede sodelovanja naših državljanov pri igrah. Igral- 
nica naj bi imela dolžnost, da našim državljanom, katerih 
premoženjske in socialne razmere po mnenju igralnice ozi- 
roma pristojnega organa niso primerne za udeležbo pri 
posebnih igrah, prepove obiske ali jim omeji število obiskov 
v igralnici. V nadaljnjih razpravah je bilo k takšnemu predlogu 
izrečenih več pomislekov predvsem z vidika varstva osebnih 
podatkov. Poleg tega navedena specifična rešitev ni nujno 
potrebna saj daje igralnicam takšno možnost že načelna 
zakonska norma glede dovoljevanja obiskov. Zato je nave- 
dena rešitev v tem osnutku opuščena kot nepotrebna. 

Po veljavnem zakonu se lahko posebne igre na srečo v igralni- 
cah igrajo le za tuje konvertibilne valute. Predlagani zakon ne 
bo več neposredno določal igralne valute, temveč bo odloči- 
tev o tem prepustil republiškemu upravnemu organu za 
finance. Ta organ bo lahko tako za posamezne vrste iger 
predvidel možnost uporabe domače oziroma tuje valute. 
Zakon pa bo določil pravilo, da se lahko dobitki izplačujejo 
v tuji valuti le, če so bila v tuji valuti vplačana tudi sredstva za 
udeležbo pri igri na srečo. 

f) Posebne določbe za delavce igralnice 

V zakonu je treba na poseben način urediti tudi določena 
vprašanja, ki se nanašajo na delavce, ki neposredno sodelu- 
jejo pri izvajanju posebnih iger na srečo. 

Tako mora zakon postaviti načelo, da se delavci igralnice ne 
smejo neposredno udeleževati posebnih iger na srečo. 
Takšno načelo je uveljavljeno tudi v obstoječem zakonu, 
vendar se nanaša samo na igralnico, v kateri ti delavci delajo. 
Glede na povezanost igralnic na našem območju je treba 
navedeno prepoved igranja razširiti na vse igralnice na 
območju naše republike. 

' Zakon zavezuje delavce v igralnici k tako imenovani igralniški 
molčečnosti. To pomeni, da morajo delavci, ki sodelujejo pri 
vodenju posebnih iger na srečo, kot zaupne varovati podatke, 
ki jih zvedo pri opravljanju svojih nalog in se nanašajo na 
goste v igralnici (v pogostosti igranja, dobljenih oziroma 
izgubljenih zneskih, njihovih spremljevalcev in podobno). 
Takšne podatke bo mogoče od navedenih delavcev v skladu 
s splošnimi predpisi zahtevati le na podlagi zahteve sodišča 
ali drugega pristojnega državnega organa. 

Prav tako je treba v zakonu postaviti načelo, da delavci igral- 
nice, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne 
smejo sprejemati od igralcev napitnin (mimo napitnin, ki se 
dajejo na igralnih mizah), daril, posojil ali drugih ugodnosti 
zase ali za koga drugega. Ta določba je zelo pomembna, saj 
se z njo prepoveduje vzpostavljanje neprimernih stikov med 
igralci in delavci igralnice, ki bi sicer lahko privedli do ustrez- 
nih nepravilnosti pri poslovanju igralnice. 

Poleg navedenih zakonskih omejitev bodo posebne pravice in 
obveznosti delavcev pri vodenju posebnih iger na srečo 
podrobneje urejene s splošnimi akti igralnice v skladu 
z ustreznimi mednarodnimi pravili oziroma standardi. 
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a) Napitnina v igralnicah 

Poseben problem v naših igralnicah je že dalj časa napitnina, 
ki jo igralci dajejo pri določenih posebnih igrah na srečo na 
igralnih mizah (mancia). Ta napitnina je drugačne narave kot 
je sicer napitnina pri nekaterih drugih dejavnostih (na primer 
pri natakarjih, delavcih na bencinskih črpalkah in podobno). 
Napitnina v igralnicah se namreč v skladu z mednarodnimi 
standardi zbira v posebne predale na mizi in se uporablja za 
namene, določene z zakonom. 

V obstoječem zakonu o igrah na srečo napitnina ni posebej 
urejena, temveč se šteje, da je to ena od oblik prihodkov 
igralnice in se steka v celotno realizacijo igralnice. 

Drugod po svetu se napitnina praviloma uporablja za izplačilo 
plat delavcem, ki neposredno vodijo posle prirejanja določe- 
nih posebnih iger na srečo. Osnovni vir sredstev za plače tem 
delavcem so torej napitnine, poleg tega pa se za ta namen 
izloča še ustrezen del prihodkov igralnice (na primer v A vstriji 
in na Nizozemskem). 

Številne predloge za ustrezno opredelitev statusa napitnine 
so v zadnjem času dali zlasti novi sindikati igralniških delav- 
cev. Po teh predlogih naj bi se napitnina opredelila kot vir, ki 
pripada delavcem igralnice in se uporablja za izplačilo njiho- 
vih plač v skladu s kolektivno pogodbo. Pri tem pa ni bilo 
povsem razčiščeno vprašanje, ali naj bi bila ta napitnina 
uporabljena za »redne plače« oziroma le za poseben stimula- 
tivni dodatek k siceršnjim rednim plačam. 

Menimo, da ne bi bila primerna rešitev, po kateri bi se napit- 
nina kot celota uporabljala za izplačilo plač delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri izvajanju iger na mizah, saj bi 
lahko negativno vplivala na nadaljnji razvoj igralnic. Izkušnje 
nekaterih drugih držav, kjer je uveljavljena takšna rešitev, 
kažejo na to, da izvajalci navedenih iger pogosto nasprotujejo 
novemu zaposlovanju in tudi uvedbi iger, kjer ni napitnin 
(zlasti igralni avtomati), saj bi se s tem realno zoževal obseg 
sredstev za njihove osebne dohodke. Poleg tega pa je obliko- 
vanje napitnin v posameznih igralnicah glede na vrsto gostov 
zelo različno (napitnine so naprimer dosti večje v igralnicah, 
kjer so gostje pretežno Italijani), tako da enotna zakonska 
ureditev tega vprašanja za vse igralnice ne bi bila sprejem- 
ljiva. 

Po našem mnenju bi morale napitnine ostati sestavni del 
prihodkov igralnice, s tem da bi se določen del napitnin lahko 
uporabljal za stimulativno nagrajevanje delavcev. Ta del naj bi 
se podrobneje določil s splošnimi akti igralnic. Pri tem pa je 
treba poudariti, da bi moral imeti tudi del plače iz napitnin 
status »redne« plače, od katere bi bili plačani vsi davki in 
prispevki in ki bi bila podlaga za priznavanje določenih pravic 
na področju socialnega varstva. Posebej pa bi bilo treba 
proučiti še možnost, da bi se del teh sredstev uporabljal za 
pokrivanje določenih izdatkov teh delavcev kot posebna 
oblika materialnih stroškov igralnice. 

S. Prirejanje določenih Iger na Igralnih avtomatih zunaj 
Igralnic 

O prirejanju posebnih iger na srečo je v veljavnem zakonu 
postavljeno načelo, da se lahko te igre prirejajo le v posebej 
organiziranih igralnicah, vključno z igrami na igralnih avto- 
matih. 

V zadnjih nekaj letih so se pri nas pogosto pojavile zahteve, 
da naj bi se del posebnih iger na srečo, in sicer igre na 
igralnih avtomatih, prirejal tudi zunaj igralnic v posebej prire- 
jenih igralnih salonih ali v drugih gostinskih oziroma zaba- 
viščnih prostorih. Po teh predlogih naj bi bil organizator 
takšnih iger na igralnih avtomatih kateri koli nosilec opravlja- 
nja gostinske oziroma zabaviščne dejavnosti, če bi seveda 
izpolnjeval predpisane zakonske pogoje. Takšen koncept pri- 
rejanja iger na igralnih avtomatih je uveljavljen v Republiki 
Hrvaški in delno tudi v Avstriji. Po hrvaškem zakonu se lahko 
posebne igre na srečo na igralnih avtomatih z enkratnim 
vložkom, pri čemer lahko največji dobitek znaša največ tristo- 

kratno vrednost osnovnega vložka, prirejajo v ustreznih 
poslovnih prostorih pravnih in fizičnih oseb s področja 
gostinstva in turizma. V Avstiji pa so takšne igre na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic dovoljene le v treh deželah, s to 
omejitvijo, da je lahko najvišji posamični vložek vreden 5 ATS 
in da lahko najvišji možni dobitek znaša 200 ATS. 

V nekaterih evropskih državah so igre na igralnih avtomatih 
sploh prepovedane ali so dovoljene le v igralnicah (na prime' 
v Italiji in Franciji). 

Igre na igralnih avtomatih so se v zadnjem letu močno razši- 
rile tudi v naši republiki po številnih gostinskih in zabaviščnih 
lokalih, čeprav po zakonu to ni dovoljeno. Pristojne inšpekcij 
ske službe sicer to nadzorujejo in ustrezno ukrepajo, vendar 
zaradi kadrovske problematike teh služb, širine omenjenega 
pojava in tolerantnosti v nekaterih okoljih končni uspehi niso 
zadovoljivi. Zato tudi razrešitev obstoječega nelegalnega sta- 
nja zahteva ustrezen odgovor o bodoči usmeritvi prirejanj 
iger na igralnih avtomatih v naši republiki. 

V skladu z omenjeno problematiko je bila v predlogu za izdajo 
zakona predvidena variantna rešitev, po kateri bi se lahko 
določene igre na igralnih avtomatih (z omejenim najvišjih 
vložkom in z omejenim najvišjim dobitkom) prerejale tudi 
zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih 
podobnih prostorih prirediteljev, in sicer na podlagi poseb- 
nega dovoljenja. 

V dosedanjih razpravah o ponujeni variantni rešitvi v predlogu 
za izdajo zakona so bila mnenja deljena. V razpravah v skupš- 
činskih telesih in na sejah zborov poslanci takšni rešita 
v glavnem niso bili naklonjeni. Zavzemali so stališče, da iQe' 
na igralnih avtomatih zaradi njihovega škodljivega vpliva zla- 
sti na mladino ne bi bilo primerno prirejati zunaj igralnic. P° 
drugi strani pa so se odbor za proračun in javne financft 
Gospodarska zbornica Slovenije in nekatere organizacije 

s področja turizma zavzemali za liberalnejši odnos do prireja- 
nja takih iger, pri čemer so zagovarjali uveljavitev podrobh< 
zakonske regulative za to dejavnost, strogo kontrolo državni 
organov in ustrezno obdavčitev. 

Pri presoji navedenih stališč za variantno rešitev ozirotf3 

proti njej smo se odločili, da v osnutku zakona predlagaj 
rešitev, ki je dobila pretežno podporo v skupščiski razpravi ij1 

po kateri se lahko igre na srečo na igralnih avtomatih prirejal? 
le v igralnicah. Prirejanje teh iger zunaj igralnic v različni 
gostinskih in drugih zabaviščnih prostorih bi lahko privedlo 
do številnih negativnih pojavov in do hujših posledic v družbi 
na kar so utemeljeno opozarjali poslanci v dosedanjih skup'' 
činskih razpravah in na kar opozarjajo tudi organi za notranl6 

zadeve glede na sedanja dogajanja pri uporabi takšnih avto' 
matov. K takšnemu predlogu so nas vodile tudi izkušnp 
nekaterih drugih držav (Italije, Francije ter deloma Švedske 'J 
Avstrije), ki sploh ne dopuščajo iger na igralnih avtomatih 
pa jih dovoljujejo le v okviru igralnic. 

6. Nadzorstvo nad izvajanjem zakona 

V zakonu je treba urediti tudi sistem nadzora nad prirejanjeit 
iger na srečo. To velja za klasične igre na srečo, ki jih drušN' 
prirejajo občasno oziroma jih pooblaščene organizacije pri'* 
jajo trajno, in tudi za posebne igre na srečo v igralnicah 
Zakon mora dati pristojnim nadzorstvenim organom široK' 
pooblastila za ukrepanje ob odkritih nepravilnostih. 

Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo bo oprali 
republiški upravni organ za javne prihodke. Zakon bo da 
pooblaščenim osebam tega organa pravico, da smejo P 
izvajanju kontrolnega postopka pregledati poslovno d"«1' 
mentacijo, poslovne prostore, igralne naprave in drug 
opremo, povezano z igrami na srečo. Če bo pooblaščen 
oseba organa pri opravljanju nadzorstva ugotovila, da sejdv 
na srečo prirejajo v nasprotju z določbami tega zakona, izd*, 
nega dovoljenja oziroma koncesije ali v nasprotju s sprejetij 
pravili iger, bo lahko začasno prepovedala nadaljnje izvajan, 
teh iger. Pri igrah na igralne avtomate se bo ta ukrep realizi' 
z zapečatenjem ali z začasnim zasegom avtomata. Pritožb" 
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zoper prvostopno odločitev upravnega organa o začasni pre- 
povedi nadaljnjega prirejanja iger na srečo ne bo imela 
učinka odložitve njene izvršitve. 

7. Lastninsko preoblikovanje podjetij, ki prirejalo igre na 
srečo 

V delovnem gradivu za pripravo predloga zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij so med izjemami, za katere ne 
bo veljal splošni režim lastninjenja, predvidena tudi podjetja, 
katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo. Takšna izjema je 
predvidena glede na specifični položaj podjetij (to so Loterija 
Slovenije in igralnice) na trgu in v sistemu nasploh, saj oprav- 
ijo dejavnost na podlagi pooblastil iz zakona oziroma dovo- 
ljenja pristojnega državnega organa in imajo tako monopolni 
položaj. 

Predlagamo, da se lastninjenje Loterije Slovenije in igralnic 
uredi s tem zakonom. Predlagane rešitve izhajajo v določeni 
meri iz načel, predvidenih v delovnem gradivu za pripravo 
predloga zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pri 
čemer je upoštevana tudi posebna narava teh organizacij. 

Glede na naravo dejavnosti prirejanja iger na srečo kot dolo- 
čene oblike državnega monopola predlagamo, da se lastni- 
njenje Loterije Slovenije in igralnic opravi po naslednjih na- 
čelih: 
~ Loterija Slovenije in igralnice izdajo navadne delnice na 
Podlagi knjižne vrednosti celotnega družbenega kapitala, 

vrednost kapitala Loterije Slovenije in igralnic v obliki 
navadnih imenskih delnic se: 
'■ v višini 80 % prenese neodplačno na republiko, 

. v višini 20 % prenese neodplačno na podjetja, ki imajo na 
"an uveljavitve tega zakona svoje deleže oziroma delnice 
v loteriji Slovenije in igralnicah. Te delnice se prenesejo na 
navedena podjetja v enakem sorazmerju, v kakršnem so na 
fa/l uveljavitve tega zakona udeležena v tem kapitalu. Kjer 'tjkšnih podjetij ni, se navedene delnice prenesejo na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj; 
~ Sklad Republike Slovenije za razvoj mora prenesene del- 
nice prodati podjetjem, ki so po zakonu lahko ustanovitelji 
pralnic oziroma podjetjem, poslovno povezanim z Loterijo 
Slovenije, 
~ delnice Loterije Slovenije in igralnic so prenosljive le med 
vrstami subjektov, ki lahko pridobijo te delnice v postopku 
'sstninjenja. 

Delavski odkup po našem mnenju tu ne pride v poštev, saj bi 
oili delavci teh organizacij glede na monopolno dejavnost 
v Privilegiranem položaju v primerjavi z delavci v drugih 
P°djetjih. Takšna ureditev velja tudi v nekaterih drugih drža- 
l*h ie na Pr'mer z avstrijskim zakonom možnost ude- 
dana delavc0v '9ralnice v kapitalu igralnice izrečno prepove- 

*uPnina, dosežena s prodajo navadnih delnic igralnic, bo kot 
od ^ePub!ike Slovenije usmerjena v organizacijo, ki bo jP^vljala posle zavarovanja pred nekomercialnimi riziki, 
akšna organizacija bo namreč posebno pomembna tudi za 

> 

izvozno naravnano turistično dejavnost, zato je po našem 
mnenju prav, da se vanjo usmeri tudi del sredstev, doseženih 
z lastninjenjem igralnic kot dela turističnega gospodarstva. 

Kupnina, dosežena s prodajo navadnih delnic Loterije Slove- 
nije, pa se bo usmerjala v sklad za pospeševanje dejavnosti 
invalidskih in drugih humanitarnih organizacij in osnovni 
športni zvezi v republiki (po variantnem predlogu v sklad za 
pospeševanje dejavnosti športnih organizacij), in sicer v raz- 
merju, v kakršnem so se loterijska sredstva doslej razporejala 
posameznim vrstam uporabnikov (to je 85 % invalidskim in 
drugim humanitarnim organizacijam, 15 % pa športnim orga- 
nizacijam). 

V zakonu je predvideno, da se sredstva iz dividend, ki pripa- 
dajo republiki kot lastniku dela kapitala v Loteriji Slovenije po 
izvedenem lastninjenju, usmerjajo navedenemu skladu in 
osrednji športni organizaciji v republiki (oziroma po variantni 
rešitvi skladu za pospeševanje dejavnosti športnih organiza- 
cij) v enakem razmerju kot kupnina od prodaje delnic. S tem 
bo doseženo, da bodo za delovanje invalidskih in drugih 
humanitarnih organizacij oziroma za delovanje športnih orga- 
nizacij zagotovljena globalno enaka sredstva od iger na 
srečo, kot po veljavni ureditvi. 

8. Prehodni režim 

V prehodnem režimu so določeni roki za uskladitev poslova- 
nja prirediteljev iger na srečo z določbami tega zakona, za 
ustanovitev sklada oziroma skladov za usmerjanje sredstev, 
pridobljenih s prirejanjem iger na srečo in za sklenitev konce- 
sijske pogodbe z Loterijo Slovenije. 

V tem poglavju je prav tako urejeno vprašanje izvajanja nalog 
republiškega upravnega organa za javne prihodke v času, 
dokler ne bo sprejeta nova zakonodaja o nalogah upravnih 
organov za javne prihodke v republiki. V zasnovi nove zako- 
nodaje o nalogah upravnih organov za javne prihodke v repu- 
bliki je namreč predvidena rešitev, da se ta upravna služba 
oblikuje samo kot republiški organ (in ne več tudi kot občinski 
upravni organi), pri čemer bo imel republiški organ določene 
organizacijske enote neposredno v občinah. Do uveljavitve te 
nove ureditve pa predlagamo, da nekatere naloge republi- 
škega organa na tem področju opravljajo občinske uprave za 
družbene prihodke, nekatere pa Republiška uprava za druž- 
bene prihodke. Razmejitev nalog med navedenimi organi je 
predlagana tako, kot je to urejeno v veljavnem zakonu. 

9. Finančne In druge posledice 

S sprejetjem tega zakona neposredno ne bodo nastale nove 
finančne obveznosti za republiški proračun oziroma za občin- 
ske proračune. 

Ker se z zakonom nalagajo dodatne naloge republiškemu 
upravnemu organu za javne prihodke oziroma republiškemu 
organu za finance, bo treba v teh organih predvidoma na 
novo zaposliti dva ali tri delavce. 

i 

\ 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ s predlogom zakona - ESA 522 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 144. seji 
9/1-1992 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 
SANKCIJ S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skraj- 
šanem postopku, ker gre za potrebo po uskladitvi zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij glede zbiranja, obdelave, 
posredovanja in hranjenja podatkov o zaprtih osebah 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbiranje omenje- 
nih podatkov je treba uskladiti z zakonom o varstvu oseb- 

nih podatkov do 31. decembra 1991. Poleg tega poudar- 
jamo, da se v načinu in obsegu zbiranja osebnih podatkov 
obsojencev oziroma njihovih družinskih članov ne bo 
ničesar spremenilo, temveč gre le za prenos področja, ki 
je bilo doslej urejeno s podzakonskimi predpisi, v zakon. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugimi ostavkom 
1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Miha VVOHINZ, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu 
za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s predlogom zakona 
bosta obravnavala Družbenopolitični zbor in Zbor občin ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
za pravosodje in upravo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se ustvar- 
jajo pogoji za zakonsko zaščito osebnih podatkov oseb 
na prestajanju prostorskih kazni ker se trenutno zaradi 
neusklajenosti z zakonom o varstvu osebnih podatkov, 
podatki o obsojencih in mladoletnikih zbirajo, obdelu- 
jejo, uporabljajo in hranijo na podlagi podzakonskih 
predpisov. Predložene spremembe in dopolnitve zakona 
v celoti zapolnjujejo pravno praznino, ki je nastala po 
uveljavitvi zakona o varstvu osebnih podatkov in sledijo 
vsem zahtevam tega zakona, ki nalaga upravljalcem 
zbirke podatkov določene obveznosti glede zbiranja, 
uporabe in hranjenja evidenc oziroma osebnih po- 
datkov. 
Glede na dejstvo, da je bil z zakonom o spremembah 
določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge druž- 
benopolitičnih organizacij (2. odstavek 5. člena, Uradni 
list Republike Slovenije, št. 8/90) v Zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij črtan predstavnik Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije kot član Komisije za 

pogojni odpust obsojencev (drugi odstavek 87. člena) 
dela Komisija za pogojni odpust v sestavi štirih članov. 
To pa ni v skladu z določbo, po kateri mora komisija 
o pogojnem odpustu obsojenca odločati z večino glasov, 
kar trenutno šteje komisija vključno s predsednikom štiri 
člane. Iz teh razlogov predlagamo, da se član komisije, ki 
zastopa Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo črta v 87. členu zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij. 
Zaradi težav v zvezi z možnostjo organizacije in poslova- 
nja gospodarskih enot kazenskih zavodov na podlagi 
splošne zakonodaje o podjetjih, je za zakonom predvi- 
dena sprememba v tem smislu, da bi se lahko posa- 
mezne gospodarske enote organizirale na pravni osnovi, 
ki veljajo za druga podjetja v Republiki Sloveniji. Takšna 
organizacija gospodarskih enot namreč bolj ustreza raz- 
meram v gospodarstvu kakor tudi potrebam na področju 
izvrševanja kazenskih sankcij. 
Zadnja sprememba se nanaša na uporabo določb o zbi- 
ranju, obdelavi, uporabi in hranjenju osebnih podatkov, 
ki se uporabljajo tudi za mladoletnike, ki so na prestaja- 
nju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolrritvah zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Področje izvrševanja kazenskih sankcij ureja zakon o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij, ki ga je skupščina sprejela leta 1987 
(Uradni list SRS, št. 17/78). 
Zakon po njegovi uveljavitvi ni doživel bistvenih sprememb. 
Sedanjo spremembo in dopolnitev zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij narekuje potreba po uskladitvi zakona 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/ 
90), z nekaterimi predpisi o podjetjih oziroma gospodarskih 
organizacijah in zaradi imenovanja po številu in strokovnosti 
ustrezne komisije za pogojni odpust obsojencev, da bo 
o pogojnem odpustu obsojencev lahko zakonito in legitimno 
odločala. 
S sprejetjem zakona o varstvu osebnih podatkov so zbiranje, 
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shranjevanje, obdelava in uporaba podatkov'o posamezniku 
tudi zakonsko urejeni. Kazenski poboljševalni zavodi, prevz- 
gojni dom za mladoletnike in Ministrstvo za pravosodje in 

upravo so nosilci določenih zbirk oziroma evidenc podatkov 
o zaprtih osebah, za katere jih zakon pooblašča in določa, d3 

so jih dolžni zbirati, voditi, obdelovati, shranjevati in posredo- 
vati drugih organom. ; 
Izhajajoč iz načela, da se osebni podatki praviloma zbirajo 
neposredno od obsojenca ali mladoletnika, na katerega s0 
nanašajo in da lahko samo zakon določi, da se v posamezni!1 

primerih osebni podatki zbirajo tudi od ožjih družinskih čia* 
nov obsojenca, je potrebno, da lahko tudi kazenski zavodi ter 
Ministrstvo za pravosodje in upravo pri izvrševanju svoji"1 

nalog na področju izvrševanja kazenskih sankcij uporabljaj" 
podatke drugih organov, ki zbirajo določene podatke o obso- 
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jencih in mladoletnikih ter njihovih ožjih družinskih članih. 
Pri obravnavanju problematike organizacije in poslovanja 
gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov je bila 
sprejeta ocena, da je treba formalnopravno omogočiti, da se 
gospodarske enote kazenskih zavodov lahko organizirajo 
skladno z veljavnimi splošnimi predpisi o podjetjih, ker taka 
organizacija omogoča boljše poslovanje. Iz teh razlogov je 
potrebna sprememba določbe zakona o izvrševanju kazen- 
skih sankcij, ki ureja organizacijo in poslovanje te dejavnosti. 
Komisija za pogojni odpust obsojencev trenutno dela in 
odloča v sestavi štirih članov, ker je bil z zakonom o spremem- 
bah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge druž- 
benopolitičnih organizacij, iz zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij črtan predstavnik Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije. Zaradi oblikovanja številčno ustrezne komisije 
se je pokazala potreba po črtanju še člana komisije, ki je 
zastopal Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

"• NAČEU na katerih temelji predlagani zakon 
- POGLAVITNE rešitve 
Na podlagi izhodišč navedenih v prejšnjem poglavju so bila 
pri pripravi predloga za izdajo zakona s predlogom zakona 
upoštevana načela, vsebovana v Konvenciji Sveta Evrope 
o varstvu posameznikov z vidika avtomatske obdelave podat- 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in 
sankcij 

1. člen 
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 
17/78) se za 44. členom doda nov naslov in členi 44. a do 44. j, 
kl se glasijo: 
"3- Zbirke podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora 
•n varstvo osebnih podatkov«. 

44. člen 
Zaradi uresničevanja zakonitega in strokovnega izvrševanja 
kazenskih sankcij zavod zbi*a, obdeluje, shranjuje in vodi 
zbirko podatkov o obsojencih (v nadaljnjem besedilu: Uprav- 
Ualec zbirke podatkov). 

i 
44. b člen 

Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo: 
~ osebne podatke o obsojencih; 
~ Podatke o ožjih družinskih članih obsojenca; 
~ podatke o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti; 

žap°datke 0 obs°iencu' se zbirajo med prestajanjem kazni 
44. c člen 

Ps®bni podatki obsojenca vsebujejo: 
_ lme in priimek obsojenca; 
__ enotno matično številko; 
~ ro)stne podatke; 
~ Podatke o nacionalni pripadnosti; 
__ P°datke o državljanstvu; 
~ Podatke o prebivališču; 
~ Podatke, ki se nanašajo na družinski status (samski, poro- 
- n rtdovci' da|i ćasa trajajoča življenjska skupnost); Pooatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje; 
~ Podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih; 
- „j 11(6 0 zdravstvenem stanju in morebitni invalidnosti; 
_ Podatke o dosedanjih zaposlitvah; 

P0°atke o socialnem in ekonomskem stanju, o osebnih 
last *. pred nast°P°m kazni zapora, drugih prejemkih, 
2 p'®,vu nepremičnin in obveznosti preživljanja, 
odstu 0 nacionalni pripadnosti iz 4. alinee prejšnjega 
or>rt .T. se zberejo le s soglasjem obsojenca, na katerega se ^"aatki nanašajo. 

44. č člen 

-°Dnrik'»? 0i'ih družinskih članih obsojenca vsebujejo: atke, ki se nanašajo na družinsko razmerje; 

kov v letu 1981. Ta načela so podlaga za zakon o varstvu 
osebnih podatkov, ki je eden od temeljnih razlogov za predla- 
gane spremembe in dopolnitve. 
Poglavitne rešitve in vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom se 
nanašajo na natančnejšo zakonsko opredelitev pogojev/pod 
katerimi se zbirajo osebni in drugi podatki o obsojencih in 
mladoletnikih na prestajanju prostostne kazni. Podobno 
z zakonom ureja zbiranje in hranjenje teh podatkov, organiza- 
cija zbiranja podatkov ter varovanje skrivnosti v zvezi z oseb- 
nimi in drugimi podatki zaprtih oseb. 
Razen tega naj bi se s predlagano rešitvijo uredila ustrezna 
organizacija gospodarske dejavnosti gospodarskih enot 
kazenskih zavodov zaradi boljšega poslovanja in organizacije 
dela. 
Predlagano je tudi, da se z zakonom opredeli ustrezno število 
članov, ki bodo imenovani v komisijo za pogojni odpust 
obsojencev. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih finanč- 
nih sredstev. 
S predloženim zakonom se kazenskim zavodom, organom ter 
drugim subjektom, ki vodijo zbirke osebnih podatkov, nalaga 
obveznost posredovanja teh podatkov Ministrstvu za pravoso- 
dje in upravo. 

zakona o izvrševanju kazenskih 

- število družinskih članov; 
- spol in starost družinskih članov; 
- materialni pogoji družinskih članov. 

44. d člen 
Podatki o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti, vsebujejo: 
- naslov sodišča, ki je sodbo izreklo, pravilno številko in 
datum; 
- vrsto in višino kazni; 
- datum nastopa kazni in iztek kazni; 
- morebitna predkaznovanost; 
- pravna podlaga za odpust s prestajanja kazni zapora. 

44. e člen 
Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni 
zapora, vsebujejo: 
- podatke o vedenju in obnašanju obsojenca med prestaja- 
njem kazni zapora; 
- podatke o podvzetih ukrepih in sklenjenih dogovorih 
z obsojencem na področju socialne rehabilitacije ter social- 
nega učenja za življenje na prostosti po prestani kazni zapora; 
- podatke o doseženih rezultatih pri socialni rehabilitaciji 
med izvrševanjem kazni zapora; 
- podatke o podvzetih ukrepih in doseženih rezultatih na 
področju postpenalne pomoči obsojencu. 

44. t člen 
1. Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo on poo- 
blasti, zbira podatke za zbirko podatkov obsojencev iz 44. b, 
44. c, 44. č, 44. d, 44. e člena neposredno od obsojenca, na 
katerega se nanašajo, kakor tudi od njegovih ožjih družinskih 
članov, če v to pisno privolijo. 
2. Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o obsojencu, 
kadar je to mogoče, zbirajo pri pravosodnih in drugih držav- 
nih organih, centrih za socialno delo ter krajevnih skupnostih. 

44. g člen 
1. Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo, dokler 
je obsojenec na prestajanju kazni zapora. Po prestani kazni 
ali odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora se podatki 
arhivirajo. Podatki iz tega člena se hranijo trajno. 
2. Dostop do arhivskih podatkov iz prejšnjega odstavka je 
dopusten le upravljalcu zbirke podatkov oziroma po njemu 
pooblaščeni osebi ter osebam, ki so pooblaščene za nadzor 
nad delom zavodov. 
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44. h člen 
1. Osebne podatke iz evidence obsojencev lahko uporabljajo 
delavci zavodov za izvrševanje z zakonom določenih nalog. 
Delavci zavoda so dolžni varovati poklicno skrivnost, to je 
podatke o obsojencih in mladoletnikih njihovi kriminalni pre- 
teklosti in podatke za katere zvedo, ko opravljajo službene 
dolžnosti. 
2. Upravljalec zbirke podatkov obsojencev posreduje drugim 
uporabnikom podatke iz te zbirke, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi privolitve ali zahteve 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

44. i člen 
1. Zaradi centralnega razvida oseb na prestajanju kazni 
zapora in zaradi spremljanja stanja na področju izvrševanja 
kazenskih sankcij, vodi Ministrstvo za pravosodje in upravo 
centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni zapora in 
izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. V ta 
namen se zavodi vključujejo v enoten in usklajen informacij- 
ski sistem. 
2. Podatke za centralno evidenco iz prejšnjega odstavka 
posredujejo Ministrstvu za pravosodje in upravo upravljalci 
zbirke podatkov in drugi organi v skladu z zakonom. 
3. Centralna evidenca razvida oseb iz prvega odstavka tega 
člena vsebuje osebne in druge podatke iz 44. b, 44. c, 44. č, in 
44. d člena tega zakona. 
4. Ministrstvo za pravosodje in upravo lahko uporablja in 
posreduje osebam podatke iz centralne evidence obsojencev 
za potrebe in na način določen v drugem odstavku 44. h člena 
tega zakona. 

44. | člen 
Minister za pravosodje in upravo podrobneje predpiše način 
zbiranja podatkov in vodenje zbirke podatkov na področju 
izvrševanja kazenskih sankcij.« 

2. člen 
V drugem odstavku 87. člena se črtajo besede »Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo«, v tretjem 
odstavku istega člena pa se beseda »petih« nadomesti 
z besedo »treh«. 

3. člen 
1. V prvem odstavku 126. člena se besede »temeljne organiza- 
cije združenega dela« nadomestijo z besedo »podjetja«. 
2. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi »Ustanovitelj gospo- 
darske enote iz prejšnjega odstavka je lastnik premoženja, 
s katerim upravlja ta enota, če premoženje nima drugega 
znanega lastnika«. 

4. člen 
V 212. členu se za besedo »določbe« dodajo besede: »44. 
a do 44. j ter«. 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predloženo besedilo v 1. členu predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
(44. a člen) določa namen zbiranja, obdelovanja, shranjevanja 
In vodenja osebnih podatkov o obsojencih in mladoletnikih, ki 
jih zbirajo kazenski zavodi. 
S to določbo se na drugi strani skladno z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov zagotavlja zakonita podlaga za zbiranje in 
uporabo podatkov o zaprtih osebah. 3. člen zakona o varstvu 
osebnih podatkov zahteva za vzpostavitev zbirke osebnih 
podatkov zakonito podlago ali pisno privolitev posameznikov, 
na katere se podatki nanašajo. 
V 44. b členu pa so našteti podatki vsebovani v teh evidencah. 
Vse štiri evidence vsebujejo identifikacijske podatke o obso- 
jencu ter nekatere statusne podatke, potrebne za določanje 
tretmana za obsojenca med prestajanjem kazni zapora kakor 
tudi za načrtovanje pokazenske pomoči. Vsi ti podatki se 
zbirajo na eni strani z namenom, da se oblikuje kar najbolj 
ustrezen tretman, ki se izvaja med prestajanjem kazni zapora, 
na drugi strani pa z namenom, da se na podlagi teh podatkov 
načrtuje in izvaja ustrezna pokazenska pomoč za obsojenca 
na prostosti. V 44. č členu so opredeljeni podatki o obsojen- 
čevi družini, ki so ravno tako potrebni za celotni tretman za 
obsojenca med prestajanjem kazni zapora. Z istim namenom 
pa se zbirajo tudi podatki o sodni odločbi in kazni, opredeljeni 
v 44. d členu. 44. e člen določa zbirko podatkov, ki se zbirajo 
o obsojencu ali mladoletniku med prestajanjem kazni zapora. 
Ti podatki so potrebni za spremljanje obsojenčevega vedenja 
in obnašanja med prestajanjem kazni zapora ter za spre- 
membo tretmana med prestajanjem kazni zapora. 
V 44. f členu je opredeljen način zbiranja osebnih in drugih 
podatkov. Določeno je, da se podatki zbirajo neposredno od 
obsojenca, od ožjih družinskih članov pa le z njihovo privoli- 
tvijo. Ta določba omogoča zbiranje podatkov tudi pri nekate- 
rih državnih in drugih organih. 
Z določbo 44. g člena je opredeljeno, kako se podatki hranijo 
ter kdo ima dostop do arhiviranih podatkov obsojencev. 
V 44. h členu je natančneje določeno, za kakšne potrebe 
smejo delavci kazenskih zavodov uporabljati obsojenčeve 
osebne podatke ter da ti podatki, kakor tudi podatki, za katere 
zvedo med opravljanjem službe pomenijo poklicno skrivnost. 
Določeno je tudi, da se drugim organom sme posredovati 

podatke o obsojencu skladno z zakonom oziroma s privoli' 
tvijo tistega, na katerega se podatki nanašajo. 
Določba 44. i člena ureja tudi zbirko podatkov o obsojencih 
ki se centralno vodi pri Ministrstvu za pravosodje in upravo 
Glede na to, da so kazenski zavodi upravni organi v sestal 
Ministrstva za pravosodje in'upravo ter, da je ministrstvo 
neposredno odgovorno za izvrševanje kazenskih sankcij, ie 

nujno, da se na tem nivoju vodi centralna zbirka podatkom 
o zaprtih osebah, ker so ti podatki potrebni za usmerjanje i", 
izvajanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij. V tej določbi 
je tudi opredeljeno, kako se podatki za centralni razvid podat- 
kov zbirajo ter za kakšne namene Ministrstvo za pravosodje W 
upravo lahko te podatke uporablja. 
V 44. j členu pa je določeno, da minister za pravosodje i" 
upravo podrobneje predpiše način zbiranja in vodenja podat- 
kov na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Posebni pred- 
pisi na tem področju so potrebni zato, ker bodo v pomoč P" 
delu strokovnim delavcem, kateri bodo zadolženi za zbiranji 
posredovanje in hranjenje podatkov o obsojencih. 
Z 2. členom se predlaga črtanje četrtega člana komisije z> 
pogojni odpust, ki je zastopal Ministrstvo za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. Taka rešitev je potrebna zato, d> 
komisija lahko zakonito odloča v pravilni sestavi. 
V 3. členu je predlagana sprememba v tem smislu, da se bodo 
lahko gospodarske organizacije kazenskih zavodov organizi- 
rale po splošnih predpisih o podjetjih. Taka oblika organiza- 
cije gospodarskih enot je ustreznejša za bolj učinkovito 
poslovanje enot. 
Dopolnitev v novem četrtem odstavku 126. člena je nujna, d* 
bi v fazi lastninjenja družbene lastnine preprečili privatizacij 
gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov, katerip 
edini namen je zaposlovanje obsojencev in bi bila lahko 
zaradi privatizacije onemogočena ta funkcija. 
Določba 4. člena pa določa, da veljajo določbe, ki se nanašaj 
na zbiranje, uporabo in hranjenje podatkov za obsojence tud1 

za mladoletnike, ki so na prestajanju vzgojnega ukrep" 
oddaje v prevzgojni dom. , 
V 5. členu je določeno, da zakon o spremembah in dopol"'j 
tvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij začne velja 
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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določbe zakona, ki se 
SPREMINJAJO 
1. Pogojni odpust 

87. člen 
(1) O pogojnem odpustu obsojencev določa komisija za 
Pogojni odpust pri Republiškem sekretariatu za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. 
(2) Predsednika, njegove namestnike in člane komisije za 
Pogojni odpust ter njihove namestnike imenuje republiški 
sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
izmed sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike 
Slovenije, namestnikov javnega tožilca Socialistične repu- 
blike Slovenije, delavcev Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun, delavcev Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo ter pred- 
stavnikov Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 
(3) Komisija za pogojni odpust odloča v sestavi petih članov, 
vključno s predsednikom komisije. 
C) Komisijo skliče predsednik oziroma njegov namestnik, ki 
mora paziti, da so v komisiji zastopani predstavniki vseh 
organov iz drugega odstavka tega člena. 

GOSPODARSKE ENOTE KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH 
ZAVODOV 

126. člen 
(1) Za poslovanje gospodarskih enot se smiselno uporabljajo 
predpisi, po katerih poslujejo temeljne organizacije združe- 
nega dela, če v tem zakonu ali v drugih predpisih ni drugače 
določeno. 
(2) Gospodarske enote imajo pri Službi družbenega knjigo- 
vodstva svoj poseben žiro račun. 
(3) Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
zagotovi sredstva za delo gospodarskih enot kazenskih 
poboljševalnih zavodov in natančneje določi njihovo poslo- 
vanje. 

3. Zavodski ukrepi 
b) Oddaja v prevzgojni dom 

212. člen 
Določbe 58. člena do 64. člena tega zakona veljajo tudi za 
mladoletnike, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje 
v prevzgojni dom. 

Predlog za izdajo zakona o DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN 

FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE z osnutkom zakona - ESA 527 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 145. seji 
17/1-1992 določil besedilo: 
~ PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVA- 
ROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE 
z OSNUTKOM ZAKONA, 
k' vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
^vršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da hkrati obravnava in 

sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker 
gre za sprejem manj zahtevnega zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Dimitrij RUPEL, član Izvršnega sveta in minister za 
zunanje zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, namestnica ministra za zunanje 
zadeve. 

Predlog za izdajo zakona o družbi za zavarovanje in financira- 
nje izvoza Slovenije z osnutkom zakona bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za splošno gospodarske zadeve kot matično delovno 
telo. 

POVZETEK 

® tem zakonom se urejajo ustanovitev, poslovanje in 
organizacija Družbe za zavarovanje in financiranje 
*voza Slovenije — finančne organizacije za zavarovanje 
m financiranje izvoznih poslov. 

Ustanoviteljica družbe je Republika Slovenija, lahko pa 
ustanovitelji družbe tudi banke, zavarovalnice ter 

druge domače pravne osebe. Delničarji pa so lahko 
poleg ustanoviteljev do določenega odstotka še domače 
[fcične osebe ter tuje finančne organizacije. Zakon 
določa dejavnosti družbe, ki so zlasti zavarovanje pred 
nekomercialnimi riziki ter refinanciranje srednje In dol- 

goročnih izvoznih kreditov. Kot agent Republike Slove- 
nije pa bo družba tudi regresirala obresti na Izvozne 
kredite, daje pa se tudi možnost dolgoročnega kreditira- 
nja izvoznikov ali tujih kupcev, v kolikor je to v skladu 
s poslovno politiko družbe in njenimi razpoložljivimi 
sredstvi. Nadalje zakon določa vire sredstev, ureja 
poslovanje ter daje zakonsko jamstvo Republike Slove- 
nije za obveznosti družbe iz njenega zadolževanja, izda- 
janja garancij ter zavarovanj, ki presegajo jamstveni 
kapital družbe. V skladu z naravo dejavnosti in družbe 
ter z omenjeno vlogo države zakon ureja tudi nadzor nad 
izvajanjem njegovih določil ter upravljanje, kjer predvi- 
deva tudi ustanovitev in posebno vlogo medresorske 
Komisije za pospeševanje izvoza pri Ministrstvu za fi- 
nance. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
SI ovenije  

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V razmerah recesije, ob krčenju domačega trga ter ob teža- 
vah, ki jih ima slovensko gospodarstvo na tujih trgih, ima 
izvoz ne samo pozitivne plačilnobilančne učinke, pač pa je 
nujen tudi za preživetje in razvoj našega gospodarstva. 

V okviru celovite politike spodbujanja izvoza bo treba poleg 
drugih ukrepov makroekonomske politike vzpostaviti tudi 
sistem ter sprejeti politiko in ukrepe, ki bodo krepili konku- 
rečno sposobnost našega izvoza ter vplivali na njegovo pove- 
čanje, dolgoročnost, strukturo in tudi geografsko lokacijo. 
V sodobnih gospodarstvih je tu predvsem pomembna vloga 
države in njenih institucij pri financiranju, refinanciranju in 
zavarovanju izvoza, zlasti pred nekomercialnimi riziki. Zlasti 
pri dolgoročnejših izvoznih poslih je taka podpora izvozu 
navadno nujna za pridobitev in tudi normalno odvijanje 
poslov. Konkurenca našim izvoznikom pa je na tretjih trgih 
močna tudi na tem segmentu. Institucije, ki poleg drugih 
obstoječih pospešujejo izvoz na omenjene načine z ugodnej- 
šimi izvoznimi krediti in zavarovanjem, zlasti pred nekomerci- 
alnimi riziki, ki jih druge zavarovalne institucije praktično ne 
(po)zavarujejo, imajo namreč vse razvite, pa tudi številne manj 
razvite države. Zato tudi pri nas obstaja potreba po ustanovitvi 
take institucije. 

S tako politiko spodbujanja izvoza se gospodarstvu lahko 
pomaga prestrukturirati v izvozno propulzivne in razvojno 
intenzivne panoge, krepi se konkurenčnost izvoza, povečuje 
njegov obseg, s tem pa tudi zaposlenost in blaginja, dosega 
pa se tudi pozitivne plačilnobilančne učinke. Nadalje, krepi se 
gospodarski in političen vpliv posameznih držav, veže nase 
uvoznike našega blaga in storitev, gospodarsko sodelovanje 
se regionalno usmerja, ohranja in krepi pa se tudi dominanten 
položaj posameznih držav pri dobavi določenih proizvodov 
oz. storitev. 

Omenjeno politiko spodbujanja izvoza je v Jugoslaviji vodila 
Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelova- 
nje, na določen način pa sta bila v te posle vključena tudi 
Narodna banka Jugoslavije in Fond solidarnosti z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju. Zaradi divergentnega 
gospodarskega razvoja, strukture slovenskega gospodarstva 
in linearne obveznosti zagotavljanja sredstev za potrebe te 
banke, le-ta ni izpolnjevala pričakovanj slovenskega gospo- 
darstva. Ob tem, da je bilo za slovensko gospodarstvo 
neugodno razmerje med slovenskimi prispevki in koriščenjem 
sredstev JUBMES, je šlo pri JUBMES tudi za druge pomanjk- 

ljivosti (npr. neustreznost virov, angažmana v posameznih 
poslih in državah, kar je pridelovalo kronično izgubo in pov- 
zročalo probleme željenim ciljem monetarne in fiskalne poli- 
tike, neustrezna poslovna politika in notranje poslovanje,...). 

Ob razpadu Jugoslavije pa je praktično vse financiranje in 
zavarovanje izvoza slovenskega gospodarstva prešlo na 
domače banke in zavarovalnice. Zaradi znanih razmer je dol- 
goročnejšega kreditiranja izvoza malo, garancij naših bank 
tujci dostikrat ne akceptirajo, zavarovalnice zavarujejo le pred 
komercialnimi riziki kratkoročnih izvoznih poslov, pred neko- 
mercialnimi riziki pa se naša podjetja skoraj ne morejo zava- 
rovati. 

Zato je za slovensko gospodarstvo treba čimprej vzpostaviti 
sistem spodbujanja izvoza preko ugodnega srednje in dolgo- 
ročnega kreditiranja, refinanciranja in zavarovanja, zlasti pred 
nekomercialnimi riziki. Za to bo treba zagotoviti določen del 
finančnega varčevanja, oz. preko vzpostavljenega sistema 
zavarovanja, kjer bi bila v to ustrezno vključena tudi država, 
povečati varnost strank ter zagotoviti ugodnejše blagovno- 
-storitvene in finančne tokove v mednarodnih gospodarskih 
odnosih. Ta sistem pa mora biti postavljen na zdrave temelje 
in biti kompatibilen s tistimi v razvitem svetu. 
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II. NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN PREDLAGANE 
REŠITVE 

S predlaganim zakonom se zato urejajo ustanovitev, poslova- 
nje in organizacija Družbe za zavarovanje in financirani« 
izvoza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: družba) kot finančne 
organizacije za zavarovanje in financiranje izvoznih poslov. 

Družba bo ustanovljena na podlagi tega zakona, saj se za 
finančne organizacije, ki so ustanovljene s posebnim zako- 
nom, v skladu s 3. členom zakona o bankah in hranilnicah, ne 
uporabljajo določbe zakona o bankah in hranilnicah. Za 
poslovanje družbe se torej uporabljajo določbe drugih po- 
pisov, ki veljajo za podjetja, če s tem zakonom ni določen« 
drugače. 

Družba se bo na ustanovnem zboru ustanovila kot delniška 
družba. To je tudi v skladu z direktivami ES, ki odpravljal0 

ovire pri oblikovanju skupnega trga finančnih storitev, čemu' 
se prilagajajo tudi obstoječe institucije za spodbujanje izvoz« 
v državah ES. Razlogi za to, da se omenjene dejavnost1 

poverijo novoustanovljeni organizaciji, pa so predvsem speč'' 
alizacija, nekateri skupni interesi že obstoječih finančni!1 

institucij v zvezi z zavarovanjem in financiranjem izvoza te1 

zlasti tudi neobremenjenost s preteklim poslovanjem, kar & 
pri obstoječih finančnih institucijah že v startu zahteval' 
sanacijo. Dejavnosti družbe bi bile tako postavljene na zdra"f 

gospodarske temelje. Družba bo poslovala po ekonomski11 

kriterijih in zasledovala poleg varnosti naložb tudi profil 
motive. Družba sicer ne bo visoko profitna, pač pa bo<>c 

naložbe v njene vrednostne papirje morale delničarjem prina* 
šati primerne donose. 

Ustanoviteljica družbe bo Republika Slovenija, saj je spodh" 
janje gospodarstva in izvoza pomembna funkcija vseh sodoi' 
nih držav. V sedanjih razmerah pa na zadosten ustanovitve" 
kapital od drugje tudi ne moremo računati. S takim angažrfl} 

nom pa lahko država v določeni meri tudi vpliva na medn' 
rodne gospodarske odnose v skladu s svojimi zunanjepolit^ 
nimi, gospodarskimi in strateškimi cilji ter izvoz spodbuja1' 
usmerja. Glede na to, da so pri taki vlogi države lahK 
bistveno višja razmerja med bilančno vsoto in kapitalom, (' 
s tem omogočimo izvoznikom dajanje ugodnejših kreditov"' 
zavarovanj ter s tem krepimo njihovo konkurenčno sposoj 
nost. Da pa bi zbrali večjo vsoto ustanovitvenega kapitala,6 

bili ustanovitelji družbe lahko tudi banke, zavarovalnice J 
druge domače pravne osebe, kar bi bilo tudi v njihova11 

skupnem interesu (varnost poslov, možnost poslovnega sod® 
lovanja, poverjanje določenih poslov, ki so v skupnem in|J 

resu bank in zavarovalnic družbi,...). Družbi bi ob tem omog' 
čili, da delnice naslednjih izdaj lahko kupijo tudi doma# 
fizične osebe, ki bi ocenjevale, da poleg varnosti te delni'' 
prinašajo tudi primeren donos. Prav tako pa bi vlaganje v la5 

niške vrednostne papirje družbe omogočili tudi tujim finan' 
nim organizacijam. S tem bi ne samo zadostili potrebi v 
dodatnem kapitalu družbe, ampak tudi poskrbeli za potreb'' 
poslovne informacije, know-how, tehnično pomoč, poveza' 
na mednarodnih finančnih trgih, stike z določenimi med"' 
rodnimi organizacijami, olajšan pa bi bil tudi skupen nasW 
podjetij in finančnih organizacij iz obeh držav na tretjih trg1' 
vse to pa bo ta družba vsaj v začetku močno potrebova" 
Vloge tujcev predlagatelj omejuje na 15 % ustanovitveni, 
kapitala, saj gre pri tej družbi za enega zelo pomemb"' 
elementov narodnogospodarskega sistema. S splošnimi $ 
pa bi vlogo tujih oseb lahko tudi nadalje omejili pri upravi)' 
nju ter tudi tako zaščitili nekatere interese države, domač®? 
gospodarstva in same družbe. V korist domačih finan^! 
organizacij je tudi podobna omejitev deležev domačih fizif! 
oseb. Skupaj ti deleži lahko znašajo največ 20 %, kar je 
visoka zgornja meja, ki zaradi dejstva, da bodo ustanovit* 
družbe le država in druge omenjene pravne osebe ter da t>°c' 
te imele pravico kupovati tudi delnice naslednjih izdaj, v8 

jetno še zdaleč ne bo dosežena. 
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Državi pa bi zaradi narodnogospodarskih interesov, njenega 
jamstva ter iz tega izhajajoče potrebe po ustreznem upravlja- 
nju, zagotovili v družbi 51 % ustanovitvenega kapitala. Njen 
nominalni delež bo določen s posebnim odlokom vlade. Dolo- 
čen večinski delež države pa na poseben način zavezuje 
državo, da za svojo vlogo zagotovi dovolj visok nominalni 
znesek, ki ne bi onemogočal poslovanja oz. preveč omejeval 
obsega poslovanja družbe. 

Status družbe, delniški kapital, pravice delničarjev in druga 
vprašanja v zvezi z ustanovitvijo, bosta podrobneje uredila akt 
0 ustanovitvi in statut družbe. Za te akte se bodo kot naju- 
streznejše glede na dejavnost družbe uporabljale določbe 
zakona o bankah in hranilnicah. 

Družba se bo ukvarjala z dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo 
tudi institucije za spodbujanje izvoza v razvitih državah. V prvi 
vrsti bo tako zavarovala srednje in dolgoročne posle izvoza 
slovenskega gospodarstva pred nekomercialnimi riziki plačil 
(moratorij, zamude pri plačilih, rizik konverzije in transferja), 
drugimi politično-socialnimi, vojnimi ter katastrofnimi riziki, 
z zavarovalnicami pa bo sodelovala pri zavarovanju teh 
Poslov pred komercialnimi riziki (plačila, prevzema, transport- 
nimi in manipulativnimi riziki), ki so seveda nedeljiv del vsa- 
kega izvoznega posla. S tem bo izvoznikom pomagala pri 
njihovem nastopu na posameznih trgih. Izdajala pa bo tudi 
razne oblike plačilnih in storitvenih garancij ter poroštev in to 
tudi za tuja vlaganja pri nas, s čimer bomo zagotovili tudi 
garancije in t.i. komercializacijo nekomercialnih rizikov, ki jih 
sicer zagotavlja že zakon o tujih vlaganjih ter v tujini olajšali 
Pridobivanje supergarancij za tuje vlagatelje. Za izboljšanje 
konkurenčne sposobnosti naših izvoznikov bo družba refi- 
nancirala tudi srednje in dolgoročne izvozne krćdite domačim 
osebam, lahko pa tudi tujim kupcem ali naročnikom blaga oz. 
storitev, in to za posle, ki jih bo tudi zavarovala. Ti posli bodo 
Predvsem izvoz opreme in transportnih sredstev, investicijska 
oela v tujini 'n drugi posli, ki se v mednarodni poslovni praksi 
Kreditirajo na srednji ali dolgi rok in že zaradi tega potrebujejo 

dl posebno zavarovanje, je pa za njih v sedanjih razmerah 
značilno, da jih obstoječe finančne institucije težko podpi- raJo. Nadalje bo družba v imenu in za račun države kot njen 
a9ent opravljala tehnična in strokovna opravila v zvezi 
£ re9resiranjem obresti na srednje in dolgoročne izvozne 
uredite. S tem bi našim izvoznikom omogočili večjo konku- 
renčnost tudi na področju kreditnih pogojev ter stabiliziranje * 
cenovnih pogojev njihove ponudbe. Družba pa v okviru razpo- 
°zljivih sredstev in v skladu s svojo poslovno politiko lahko 

sk'h tuc" do'9or°čne izvozne kredite za izvajanje investicij- ah del, izvoz opreme in transportnih sredstev v tujino. 
£ vsemi temi dejavnostmi bo družba omogočila tudi širši 
Pekter gospodarskega in finančnega sodelovanja sloven- 
Kega gospodarstva s tujimi partnerji. V zakonu so dejavnosti 

1 uzbe namenoma opredeljene široko. S tem bi se želeli 
ognitj težavam, ki bi nastale, če dejavnosti družbe z zako- 
om togo zakoličimo tako z ozirom na potrebe, finančne 
o^nosti, kot tudi z ozirom na razvoj oblik mednarodnega 

gospodarskega sodelovanja. Glede na potrebe in v bodočno- 
de 2a9°,ov|jena dodatna finančna sredstva družbe na trgu enarja in kapitala bomo lahko dejavnosti, njihov obseg ter 

Port°'6 ev' Pa ,u<*' ož"'' v skladu s cilji ekonomske politik® in poslovno politiko družbe, in to z njenimi splošnimi 
i kii in pravili. Torej bi glede na razpoložljiva sredstva, potrebe 
tj0i j?.ekonomske politike v splošnih aktih družbe natančno 
fin -' vrs,e P°slov. ki pridejo v poštev za zavarovanje in nanciranje, pogoje (roke, anuitete, obresti, višino potrebne 

komponente, višino premij, vrste rizikov, instrumente 
ni, k idr ). limite ter postopke. Glede na to, da pri regresira- 

obresti družba nastopa le kot agent države in da bo 
edstva za to vsako leto posebej treba zagotavljati v prora- 

p nu' Pa bo splošne pogoje in pravila le-tega določala 
Min na medresorska Komisija za pospeševanje izvoza pri nistrstvu za finance, ki bo za določene namene za posa- 
nia

2.ne Posle lahko določila tudi ugodnejše pogoje regresira- 
tran zarad' posebnih interesov prisotnosti na določenem 
bom P°sebnega državnega interesa ipd.). Pri pogojih pa se 
n.?

0 seveda morali držati harmoniziranih pravil, ki na tem 
aročju obstajajo v svetu. 

Večina držav ima ločene institucije za zavarovanje in krediti- 
ranje izvoza. Dejansko gre tu namreč za različne dejavnosti, ki 
delujejo bolj ali manj po svojih zakonitostih in pravnih osno- 
vah, imajo pa vendarle isti namen - izboljšati konkurenčno 
sposobnost ter povečati izvoz. Pri tem pa je treba tudi upošte- 
vati, da so finančni sistemi posameznih držav dokaj različni in 
rezultat njihovega razvoja ter da so sistemi spodbujanja 
izvoza, ki so jih posamezne države vzpostavljale in razvijale, 
upoštevali zatečeno stanje na tem področju in prakso njihovih 
obstoječih finančnih institucij, ob tem pa strukturo in potrebe 
njihovega gospodarstva in nenazadnje tudi možnosti. Zato 
teh modelov ne bi smeli nekritično presajati. Zaradi majhnosti 
slovenskega gospodarskega prostora, slabosti in obsega teh 
dejavnosti obstoječih bank in zavarovalnic pri srednje in dol- 
goročnih izvoznih poslih, transparentnosti politike spodbuja- 
nja izvoza ter racionalnosti, bi v našem primeru vse te dejav- 
nosti združili v eni instituciji. Tako se bo do določenega 
izvoznega projekta lahko vodila enotna politika, tako pri zava- 
rovanju kot financiranju, brez podvajanja in težav pri koordi- 
naciji. Družba bo namreč financirala le izvozne posle, ki jih bo 
predhodno zavarovala. Združene dejavnosti in kompleksna 
ponudba storitev omogoča večjo fleksibilnost družbe in 
boljše možnosti za doseganje širših gospodarskih, državnih 
interesov in predvsem boljše uresničevanje lastnih gospodar- 
skih ciljev ter s tem dosega večjo atraktivnost za angažiranje 
domačega in tujega kapitala za zavarovanje in financiranje 
izvoza. Za učinkovito opravljanje svoje osnovne dejavnosti bo 
družba opravljala tudi druge posle oz. spremljajoče dejavno- 
sti. Ti so predvsem najemanje kreditov doma in v tujini ter 
izdajanje in trgovanje z vrednostnimi papirji. V okviru svoje 
dejavnosti pa družba lahko opravlja tudi devizno-valutne 
posle in posle plačilnega prometa s tujino. Med viri sredstev 
za poslovanje družbe bi bil v začetku predvsem vplačani 
ustanovitveni kapital. Višina deleža države bo nominalno 
določena z odlokom vlade in to v okviru sredstev, ki so za te 
namene določena v proračunu Republike Slovenije. Zato 
odločanje o tem ni neposredno povezano s tem zakonom in 
nas zato tu ne zanima, ali bodo ta sredstva v proračunu 
zbrana iz davkov, procesa lastninjenja ali kako drugače. Na 
podlagi zagotovljenega deleža države, potreb ter na podlagi 
predhodno ugotovljenih interesov bank, zavarovalnic ter dru- 
gih domačih pravnih oseb, bi po kriterijih pripravljenosti ter 
obsega kreditnega oz. zavarovalnega poslovanja, pa tudi 
z ozirom na možne kontradikcije med interesi delničarjev in 
istočasno komitentov, v aktu o ustanovitvi določili višino 
deležev posameznih skupin ustanoviteljev (banke, zavaroval- 
nice, podjetja) in posameznih ustanoviteljev, ki bi na podlagi 
predpogodb vpisovali in vplačevali ostali ustanovitveni kapital 
podobno kot država. Delnice nadaljnjih izdaj pa bi poleg 
omenjenih lahko kupovali tudi drugi že omenjeni delničarji. 
Država pa bi potem seveda morala ohranjati svoj večinski 
delež. Poleg tega bo družba lahko izdajala tudi druge vred- 
nostne papirje ter najemala kredite doma in v tujini. 

Sredstva za zavarovanje se bodo zagotavljala predvsem iz 
zavarovalnih premij. Glede na dejstvo, da je ocena nekomerci- 
alnih rizikov zaradi njihove narave otežena, ti riziki pa so 
lahko precej veliki, negotovost pa je pri dolgoročnejših poslih 
večja, gre pri zavarovanju pred temi riziki za omejenost pre- 
mijskih prihodkov in neravnotežje med višino škod, maso 
premij in kumulacijo rizikov. Zato pri odločitvah o tem zavaro- 
vanju igrajo veliko vlogo razpoložljiva sredstva, omejene mož- 
nosti pozavarovanja pred temi riziki v tujini ter interes države, 
da razvija in podpira določeno mednarodno gospodarsko 
sodelovanje. Zato se v to zavarovanje v vseh razvitih gospo- 
darstvih vključuje država, zavarovanje pred nekomercialnimi 
riziki izvoza pa je tako ali drugače vključeno kot postavka 
v letne proračune teh držav, saj za te obveznosti institucij 
izvoznikom jamči država. Odškodnine bi se izplačevale iz 
varnostnih rezerv, oblikovanih iz zavarovalnih premij. Ker se 
v prvih letih ne bo moglo nabrati veliko teh sredstev bi 
Republika Slovenija družbi zagotovila začetna sredstva za 
oblikovanje varnostnih rezerv. Če pa nastalih škod, ki bi 
nastale zaradi nekomercialnih rizikov, ne bi bilo mogoče 
povrniti iz oblikovanih varnostnih rezerv, bi jih torej zagoto- 
vila država v proračunu. Vlada bo določala pogoje o uporabi 
in vračanju teh sredstev. 
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Prav tako bo treba v skladu z ekonomsko politiko v proračunu 
zagotavljati tudi sredstva za regresiranje obresti na srednje in 
dolgoročne izvozne kredite. Znesek teh sredstev se bo dolo- 
čal vsako leto posebej v proračunu. Družba bo kot profitna 
finančna organizacija poslovala po načelih likvidnosti, varno- 
sti in rentabilnosti. Pri svojem poslovanju se bo, razen pri 
zavarovanju, morala držati standardov, ki jih zakon povzema 
po direktivah ES. Tem standardom se bodo zaradi varnosti 
poslovanja morale prilagoditi tudi sorodne institucije za spod- 
bujanje izvoza v državah ES. Proces pa že poteka, čeprav je, 
kot že rečeno, zaradi vloge držav v takih institucijah, razmerje 
med bilančno vsoto in kapitalom lahko drugače pri takih 
institucijah bistveno višje kot pri drugih finančnih institucijah. 
Znesek celotne aktive in aktivnih izvenbilančnih postavk 
družbe, razporejenih in ponderiranih po stopnjah rizičnosti, 
tako ne bo smel presegati 12,5 kratnika njenega jamstvenega 
kapitala. Prav tako so iz direktiv ES in zakona o bankah in 
hranilnicah prevzeti tudi standardi o velikem in največjem 
možnem kreditu enemu posojilojemalcu, določbe o skupnem 
znesku vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev enemu poso- 
jilojemalcu in določbe o skupnem znesku velikih in največjih 
možnih kreditih. Glede na to, da gre tu za splošna pravila, je 
v zakonu določeno, da Banka Slovenije podrobneje opredeli 
posamezne oblike jamstvenega kapitala družbe, merila za 
upoštevanje deležev teh oblik pri določanju obsega jamstve- 
nega kapitala ter določi tudi merila za izvajanje določb 
zakona o standardih likvidnosti, varnosti, solventnosti in ren- 
tabilnosti poslovanja. Ob vsem tem je predpisana še ena 
zgornja meja, in sicer da obseg plasmajev (glavnic) družbe, ki 
izhajajo iz njenih osnovnih dejavnosti, razen zavarovanja, ne 
sme v nobenem trenutku preseči določene vrednosti - 1/4 
- izvoza slovenskega gospodarstva v preteklem letu, ugotov- 
ljenega po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 
Ob določanju rezerv proračuna namenjenih za morebitno 
izplačilo odškodnin pred nekomercialnimi riziki, če varnostne 
rezerve družbe ne bi zadostovale, pa se bo vsako leto določal 
tudi največji možni obseg obveznosti družbe iz zavarovalnih 
poslov. Vsi ti standardi poslovanja in predpisani limiti, pa tudi 
nadzor nad poslovanjem ter vloga države pri upravljanju 
družbe, so posebej predpisani tudi zaradi zakonskega jam- 
stva Republike Slovenije za obveznosti družbe. Država bo 
namreč jamčila za obveznosti družbe iz najemanja kreditov, 
izdanih vrednostnih papirjev ter za izpolnjevanje njenih 
obveznosti iz izdajanja garancij ter zavarovanj, ki presegajo 
jamstveni kapital družbe. S tem bo za spobujanje izvoza 
država družbi omogočala lažje in cenejše zadolževanje doma 
in v tujini, zagotovila sprejemljivost njenih garancij, taka jam- 
stva pa zahteva tudi narava zavarovanj pred nekomercialnimi 
riziki. Za periodične in letne obračune ter revizijo se bodo 
glede na dejavnost družbe uporabljale določbe zakona o ban- 
kah in hranilnicah, nadzor nad poslovanjem in spoštovanjem 
predpisanih pravil in standardov pa bo podobno kot pri dru- 
gih finančnih organizacijah opravljala Banka Slovenije ozi- 
roma Ministrstvo za finance. Glede nelikividnosti družbe 
veljajo prepovedi in ukrepi, ki so predvideni za druge nelik- 
vidne finančne organizacije. Podobno kot v zakonu o bankah 
in hranilnicah lahko Ministrstvo za finance od družbe zahteva 
potrebna poročila, poslovne informacije, poročilo o reviziji ter 
izredne preglede družbe. Če družba krši predpise pa lahko 
sprejme enake ukrepe kot so predvideni za banke po zakonu 
o bankah in hranilnicah. 

Družbo bodo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom 

upravljali delničarji. Glede na zakonska jamstva države za 
obveznosti družbe bo pri Ministrstvu za finance delovala 
Komisija za pospeševanje izvoza, ki bi jo sestavljali predstav- 
niki Ministrstva za finance, ministrstva pristojnega za indu- 
strijo, ministrstva pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva 
pristojnega za zunanjo trgovino, Banke Slovenije in Gospo- 
darske zbornice Slovenije. Komisijo bi lahko določil minister 
za finance. 

Ministrstvo za finance bo na predlog komisije družbi dajalo 
soglasja k njenim poslom kreditiranja in refinanciranja, W 
presegajo en milijon ter k poslom zavarovanja in izdaje garan- 
cij, ki presegajo tri milijone USD v tolarski protivrednosti. 
Poleg tega bo komisija pripravljala tudi predloge za izdajo 
zakonov o jamstvu države za zadolževanje družbe ter za 
izdajanje njenih garancij in vrednostnih papirjev v tujini. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za realizacijo tega zakona bo morala Republika Slovenija 
v letu I992 predvidoma zagotoviti približno 990 milijonov 
tolarjev (protivrednost 16 milijonov USD) in sicer za: 
1. ustanovitveni kapital: 
Glede na predviden obseg poslov, ki jih bo družba opravljala 
v prvih letih, se ocenjuje, da bi potrebni ustanovitveni kapi'3' 
znašal 1,7 milijarde tolarjev (30 milijonov USD). Od tega bo 
Republika Slovenija predvidoma vplačala 1/3 zneska v le'u 

I992, ostalo pa kasneje. 

2. regresiranje obresti: 
Republika Slovenija bi predvidoma morala vsako leto v prora- 
čunu zagotoviti sredstva za pribl. 50 %-no regresiranje obre- 
sti na izvozne kredite. Predlagatelj ocenjuje, da bi bilo v ta 
namen v letu I992 treba zagotoviti približno 300 milijonov 
tolarjev (5 milijonov USD), v kolikor bi dosegli predvideno 
dolgoročno kreditiranje izvoznih poslov v prvem letu v višini 
5 milijard tolarjev (85 milijonov USD). Uvedba, pogoji in višina 
tega regresiranja pa bo odvisna od razpoložljivih sredstev 
proračuna. 

3. varnostne rezerve: 
Predlagani osnutek zakona predvideva, da se varnostna 
rezerve za zavarovalne posle oblikujejo predvsem iz zavaro- 
valnih premij. Glede na dolgoročno naravo poslov, ki se bodo 
zavarovali in ki zahtevajo razporeditev plačevanja premij n*j 

' daljše obdobje, ni možno pričakovati večjih dohodkov od 
plačanih premij v prvih letih poslovanja družbe. Zato predla- 

gatelj meni, da bi morala Republika Slovenija v prvem le'" 
zagotoviti približno 60 milijonov tolarjev (I milijon USD) za 

začetne varnostne rezerve, kasneje pa verjetno vsaj še nadali' 
nja 2 milijona USD v tolarski protivrednosti. 

Ločeno od navedenih sredstev bo morala Republika Slovenij3 

v skladu s prevzetim zakonskim jamstvom za obveznosti 16 

družbe, vsako leto predvideti v proračunu določen znesek za 
oblikovanje proračunskih rezerv, s katerimi bi država v P'1' 
meru nezmožnosti plačevanja dolžnikov, katerih obveznos" 
bi presegle sredstva varnostne rezerve, poravnavala škodo 
Predlagatelj ocenjuje, da bo v družbi odvisno od obseg® 
poslovanja treba zaposliti približno 10 do 15 ljudi, za del® 
Komisije za pospeševanje izvoza pri Ministrstvu za finance Pa 

ne bo treba zagotavljati posebnih dodatnih sredstev. 

OSNUTEK ZAKONA o družbi za zavarovanje in financiranju izvoza Slovenije 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo ustanovitev, poslovanje in organi- 
zacija Družbe za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije. 

Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije je 
finančna organizacija za zavarovanje in financiranje izvoznih 

poslov ter za opravljanje drugih poslov, s katerimi se spod' 
buja in pospešuje ekonomske odnose s tujino. 

Za poslovanje družbe se uporabljajo določbe drugih predpi' 
sov, ki veljajo za podjetja, če s tem zakonom ni določen0 

drugače. 
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II. USTANOVITEV 6. člen 

2. člen 

Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: družba) se ustanovi kot delniška družba. 

Poleg Republike Slovenije so ustanovitelji družbe lahko tudi 
banke, zavarovalnice ter druge pravne osebe s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki vplačajo z aktom o ustanovitvi družbe 
določen del njenega ustanovitvenega kapitala. 

Delež Republike Slovenije v ustanovitvenem kapitalu družbe 
1® najmanj 51%. Znesek se določi z odlokom vlade v okviru 
sredstev določenih v proračunu Republike Slovenije. 

3. člen 

Družba se ustanovi na ustanovnem zboru, ki sprejme akt 
0 ustanovitvi in statut družbe, izvoli upravni odbor in nadzorni 
odbor ter imenuje direktorja družbe. 

Za akte iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona 
0 bankah in hranilnicah. 

4. člen 

Družba postane pravna oseba z vpisom v sodni register. 

Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo: 
'■ akt o ustanovitvi družbe, 

statut družbe, 
J dokaz o vplačanem delu ustanovitvenega kapitala družbe. 

"I- DEJAVNOSTI 

5. člen 

V skladu s cilji ekonomske politike, poslovno politiko, svojimi 
splošnimi akti ter v okviru razpoložljivih sredstev družba 
°Pravlja zlasti naslednje posle: 
'■ zavaruje posle izvoza in tujih vlaganj pred nekomercialnimi 
riziki ter z zavarovalnicami sodeluje pri zavarovanju teh 
Poslov pred komercialnimi riziki; 

izdaja garancije, avale in druge oblike poroštva pri srednje- 
ročnih in dolgoročnih poslih; 

financira srednjeročne in dolgoročne izvozne kredite Dank in drugih finančnih organizacij. 

Družba refinancira kredite predvsem pri naslednjih poslih, ki 
Hn predhodno zavaruje pred nekomercialnimi riziki: 
~ 'zvoz opreme in transportnih sredstev; 
~ 9radnja kompletnih objektov, izvajanje investicijskih del ter 
^°ntaža opreme v tujini; 
~ Posojanje in dajanje v zakup opreme ter transportnih sred- 
"ev v tujino; nakup blaga in storitev v tujini, s katerimi se poravnavajo 
er)atve do tujine. 

£°'eg tega družba lahko refinancira kredite tudi pri naslednjih 
Poslih, ki jih predhodno zavaruje pred nekomercialnimi riziki: 
~ izvoz trajnih potrošnih dobrin in proizvodov za posebne 
namene; 
~ dobava in prodaja blaga iz konsignacijskih skladišč v tujini; 
~ svetovanje, inženiring in nadzor v tujini. 

Družba lahko daje tudi dolgoročne izvozne kredite za izvaja- 
jte^ investicijskih del, izvoz opreme in transportnih sredstev 

Poslom kreditiranja in refinanciranja, ki presegajo en mili- 
' n ter k poslom zavarovanja in izdajanja garancij, ki prese- 
dajo tri milijone ameriških dolarjev v tolarski protivrednosti 

aie soglasje Ministrstvo za finance. 

stFtmeru P°večania jamstvenega kapitala družbe lahko Mini- stvo za finance določi višje zneske iz prejšnjega odstavka lt39a člena. 

Za opravljanje poslov iz prejšnjega člena družba opravlja tudi 
druge posle kot so najemanje kreditov ter izdaja in trgovanje 
z vrednostnimi papirji. V okviru svoje dejavnosti opravlja tudi 
devizno-valutne posle in posle plačilnega prometa s tujino. 

7. člen 

Družba sklepa posle iz prejšnjih členov v svojem imenu in za 
svoj račun, v svojem imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in 
za tuj račun. 4 

8. člen 

Družba v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja 
tehnična in strokovna opravila v zvezi z regresiranjem obresti 
na srednjeročne in dolgoročne izvozne kredite in druge posle, 
ki jih določajo posebni predpisi. 

Splošne pogoje in merila za regresiranje obresti na izvozne 
kredite določa Ministrstvo za finance. Pri posameznih poslih 
se lahko določijo ugodnejši pogoji za regresiranje obresti. 

IV. SREDSTVA 

9. člen 

Viri sredstev za poslovanje družbe so: 
1. vplačani ustanovitveni kapital; 
2. sredstva zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev; 
3. najeti krediti; 
4. drugi viri. 

10. člen 

Jamstveni kapital družbe obsega: 
1. vplačani ustanovitveni kapital; 
2. rezerve; 
3. druge oblike ustanovitvenega kapitala ter druge vire s kate- 
rimi družba neomejeno krije rizike in izgubo družbe za posle 
iz svoje dejavnosti, razen za posle zavarovanja pred nekomer- 
cialnimi riziki. 

11. člen 

Sredstva rezerv se oblikujejo predvsem iz dela dobička iz 
poslovanja družbe, razen iz zavarovalnih poslov. 

Sredstva rezerv se uporabljajo za odpis neizterljivih terjatev 
ter za kritje izgub iz poslovanja družbe. 

12. člen 

Varnostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz 
dela dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju 
zavarovanja. 

Začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv zagotovi 
družbi Republika Slovenija. 

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov ter 
v skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene. 

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih rezerv iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin 
iz naslova zavarovanja pred nekomercialnimi riziki Republika 
Slovenija. 

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz prejš- 
njega odstavka. 

V. POSLOVANJE 

13. člen 

Družba posluje po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilno- 
sti. 
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Družba v splošnih aktih določi pogoje in način ohranjanja 
realne vrednosti sredstev ter druge ukrepe za zaščito pred 
riziki njenega poslovanja. 

Družba je nelikvidna, če ni poravnala dospelih obveznosti. 

14. člen 

Družba mora obseg svojega poslovanja, razen zavarovalnih 
poslov, usklajevati tako, da znesek celotne aktive in aktivnih 
izvenbilančnih postavk, razporejenih in ponderiranih po stop- 
njah rizičnosti, ne presega 12,£kratnika njenega jamstvenega 
kapitala. 

Družba mora upoštevati določbe tega zakona o velikem in 
največjem možnem kreditu enemu posojilojemalcu, določbe 
o skupnem znesku vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev 
enemu posojilojemalcu in določbe o skupnem znesku velikih 
in največjih možnih kreditih. 

Za velik kredit po tem zakonu se šteje posamični kredit, druga 
posamična terjatev in jamstvo, dano enemu posojilojemalcu, 
ki presega 10% jamstvenega kapitala. 

Za največji možni kredit enemu posojilojemalcu po tem 
zakonu se šteje kredit iz prejšnjega odstavka, ki znaša 15% 
jamstvenega kapitala družbe. 

Skupni znesek vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev 
enemu posojilojemalcu ne sme presegati 30% jamstvenega 
kapitala družbe. 

Skupni znesek vseh velikih in največjih možnih kreditov ne 
sme presegati jamstvenega kapitala družbe. 

15. člen 

Banka Slovenije podrobneje opredeli posamezne oblike jam- 
stvenega kapitala družbe, merila za upoštevanje deležev teh 
oblik pri določanju obsega jamstvenega kapitala ter določi 
merila za izvajanje določb 14. člena tega zakona. 

16. člen 

Kontrolo nad izvajanjem 14. člena tega zakona opravlja Banka 
Slovenije. 

Pri opravljanju kontrole iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe o kontroli bank in hranilnic iz zakona 
o Banki Slovenije. 

20. člen 

Če je družba nelikvidna, ne sme izvrševati plačil, dajati in 
refinancirati kreditov, sklepati zavarovalnih poslov in izdajati 
jamstev. 

Ne glede na prejšnji odstavek, lahko nelikvidna družba oprav- 
lja plačila, za katera je realizirala jamstva. 

21. člen 

Ministrstvo za finance lahko zahteva: 
1. da družba predloži potrebna poročila in dodatne informa- 
cije o poslovanju družbe; 
2. poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni revi- 
ziji družbe; 
3. izredne preglede družbe. 

22. člen 

Če se pri opravljanju nadzora iz prejšnjega člena ugotovi, da 
družba krši predpise, lahko Ministrstvo za finance sprejme 
naslednje ukrepe: 
1. popolnoma ali delno prepove delavcem s posebnimi poo- 
blastili opravljanje poslov; 
2. imenuje nadzorno osebo, ki lahko odredi ukrepe iz prejš- 
njega člena tega zakona; 
3. zadrži delitev ali izplačilo dobička ter zmanjšanje ustanovi- 
tvenega kapitala družbe. 

Stroški nadzora, kadar se ugotovijo nepravilnosti pri poslova- 
nju, bremenijo družbo. 

Celotni obseg plasmajev družbe, ki izhajajo iz njenih osnov- 
nih dejavnosti, razen zavarovanja, ne sme v nobenem tre- 
nutku preseči 1/4 uradno ugotovljene vrednosti izvoza sloven- 
skega gospodarstva v preteklem letu. 

Znesek obveznosti iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na 
znesek glavnic, brez upoštevanja obresti in drugih stroškov. 

Ob določanju rezerv proračuna, ki se v skladu z 12. členom 
tega zakona uporabljajo v primeru izgub, ki presegajo var- 
nostne rezerve družbe, se vsako leto določa tudi največji 
možni obseg obveznosti družbe iz zavarovalnih poslov. 

VI. JAMSTVA 

17. člen 

Za obveznosti družbe iz najemanja kreditov, izdanih vrednost- 
nih papirjev ter za izpolnjevanje njenih pogodbenih obvezno- 
sti iz izdajanja garancij in zavarovanj, ki presegajo jamstveni 
kapital družbe, jamči Republika Slovenija s posebnimi zakoni. 

VII. NADZOR 

18. člen 

Za periodične in letne obračune ter revizijo računovodskih 
izkazov družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o bankah in hranilnicah. 

19. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona v okviru svojih pristojno- 
sti opravlja Ministrstvo za finance. 

VIII. UPRAVLJANJE 

23. člen 

Družbo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom upravljajo 
delničarji. 

Poleg ustanoviteljev so delničarji družbe lahko tudi domače 
fizične osebe ter tuje finančne organizacije. 

Skupni delež domačih fizičnih oseb iz prejšnjega odstavka ne 
sme presegati 20% ustanovitvenega kapitala družbe. Skupni 
delež tujih finančnih organizacij iz prejšnjega odstavka ne 
sme presegati 15% ustanovitvenega kapitala družbe. 

24. člen 

Organi družbe so: zbor družbe, upravni odbor in nadzorni 
odbor. 

Za pristojnosti organov iz prejšnjega odstavka veljajo določbe 
zakona o bankah in hranilnicah. 

25. člen 

Poslovodni organ družbe je direktor. 

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja družbe, 
določa statut družbe. 

Direktor in drugi zaposleni v družbi ne smejo biti člani uprav- 
nega in nadzornega odbora. 
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26. člen IX. KAZENSKE DOLOČBE 

Pristojnosti in odgovornosti organov družbe se podrobneje 
opredelijo v statutu družbe. 

IX. KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE IZVOZA 

27. člen 

Pri Ministrstvu za finance se ustanovi Komisija za pospeševa- 
nje izvoza (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo po en 
predstavnik ministrstva pristojnega za finance, ministrstva 
Pristojnega za industrijo, ministrstva pristojnega za zunanje 
zadeve, ministrstva pristojnega za-zunanjo trgovino, Banke 
Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, 

Komisija daje ministru za finance predloge za: 
1 • dajanje soglasij k poslom kreditiranja in refinanciranja po 5. 
odstavku 5. člena; 
2. določanje splošnih pogojev in meril za regresiranje obresti 
za izvozne kredite po 2. odstavku 8. člena tega zakona: 
3- pripravo zakona o prevzemu jamstva države za zadolževa- 
le družbe ter za izdajanje garancij in vrednostnih papirjev 
v 'ujini po 17. členu tega zakona. 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje družba 
za prekršek: 
1. če obsega svojega poslovanja ne opravlja v odvisnosti od 
višine jamstvenega kapitala družbe in če svojega poslovanja 
ne opravlja v skladu s pogoji iz 13., 14., 16. in 20. člena tega 
zakona; 
2. če so za člane upravnega in nadzornega odbora imenovane 
osebe v nasprotju z določbami 25. člena tega zakona; 
3. če sklepa posle v nasprotju z 27. členom tega zakona brez 
soglasja Komisije za pospeševanje izvoza. 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje tudi 
direktor družbe in drug delavec s posebnimi pooblastili 
v družbi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije se v skladu s 3. členom zakona o bankah in hranilni- 
ca h ureja ustanovitev, poslovanje in organizacija družbe kot 
"nančne organizacije za zavarovanje in financiranje izvoza. 

^ členih 2 do 4 je urejena ustanovitev delniške družbe. Usta- 
noviteljica je z 51% deležem Republika Slovenija, lahko pa so 
ustanovitelji tudi banke, zavarovalnice ter druge pravne osebe 
s sedežem v Republiki Sloveniji. 

V 5' členu so navedene dejavnosti družbe. Te so predvsem 
zayaroyanje poslov izvoza in tujih vlaganj pred nekomercial- 
nimi riziki, sodelovanje z zavarovalnicami pri zavarovanju 

komercialnimi riziki ter kreditiranje in refinanciranje 
idoločenih) srednjeročnih in dolgoročnih izvoznih poslov 
n katerim pa daje soglasje Ministrstvo za finance na predlog 
Posebne komisije. V primeru povečanja jamstvenega kapitala 
zhko Ministrstvo za finance določi tudi višje zneske od pred- 
videnih v tem členu. Poleg tega so navedeni še posli za katere 
01 družba lahko dajala dolgoročne kredite. 

^ 6- členu so omenjena opravila in drugi posli za učinkovito 
opravljanje osnovnih dejavnosti družbe. 

^ 7- členu zakon določa, da te posle opravlja družba v svojem 
/n.enu in za svoj račun, v svojem imenu in za tuj račun ter 

<ujem imenu in za tuj račun. Družba pa v imenu in za račun 
■ "ave opravlja tehnična in strokovna opravila v zvezi z regre- 

lranjem obresti na srednje in dolgoročne izvozne kredite ter 
udi druge posle, ki so ji lahko poverjeni na podlagi posebnih 

Predpisov (8. člen). 

V 9. členu zakon predvideva vire oz. način pridobivanja sred- 
'ev.za Poslovanje družbe. Poleg ustanovitvenega kapitala, ki 

9a bodo vplačali delničarji, in ki je potreben, da družba sploh 
acne poslovati, bo morala družba povečevati svoja sredstva 
a načine, ki so predvideni v tem členu. Prvenstveno bi se 
oralo dodatno pridobivanje sredstev zagotavljati z izdajo 

•ednostnih papirjev, bodisi za zadolževanje, bodisi za pove- 
°y*nie ustanovitvenega kapitala. Z drugimi viri v 4. točki so 

afrf ■ a predvsem sredstva republiškega proračuna, ki bi se 
o "Vrata v primeru vnovčitve jamstev, ki jih bo Republika menija za posle te družbe prevzela ter za regresiranje 
dr-f!'' za ^ar 130 srestva zagotavljala Republika Slovenija, užba pa bo tu samo agent države. 

q ®'c'adu s predlaganim konceptom, po katerem naj bi družba 
Pravljala tudi posle, ki spadajo v bančno poslovanje, /e 

predlagatelj v 10. členu povzel določbe o jamstvenem k ipitalu 
po zakonu o bankah in hranilnicah. 

V členih 11 in 12 se predvideva način oblikovanja in uporabe 
posameznih vrst jamstvenega kapitala, in sicer sredstev 
rezerv ter varnostnih rezerv za zavarovanje. Pri tem zakon 
določa, da začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv 
družbi, ki bo šele začela poslovati, zagotovi Republika Slove- 
nija. V 12. členu so posebej opredeljeni viri za posle zavarova- 
nja. To so predvsem zavarovalne premije, kar izhaja iz 
načelne opredelitve, da morajo biti posli zavarovanja in ostali 
posli družbe ločeni. Sredstva republiškega proračuna, ki se 
v tem členu predvidevajo za pokrivanje nekomercialnih rizi- 
kov v primeru, če varnostne rezerve ne zadostujejo, niso 
neomejena. Zato zakon dopušča, da Republika Slovenija 
vsako leto določa obseg sredstev za te namene, ob tem pa 
določa tudi največji možni obseg zavarovalnih poslov, ki bi jih 
Republika Slovenija prevzela v svoje breme. 

Funkcionalno naj bi bilo poslovanje družbe, podobno kot pri 
bankah, trajno podrejeno preverjanju varnosti in kvalitete 
poslovanja. Poslovanje družbe, razen opravljanja zavaroval- 
nih poslov, naj bi se odvijalo v odvisnosti od kapitala in 
sredstev s katerimi lahko družba neomejeno krije rizike. Zato 
že sam zakon vsebuje nekatera splošna merila, ki naj bi 
preprečevala pretirano koncentracijo rizika. Pri teh merilih so 
bili upoštevani mednarodni standardi, prevzeli tudi iz zakona 
o bankah in hranilnicah (14. člen). Ta merila za družbo 
podrobneje opredeli Banka Slovenije (15. člen). V 16. členu pa 
je predpisana še zgornja meja celotnega obsega plasmajev 
družbe, ki izhajajo iz njenih osnovnih dejavnosti. 

Za obveznosti družbe iz najemanja kreditov, izdanih vrednost- 
nih papirjev ter za izpolnjevanje njenih obveznosti iz izdajanja 
garancij in zavarovanj, ki presegajo jamstveni kapital družbe, 
jamči Republika Slovenija. S tem jamstvom bo družbi olajšan 
pristop do svežih sredstev in to tudi po ugodnejših pogojih, 
kar bo v posledici omogočalo večjo konkurenčnost naših 
izvoznikov, taka jamstva države pa bodo garancije družbe 
naredile sprejemljivejše, sicer pa taka jamstva države terja že 
sama narava nekomercialnih rizikov pred katerimi družba 
zavaruje. 

V skladu z obrazložitvijo k 10. členu predlagatelj v 18. do 20. 
členu za družbo predvideva enak postopek sestavljanja letnih 
in medletnih poročil, revizijo ter omejitve poslovanja v pri- 
meru nelikvidnosti, kot za banke. Ker bo poslovanje družbe 
kot subjekta, ki se ukvarja tudi z določenimi bančnimi posli, 
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imelo delno vpliv tudi na denarne agregate, se v 19. členu 
predvideva kontrola Banke Slovenije nad izvajanjem tistih 
določb zakona, ki bodo ta vpliv povzročile. 

Po vzoru razvitih držav sprejet koncept, da za posle tovrstne 
družbe jamči država z določenim delom svojih sredstev, po 
predlagateljevem mnenju zahteva tudi ustrezen državni nad- 
zor. Ta nadzor in posamezni ukrepi, če bi družba kršila pred- 
pise, se v 21. in 22. členu poverja Ministrstvu za finance, kot 
pristojnemu organu, ki upravlja s proračunskimi sredstvi in je 
kot tak pristojen, da oceni finančno stanje v družbi in po svoji 
presoji sprejme potrebne ukrepe. 

Družbo upravljajo delničarji in to neodvisno od zunanjih vpli- 
vov na tekoče poslovanje. V 23. členu zakon v korist domačih 
pravnih oseb, zlasti bank in zavarovalnic, omejuje višino usta- 
novitvenega kapitala, ki lahko pripada domačim fizičnim ose- 
bam na 20% skupnega ter v narodnogospodarskem interesu 
določa omejitev 15% skupnega ustanovitvenega kapitala, do 
katerega gre lahko delež tujih finančnih institucij. 

V 24., 25. in 26. členu pa zakon po vzoru zakona o bankah in 
hranilnicah vsebuje določbe o organih družbe. 

Zaradi kriterijev nadzora pri preprečevanju prevzemanja pre- 
velikih rizikov oz. disperzije rizika, se pri Ministrstvu za- 
finance po 27. členu ustanovi medresorska Komisija za 
pospeševanje izvoza. Komisija bo Ministrstvu za finance, 
zaradi omenjenega zakonskega jamstva države za obveznosti 
družbe, dajala predloge za pripravo zakonov za izdajo jamstev 
države za zadolževanje družbe, izdajanje garancij ter vred- 
nostnih papirjev v tujini. 

Omenjena komisija določa tudi splošne pogoje in pravila za 
regresiranje obresti na izvozne kredite. Pri posameznih poslih 
pa lahko zaradi posebnih interesov določi tudi ugodnejše 
pogoje regresiranja, seveda v skladu z za to namenjenimi 
sredstvi proračuna. 

Zakon po vzoru zakona o bankah in hranilnicah vsebuje tudi 
kazenske določbe. 

t 
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