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Predlog za izdajo zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ z osnutkom zakona - ESA 143
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in
minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, pomočnik direktorja Zavoda Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog za izdajo zakona o Skladu Republike Slovenije za
razvoj z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Matično
delovno telo bo zakon obravnavalo v prvi polovici meseca
septembra.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Skladu Republike
Slovenije za razvoj z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za razvoj
I. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA ZAKON
Veljavni zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni
list RS, št. 14/90) je dal pravne temelje inštituciji, ki je bila
ustanovljena konec 1990. leta. Oblika, pooblastila in pravni
status te organizacije ne ustrezajo popolnoma potrebam
osnutka zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. V času
od njenega nastanka pa do sedanjega predlaganega osnutka
pa je imenovana inštitucija izključno delovala na področju
preoblikovanja družbenega kapitala, kolikor so to dopuščala
njena pooblastila.
II. CILJI, KI NAJ SE DOSEŽEJO S PREDLAGANIM
OSNUTKOM ZAKONA
Cilj zakona je prilagoditi položaj, status in pooblastila Sklada
Republike Slovenije za razvoj, v skladu s predlogom za izdajo
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Upoštevajoč dosedanje razprave na področju preoblikovanja
in privatizacije in razprave o inštitucijah, ki naj bi bile za ta
postopek zadolžene, je predlagatelj zasnoval Sklad Republike
Slovenije za razvoj kot delniško družbo.
Edini ustanovitelj je Republika Slovenija, ki prevzame vse
delnice Sklada. Republika Slovenija ustanovi Sklad za razpolaganje in upravljanje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij ter drugih dejavnosti in zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in v procesu prestrukturiranja podjetij in
bank v Republiki Sloveniji.
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Dosedanja sredstva, ki so se stekala v obstoječi Sklad, so po
sedanjem zakonu predstavljala trajno vlogo republike v tem
Skladu. S preoblikovanjem Sklada v delniško družbo se ta
trajna vloga spreminja v vplačilo za osnovno glavnico Sklada,
ki je opredeljena na 1.000,000.000 tolarjev. Preostanek te
trajne vloge naj gre v rezerve Sklada.
Sklad se v celoti financira kot navadna delniška družba iz
sredstev tekočega poslovanja. Konec leta tako kot vse delniške družbe izkaže zaključno poročilo, ki pa ga sprejema
skupščina Sklada.
Skupščina Sklada bo kot pri vseh delniških družbah sestavljena iz delničarjev, vendar osnutek predvideva, ca dokler je
lastnik tega Sklada samo Republika Slovenija, prevzema
vlogo skupščine vlada Republike Slovenije. S tsm je tudi
celotno poslovanje Sklada postavljeno pod naczor, poleg
tega pa je nadzor nad finančnim poslovanjem zagotovljen
tudi z obveznimi pregledi organizacije, pooblaščene za opravljanje ekonomsko finančne revizije.
Sklad ima upravni odbor, ki ga imenuje skupščina, upravni
odbor pa imenuje direktorja Sklada ob soglasju vlade Republike Slovenije.
Glede na že ustanovljeni in uveljavljeni Sklad se v osnutku
predlaga, naj se sedanji Sklad Republike Slovenij« za razvoj
preoblikuje v delniško družbo, Sklad Republike Slovenije za
razvoj, brez prenehanja pravne kontinuitete. Sklad nora v 60
dneh uskladiti svoje akte.
IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Osnutek zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj ne
obremenjuje dodatno finančih sredstev iz proračuna republike.

poročevalec

OSNUTEK ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za razvoj
1. člen
(1) Ta zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti
Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).
2. člen
(1) Sklad je pravna oseba.
(2) Sklad je delniška družba.
(3) Firma Sklada je:
Sklad Republike Slovenije za razvoj.
'(4) Sedež Sklada je v Ljubljani, Dunajska 104.
3. člen

- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu,
- imenuje in razrešuje upravni odbor Sklada,
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom sklada.
8. člen
(1) Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih
imenuje skupščina Sklada iz vrst priznanih strokovnjakov.
9. člen
(1) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga
imenuje in razrešuje upravni odbor Sklada. Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Vlada Republike Slovenije.
10. člen

(1) Sklad opravlja naslednje dejavnosti:
- upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij in v postopkih prestrukturiranja podjetij in
bank,
- drugih dejavnosti v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakonom o denacionalizaciji in z drugimi
predpisi.

(1) Sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina Sklada.
(2) S statutom se podrobneje določijo:
- področje delovanja Sklada,
- organizacija in način poslovanja Sklada,
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada,
- pooblastila za zastopanje in predstavljanje Sklada,
- mandat članov upravnega odbora in direktorja,
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Sklada.

4. člen

11. člen

(1) Osnovna glavnica Sklada znaša 1.000.000.000 tolarjev in je
razdeljena na delnice.
(2) Delnice so navadne in dajejo lastniku glasovalno pravico,
pravico do dividende, ter pravico do preostanka vrednosti
premoženja Sklada v primeru njegove likvidacije. Vrsto, število in nominalno vrednost delnic, rok in način njihove izročitve ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic določi statut ali
Skupščina Sklada s posebnim sklepom.
(3) Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Sklada pridobi
vse delnice Sklada.

(1) Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je bil ustanovljen
v skladu z zakonom o Skladu Republike Slovenije za razvoj
(Uradni list RS, št. 14/90), nadaljuje delo kot Sklad Republike
Slovenije za razvoj po tem zakonu.
(2) Sklad uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
(3) Republika Slovenija vplača osnovno glavnico Sklada tako,
da zamenja svojo trajno vlogo v dosedanjem Skladu za delnice v Skladu po tem zakonu v razmerju nominalnih vrednosti.
(4) Preostanek trajne vloge nad vrednostjo ustanovne glavnice se razporedi v rezerve Sklada.
(5) Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada, vlogo
skupščine Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
(6) Do sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz
privatizacije Sklad investira najmanj 30% likvidnih sredstev
v obveznice Republike Slovenije.

5. člen
(1) Sklad lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z drugimi
domačimi in tujimi finančnimi institucijami.
(2) Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih
naložb domači ali tuji pravni osebi.
(3) Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja organizacija,
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.
6. člen
(1) Organa Sklada sta skupščina in upravi odbor.
7. člen
(1) Skupščina:
- sprejema finančni načrt Sklada,

poročevalec

12. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 14/
90).
13. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Predlog za izdajo zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PODJETIJ z osnutkom zakona
- ESA 677
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PODJETIJ Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in
minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, pomočnik direktorja Zavoda Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog za izdajo zakona o Agenciji Republike Slovenje za
prestrukturiranje in privatizacijo podjetij z osnutkom zakona
bosta obravnavali Komisija za preobrazbo družbene in
zadružne lastnine kot matično delovno telo in Zakonodajno
pravna komisija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo
predvidoma v prvi polovici septembra.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo podjetij
I. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA ZAKON
Veljavni zakon o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove
podjetij (Uradni list RS, št. 14/90) je dal pravne temelje instituciji, ki je bila ustanovljena konec 1990 leta. Oblika, pooblastila
in pravni status te organizacije ne ustrezajo popolnoma potrebam osnutka zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
V času od njenega nastanka pa do sedanjega osnutka pa je
imenovana inštitucija izključno delovala na področju preoblikovanja, kolikor so dopuščala njena pooblastila.
II. CILJI, KI NAJ SE DOSEŽEJO S PREDLAGANIM
OSNUTKOM ZAKONA
Cilj zakona je urediti položaj, status in pooblastila Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo podjetij kot samostojne institucije, v skladu s predlogom za izdajo zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Upoštevajoč dosedanje razprave na področju preoblikovanja
in privatizacije in razprave o institucijah, ki naj bi bile za ta
postopek zadolžene, je predlagatelj zasnoval Agencijo za
prestrukturiranje podjetij in privatizacijo kot javni zavod.
Ustanovitelj Agencije je Republika Slovenija, ki jo ustanovi za
opravljanje strokovnih in drugih nalog v zvezi s privatizacijo,
lastninskim preoblikovanjem podjetij in prestrukturiranjem
podjetij in bank v Republiki Sloveniji.
Za izdajanje listin, v zvezi z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in drugimi predpisi, ki urejajo to tematiko, daje
osnutek Agenciji javna pooblastila. Agencija lahko opravlja
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tudi druge svetovalne, promocijske in izobraževalne storitve
iz svojega delokroga.
Predvideno je povezovanje te institucije na mednarodni ravni,
saj je dosedanja Agencija dosegla vidne rezultate na tem
področju, kar krepi njeno strokovnost.
Nadzor nad delom Agencije opravlja v celoti njen ustanovitelj
preko imenovanja Sveta Agencije, ki kadarkoli lahko zahteva
revizijo poslovanja Agencije po pristojnih institucijah. Svet
Agencije tudi sprejema zaključni račun in postavlja direktorja,
za kar pa mora imeti soglasje vlade Republike Slovenije.
Agencija se financira v tistem delu, kjer izvaja javna pooglastila iz proračuna, za ostala opravljena dela pa lahko zaračunava svoje storitve. Prav tako se lahko financira iz mednarodnih dotacij ali pomoči.
V primeru, da nastanejo pri izvajanju javnih pooblastil izredni
dejanski stroški, lahko Svet Agencije sklene, da take stroške
nosi podjetje samo.
Glavne pristojnosti sveta so opredeljene že v samem osnutku,
natančneje pa so v statutu Agencije.
Poleg Sveta ima Agencija še specializirane komisije, katerih
uspešno delovanje se je izkazalo že v sedanji Agenciji.
Zaradi nujnosti sistematičnega in poenotenega nadzora nad
privatizacijo ter razvoja vseh postopkov, povezanih z njo, je
mnenje predlagatelja, naj to delo v začektu opravlja ena
institucija. Kasneje je možna regionalizacija po Sloveniji ob
predpogoju usposobljenih kadrov, ki bi take institucije lahko
vodili.
V osnutku se predlaga, da se obstoječa Agencija preoblikuje
poročevalec

v Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij, brez
prenehanja pravne kontinuitete. Svoje akte mora uskladiti
v 60 dneh.

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Agencija za privatizacijo in prestrukturiranje podjetij se bo
financirala iz proračuna v delu, kjer bo izvajala javna pooblastila. Stroške postopkov, ki bodo prekomerni, pa bodo po
sklepu sveta Agencije nosila podjetja sama.

OSNUTEK ZAKONA o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo podjetij
1. člen
C) Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, pravice in obveznosti
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. člen
0) Agencija je pravna oseba.

o lastninskem preoblikovanju podjetij in tem zakonom;
- daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- organizira in pospešuje izobraževanje oziroma strokovno
izpolnjevanje na področju privatizacije;
- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preoblikovanju v konkretnih primerih;
- opravlja druge posle v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in drugimi predpisi

(2) Agencija je javni zavod.
6. člen

(3), Ime zavoda je:
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in
Privatizacijo podjetij
(4) Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 104.
3. člen
(1) Dejavnost Agencija je opravljanje strokovnih in drugih
nalog v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem
Podjetij z družbenim kapitalom po zakonu o lastninskem
Preoblikovanju podjetij in naloge, povezane s prestrukturiranjem podjetij in bank za potrebe Vlade Republike Slovenije
v skladu z njenim programom.
(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, predstavitvene, izobraževalne in druge strokovne storitve v skladu z zakonom.
4. člen
C) Pri opravljanju dejavnosti ima Agencija javna pooblastila
za izdajanje listin po zakonu o lastninskem preoblikovanju
Podjetij.
5. člen
(1) Agencija v okviru dejavnosti za potrebe Vlade Republike
Slovenije:
~ organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja
Podjetij, njihovega premoženja in uspešnosti poslovanja oziroma organizira pripravo takih analiz;
~ predlaga sanacijske aktivnosti v zvezi s finančnim prestrukturiranjem podjetij;
~ presoja in sprejema programe za finančno prestrukturiranje podjetij;
~ sodeluje z Agencijo za sanacijo bank Republik Slovenije
v
Procesih sanacije bank;
~ vodi evidence in statistike s svojega delovnega področja;
~ opravlja druge posle v zvezi z prestrukturiranjem podjetij
'h
bank za potrebe Vlade Republike Slovenije v skladu z njeni
rn programom.
[2) Agencija v okviru dejavnosti v zvezi s privatizacijo in
'astninskim preoblikovanjem podjetij:
~ organizira, izvaja, pospešuje in spremlja privatizacijo
v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in podzakonskimi akti s tega področja;
~ daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij,
določa
standarde in načela za ocenjevanje vrednosti podjetij
ln
opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij v skladu z zakonom
Poročevalec

(1) Pri opravljanju svojih dejavnosti Agencija sodeluje
z domačimi, tujimi in mednarodnimi strokovnjaki in organizacijami.
7. člen
(1) Vlada Republike Slovenije daje soglasje:
- k zaključnemu računu Agencije s poročilom o delu Agencije,
- k finančnemu načrtu za delovanje Agencije s programom
dela Agencije.
8. člen
(1) Organ upravljanja Agencije je svet Agencije, ki ima predsednika in šest članov.
(2) Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije iz vrst priznanih strokovnjakov.
9. člen
(1) Svet Agencije:
- sprejema zaključni račun Agencije s poročilom o delu
Agencije,- sprejema finančni načrt za delovanje Agencije s programom dela Agencije,
- odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o načinu kritja eventuelnega primanjkljaja sredstev za delo Agencije,
- sprejema statut in druge akte Agencije,
- ustanavlja komisije Agencije,
- pooblašča direktorja, komisije in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za opravljanje določenih nalog.
- opravlja druge zadeve v skladu s statutom.
(2) Svet Agencije lahko zahteva revizijo poslovanja Agencije,
ki jo opravi tuja ali domača inštitucija, pooblaščena za revizijo
poslovanja.
10. člen
(1) Agencijo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in razrešuje svet Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije
11. člen
(1) Za opravljanje strokovnih nalog ima Agencija komisije.
(2) Svet Agencije ustanovi komisije in določi sestavo, naloge
in čas trajanja delovanja komisij.
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12. člen

sti iz druge in pete alinee prvega odstavka ter prve alinee
drugega odstavka 5. člena tega zakona.

(1) Agencija ima statut, ki ga sprejema sveta Agencije ob
soglasju Vlade Republike Slovenije.

14. člen

(2) S statutom se podrobneje določijo:
- ime in sedež Agencije,
- organizacija in način poslovanja Agencije,
- organi Agencije in njihove pravice, obveznosti in pristojnosti,
- pooblastila za zastopanje in predstavljanje Agencije,
- mandat članov sveta in drugih organov Agencije,
- druga pomembnejša vprašanje v zvezi s poslovanjem
Agencije.
13. člen

(1) Agencija Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, ki je
bila ustanovljena z zakonom o Agenciji Republike Slovenije
za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS, št. 14/90), nadaljuje delo
kot Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij po tem zakonu.
(2) Agencija uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
15. člen

(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na
podlagi finančnega načrta:
- iz sredstev republiškega proračuna,
- iz dotacij domačih in tujih organizacij,
- s plačili za storitve po prvi alinei prvega odstavka in po
drugi, četrti, peti in šesti alinei drugega odstavka 5. člena tega
zakona.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni
list RS, št. 14/90).

(2) Agencija zaračunava podjetjem na podlagi sklepa sveta
dejanske stroške, ki nastajajo pri opravljanju nienih dejavno-

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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16. člen

poročevalec

Osnutek zakona o NOTARIATU - ESA 525
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 določila besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O NOTARIATU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov-

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali
- Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in minister za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje in upravo.

Osnutek zakona o notariatu bosta obravnavala Odbor za
pravosodje in upravo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo v prvi polovici septembra.
Za obravnavo osnutka zakona o notariatu so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

POVZETEK
V okviru demokratičnega razvoja bo v našem pravnem
redu Republike Slovenije potrebno obnoviti tudi institucije, namenjene zagotavljanju pravne varnosti v poslovanju civilnopravnih subjektov, tako pravnih kot fizičnih
oseb. V ta namen se predlaga uzakonitev notariata, ki je
na slovenskih tleh obstajal vse od druge polovice prejšnjega stoletja do leta 1944, ko je bil ukinjen z odlokom
ANVOJ-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 zahodnoevropskim ureditvam v smislu funkcioniranja prostega 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 delokrogom, 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 zmanjšan|e obsega dela nekaterih državnih organov
(zlasti sodišč). Zaradi svoje narave bo predstavljala
bistven prispevek k izboljšanju pravne varnosti.

OSNUTEK ZAKONA o notariatu
I. POGLAVJE: TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Notariat je javna služba, katere delovno področje in pooblastila 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
9a zakona javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine
v hr
ambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim
osebam ali državnim organom in opravljajo po-nalogu sodišč
zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu.
Ie

Poročevalec

3. člen
Notarske listine so: notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila.
Notarske listine in njihovi odpravki so javne listine, če so bile
upoštevane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju
vse bistvene formalnosti, določene v tem zakonu.
4. člen
Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne obveznosti
dovoljena poravnava in če zavezanec soglaša z neposredno
izvršljivostjo notarskega zapisa.
N

5. 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
7

notarsko listino, sestavljeno pri njem.
Kadar opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena, ima
notar pravice in dolžnosti ter odgovarja kot odvetnik.
Notar ne sme zastopati 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 pošteno
in vestno v skladu s predpisi.
Notar odgovarja stranki za škodo, povzročeno s kršitvijo dolžnosti ali pooblastil, določenih s tem zakonom.
Notar sme odkloniti uradno poslovanje samo iz razlogov,
navedenih v tem zakonu.
7. člen
Ob pogoju vzajemnosti ima notarska listina, izdana v tuji
državi, v Republiki Sloveniji enako pravno veljavo kot notarska 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 Slovenije, 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:
1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
4. da je opravil pravniški državni izpit,
5. da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomiran pravnik,
od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno leto pri
sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu,
6. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje notarskega
poklica,
7. da aktivno obvlada slovenski jezik,
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za
opravljanje notarskega poklica.
Ne glede na 1. točko 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. točke prvega odstavka tega člena
izpolnjuje tudi oseba, ki je pravniško delo opravljala pri
notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami javnega pravobranilstva v tuji državi, če je takšno delo koristno
za usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Republiki Sloveniji.
Šteje se, da pogoj iz 5. točke izpolnjuje tudi oseba, ki je
opravljala najmanj pet let poklic odvetnika ali funkcijo sodnika na pravdnem ali nepravdnem področju.
Pogoja iz 6. točke ne izpolnjuje, kdor je v kazenskem
postopku ali je bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, dokler trajajo pravne posledice
obsodbe, ali kdor se obnaša tako, da je mogoče na podlagi
njegovega ravnanja utemeljeno soditi, da ne bo pošteno in
vestno opravljal notarskega poklica.
8

9. člen
Z notariatom je nezdružljivo opravljanje odvetništva ali katerekoli plačane službe oziroma funkcije, razen službe visokošolskega 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 predlog Notarske zbornice Slovenije.
Razpis prostega notarskega mesta objavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izbiro kandidatov, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje, opravi Notarska zbornica Slovenije. Za vsako razpisano
prosto notarsko mesto predlaga za imenovanje ministru, pristojnemu za pravosodje, tri kandidate.
Minister, pristojen za pravosodje lahko na utemeljen predlog
Notarske zbornice Slovenije imenuje notarja na drugo prosto
mesto brez razpisa.
Zoper odločbo o imenovanju notarja ni pritožbe.
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 gospodarskim 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 zbornice 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.
V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na
zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača
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 strankam po obligacijskih predpisih.
poročevalec

Najnižjo zavarovalno vsoto določi v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za pravosodje, Notarska zbornica Slovenije.
Notar je dolžan zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega
člena v 30 dneh vskladiti z zavarovalno vsoto iz prejšnjega
odstavka.
15. člen
Pred prisego si mora notar priskrbeti pečat in žig. Pečat in žig
morata vsebovati grb Republike Slovenije, ime in priimek
notarja, naziv notarskega mesta in ime kraja, v katerem ima
notar sedež.
Odtis pečata in žiga iz prejšnjega odstavka ter faksimile notarjevega podpisa overi predsednik temeljnega sodišča, na
območju katerega ima sedež. Overjena odtisa pečata in žiga
ter overjeni notarjev podpis deponira predsednik sodišča pri
Notarski zbornici Slovenije.

O izpraznitvi notarskega mesta zaradi razlogov iz prvega
odstavka tega člena 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 pravosodje, temeljno sodišče pa, če je notar nastopil poslovanje
zunaj območja tega sodišča.
Ugotovitveno odločbo izda minister, pristojen za pravosodje.
Zoper odločbo ni pritožbe.
III. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE O NOTARSKEM
POSLOVANJU
20. člen

16. člen

Notar mora imeti svojo pisarno v kraju, kjer je sedež njegovega notarskega mesta.

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

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

z

Prisega se glasi: »Prisegam, da bom spoštoval pravni red
Republike Slovenije in notarski poklic opravljal vestno,
pošteno in nepristransko.«
17. člen
Notarska zbornica Slovenije določi in objavi datum nastopa
Poslovanja notarja v Uradnem listu Republike Slovenije
Potem, ko prejme kopijo zapisnika o prisegi.
18. člen
Notar, ki je bil imenovan na drugo notarsko mesto, nastopi
Poslovanje na tem mestu potem, ko sta odtisa pečata in žiga
"er overjen notarjev podpis deponirani po 15. členu tega
zakona in ko Notarska zbornica Slovenije objavi začetek njegovega
poslovanja na tem notarskem mestu v smislu 17.
C|
ena tega zakona.
19. člen
Notar izgubi status notarja:
i- će umre.
fie pisno izjavi, da ne želi več opravljati notarskega poklica;
• ce sprejme plačano službo ali se vpiše v imenik odvetnikov
4 čeL);preneha biti državljan Republike Slovenije, pa ni izpollen pogoj iz drugega odstavka 8. člena tega zakona:
• ce deloma ali popolnoma izgubi poslovno sposobnost;
■ ce je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja
na
hiujso
■« ratkazen,
^n' dolžnosti,
zapora
šestih ukrep
mesecev,
ali na
ali če mu jekazen
izrečen
varnostni
prepovedi
Pravljanja notarskega poklica;
i' brez utemeljenega razloga ne začne poslovati z dnem, ki
g določen kot začetek nastopa poslovanja (17.61.);
onPovijanja
'e disciplinsko
z ukrepom odvzema pravice
notarskegakaznovan
poslovanja.
dejstvo iz prvega odstavka tega člena nastopi:
2 ?dnem smrti;
3 ^ Pisna izjava prispe k Notarski zbornici Slovenije;
odvetnik"1 nas,opa sluil3e oziroma z dnem vpisa v imenik
^pravnomočnostjo odločbe o prenehanju državljanstva
nos,iPraVn0mOČnos,'° sklePa 0 odvzemu poslovne sposob7 ® Pravnomočnostjo' kazenske sodbe;
p- dnem, ko bi moral začeti poslovati;
Pravnomočnostjo odločbe disciplinskega organa;
Poročevalec

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 notarskem mestu.
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 izvenzakonski 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, ali
skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udeleženca ali njegov pooblaščenec.
Notarska listina, sestavljena v nasprotju z 21. členom ali prvim
odstavkom 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 protipravno 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.
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.
O odklonitvi poslovanja odloča na pritožbo stranke Notarska
zbornica Slovenije.
9

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
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 preiskavi, izdani v kazenskem postopku.

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

i

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 posameznih določb zakona ali drugega predpisa, na katerega se sklicuje listina.
33. člen

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

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 besedila, se šteje za neobstoječ.

27. člen

34. člen

Notar ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden
proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri
opravljanju notarskega poklica, brez poprejšnjega dovoljenja
senata treh sodnikov sodišča druge stopnje na območju
sodišča prve stopnje, pri katerem se vodi postopek.

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

O odreditvi pripora sodišče obvesti Notarsko zbornico Slovenije.
28. člen

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.

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

35. člen

Pečat in žig mora skrbno varovati pred dostopnostjo tretjim
osebam. Če. notarju pečat ali žig izgine ali ga izgubi, mora
o tem brez odlašanja obvestiti Notarsko zbornico Slovenije.

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

Novi pečat in žig, ki se morata po obliki razlikovati od prejšnjih, notar lahko uporablja po overitvi odtisov po 15. členu
tega zakona.
Enako velja, če je treba spremeniti vsebi' nečata in žigazaradi spremembe notarjevega imena ali sedeža (notarskega
mesta).
Če se prejšnji pečat ali žig 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 drugem odstavku
15. člena tega zakona.

Če obsega listina več pol, morajo biti vse pole prešite z jamstvenikom, 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 notarske listine pred podpisi.
36. člen

29. člen

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

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

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

30. člen
Če je pri sestavljanju notarske listine sodeloval drugi notar, je
enako odgovoren za spoštovanje predpisov.
V primeru iz prejšnjega odstavka vodi poslovanje tisti notar,
na katerega so se obrnile za sestavo listine stranke. Ta notar
listino sestavi, podpiše, pečati in hrani. Po določbah o podpisih jo podpiše tudi drugi notar.
31. člen
Notarske listine morajo biti pisane na papir, ki glede formata
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in kakovosti ustreza standardom, določenim z aktom Notarske zbornice Slovenije.

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 ali žig.
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 udeleporočevalec

ženec na listino svoj ročni znak, kar potrdita priči oziroma
>. drugi notar s svojim podpisom.
Priči iz prejšnjega odstavka izbere udeleženec.
li
i

38. člen
če na notarski listini ni podpisa in pečata ali žiga notarja, ki je
listino sestavil, takšna listina nima pravnega učinka javne
, listine.
Posledice ostalih kršitev določb 31. do 37. člena tega zakona
za verodostojnost notarske listine oceni sodišče, če ta zakon
določa drugače.
■V. 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
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.
če je pri sestavljanju listine udeležena gluha ali nema stranka,
ki ne zna brati, mora pri sestavljanju listine razen zapisnih prič
sodelovati tudi 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.

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 odobrili;
6. datum, če je potrebno tudi uro, in kraj sestave notarskega
zapisa;
7. podpise oseb, navedenih v točki 1. in 2., tega odstavka ter
pečat ali žig 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
zapisa, oziroma, če je ta izročen, na njegovem overjenem
prepisu, ki ga hrani notar.
44. člen
Udeleženci smejo dodati notarskemu zapisu pooblastila in
druge priloge v izvirniku ali prepisu. Le-te mora izdajatelj
potrditi v notarskem zapisu, sicer ne dobijo večje verodostojnosti, 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
Notarski 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.

41. člen

46. člen

Notarsko listino morajo stranke in drugi udeleženci podpisati
Pričo notarja.

Oporoke, sestavljene v obliki notarskega zapisa po ustni izjavi
oporočitelja in pi?: .oporoke, ki se izročijo notarju z notarskim zapisom, imžrio enake pravne učinke kot sodne oporoke.

v

če je listina podpisana brez prisotnosti notarja, mora oseba,
ki jo je podpisala, podpis potrditi vpičo notarja kot lastnoročen. 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
jzjave volje ter jih odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali
dvoumnih izjav, zaradi katerih bi moglo priti do pravd ali
'*Podbojnosti. Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora
^nesti
v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila,
da
na strankam v zvezi z njimi.
Drugi oddelek: Notarski zapisi o pravnih poslih
L-^sebina notarskega zapisa
43. člen
Notarski zapis mora vsebovati:
• Priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in
"Jegov sedež;
^ priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev
Pravnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in tolPoročevalec

Pri sestavljanju notarskega zapisa o oporoki, o odpovedi
neuvedenem dedovanju in o dednopravnih pogodbah se upoštevajo vse splošne in posebne določbe o notarskem poslovanju, zlasti čl. 42.
Oporočitelju mora notar izdati potrdilo o tem, da se pri
notarju hrani njegova oporoka.
47. člen
V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji
pravni posli:
1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema,
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. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
pogodbe o dosmrtnem preživljanju in sporazumi o odpovedi
neuvedenem dedovanju,
6. darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti,
7. kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice,
8. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti
sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
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48. člen
Pravni posli iz 47. čl. tega zakona, ki niso sklenjeni v obliki
notarskega zapisa, niso veljavni.
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.
3. Zapisne priče in tolmač
51. člen
Pri sestavljanju notarskih zapisov morata sodelovati dve
zapisni priči:
1. če se sklepajo pravni posli iz 5. točke 47. člena tega zakona,
darilna pogodba za primer smrti ali sestavlja oporoka;
2. če kateri od udeležencev pravnega posla ne obvlada uradnega 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 ozi12

roma drugi notar navzoče najkasneje takrat, ko notar bere
udeležencem vsebino notarskega zapisa in ko ga le-ti podpisujejo.
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 podpisati 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 zaznamek 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 podlagi 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 odlašanja 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.
poročevalec

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 sestavljena po določbah 61. do 70. člena tega zakona.
Overjanje prepisov
6!. člen
Notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom, če
obvlada jezik, v katerem je listina spisana.
Prepis se mora ujemati z listino v vseh njenih pisnih podrobnostih, 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
Jj^tr9ana, poškodovana ali sicer po zunanjem videzu sumNotar 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 kakšnim sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati ter koleki
I® opremljena; kje se po njegovi vednosti ali po strankinem
zatrdilu nahaja izvirnik.
je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta
vnesti v prepis.
'
Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz
Popisa razvidno, kateri deli izvirnika so ostali neprepisani.
Overitve prepisov se ne vpisujejo v notarski vpisnik.

Če notar stranke ne pozna osebno, ugotovi njeno istovetnost
kot določa 39. člen.
Overitev se vpiše na izvirno listino z navedbo, kako je bila
ugotovljena istovetnost ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni
znak 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
o overitvah in potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine
in ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na
katerega se listina nanaša. Določbe 23. člena se glede overitev podpisov po notarju ne uporabljajo. Prav tako se ne
uporabljajo določbe predpisov, ki overitev podpisov vežejo na
izpolnitev določenih pogojev.
VARIANTA: Zadnji odstavek se črta.
65. člen
Če 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

'

Čas, ko je bila listina predložena na vpogled notarju ali vpričo
njega tretji osebi, se potrdi na listini z navedbo dneva, meseca
in leta ter, na zahtevo stranke, tudi ure.
Če stranka zahteva, se mora ugotoviti istovetnost osebe, ki je
listino predložila na vpogled in osebe, kateri je listina predložena. V tem primeru se potrditveni klavzuli dodajo navedbe iz
39. člena tega zakona.
Potrditev, da oseba živi, in potrditev drugih dejstev
67. člen

62. člen
Ob overjanju izpiskov iz trgovinskih ali poslovnih knjig mora
notar primerjati izpisek z zadevnimi postavkami izvirne knjige
2•er v overitveni klavzuli navesti, da se izpisek natančno ujema
njimi.
Overitve izpiskov iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo
notarski vpisnik.

v

Overjanje prevodov

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

63. člen
|^"ar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če
.jna status stalnega sodnega tolmača po predpisih, ki ureja
/nenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina
P evedena iz uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga
0pravil sam a,i e
n„
® 9a j® preizkusil in ga spoznal za pravilna.

Na zahtevo upravičene osebe sme notar potrditi tudi druga
dejstva, kot so: seznanitev druge stranke z opominom, odpovedjo, 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.

Overitve prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik.

Potrditve o dejstvih iz prejšnjega odstavka mora sestaviti
notar v obliki zapisnika, v katerem navede kraj in čas, v katerem 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.

Overjanje podpisov

Potrjevanje sklepov organov upravljanja

n rev
mr»rnik
°d morata biti združena na isti listini; če to ni
te' P
' se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odstav„,9?
K
35. člena tega zakona.

64. člen

69. člen

Podrl' S?3le is,ino
P0,rd',ia' dac,a,a
i® stranka
vpričo njega lastnoročno
nan
Podn a ro
' n znak
"
j° svoj ročni znak, ali da je
kot s '' ^ '
' j® ž® na listini, vpričo njega priznala

Če je notar poklican, da bi potrdil sklepe organov upravljanja
podjetij, zadrug ali drugih pravnih oseb, mora navesti v zapisniku dan in čas seje, opisati potek seje, kolikor je to
pomembno za presojo pravilnosti postopkov, ter zapisati

Poročevalec
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sklepe, ki so bili na seji sprejeti. Prav tako mora izpričati
druga dejstva, kadar tako zahteva zakon.

stranka vloži predlog za izdajo ponovnega odpravka pri pristojnem sodišču (3. točka 74. člena).

Zapisnik podpiše tudi oseba, ki je predsedovala seji organa.

76. člen

Na zahtevo kateregakoli udeleženca seje mora notar ugotoviti
tudi osebno istovetnost predsedujočega in drugih udeležencev seje ter to navesti v zapisniku.

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.

Protesti

77. člen
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 zapuščinskega 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 premoženja v hrambo notarju ali drugi zanesljivi osebi.

Overjeni in navadni prepisi notarskega zapisa se izdajajo
osebam, naštetim v 73. členu in njihovim zakonitim zastopnikom 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. členu.
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 zaznamuje na odpravku ali prepisu.
Potrdila in izpiski

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.
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, obsežen 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 primerih, 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 ponovnega 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
14
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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 izpuščeni.
Vsebina in oblika odpravkov in prepisov
81. člen
Odpravek in prepis se morata z izvirnikom dobesedno ujemati. 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 notarskih zapisov se morajo priložiti prepisi prilog tega zapisa.
Overitvena 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
poročevalec

ni na njem podpisa in pečata notarja.

istovetnosti prejemnika (39. člen).

Posledice ostalih prekršitev določb 81. do 83. člena tega
zakona za verodostojnost odpravka oceni sodišče.

Prejemnik potrdi prejem na zapisniku o prevzemu ali v knjigi
pologov.

Zaznamek o izdajanju odpravkov

90. člen

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.

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 deponenta.

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.

Položitev pri notarju nima pravnih učinkov sodnega depozita.

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.

91. člen

Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za primere, kadar prevzame notar po nalogu sodišča zapuščinske
listine, denar, vrednostne papirje ali dragocenosti.
V. POGLAVJE: HRAMBA LISTIN IN VODENJE 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
varnem mestu v svoji pisarni, ali v bančnem sefu, ločeno od
drugih spisov.
Če sta listino sestavila dva ali več notarjev, jo mora hraniti
notar, ki jo je pečatil (30. člen).
93. člen

Ob prevzemu listine sestavi notar zapisnik, ki mora vsebovati
kraj in čas prevzema, priimek in ime, poklic in prebivališče
'istega, ki je listino predal (deponenta), označbo listine, v kakšen namen je bila položena in komu naj se izroči, podpis
deponenta ter podpis in uradni pečat notarja.

Ko notar izve, da je oseba, katere oporoka je med njegovimi
spisi, umrla ali proglašena za mrtvo, mora poslati pristojnemu
zapuščinskemu sodišču izvirnik oporoke ali notarskega
zapisa o položitvi pisne oporoke in o tem napraviti zaznamek
v spisu, kjer je bil hranjen izvirnik.

Listina se lahko pošlje notarju s pismom, ki nadomešča zapisnik.

94. člen

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
državnim organom.
Će ni prevzem zaznamovan v notarskem zapisu, se ob prevzemu 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
'*iavo, kako ravnati s prevzetimi stvarmi.
Gotovina in vrednostni papirji se lahko notarju pošljejo
Pismom, ki nadomešča zapisnik.

s

Notar izda stranki o prevzemu potrdilo.
89. člen
Povzeti denar in vrednostne papirje hrani notar v posebnem
oju, na katerem zapiše predmet in strankino ime.

0v

prevzeti denar in vrednostne papirje mora notar nemudoma
ločiti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprejšnji ugotovitvi
Poročevalec
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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 notarskih spisov ter vpisnikov, knjig in evidenc, ki se vodijo po
določbah tega zakona in predpisih drugega odstavka prejšnjega 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 notarskim pečatom in žigom 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 sestavljajo 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
15

umre. V tem primeru je zavezanec za izročitev notarjev zakonec 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 drugega 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 poslujočega notarja opravlja predsednik zbornice ali od njega pooblaščeni notar, ki je član organa upravljanja zbornice.
VII. POGLAVJE: NOTARSKI KANDIDATI IN
NADOMEŠČANJE NOTARJEV

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. točke prvega odstavka 8.
člena tega zakona.
104. člen
Namestnik vodi notarsko pisarno v imenu in za račun odsotnega notarja.
Če namestnik in notar medsebojnega 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
pečat in žig nadomeščanega notarja.
VIII. POGLAVJE: NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
106. člen
Notarji, postavljeni po tem zakonu, se obvezno združujejo
v Notarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
Zbornica je pravna 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.

100. člen

107. člen

Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. 3. in 4. točke
prvega odstavka 8. člena tega zakona, se lahko zaradi pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata usposablja
pri notarju kot notarski kandidat.

Zbornica skrbi za ugled in verodostojnost notariata ter
zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov.

Notar je dolžan omogočiti notarskemu kandidatu usposabljanje 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 drugega 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 zaposlen, opravljati vse posle notarja, ne sme pa sestavljati notarskih 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 odškodninsko in disciplinsko.
103. člen
Če je notar na dopustu, zdravstveno ali drugače dlje časa
zadržan ali če je suspendiran, ga mora nadomeščati v njegovem uradnem poslovanju drugi notar (začasni namestnik).
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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 zbornice in njenih organov ter zadeve iz njene pristojnosti. Skupščina voli izvršni in nadzorni odbor ter predsednika zbornice.
Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, ki
imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor sorazmerno 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 namestnika;
- 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.
poročevalec

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.

rih se mora ali sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati
notarski poklic oziroma prakso, lahko disciplinski organ
notarju ali notarskemu kandidatu izreče začasno prepoved
opravljanja poklica oziroma prakse.
Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega
postopka, vendar največ tri mesece.

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.

V disciplinskem postopku proti notarju oziroma notarskemu
kandidatu se smiselno uporabljajo določbe zakona o odvetništvu.

111. člen

117. člen

Neposredni nadzor nad uradnim poslovanjem notarja oziroma začasnega namestnika opravlja Notarska zbornica Slovenije.

Notarju, ki je izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki
zahtevapoklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije
opravljanje notariata miruje.

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 denarjem, vrednostnimi papirji in dragocenostmi, ter notarju naložiti, kar je treba, da poslovanje vskladi s predpisi oziroma
dokumentacijo spravi v red.

Opravljanje notariata miruje tudi notarju, ki mu je bil izrečena
kazen zapora v trajanju do šest mesecev ter notarju, ki mu je
bil izrečen disciplinski ukrep suspenz uradnega poslovanja
(3. točka drugi odstavek 113. člen) za čas, dokler ti ukrepi
trajajo.

112. člen

116. člen

X. POGLAVJE: MIROVANJE POSLOVANJA

V primerih iz prvega in drugega odstavka določi začasnega
namestnika v smislu prvega odstavka 103. člena tega zakona
Notarska zbornica Slovenije.

Notar ali notarski kandidat sta disciplinsko odgovorna, če pri
svojem poslovanju kršita določbe tega zakona oziroma drugih predpisov ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnita
ugled ali verodostojnost notariata.

Začasni namestnik iz prejšnjega odstavka vodi uradno poslovanje in podpisuje listine v svojem imenu in za svoj račun.

Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo krnitev ugleda in
verodostojnosti notariata.

118. člen

113. 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.

V disciplinskih postopkih proti notarjem in notarskim kandidatom se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. denarna kazen;
3. suspenz uradnega poslovanja za dobo največ šestih mesecev;
4. odvzem pravice opravljati notarski poklic oziroma odvzem
pravice opravljanja prakse pri notarju.
Denarna kazen se sme izreči v mejah razpona, ki ga določi
zbornica s svojim aktom.
Odvzem pravice opravljati notarski poklic se lahko izreče za
dobo do pet let, odvzem pravice opravljanja prakse pri notarju
pa za dobo do treh let.
114. člen

XI. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prvih 30 notarjev imenuje državni zbor Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
119. člen
Dokler ne bodo podane možnosti za izpolnjevanje pogoja
o dveletnem pravniškem delu pri notarju (5. točka 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 točke prvega odstavka 8. člena tega
zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit.

Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notarski poklic
oziroma odvzem pravice opravljanja prakse pri notarju se
mora izreči:
1- če je kljub obstoju zakonskega zadržka z zvijačo dosegel
imenovanje za notarja oziroma postavitev za notarskega
namestnika
ali kandidata;
2
- če kljub prepovedi opravljanja poklica oziroma prakse
nadaljuje z notarskim poslovanjem;

Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno
delovati potem, ko nastopi uradno poslovanje po tem zakonu
najmanj trideset notarjev.

Disciplinski ukrep iz prvega odstavka tega člena se sme izreči
samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju notarskega
Poklica oz. prakse, zaradi katerih notar oz. notarski kandidat
ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notarskega poklica.

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 konstituiranja organov zbornice minister, pristojen za pravosodje.

115. člen
će je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi kate-

Začasno tarifo o nagrajevanju notarjev predpiše minister,
pristojen za pravosodje, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Poročevalec

120. člen

Prvo sejo skupščine skliče najstarejši izmed notarjev iz
prvega odstavka tega člena.
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121. 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 od dneva uveljavitve 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, tretji in četrti odstavek 137. 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.

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v mesecu
marcu 1992 sprejela predlog za izdajo zakona o notariatu ter
naložila predlagatelju, da pripravi osnutek zakona o notariatu,
s tem, da prouči in ustrezno upošteva stališča, mnenja in
pripombe delovnih teles skupščine ter predloge poslancev in
drugih institucij.
Predlagatelj je v osnutku zakona o notariatu upošteval večino
pravno-tehničnih oziroma redakcijskih pripomb, prav tako je
sprejel pripombo o potrebnosti uskladitve določb tega
zakona z zakonom o odvetništvu, zlasti na mestih, kjer sta obe
instituciji primerljivi, upošteval pa je tudi tiste vsebinske pripombe, ki so po njegovi oceni utemeljene, hkrati pa ne posegajo v osnovni koncept zakona.
Zakonodajna materija, s katero naj bi bil v Republiki Sloveniji
ponovno uveden notariat in urejeno notarsko poslovanje,
obsega 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 notarskih listin ter delokrog notariata, preostali del pa na organizacijo notariata in notarske zbornice, nadzor nad delom ter na
ureditev prehodnega režima oziroma režima prenosa določenih pravnih opravil z državnih organov na notarje.
Osnutek zakona je pripravljen na enakih temeljnih načelih,
kot veljajo za zakonodajno ureditev notariata v tistih državah,
ki poznajo notariat t.i. latinskega tipa. Ta načela so zlasti:
samostojnost opravljanja notariata, izvajanje notariata kot
javnega pooblastila za izdajanje določenih vrst javnih listin,
nepristransko upoštevanje interesov vseh udeležencev pravnih poslov, načelo poklicne tajnosti, neposredna izvršljivost
določenih notarskih aktov, možnost opravljanja določenih
procesnih opravil po nalogu sodišča, postavljanje notarjev
z aktom državnega organa in avtonomija notarske zbornice.
V prvem poglavju (členi 1 do 7) je opredeljen status notariata
kot javne službe, delokrog notarjev, vrste in pravna narava
notarskih 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 rešitve, 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 storitev, med katere spadajo tudi opravila notariata kot svobodnega poklica. V tem poglavju je dodano v primerjavi s tezami
le določilo v 6. členu osnutka, po katerem notar ne sme
odkloniti uradnega poslovanja, če za to niso podani zakonski
razlogi. Notar kot nosilec javnih pooblastil namreč nima pravice do proste izbire strank.
Drugo poglavje (členi 8 do 19) ureja pogoje za imenovanje
notarjev, pravila združljivosti oziroma nezdružljivosti notariata z drugimi poklici ali dejavnostmi, način imenovanja notarjev, določanje števila in sedežev notarskih mest, območje
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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.
- 154., 155., 156., 157., in 158. člen zakona o nepravdnem
postopku (Ur. list SRS, št. 30/86),
122. člen
Za dokončanje zadev, ki so bile do poteka roka iz prejšnjega
člena predložene pristojnim sodiščem oziroma upravnim
organom, so pristojni ti organi.
123. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

uradnega poslovanja notarjev, jezik uradnega poslovanja,
zavarovanje notarja za škodo, za katero odgovarja strankam,
notarski uradni pečat in podpis, zaprisego, objavo nastopa
notarjevega poslovanja ter razloge in način prenehanja statusa 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 sestavljene 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 pravnih
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 storitvah ter da po drugi strani ne predstavlja preskromne mreže
notarskih mest, kar bi bilo povezano z nepotrebnim potovanjem 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 notarjevega podpisa ter pečatov. Notarjeva samostojnost v poslovanju, 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
o razrešitvi notarja služijo zagotovitvi verodostojnosti notarskega poslovanja oziroma notarskih listin.
V tem poglavju je predlagatelj dopolnil 8. in 19. člen, ki
določata pogoje za imenovanje notarja in pogoje za izgubo
statusa notarja, tako, da je ti določbi deloma uskladil z ustreznimi v zakonu o odvetništvu, pri čemer so seveda upoštevane
vsa razlike, ki izhajajo iz značilnosti vloge in statusa ene
oziroma druge institucije. Predlagatelj je sprejel pripombo
Zakonodajno-pravne komisije in izpustil določilo, po katerem bi pogoje glede zahtevane pravniške prakse za imenovanje za notarja izpolnjeval tudi redni oz. izredni profesor civilnega prava, saj se strinja s stališčem, da so določene praktične izkušnje za opravljanje notarskega poklica nepogrešljive.
Ugodeno je tudi pripombi, da naj ugotovitveno odločbo
o izgubi statusa notarja izda minister, pristojen za pravosodje,
ker minister notarje tudi imenuje.
Na postopek imenovanja notarja je bilo več pripomb, od
zahteve, da naj bi vse ingerence pri imenovanju imela notarska zbornica (podobno kot pri odvetnikih), pa do predlogov,
da naj se postopek imenovanja z določitvijo dodatnih kriterijev čim bolj objektivizira. Predlagatelj je ohranil določbo, da
notarja imenuje minister, pristojen za pravosodje. Notariat je
opredeljen kot svoboden poklic, vendar specifičen v tem
smislu, da mu zakon daje javna pooblastila, notarskim listinam pa moč javnih listin, in notarjem hkrati določa tudi njihov
delokrog, kar bo v končni posledici pomenilo prenos določenega kroga opravil z državnih organov oz. sodišč na notarje.
poročevalec

Predlagatelj meni, da je vendarle najprimerneje, če se ohrani
rešitev, po kateri notarje imenuje minister, ki po svoji ustavni
in zakonski opredelitvi odgovarja za urejanje določenih vprašanj s področja pravosodja, ne pa n.pr. skupščina oziroma
državni zbor, saj ne gre za imenovanje nosilcev določene veje
oblasti. Predlagatelj pa je postopek imenovanja notarjev
objektiviziral tako, da v 10. členu osnutka predlaga, da notarja
imenuje minister, pristojen za pravosodje, na predlog notarske zbornice, pri čemer je le tej dana pomembnejša vloga pri
izbiri notarja. Posebej pa je v prehodnih določbah predlagan
režim imenovanja prve skupine notarjev, ki bo nosila največje
breme vzpostavitve institucije notariata, v zvezi z predlagalno
funkcijo glede imenovanja notarjev pa imela tudi precejšen
vpliv na nadaljnjo kadrovsko sestavo zbornice. Zato je v 118.
členu predlagano, da prvih 30 notarjev na predlog ministra,
pristojnega za pravosodje, imenuje državni zbor Republike
Slovenije.
Predlagatelj ni sprejel pripombe Zakonodajno-pravne komisije, da bi notar prisegel pred ministrom, ker meni, da je
prisega pred predsednikom višjega sodišča v skladu s konceptom zakona, po katerem notarja sicer imenuje minister,
nadaljna
opravila pred nastopom uradnega poslovanja pa so
v
Pristojnosti sodišča oziroma notarske zbornice, ki izpeljeta
postopek do konca (sklenitev zavarovalne pogodbe, prisega,
depozit pečata in podpisa, objava datuma nastopa uradnega
Poslovanja). Takšna ureditev je tudi iz čisto tehničnih razlo9ov smotrnejša.
Upoštevana
je bila pripomba, da notar lahko sestavlja listine
v
tujem jeziku samo, če izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo za
sodnega tolmača (13. člen). Ta pogoj pa se zahteva samo pri
sestavljanju listin in pri overjanju prevodov (63. člen), kjer je
Potrebna stroga obličnost in natančnost, ni pa nujen pri
Prevajanju listine (4. odstavek 13. čl.) in pri sporazumevanju
z udeležencem pravnega posla, ki ne razume uradnega jezika
(55. člen).
^ 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
ortake, kot jih poznajo notarski zakoni držav evropskega kontinentalnega 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 neomejeno 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
ln
Strtega poglavja osnutka zakona, bistveni razlog poslovala notariata. Po navedenih lastnostih notarskega poslovanja
se notariat n.pr. pomembno razlikuje od odvetništva, v katerem 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 preventivno, saj glede pravnih poslov, sklenjenih oziroma zapisanih
v
obliki notarskih listin, praviloma ne sme prihajati do sporov
me
d strankami oziroma udeleženci posla. Zaradi te kvalitete
notarskih listin zakon tudi predvideva oziroma dopušča možnost, da se v obliko notarskega zapisa, ki je najpomembnejša
rsta notarskih listin, lahko preobrazijo tudi tisti zasebnoPra\/ni posli, katerih sklepanje v obliki notarskega zapisa ni
ovezno (49. in 50. člen). Uspešnejši naknadni dokazljivosti
Pravnih
poslov, sklenjenih v obliki notarskega zapisa ter enoJrfnskih izjav volje, podanih v isti obliki, so namenjene zlasti
0 za sn,
te h očbe
P' h pričah oziroma tolmaču (51. do 56. člen)
J:?
° hrambi notarskih zapisov oziroma drugih notar. " listin (57. do 59. člen). Glede na to, da zakon predvideva,
Doiin°tarSl<e zaP'se hrani praviloma notar je v osnutku
oni?' prepisov
urejen intudi
režim notarskih
izdajanja listin.
in vsebina odpravkov,
votrdil,
izpiskov
Predlagatelj je upošteval pripombo, da je potrebno tudi
Poročevalec

notarju zagotoviti določeno imuniteto v zvezi z njegovim
opravljanjem poklica, zato je v 27. členu osnutka predlagano,
da notar ne sme biti priprt brez poprejšnjega dovoljenja
senata treh sodnikov sodišča druge stopnje, če gre za kazenski postopek, ki je uveden proti notarju zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem njegovega poklica.
Zaradi zagotavljanja pravne varnosti strank osnutek predvideva, da bi morale biti določene vrste pravnih poslov v prihodnje 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 dednopravne pogodbe, darilne
obljube in darilne pogodbe za primer smrti ter kupne
pogodbe s pridržkom lastninske pravice, s čemer bo notarjevo poslovanje bistveno zmanjšalo možnosti naknadnih sporov v zvezi s temi pravnimi posli. Osnutek predvideva, da bodo
tudi drugi zakoni predpisali obvezno sklepanje določenih
pravnih oslov v obliki notarskega zapisa (točka 8). 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.
Rešitvam, predlaganim v 47. členu, je bila v skupščinski
obravnavi predloga za izdajo zakona in tez za zakon o notariatu, namenjena obširna obravnava. Odbor za pravosodje in
upravo je podvomil v utemeljenost obveznega sklepanja dednopravnih in darilnih pogodb za primer smrti, ter pogodb
o prometu s kmetijskimi zemljišči, v obliki notarskih zapisov,
ker se lahko po njegovem mnenju enako kvalitetno sklepajo
pred odvetniki. Predlagatelj pripombe odbora ni sprejel. Ne
dvomi sicer v to, da v 47. členu naštete pogodbe lahko enako
strokovno sestavijo tudi odvetniki, vendar pa so odvetniki
zastopniki posamičnih strank in s tem njihovih interesov, ki so
nujno različni oziroma nasprotujoči, tudi, če med strankama,
ki sklepata pogodbo (še) ni spora. Notarji pa zastopajo javni
interes, ki se kaže v posebni skrbi države pri urejanju posebno
občutljivih razmerij. Predlagatelj se je pri naštevanju pogodb
v 47. členu, ki morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa,
odločil predvsem za tiste, ki so tudi po dosedanjem pravu pod
posebnim režimom. Tako se posebna oblika (sklenitev
pogodbe pred sodnikom ali overitev pogodbe po sodniku)
zahteva pri darilnih obljubah in darilnih pogodbah za primer
smrti, pri sporazumu o razdelitvi skupnega premoženja
zakoncev v času trajanja zakonske zveze in ob razvezi, medsebojnih premoženjsko-pravnih poslih med zakoncema, pri
odpovedi neuvedenemu dedovanju, pri pogodbi o dosmrtnem
preživljanju ter pri sporazumu o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja. Javno overjeno listino zahteva tudi zakon
o obligacijskih razmerjih v 540. členu pri kupni pogodbi
s pridržkom lastninske pravice.
Večina v 47. členu naštetih pogodb (pod točko 1, 5, 6 in 7) je
torej po veljavnem pravu pod posebnim varstvom države. Za
veljavnost teh pogodb je predvojni notarski zakon predpisoval obliko notarskega zapisa, z odpravo notariata pa so te
pogodbe prešle v pristojnost sodišč. Predlagatelj jih
v osnutku zakona o notariatu spet »vrača« notarjem in zato
v prehodnih določbah ukinja določbe področnih zakonov,
v katerih se predpisuje sodna overitev za posamične vrste
pogodb.
Predlagatelj se je odločil za obliko notarskega zapisa pri
pogodbah o prometu s kmetijskimi zemljišči, pri pogodbah
o razpolaganju s premoženjem mladoletnih oseb in pogodbah o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta
poslovna sposobnost, ker predpisi v Republiki Sloveniji zagotavljajo posebno varstvo tem osebam oziroma kmetijskim
zemljiščem in so se naštete pogodbe zaradi večje pravne
varnosti tradicionalno sklepale pred notarji. Predlagatelj pri
pogodbah pod tč. 2,3 in 4 ni posegel v področno zakonodajo,
ki nudi dodatne mehanizme za zaščito teh razmerij.
Predlagatelj poudarja, da se javni interes za sklepanje v 47.
členu naštetih pogodb kaže predsem v zagotovitvi preventive,
to je v zmanjšanju možnosti, da pride do medsebojnih sporov,
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izvirajočih iz teh pogodb, ki so zaradi občutljivosti razmerij, ki
jih urejajo, še posebej boleči, zapleteni in dolgotrajni.
Da lahko stranke tudi druge pravne posle sklepajo v obliki
notarskega zapisa, je iz osnutka jasno (5., 49., 50. čl.), zato
predlagatelj pripombe, da je to potrebno v zakonu izrecno
zapisati, ni sprejel.
Spremenjen je 51. člen osnutka in sicer tako, da je zmanjšano
število pravnih poslov, pri katerih morata sodelovati zapisni
priči. Zaradi siceršnje visoke verodostojnosti notarskih zapisov širjenje kroga teh poslov ni potrebno.
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 organov na notarja bo predstavljal znatno razbremenitev temeljnih
sodišč, ki letno opravijo cca 100.000 overitev. Nadaljnjo razbremenitev 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 zbornici 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. Smisel 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 strokovno usposobljenost in izkušnje, ki so nujne za samostojno
opravljanje tega poklica. Nadaljnje določbe tega poglavja
zagotavljajo neprekinjeno poslovanje notarske pisarne v primeru notarjeve odsotnosti ali zadržanosti.
Predzadnja tri poglavja osnutka urejajo organizacijska vprašanja notariata in sicer položaj, organizacijo in vlogo Notarske zbornice Slovenije (členi 106 do 108), nadzor nad opravljanjem notariata in disciplinsko odgovornost notarjev (členi
109 do 116) ter začasno odložitev poslovanja zaradi nezdružljivosti funkcij (člen 117). 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. V skladu
s pripombami je predlagatelj v poglavju o disciplinski odgovornosti v členih 113, 114 in 116 podrobneje uredil pogoje za
izrekanje disciplinskih ukrepov ter postopek za izrekanje dis-
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ciplinskih ukrepov. Pri slednjem se je odločil za sklicevanje na
ureditev, kot je predlagana v zakonu o odvetništvu, ker meni,
da ni posebnih razlogov za specifično ureditev disciplinskega
postopka za notarje oziroma notarske kandidate.
Prehodne določbe osnutka zakona (členi 118 do 123) 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 zahteva začasen začetni odstop od zakonskega pogoja glede
strokovnega usposabljanja pri notarju (119. člen). Prav tako
bo treba na novo oblikovati notarsko zbornico (120. člen) ter
šele v določeni dobi po uveljavitvi zakona prenesti na notarje
določen del njihovega delokroga (121. člen) in izdati nujne
podzakonske predpise in druge akte (drugi odstavek 94.
člena, 95. člen, 118. člen in četrti odstavek 120. člena).
V prehodnih določbah je spremenjen 118. člen, ki določa
drugačen postopek imenovanja prvih 30 notarjev, kar je bilo
že obrazloženo. Dopolnjen je tudi 121. člen, ki zaradi prenosa
določenih opravil na notarje, razveljavlja ustrezne določbe
zakonov, na katerih področja posega notarsko poslovanje.
Predlagatelj se zaveda, da takšna rešitev z zakonodajno-tehničnega vidika ni najbolj primerna, vendar pa je v sedanji
situaciji edino mogoča. V izključno področje notarskega
poslovanja tako preidejo poleg pogodb iz 47. člena osnutka
tudi protesti menic in čekov, overitve podpisov, pisave in
prepisov, razen v stvareh z mednarodnim elementom, hramba
listin, delno pa popis in cenitev premoženja v zapuščinskih
zadevah ter zavarovanje zapuščine (kar lahko opravi tudi
delavec sodišča oziroma pri zavarovanju zapuščine druga
zanesljiva oseba).
Glede na to, da predlagani zakon za današnje generacije
pravnikov in drugih državljanov predstavlja določeno novost,
se v končni določbi (123. člen) predlaga daljši rok uveljavitve.
Ta je potreben tudi zato, ker bo njegovo izvajanje zahtevalo
znatne priprave tako pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, kot tudi pri nekaterih drugih upravnih organih in pri
sodiščih, po drugi strani pa tudi pri osebah, ki bodo kandidirale za imenovanje prve povojne generacije slovenskih notarjev, nosilcev plemenitega, a zahtevnega svobodnega pravniškega poklica.
Izvajanje predlaganega zakona v celoti temelji na individualnem plačevanju notarske dejavnosti, zato za njegovo izvedbo
ne bodo potrebna proračunska sredstva republike oziroma
drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ker je notarsko poslovanje po svoji naravi preventivnega značaja, se bo na
področju, ki ga bo pokrivala dejavnost notariata, po oceni
predlagatelja zmanjšalo število sodnih sporov. Prav tako bo
s sodišč in nekaterih drugih državnih organov po določbah
predlaganega zakona prenešenih nekaj vrst uradnih opravil,
zlasti v zvezi s sklepanjem določenih pravnih poslov, sestavljanjem oporok in overjanjem listin, kar bo imelo za posledico
zmanjšanje obsega potrebnih sredstev za delovanje teh organov. Po drugi strani bo sicer s prenosom teh opravil na
notarje zmanjšan tudi priliv dohodkov iz naslov sodnih oziroma upravnih taks, vendar predlagatelj ocenjuje, da bo to
zmanjšanje v celoti kompenzirano z znižanjem potrebnih
sredstev za delo navedenih organov, saj dohodki od sodnih
oziroma upravnih taks praviloma ne pokrivajo stroškov za
opravo zadevnih uradnih opravil. Zagotavljanje sredstev za
uradne prostore, opremo in druge pogoje opravljanja notarske dejavnosti je v celoti prepuščeno osebam, ki bodo to
dejavnost opravljale kot notarji, saj gre, gledano z vidika
materialne strani, za zasebno opravljanje poklica, za katerega
mora nosilec zagotoviti materialne pogoje sam.
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Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
0 PREKRŠKIH s predlogom zakona - ESA 674
Vlada Republike Slovenije je na 11. seii 17/7-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH S PREDLOGOM
ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem 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 gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona ter glede na nujnost uskladitve posameznih
določb v zakonu z Ustavo Republike Slovenije in drugimi
predpisi in nujnost uskladitve tolarskih zneskov v tehi
zakonu in drugih predpisih, ki določajo prekrške, z infla-

cijskimi gibanji, Vlada Republike Slovenije predlaga
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku. Z valorizacijo denarnih zneskov v tem
zakonu in predpisih, ki določajo prekrške, se le ponovno
vzpostavljajo razmerja, kot so veljala ob sprejemu zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in minister za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških s predlogom zakona bosta obravnavala
Odbor za pravosodje in upravo in Zakonodajno-pravna komisija kot matično delovno delo. Matično delovno telo bo zakon
obravnavalo v prvi polovici septembra.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških sta pristojna Družbenopolitični zbor in Zbor občin.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
'• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

zneskov, kot ga narekujejo inflacijska gibanja.

Zakon o prekrških je Skupščina SR Slovenije sprejela konec
junija I983, veljati pa je začel I.I.I984. Zakon celovito ureja
materialno pravne inštitute, postopek o prekrških ter organizacijska vprašanja. Po uveljavitvi je bil zakon štirikrat nebistveno spremenjen, predvsem zaradi uskladitve denarnih zneskov v tem zakonu z realnim padanjem vrednosti denarja.
Zadnja uskladitev denarnih zneskov v tem zakonu je bila
uveljavljena z Ž2.3.I99I (Ur. list RS, št. I0/9I). Po uveljavitvi
zadnjih sprememb denarnih zneskov v zakonu so se
neugodna inflacijska gibanja nadaljevala. Predlagatelj ugotavlja, da višine denarnih kazni in drugi tolarski zneski
v zakonu niso več ustrezni in da zato predpisane denarne
kazni ne opravljajo več svoje preventivne in represivne funkc
'je, ki jo denarna kazen mora imeti. Skladno z valorizacijo
denarnih kazni za prekrške v tem zakonu je potrebno valorizirati tudi denarne kazni za prekrške v posameznih predpisih, ki
določajo prekrške. Zaradi poenostavitve postopka v zvezi
^valorizacijo denarnih kazni v posameznih predpisih, ki določajo prekrške, predlagatelj predlaga rešitev, ki je bila že
sprejeta v zadnji noveli zakona, da se obenem z valorizacijo
denarnih kazni v tem zakonu opravi tudi valorizacija denarnih
kazni v teh predpisih.

Pri uporabi nekaterih predpisov, ki določajo prekrške, predvsem predpisov s področja financ, zunanjetrgovinskega
poslovanja, davčnih predpisov ter predpisov o varstvu okolja,
se je v praksi pokazalo, da tudi najvišje zagrožene denarne
kazni za kršitve teh predpisov, ki se lahko predpišejo po
zakonu o prekrških, ne morejo v vseh primerih učinkovito
varovati določenih, s temi predpisi varovanih dobrin. Zato
predlagatelj predlaga rešitev, ki jo poznajo tudi druge zakonodaje, da se lahko denarna kazen za hujše kršitve predpisov
o varstvu človekovega okolja, predpisov o davkih, predpisov
s področja financ ter predpisov s področja gospodarstva, za
vse kategorije možnih storilcev teh prekrškov, predpiše tudi
v sorazmerju z višino storjene škode, neizpolnjene obveznosti
ali vrednosti blaga, ki je predmet prekrška.

Glede na enormno velik pripad zadev, ki jih prejmejo letno
v reševanje organi za postopek o prekrških, je potrebno po
Mnenju predlagatelja, poleg dekriminacije nekaterih lažjih
oblik kršitev predpisov, ki so sedaj opredeljene kot prekrški,
predpisovanja mandatnih
oz. izrekanja
^[azširiti možnost piOU|Jia*-»vaMja
iiiauuouim kazni v«-.
denarnih
enarnih kazni na samem kraiu
kraju storitve prekrška. S tem bi se
r
tudi
azbremenilo organe, ki vodijo postopek o prekrških, kot tuo
Povečal preventivni učinek delovanja organov odkrivanja
£ato je potrebno po mnenju predlagatelja, pri tistih določbah
*! se nanašajo na predpisovanje denarnih kazni za prekrške,
se izterjajo takoj na kraju samem, večje povečanje denarnih
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Spremembe v pravnem in družbenoekonomskem sistemu
v Republiki Sloveniji, ki so bile uveljavljene po razdružitvi
Republike Slovenije od bivše Jugoslavije, zahtevajo uskladitev nekaterih določb v zakonu o prekrških z ustavo Republike
Slovenije in z drugimi predpisi.
Predlagatelj ocenjuje da so to le začasne in nujne spremembe, ki naj bi prispevale k večji učinkovitosti izvajanja
zakona.
Stanje na področju prava o prekrških po mnenju predlagatelja
ni v celoti zadovoljivo. Razlogi takšnega stanja po oceni
predlagatelja niso le v delovanju inflacije, temveč tudi v inflaciji predpisov, ki določajo prekrške in v nekaterih neustreznih
rešitvah, ki zadevajo vprašanja učinkovitosti postopka o prekrških, učinkovitosti izterjave denarnih kazni ter organizacije
organov, ki vodijo postopek o prekrških. Glede na predvidene
spremembe na področju organizacije in pristojnosti lokalnih
skupnosti bo potrebno rešiti vprašanje bodoče organizirano21

sti in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške ter vprašanje njihovega statusa. V zvezi s tem bo potrebno po mnenju
predlagatelja opraviti razmejitev na prekrške, ki bi jih obravnavali sodniki za prekrške in na prekrške, ki bi jih obravnavali
drugi organi, in sicer glede na stopnjo družbene nevarnosti in
glede na naravo posameznih prekrškov. To bo predmet
obsežnejše novele zakona o prekrških, ki jo bo predlagatelj
pripravil po obravnavi kazenske zakonodaje v Skupščini
Republike Slovenije.
II. PREDLAGANE REŠITVE
S predlaganimi spremembami zakona bodo razponi denarnih
kazni, ki se lahko predpišejo za prekrške v posameznih predpisih, v zakonu valorizirani s trikratnim faktorjem. Takšna
valorizacija po oceni predlagatelja tudi ustreza realni spremembi vrednosti tolarja od zadnje novele zakona o prekrških,
ki je bila uveljavljena z 22.3. 1991, pa do predložitve teh sprememb. Pri tem je predlagatelj upošteval podatke Zavoda za
statistiko Republike Slovenije, da je indeks rasti življenskih
stroškov v obdobju marec 1991 - marec 1992 znašal 400 ter da
je realni padec plač v tem obdobju znašal okoli 30%.
Skladno z valorizacijo teh zneskov je potrebno po mnenju
predlagatelja valorizirati tudi tolarske zneske v 202. členu
zakona. Tako se predvideva trikratno zvišanje denarnih zneskov v zvezi z zahtevo za sodno varstvo.
Zaradi uskladitve zneska iz prvega odstavka 28. člena zakona
z analognimi določbami splošnega dela kazenskega zakona
se predvideva desetkratno zvišanje denarnega zneska, ki se
pri spremembi denarne kazni v zapor računa za en dan
zapora.
Od predlagane stopnje zvišanja denarnih zneskov v zakonu se
odstopa pri valorizaciji denarnih zneskov, ki se nanašajo na
predpisovanje denarnih kazni za prekrške, ki se izterjajo takoj
na samem kraju storitve prekrška (mandatno kaznovanje).
Predlagatelj predlaga večje povišanje teh denarnih zneskov,
kot ga zahteva gola valorizacija, da bi se lahko razširil krog
predpisov, ki bi omogočali izterjavo denarnih kazni na kraju
prekrška. S tem bi organe za postopek o prekrških razbremenili velikega pripada zadev, ki se nanašajo na manj
pomembne oz. lažje kršitve predpisov, obenem pa bi se povečala učinkovitost izrekanja teh kazni in povečal preventivni
učinek delovanja organov odkrivanja. Predlagatelj zato predlaga povečanje teh denarnih zneskov s štirikratnim faktorjem.
Predlagatelj predlaga tudi štirikratno zvišanje denarnih kazni,
ki se lahko izrečejo z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku (četrti odstavek 159. člena zakona). S tem se bo
povečala učinkovitost delovanja organov, ki vodijo postopek
o prekrških in učinkovitost izrekanja teh kazni.
Nadalje se od predlagane stopnje zvišanja denarnih zneskov
v zakonu odstopa pri valorizaciji denarnih kazni za kršitve
postopka o prekršku. Pri organih za postopek o prekrških
namreč iz leta v leto narašča število kršitev postopka o prekrških. Predlagatelj meni, da se ta problem lahko razreši le
s postroženo kaznovalno politiko oz. s postroženimi denarnimi kaznimi za te kršitve. Zato se predlaga zvišanje teh kazni
za petkrat.
Zaradi zagotovitve učinkovitega varstva pred hujšimi kršitvami predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu
človekovega okolja, predpisov o davkih, predpisov s področja
financ ter predpisov s področja gospodarstva se predlaga
dopolnitev 25. člena zakona o prekrških z novim četrtim
odstavkom. Po tej določbi bi se lahko z zakonom za vse
možne storilce tovrstnih prekrškov, to je za fizične osebe,
pravne osebe, posameznike, ki storijo prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in odgovorne osebe
pravnih oseb, predpisala denarna kazen v sorazmerju z višino
storjene škode, neizpolnjene obveznosti ali vrednosti blaga
ali druge stvari, ki je predmet prekrška. Takšen način predpisovanja denarnih kazni za kršitve predpisov poznajo tudi
druge zakonodaje. Po oceni predlagatelja bo možno le s takšnimi kaznimi učinkovito zavarovati družbo pred nekaterimi
hujšimi kršitvami teh predpisov. V praksi se je namreč poka22

zalo, da tudi najvišja zagrožena denarna kazen, ki jo je možno
predpisati po tretjem odstavku 25. člena zakona o prekrških,
tudi ob ustrezni valorizaciji, ne zagotavlja učinkovitega varstva pred temi kršitvami.
Predlagatelj predlaga, da bi tako predpisana denarna kazen
lahko dosegla desetkratni znesek storjene škode, neizpolnjene obveznosti ali vrednosti blaga ali druge stvari, ki je
predmet prekrška.
S predlagano spremembo dosedanjega sedmega odstavka
25. člena in s spremembo 162. člena zakona o prekrških se
opravlja uskladitev teh določb s 6. točko 6. člena zakona
o finansiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91). Po
navedeni določbi so denarne kazni, plačane za prekrške,
prihodek občin.
Na podlagi sedaj veljavne določbe drugega odstavka 27.
člena zakona o prekrških, poleg sodnikov za prekrške, lahko
tudi upravni organi, ki vodijo postopek o prekrških, izdajajo
odločbe o spremembi denarje kazni v zapor v primerih, ko je
takšna kazen ostala neplačana in je tudi prisilno ni bilo
mogoče izterjati. Takšna pristojnost upravnih organov je
v nasprotju z določbami 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Po teh določbah upravni organi ne morejo
odločati o odvzemu prostosti. Zato se z dopolnitvijo 27. člena
zakona o prekrških z novim tretjim odstavkom predlaga rešitev, po kateri lahko odločbo o spremembi denarne kazni, ki jo
je v postopku o prekršku izrekel upravni organ, v zapor, izda
občinski sodnik za prekrške, na območju katerega ima
upravni organ, ki je izrekel denarno kazen, svoj sedež.
Pri pripravi nekaterih novih zakonov se je pokazala potreba,
da se za posamezne kršitve teh predpisov, poleg denarne
kazni, predpišejo tudi posebni varstveni ukrepi, ki niso določeni v 35. členu zakona o prekrških. S prenehanjem veljavnosti materialnih določb zakona o prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi, je nastala pravna praznina, saj se nekateri
posebni varstveni ukrepi, ki so predpisani za prekrške v zveznih predpisih, ki se uporabljajo kot republiški predpisi, po 35.
členu zakona o prekrških ne morejo izrekati. Predlagatelj
meni, da v tem obdobju, ko nastajajo novi predpisi, ki bodo
določali prekrške, ni možno predvideti vseh varstvenih ukrepov, ki bi jih bilo potrebno predpisati za učinkovito varstvo
pred temi kršitvami. Tako ob teh spremembah tudi ni možno
celovito urediti določb o varstvenih ukrepih v zakonu o prekrških. Predlagatelj zato predlaga rešitev z dopolnitvijo 35.
člena zakona o prekrških z določbo, po kateri se lahko z zakonom predpišejo tudi drugi varstveni ukrepi, če je to potrebno
zaradi posebne narave prekrška.
S predlagano spremembo 146. člena zakona o prekrških se
opravlja uskladitev te določbe z ustavo Republike Slovenije.
Po sedaj veljavni določbi prvega odstavka navedenega člena
zakona o prekrških lahko hišno preiskavo odredi s pismeno
odločbo organ, ki vodi postopek o prekršku. Navedena
določba je v nasprotju z drugim odstavkom 36. člena ustave
Republike Slovenije, po kateri ne sme nihče brez odločbe
sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali
druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Zato predlagatelj predlaga rešitev, da lahko preiskavo stanovanja in drugih
prostorov v postopku o prekršku s pismeno odredbo odredi
preiskovalni sodnik sodišča, na območju katerega naj bi se
opravila preiskava.
Z dopolnitvijo drugega odstavka 175. člena zakona o prekrških
z novo 7. točko se predlaga, da bi se med stroške postopka
o prekrških uvrstili tudi nagrada in potrebni izdatki zagovornika. S prehodom lažjih kaznivih dejanj zoper varnost v cestnem prometu med prekrške je v teh postopkih in v nekaterih
drugih postopkih o prekrških, predvsem v postopkih za hujše
prekrške, za katere so zagrožene velike denarne kazni, :
opazna večja vloga zagovornikov obdolžencev. Zato je
potrebno po mnenju predlagatelja tudi te stroške uvrstiti med
stroške postopka o prekrških.
S predlaganim črtanjem tretjega odstavka 252. člena zakona
o prekrških bi se, glede izvršitve kazni zapora ali denarne
poročevalec

kazni, izenačil položaj vojaških oseb v postopku o prekrških
s položajem drugih fizičnih oseb.
Zaradi poenostavitve postopka v zvezi z valorizacijo denarnih
kazni v posameznih predpisih, ki določajo prekrške, predlagatelj- predlaga rešitev, ki je bila že uveljavljena z zadnjima
novelama zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 5/90 in 10/91). S to
rešitvijo bodo hkrati z uveljavitvijo sprememb tega zakona, ki
se nanašajo na valorizacijo denarnih kazni, ustrezno valorizirane denarne kazni tudi v teh predpisih. Predlagatelj predlaga, da se zneski denarnih kazni v predpisih, ki določajo
prekrške, in ki so bili uveljavljeni pred dnevom uveljavitve
zadnje novele zakona o prekrških z dnem 22.3.1991 zvišajo
skladno z valorizacijo zneskov denarnih kazni v tem predlogu
za trikrat. Glede na to, da so bili v predpisih, ki so bili
uveljavljeni po zadnji noveli zakona o prekrških, pri predpisovanju denarnih kazni za prekrške, upoštevani valorizirani zneski iz te novele, predlagatelj predlaga, da se te denarne kazni
zvišajo za dvakrat. S tem bi se približno uskladila višina

zagroženih denarnih kazni za istovrstne prekrške v predpisih,
ki so bili uveljavljeni pred zadnjo novelo zakona o prekrških in
v predpisih, ki so bili uveljavljeni po tej noveli.
III. FINANČNE POSLEDICE
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških se bo povečala učinkovitost izvajanja tega zakona in
drugih predpisov, ki določajo prekrške in sankcije zanje.
S sprejemom dopolnitve k 27. členu zakona o prekrških se bo
nekoliko povečal obseg dela občinskih sodnikov za prekrške
v zvezi z izdajanjem odločb o spremembi denarne kazni, ki jih
bodo v postopku o prekrških izrekli upravni organi, v zapor.
Na drugi strani se bo z razširitvijo možnosti izrekanja mandatnih kazni delno razbremenilo organe za postopek o prekrških.
Zato izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti in novih namestitev pri organih,
ki vodijo postopek o prekrških.

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
1. člen
v

zakonu o prekrških (Uradni list SRS, štev. 25/83,42/85, 47/87
m 5/90 ter Uradni list RS, štev. 10/91) se v 2. točki prvega
odstavka 3. člena, v drugem odstavku 25. člena in v četrtem
odstavku 274. člena besede »Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije« v različnih sklonih nadomestijo
z besedami »Vlada Republike Slovenije« v ustreznih sklonih.
2. člen
V !8. členu se besede »ali samoupravnem splošnem aktu«
nadomestijo z besedami »ali po notranjem aktu pravne
osebe«.
3. člen
V 24. členu se za besedama »delali prekrškov« črtajo vejica in
besede »krepiti moralo socialistične samoupravne družbe«.
4. člen
V drugem odstavku 25. člena se v I. in 3. točki številka »50«
nadomesti s številko »150«, številka »10.000« pa s številko
"oO.OOO«; v 2. točki se številka »250« nadomesti s številko
"'50«, številka »100.000« pa s številko »300.000«.
v

tretjem odstavku se številka »500.000« nadomesti s številko
"'■500.000«.
r

se številka »2.500« nadomesti s številko »10.000«, številka
»5.000« pa s številko »20.000«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Denarne kazni, plačane za prekrške, so prihodek občin.«
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Prihodek iz prejšnjega odstavka se deli med občine, in
sicer, 30 odstotkov prihodka v razmerju, v kakršnem so posamezne občine v predhodnem letu zagotovile sredstva za delo
organov za postopek o prekrških, 70 odstotkov pa v sorazmerju z deležem posamezne občine v splošni porabi občin.«
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
5. člen
Za drugim odstavkom 27. člena se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Odločbo o spremembi denarne kazni, ki jo je v postopku
o prekršku izrekel upravni organ, v zapor, izda, na obrazložen
predlog tega organa, občinski sodnik za prekrške, na
območju katerega ima organ, ki je izrekel denarno kazen, svoj
sedež.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen

f?.| |tjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Za hujše prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko z zakoom denarna kazen za posameznika, za pravno osebo in za
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljaem dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne osebe predv sorazmerju z višino storjene škode, neizpolnjene
2nosti ali vrednos,i
Preif ka; v ,akSnem
blaga ali druge stvari, ki je predmet
■ close a
primeru lahko največja mera denarne
obvveznosti9 oziroma
desetkratni
znesekblaga
storjene
vrednosti
ali škode,
druge neizpolnjene
stvari, ki je
Pre
dmet prekrška.«

V prvem odstavku 28. člena se številka »300« nadomesti
s številko »3.000«.

šte!/h?dan'em četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se
, "50« nadomesti s številko »150«, številka »10.000« pa
Številko »30.000«.

V četrtem odstavku 41. člena se besede »določbe kazenskega
zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije (od 85.
do 87. člena).« nadomestijo z besedami »ustrezne določbe
kazenskega zakona.«.

s<s

^sedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se
»5 nnn 'toćki
številka »25« nadomesti s številko »75«, številka
pa s
nart
številko »15.000«; v 2. točki se številka »100«
S S š,evilko
"90 ooo *'
"300«, številka »30.000« pa s številko
^ dosedanjem šestem odstavku,ki postane sedmi odstavek,
POr
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7. člen
Za prvim odstavkom 35. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Z zakonom se lahko predpišejo tudi drugi varstveni
ukrepi, če je to potrebno zaradi posebne narave prekrška.«.
8. člen

9. člen
V prvem odstavku 67. člena se besede »in organizacije združenega dela ter druge družbeno pravne osebe« nadomestijo
z besedami »ter podjetja in druge pravne osebe«.
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10. člen
V prvem odstavku 81. člena se črtata besedi »samoupravnem
splošnem«.

21. član
Tretji odstavek 252. člena se črta.

11. člen

22. člen

V 82. členu, v tretjem in četrtem odstavku 83. člena in v prvem
odstavku 112. člena se beseda »Jugoslavija« v različnih sklonih nadomesti z besedama »Republika Slovenija« v ustreznih
sklonih.

Prvi odstavek 260. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(I) Organi za postopek o prekrških poročajo skupščini
ustrezne družbenopilitične skupnosti o uporabi predpisov
o prekrških in o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu.«

12. člen

Drugi in tretji odstavek se črtata.

V prvem odstavku 84. člena se številka »2.000« nadomesti
s številko »10.000«, številka » 4.000« pa s številko »20.000«.

V četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta beseda
»samoupravnim« in črtata besedi »delovne skupnosti«.

13. člen

23. člen

V 98. členu se za besedama«kazenskem postopku« postavi
pika, ostalo besedilo pa črta.

V petem odstavku 267. in v šestem odstavku 272. člena se
besede »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo«
nadomestijo z besedami »Ministrstvo za pravosodje in
upravo«.

14. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebno preiskavo odredi s pismeno odredbo organ, ki
vodi postopek o prekršku. Osebno preiskavo lahko opravi
samo oseba istega spola.
(2) Preiskavo stanovanja in drugih prostorov v postopku
o prekršku lahko s pismeno odredbo odredi, na obrazložen
predlog organa,ki vodi ta postopek, preiskovalni sodnik
sodišča, na območju katerega naj bi se opravila preiskava.
(3) Če je potrebno, se izvršitev odredbe o preiskavi zaupa
organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskem organu.
(4) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo mora pred preiskavo izročiti tistemu,
pri katerem naj se preiskava opravi, ali ki naj se preišče,
pismeno odredbo.«.
15. člen
V četrtem odstavku I59. člena se številki »2.500« nadomestita
s številkama »10.000«, številka »25.000« pa s številko
»100.000«.
16. člen
V prvem odstavku 160. člena se številka »500« nadomesti
s številko »2.500«.
17. člen
V prvem odstavku 161. člena se številka »500« nadomesti
s številko »2.500«.
18. člen
V 162. členu se besedi »dohodek republike.« nadomestita
z besedama »prihodek občin.«.
19. člen
V drugem odstavku 175. člena se za 6. točko doda nova 7.
točka, ki se glasi:
»7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika.«
Peti odstavek se črta.
20. člen
V 2. točki 202. člena se številka » 5.000« nadomesti s številko
»15.000«.
V 2. in 3. točki se številki »10.000« nadomestita s številkama
» 30.000«.
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24. člen
V prvem odstavku 268. člena se besedi »jugoslovanski državljan« nadomestita z besedami »državljan Republike Slovenije«, besede »in se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih odnosov« pa črtajo.
25. člen
Tretji odstavek 270. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Besedilo slovesne prisege se glasi:
»Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a)
po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo
Slovenije.«
26. člen
V zakonih, uredbah in odlokih Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije oziroma Vlade Republike Slovenije in
v odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti se denarni zneski, s katerimi je določena
spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek ali znesek denarne kazni, ki se izterja takoj na kraju
prekrška (24I. člen zakona o prekrških):
- zvišajo za 3-krat, če so bile uveljavljene pred 22.3.I99I;
- zvišajo za 2-krat, če so bile uveljavljene od 22.3.199I dalje
27. člen
V zveznih zakonih, uredbah oziroma odlokih Zveznega izvršnega sveta in v pravilnikih oziroma odredbah kolegijskega
zveznega upravnega organa ali funkcionarja zveznega uprav;
nega organa oziroma zvezne organizacije,ki se na podlagi
prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti3
Republike Slovenije uporabljajo kot republiški predpis, s
predpisane denarne kazni, s katerimi je določena spodnja ali
zgornja meja predpisane denarne kazni ali znesek denarne
kazni, ki se izterja takoj na kraju prekrška (24I. člen zakona
o prekrških), zvišajo za 3-krat.
28. člen
V celotnem besedilu zakona se besede »Socialistična republika Slovenija« v različnih sklonih nadomestijo z besedama
»Republika Slovenija« v ustreznih sklonih.
V celotnem besedilu zakona se besede »Socialistična federativna republika Jugoslavija« v različnih sklonih nadomestijo
z besedama »Republika Slovenija« v ustreznih sklonih.
29. člen
Kršitve, ki so bile po dosedanjih predpisih opredeljene Ko'
gospodarski prestopki, in so s spremembami predpisov ozi'
poročevalec

roma z uveljavitvijo novih predpisov postale prekrški, se
obravnavajo kot prekrški po postopku, predpisanem v zakonu
o prekrških.
Postopki o gospodarskih prestopkih, ki so bili uvedeni pred
uveljavitvijo predpisov, s katerimi so postali prekrški, se v primerih iz prejšnjega odstavka ustavijo in nadaljujejo
v postopku o prekrških, predpisanem v zakonu o prekrških.
Izrečena denarna kazen v postopku o prekršku v teh primerih

ne sme presegati največje mere, določene v zakonu o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/77,14/85, 74/87, 57/
89 in 3/90) oziroma v predpisu, ki je določal gospodarski
prestopek, ki je analogen sedanjemu prekršku.
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
predlaga, da bi v takšnem primeru lahko največja mera
Predlagane spremembe in dopolnitve so po mnenju predlagatelja le manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Preddenarne kazni dosegala desetkratni znesek storjene škode,
lagane spremembe se pretežno nanašajo na valorizacijo
neizpolnjene obveznosti oziroma vrednosti blaga ali druge
stvari, ki je predmet prekrška. Po oceni predlagatelja bo
denarnih kazni v zakonu, s čemer se opravlja nujna uskladitev
možno le s takšnimi kaznimi učinkovito zavarovati družbo
višine denarnih zneskov v tem zakonu ter predpisih, ki določajo prekrške, s spremenjeno realno vrednostjo tolarja. Nadapred nekaterimi hujšimi kršitvami teh predpisov. V praksi se je
lje se s predlaganimi spremembami opravlja uskladitev posanamreč pokazalo, da tudi najvišja zagrožena denarna kazen
za takšne prekrške v posameznih predpisih, ki jo je možno
meznih določb v zakonu z ustavo Republike Slovenije in
z drugimi predpisi. Spremembe so potrebne tudi zaradi usklapredpisati po tretjem odstavku 25. člena zakona o prekrških,
ditve posameznih določb v zakonu s spremembami v pravnem
ne preprečuje kršitev teh predpisov. Posebej je pereč problem
in družbenoekonomskem sistemu v Republiki Sloveniji, ki so
na področju varstva človekovega okolja, saj smo vsakodbile uveljavljene po razdružitvi Republike Slovenije od bivše
nevno soočeni z vse hujšimi kršitvami na tem področju. Predlagatelj meni, da je možno te probleme v sedanjem obdobju
Jugoslavije. Ostale spremembe zakona pa bodo omogočile
učinkovito rešiti le s postroženjem kaznovalne politike.
učinkovitejše izvajanje zakona ter zapolnitev pravnih praznin,
ki so se v praksi pokazale v zvezi z izvajanjem zakona.
S predlaganima spremembama v sedmem odstavku 4. člena
Z dnevom razglasitve ustavnega zakona za izvedbo ustave
in 18. členu predloga se opravlja uskladitev sedmega odstavka
25. člena in 162. člena zakona o prekrških s 6. točko 6. člena
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91) je po 4. členu tega
zakona o financiranju javne porabe (Ur. list RS,št. 48/90 in 34/
zakona Izvršni svet Republike Slovenije nadaljeval delo kot
vlada. Zato je potrebno spremeniti naziv tega organa v 2. točki
91). Po navedeni določbi so denarne kazni, plačane za prekrške, prihodek občin.S spremembo v osmem odstavku 4. člena
prvega odstavka 3. člena, v drugem odstavku 25. člena in
v četrtem odstavku 274. člena zakona o prekrških (I. člen
predloga se opravlja uskladitev dosedanjega osmega
odstavka 25. člena zakona o prekrških z odločbo Republipredloga).
škega sekretarja za pravosodje in upravo oz. Ministra za
S predlaganimi spremembami v 2. členu, 3. členu, 8. členu, 9.
pravosodje in upravo št. 417-1/91 o načinu delitve sredstev,
členu, 10. členu, II. členu, 22. členu, 24. členu in 28. členu
plačanih za prekrške, med občine.
predloga se opravlja nujna uskladitev posameznih določb
v zakonu s spremembami v družbenopolitičnem in družbenoGlede na to, da so za vodenje postopka o prekrških, poleg
sodnikov za prekrške, pristojni tudi nekateri upravni organi,
ekonomskem sistemu, ki so bile uveljavljene z ustavo Republike Slovenije oz. po razdružitvi Republike Slovenije od bivše
so ti organi na podlagi sedanjega 27. člena zakona o prekrških pristojni, da izdajajo odločbe o spremembi denarne kazni
Jugoslavije.
v zapor v primerih, ko je takšna kazen ostala neplačana in je
S spremembami, predlaganimi v prvem, drugem, četrtem in
tudi prisilno ni bilo mogoče izterjati. Takšna pristojnost
petem odstavku 4. člena predloga, se opravlja ustrezna valoriupravnih organov je v nasprotju z določbami 5. člena Evropzacija denarnih zneskov za trikrat. Takšna valorizacija po
ske konvencije o človekovih pravicah. Po teh določbah
oceni predlagatelja tudi ustreza realni spremembi vradnosti
upravni organi ne morejo odločati o odvzemu prostosti. Zato
tolarja od zadnje novele zakona o prekrških, ki je bila uveljavse v 5. členu predloga predlaga rešitev, po kateri lahko
ljena z 22.3.1991,pa do predložitve teh sprememb. Pri tem je
odločbo o spremembi denarne kazni, ki jo je v postopku
o prekršku izrekel upravni organ, izda občinski sodnik za
predlagatelj
upošteval indeks rasti življenskih stroškov, ki je
v
prekrške, na območju katerega ima organ, ki je izrekel
obdobju marec 1991 - marec 1992 znašal 400 indeksnih točk
ter padec realnih plač, ki je v tem obdobju znašal okoli 30%.
denarno kazen, svoj sedež.
v kolikor se inflacija v nadalje ne bo zmanjševala, bo predlagatelj proučil vse možnosti in predlagal takšen način določaV 6. členu predloga zakona se predlaga desetkratno zvišanje
nja denarnih kazni, ki bo omogočal sprotno prilagajanje
denarnega zneska, ki se pri spremembi denarne kazni v zapor
denarnih kazni s spremenjeno vrednostjo tolarja (npr. uvedba
računa za en dan zapora. Po mnenju predlagatelja je
potrebno znesek iz prvega odstavka 28. člena zakona usklatočkovnega itd.). V šestem odstavku 3. člena predloga pa se
glede na oceno predlagatelja, da bi bilo potrebno obravnavati
diti z analogno določbo kazenskega zakona.
večje število prekrškov z izterjavo denarne kazni na samem
kraju prekrška, predlaga večje povišanje teh denarnih znePri pripravi nekaterih novih zakonov se je pokazala potreba,
skov, kot ga zahteva valorizacija. S tem bi lahko razširili krog
da se za nekatere kršitve teh predpisov, poleg denarne kazni,
Predpisov, ki omogočajo izterjavo denarnih kazni na mestu
predpišejo tudi posebni varstveni ukrepi, ki niso določeni
Prekrška, razbremenili delo organov za postopek o prekrških
v 35. členu zakona o prekrških. Prav tako je z dnevom prenez manj pomembnimi kršitvami predpisov ter povečali učinkohanja veljavnosti materialnih določb zakona o prekrških,
vitost izrekanja takšnih kazni. Zato predlagatelj predlaga zvis katerim se kršijo zvezni predpisi, nastala pravna praznina,
šanje teh zneskov za štirikrat.
saj se nekateri posebni varstveni ukrepi, ki so predvideni za
prekrške v zveznih zakonih, ki se uporabljajo kot republiški
S predlagano dopolnitvijo zakona z novim četrtim odstavkom
predpisi, po 35. členu zakona o prekrških ne morejo izrekati.
*5. člena zakona (tretji odstavek 3. člena predloga) bi se lahko
Z dopolnitvijo 35. člena zakona o prekrških (7. člen predloga)
denarna kazen v posameznih zakonih, ki določajo prekrške,
se zato predlaga, da se lahko z zakonom predpišejo tudi drugi
za hujše kršitve predpisov o varstvu človekovega okolja, predvarstveni ukrepi, če je to potrebno zaradi posebne narave
pisov o davkih, predpisov s področja financ ter predpisov
prekrška.
® Področja gospodarstva, za pravne osebe lahko predpisala
'udi v sorazmerju z višino storjene škode, neizpolnjene obvezGlede na to, da se v postopkih o prekrških zvišuje število
nosti ali vrednosti blaga, ki je predmet prekrška. Predlagatelj
kršitev postopkovnih določb zakona o prekrških, se v 12. členu
Poročevalec
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, 16. členu in 17. členu predloga predlaga višje zvišanje denarnih kazni za te kršitve, kot jo narekujejo inflacijska gibanja.
Tako se predlaga zvišanje teh kazni za petkrat. Predlagatelj
meni, da se lahko le s postroženimi denarnimi kaznimi
uspešno razreši ta problem.
S predlaganimi spremembami v 14. členu predloga se opravlja
uskladitev določb 146. člena zakona o prekrških z ustavo
Republike Slovenije. Po sedaj veljavni določbi prvega
odstavka navedenega člena zakona o prekrških lahko hišno
preiskavo odredi s pismeno odločbo organ, ki vodi postopek
o prekršku. Ta določba je v nasprotju z drugim odstavkom 36.
člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da ne sme nihče
brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje
stanovanje ali druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.
Glede na to, predlagatelj predlaga rešitev, da lahko preiskavo
stanovanja in drugih prostorov v postopku o prekršku
s pismeno odredbo odredi preiskovalni sodnik sodišča, na
območju katerega naj bi se opravljala preiskava.
V15. členu predloga se predlaga višje zvišanje denarnih kazni,
ki se lahko izrečejo z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku ( četrti odstavek 159. člena zakona o prekrških),
kot jo narekujejo inflacijska gibanja. Predlagatelj predlaga
štirikratno zvišanje teh zneskov. Na ta način se bo po mnenju
predlagatelja povečala učinkovitost delovanja organov, ki
vodijo postopek o prekrških in učinkovitost izrekanja teh
kazni.
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije od bivše Jugoslavije so
pripadniki narodov in narodnosti bivše Jugoslavije, glede
pravic v postopkih o prekrških, ki se vodijo pred organi za
postopek o prekrških v Republiki Sloveniji, izenačeni z drugimi tujci. Zato je potrebno določbo petega odstavka 175.
člena zakona o prekrških, ki določa, da stroški prevajanja
v jezik oz.iz jezika teh narodov in narodnosti bremenijo sredstva organa, ki vodi postopek o prekršku, črtati (19. člen
predloga).
S prehodom lažjih kaznivih dejanj zoper varnost v cestnem
prometu med prekrške je v teh postopkih in v nekaterih
drugih postopkih o prekrških, predvsem v postopkih za hujše
prekrške, za katere so zagrožene velike denarne kazni,
opazna večja vloga zagovornikov obdolžencev. Zato se v 19.
člena predloga predlaga dopolnitev drugega odstavka 175.
člena zakona o prekrških z novo 7. točko, na podlagi katere bi
stroške postopka o prekrških predstavljali tudi nagrada in
potrebni izdatki zagovornika.
Skladno z valorizacijo denarnih kazni v tem predlogu je
potrebno valorizirati tudi denarne zneske v 202. členu zakona
o prekrških. Tako je v 20. členu predloga predvideno trikratno
zvišanje denarnih zneskov v zvezi z zahtevo za sodno varstvo.
V 21. členu predloga se predlaga črtanje tretjega odstavka

DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH, KI
SE SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO
18. člen
Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ni podana, če je
ravnala po odredbi druge odgovorne osebe ali organa upravljanja in če je storila vse, kar je bila po zakonu ali drugem
predpisu ali samoupravnem splošnem aktu dolžna storiti, da
bi preprečila prekršek.
24. člen
V okviru splošnega namena sankcij za prekrške (4.člen) je
namen kazni za prekrške preprečevati storilcu prekrške,
prevzgojiti ga, vzgojno vplivati na druge, da ne bi delali
prekrškov, krepiti moralo socialistične samoupravne družbe
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252. člena zakona o prekrških, ki določa, da se za izvršitev
kazni zapora aH denarne kazni, izrečene vojaški osebi za
prekršek, uporabljajo predpisi o službi v oboroženih silah.
Predlagatelj meni, da bi moral biti položaj vojaških oseb v teh
primerih izenačen s položajem drugih fizičnih oseb. Tako bi
se za vse osebe, glede izvršitve kazni zapora ali denarne
kazni, izrečene za prekrške, uporabljale ustrezne določbe
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ali ustrezne določbe
zakona o prekrških.
Z dnem uveljavitve zakona o organizaciji in delovnem
področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91) z 28. 6.
1991 je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo nadaljeval delo kot Ministrstvo za pravosodje in upravo (29. člen
zakona). Zato je potrebno spremeniti naziv tega organa
v petem odstavku 267. in šestem odstavku 272. člena zakona
o prekrških, kar se predlaga v 23. členu predloga.
Glede na sprembe v družbenopilitičnem sistemu Republike
Slovenije je potrebno ustrezno prilagoditi besedilo slovesne
prisege v tretjem odstavku 270. člena zakona o prekrških.
Predlagatelj predlaga v 25. členu predloga prevzem tega
besedila iz ustave Republike Slovenije.
26. in 27. člen predloga predvideva rešitev, ki je bila že
uveljavljena z zadnjima novelama zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 5/90 - 24. člen in 10/91 - 9. in 10. člen) in s katero
bodo, zaradi poenostavitve postopka, hkrati z uveljavitvijo
sprememb zakona o prekrških ustrezno valorizirane denarne
kazni v vseh predpisih, ki določajo prekrške.
Predlagatelj predlaga, da se zneski denarnih kazni, ki so bili
uveljavljeni pred dnevom uveljavitve zadnje novele zakona
o prekrških z dnem 22.3.1991 zvišajo skladno z valorizacijo
zneskov denarnih kazni v tem predlogu za trikrat. Glede na to,
da so bili v predpisih, ki so bili uveljavljeni po zadnji noveli
zakona o prekrških, pri predpisovanju denarnih kazni za prekrške, upoštevani valorizirani zneski iz te novele, predlagatelj
predlaga, da se te denarne kazni zvišajo za dvakrat. S tem bi se
približno uskladila višina zagroženih denarnih kazni za istovrstne prekrške v predpisih,ki so bili uveljavljeni pred zadnjo
novelo zakona o prekrških in v predpisih, ki so bili uveljavljeni
po tej noveli.
Glede na to, da se nekateri gospodarski prestopki v posameznih predpisih prekrivajo s prekrški v drugih predpisih in da
s sprejemom oz. uveljavitvijo novih predpisov, v katerih so
opredeljeni kot prekrški, dejansko niso prenehali veljati, predlagatelj predlaga v 29. členu predloga rešitev, po kateri bi se
te kršitve obravnavale kot prekrški po postopku, predpisanem
i/ zakonu o prekrških ( načelo uporabe milejšega zakona).
V 33. členu predloga je predlagan običajen petnajstdnevni rok
uveljavitve zakona.

in vplivati na razvoj družbene odgovornosti in discipline občanov.
25. člen
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije se lahko predpiše denarna
kazen:
1. za posameznika od 50 do 10.000 tolarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 250 do 100.000
tolarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 50 do 10.000 tolarjev.
(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo
hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma
varstvu človekovega okolja, predpisov o davkih, predpisov
poročevalec

s področja financ ter predpisov s področja gospodarstva, za
posameznika, za pravno osebo in za posameznika, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ter za
odgovorno osebo pravne osebe denarna kazen do 500.000
tolarjev.
(4) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno
osebo organa družbenopolitične skupnosti,drugega državnega organa ali krajevne skupnosti od 50 do 10.000 tolarjev.
(5) 2 odlokom občinske skupSčine se lahko predpiše denarna
kazen:
!• za posameznika od 25 do 5.000 tolarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 100 do 30.000 tolarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 25 do 5.000 tolarjev.
(6) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme predpisati za posameznika in za odgovorno osebo pravne osebe
v določenem znesku do 2.500 tolarjev, za pravno osebo in za
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa v določenem znesku do 5.000 tolarjev.
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( ) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek republike.
(8) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz prejšnjega odstavka v sorazmerju, v kakršnem posamezne občine
"nansirajo organe za postopek o prekrških, 70 odstotkov pa
v razmerju, v kakršnem posamezne občine finansirajo
temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva.
(9) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ za
pravosodje.

družbeno pravne osebe so dolžne dajati v postopku o prekrških pomoč organu, ki vodi postopek o prekrških.
81. člen
(I) Predstavnik obdolžene pravne osebe v postopku o prekršku je tisti, ki jo je po zakonu, po aktu pristojnega državnega
organa ali po statutu oziroma drugem samoupravnem splošnem aktu pravne osebe, upravičen predstavljati.
84. člen
(I) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi
postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo
kaznuje z denarno kaznijo do 2.000 tolarjev. Če tudi po tej
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljne
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 4.000
tolarjev.
98. člen
Odločitve in druga pisanja se vročajo v skladu z ustreznimi
določbami zakona o kazenskem postopku ( od 120. do 130.
člena).
146. člen
(1) Preiskavo odredi s pismeno odredbo organ, ki vodi postopek o prekršku. Če je treba, se izvršitev odredbe o preiskavi
zaupa organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskemu
organu. Osebno preiskavo lahko opravi samo oseba istega
spola.

27. člen

(2) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo, mora pred preiskavo izročiti
tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi, ali ki naj se
preišče, pismeno odredbo.

(1) če kaznovani ne plača denarne kazni v določenem roku, se
ta izterja prisilno.

159. člen

(2) Če denarne kazni ni mogoče izterjati, se neizterjana
denarna kazen oziroma njen ostanek spremeni v zapor.
O
spremembi neizterjane denarne kazni oziroma njenega dela
v
zapor se izda posebna odločba. Denarna kazen se sme
spremeniti v zapor odgovorni osebi niti posamezniku, ki stoli
Prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme izreči posamezniku denarna kazen do 2.500 tolarjev,
pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, denarna kazen do 25.000
tolarjev, odgovorni osebi pa denarna kazen do 2.500 tolarjev.

(3) Če kaznovana pravna oseba ne plača denarne kazni
v
določenem roku, se kazen izterja prisilno.

(I) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje
z denarno kaznijo do 500 tolarjev.

28. člen

160. člen

161. člen

(I) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih
začetih 300 tolarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne sme
biti daljši od 30 dni.

(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša
ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 500 tolarjev.

35. člen

162. člen

Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči tile
varstveni ukrepi:
'■ odvzem predmetov;
začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;
^ prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica;
4- prepoved vožnje motornega vozila;
odstranitev tujca iz države.

Plačane denarne kazni, izrečene po 160. in 161. členu tega
zakona, so dohodek republike.

41. člen
(4) Glede odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, se primerno uporabljajo določbe kazenskega zakona
jj.ocialistične federativne republike Jugoslavije (od 85. do 87.
67. člen
(I) Državni organi in organizacije združenega dela ter druge
Poročevalec

175. člen
(2) Stroški postopka so:
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in
osebne preiskave;
2. izdatki za privedbo obdolženca;
3. potni stroški uradnih oseb;
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, in
stroški poroda;
5. potni stroški obdolženca;
6. povprečnina.
(5) Stroški prevajanja v jezik oziroma iz jezika naroda in
narodnosti Jugoslavije, ki nastanejo z uporabo določb ustave
in tega zakona o pravici pripadnikov narodov in narodnosti
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Jugoslavije do uporabe svojega jezika, bremenijo sredstva
organa, ki vodi postopek o prekršku.
202. člen
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo,
izdano na drugi stopnji:
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen
varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti
ali poklica ali prepoved vožnje motornega vozila;
2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni
osebi denarna kazen nad 5.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 10.000 tolarjev;
3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzemu premoženjske koristi v znesku nad 10.000 tolarjev.
252. člen
(3) Za izvršitev kazni zapora ali denarne kazni, izrečene za
prekršek aktivni vojaški osebi ali osebi, ki je na odsluženju
vojaškega roka, in osebam, ki so v rezervnem sestavu, dokler
so na vojaški dolžnosti v oboroženih silah, se uporabljajo
predpisi o službi v oboroženih silah.
260. člen
(I) Organi za postopek o prekrških spremljajo in proučujejo
odnose in pojave, ki so pomembni za uresničevanje njihove
funkcije, in dajejo skupščinam ustreznih družbenopolitičnih
skupnosti ter drugim državnim organom in samoupravnim
organizacijam ter skupnostim predloge za preprečevanje prekrškov in drugih škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične morale, ter poročajo skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti o uporabi predpisov o prekrških in o problemih, ki se pojavljajo pri
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njihovem delu.
(2) Na zahtevo skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti so organi za postopek o prekrških dolžni poročati o svojem
delu.
(3) Organi za postopek o prekrških obveščajo organizacije
združenega dela in druge organizacije in skupnosti o negativnih pojavih v teh organizacijah oziroma skupnostih, ki so jih
ugotovili pri svojem delu.
(4) Določbe o odgovornosti zaradi kršitve delovne dolžnosti,
predvidene s splošnim samoupravnim aktom delovne skupnosti organa za postopek o prekršku, se ne uporabljajo za
sodnika za prekrške.
268. člen
(I) Za sodnika za prekrške in njegovega namestnika je lahko
izvoljen diplomirani pravnik, ki je jugoslovanski državljan, ki
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja in
se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih odnosov ter izpolnjuje pogoje o strokovni
sposobnosti, določene s posebnim zakonom.
270. člen
(3) Besedilo slovesne izjave se glasi:
» Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi, zakonih in drugih predpisih ter
da bom varoval družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi močmi se bom boril za
razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in uresničevanje skupnih interesov delovnih
ljudi in občanov, ter za napredek in razvoj Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.«
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Predlog za izdajo zakona o VALORIZACIJI DENARNIH KAZNI ZA
KAZNIVA DEJANJA IN GOSPODARSKE PRESTOPKE TER DRUGIH
DENARNIH ZNESKOV s predlogom zakona - ESA 675
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VALORIZACIJI
DENARNIH KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA IN GOSPODARSKE PRESTOPKE TER DRUGIH DENARNIH ZNESKOV
S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem 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.
Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker
gre za manj zahtevne spremembe zakona.
S predlaganim zakonom se ureja vprašanje valorizacije

denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov v posameznih predpisih, ki so zaradi inflacije v preteklem obdobju, povsem
neustrezne.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu Skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in minister za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- mag. Štefan HORVAT, svetovalec vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o valorizaciji denarnih kazni za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov s predlogom zakona bosta obravnavala Odbor za
pravosodje in upravo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo predvidoma v prvi polovici septembra.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter
drugih denarnih zneskov so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in
gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
>■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V pravnem sistemu Republike Slovenije obstoja večje število
zveznih predpisov, ki se tudi po uveljavitvi nove ustave, na
Podlagi določbe prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona
z
? Izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški predpisi, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. Med temi predpisi so tudi kazenski zakon
bF
RJ, zakon o gospodarskih prestopkih, zakoni s katerimi so
ur
ejeni kazenski, pravdni, izvršilni in upravni postopek ter
upravni spori in številni predpisi s področja gospodarskega in
Jinančnega poslovanja s katerimi so, za kršitev teh predpisov,
°!°čeni gospodarski prestopki za pravne in odgovorne
?®ebe. Vsi ti predpisi vsebujejo določbe v katerih so navedeni
'ksni denarni zneski. S temi denarnimi zneski so v posamezen predpisih določene denarne kazni (spodnja in zgornja
"™ja) za kazniva dejanja ali za gospodarske prestopke, oziorria za disciplinske kršitve procesnih udeležencev (tako
/nenovane redovne kazni) ali pa so določeni zakonski znaki
Posameznih kaznivih dejanj. V predpisih, ki urejajo sodne
Postopke,
pa se z določitvijo denarnih zneskov urejajo tudi
e
katera druga vprašanja kot je n.pr. pristojnost sodnika
Posameznika,
dovoljenost revizije v pravdnih zadevah, kaj se
e
l6 za spor majhne vrednosti ipd..
in ac e in
stv^?'
" 'i
razvrednotenja zakonitega plačilnega sreda
si dolarja oziroma prej jugoslovanskega dinarja) postanejo
oma ,a
ki -?
. ki fiksni denarni zneski neustrezni, denarne kazni,
(j '1,1 sodišče lahko izreče storilcem kaznivih dejanj in gosposkih prestopkov, pa postanejo povsem neučinkovite. V priu da
, inflacija preide v hiperinflacijo, kot je bilo v nekdanji
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Jugoslaviji pred letom 1990, pa je onemogočeno vsakršno
kaznovanje, saj bi bilo nesmiselno izrekati kazni po predpisih,
v katerih denarni zneski že več let niso bili valorizirani. Glede
na načelo zakonitosti (28. člen ustave) se namreč kazni vedno
izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja; novi zakon
pa se retroaktivno lahko uporabi le, če je za storilca milejši.
Ta problem, ki ga na področju kaznovalnega prava povzroča
inflacija, v nekdanji Jugoslaviji ni bil odpravljen z neko trajno
sistemsko rešitvijo, čeprav so organi Republike Slovenije to
večkrat predlagali pristojnim zveznim organom. Problem se je
reševal z občasnimi spremembami predpisov tako, da so se
valorizirali denarni zneski, pri čemer so se nekateri predpisi
pogosteje, drugi pa redkeje spreminjali, obstojajo pa tudi
predpisi, ki po letu 1976 sploh niso bili spremenjeni (n.pr.
zakon o upravnih sporih). Kolikor so se denarni zneski v posameznih zveznih predpisih valorizirali po 25.6.1991, pa se
seveda v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati.
Problem denarnih kazni in drugih denarnih zneskov v posameznih zveznih predpisih, predstavlja zato zelo pereče vprašanje (o tem je bilo postavljeno tudi poslansko vprašanje
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike Slovenije).
Po drugi strani pa glede na veliko število predpisov, s katerimi
so določeni gospodarski prestopki in glede na obsežnost
posameznih predpisov, zlasti predpisov, s katerimi so urejeni
postopki (sodni in upravni), ne bi bilo smotrno, da bi se, samo
zaradi valorizacije denarnih zneskov, predlagal sprejem novih
zakonov, ki bi v celoti uredili stvar, ki je sedaj urejena v zveznih predpisih. Zato predlagatelj tega zakona predlaga, da bi
se s tem posebnim zakonom izvršila valorizacija vseh denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter
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drugih denarnih zneskov v vseh zveznih predpisih, ki se
v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi. Hkrati pa bi se s tem zakonom valorizirali tudi
denarni zneski v kazenskem zakonu Republike Slovenije in
denarne kazni glede gospodarskih prestopkov v republiških
predpisih, s čemer bi bili zagotovljeni enaki kaznovalni okviri
za vse zvezne in republiške predpise. Na podoben način, kot
se predlaga v tem zakonu, je bila že izvršena valorizacija
denarnih kazni za prekrške v zveznih in republiških predpisih,
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 10/91).
S predlaganim zakon bi se tako za določen čas rešilo pereče
vprašanje neustreznih denarnih kazni in drugih denarnih zneskov v veljavnih predpisih. S sprejemom povsem nove republiške zakonodaje pa bi se ta problem, ki ga povzroča inflacija
na področju kaznovalnega prava, lahko dolgoročno rešil na
drugačen način (n.pr. v osnutku novega kazenskega zakonika
Republike Slovenije se predlaga, da denarne kazni in denarni
zneski kot zakonski znaki kaznivih dejanj, ne bi bili predpisani
v fiksnih zneskih, pač pa vezani na določen delež ali količnik
povprečne mesečne plače).
II. POGLAVITNE REŠITVE
Po predlogu zakona bi se vse fiksno določene denarne kazni
(in drugi denarni zneski) valorizirale z določenim količnikom.
Ker pa vsi ti predpisi, ki vsebujejo fiksno določene denarne
kazni in druge denarne zneske, niso bili uveljavljeni sočasno,
ni mogoča valorizacija z istim količnikom. Hkrati pa predlagatelj zakona meni, da valorizacije, ki se bile opravljene v preteklosti glede posameznih zveznih predpisov, niso vedno ustrezale razmeram v Republiki Sloveniji (glede na povprečno
mesečno plačo, porast drobnoprodajnih cen ipd.). Zato se
v tem predlogu zakona, poleg stopnje inflacije od zadnje
valorizacije, upošteva tudi kakšne denarne kazni oziroma

drugi denarni zneski bi bile ustrezne sedanjim razmeram.
Po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije znaša
v obdobju januar 1990 (ko je bila izvršena zadnja valorizacija
denarnih kazni v KZ SFRJ) - maj 1992 indeks rasti cen: 791
(življenjskih potrebščin) oziroma 766 (drobnoprodajne cene).
Zato se predlaga, da bi se v kazenskem zakonu SFRJ kot tudi
v kazenskem zakonu RS vsi zneski denarnih kazni in zneski, ki
se nanašajo na zakonske znake kaznivih dejanj, valorizirali
s količnikom 10.
Denarne kazni v zakonu o gospodarskih prestopkih in drugi
denarni zneski bi se valorizirali s količnikom 20; denarne
kazni za disciplinske kršitve pa s količnikom 50, ker bi po
oceni predlagatelja zakona, le taka valorizacija ustrezala
sedanjim okoliščinam.
Izjemoma pa se, zaradi poenostavitve zakonske rešitve, glede
denarnih kazni za gospodarske prestopke v posameznih
predpisih, ter glede denarnih kazni v zakonu o splošnem
upravnem postopku in zakonu o upravnih sporih, namesto
valorizacije z določenim količnikom, predlaga valorizacija
v fiksno določenih zneskih. Gre namreč za predpise, sprejete
v raznih časovnih obdobjih po letu 1977, pri čemer so v posameznih predpisih določeni denarni zneski v takratnih nedenominiranih jugoslovanskih dinarjih.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Denarne kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke,
ter za disciplinske kršitve so prihodek proračuna. Sprejem
predlaganega zakona in njegovo izvajanje bo zato vplivalo na
(večji) priliv proračunskih sredstev. Hkrati pa bo zakon omogočil tudi bolj racionalno delo sodišč in učinkovitejšo kaznovalno politiko, predvsem na področju gospodarskih prestopkov.

PREDLOG ZAKONA o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske
prestopke ter drugih denarnih zneskov
1. člen

3. člen

Določbe kazenskega zakona SFRJ, zakona o gospodarskih
prestopkih, zakona o kazenskem postopku, zakona o pravdnem postopku, zakona o izvršilnem postopku, zakona
o splošnem upravnem postopku, zakona o upravnih sporih ter
vseh zveznih predpisov, s katerimi so določeni gospodarski
prestopki, ki se v Republiki Sloveniji v skladu z določbami
prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 20. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/
91) do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije, smiselno uporabljajo kot republiški predpisi, se glede predpisanih denarnih kazni ter drugih denarnih zneskov, uporabljajo
tako, kot določa ta zakon.

Za vštevanje pripora in drugih vrst odvzema prostosti v zvezi
s kaznivim dejanjem v denarno kazen po sodbah, pravnomočno izdanih do dneva uveljavitve tega zakona, veljajo
določbe tega zakona.

Določbe kazenskega zakona Republike Slovenije in vseh
predpisov Republike Slovenije, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, se glede predpisanih denarnih zneskov in
denarnih kazni, spremenijo tako, kot določa ta zakon.
2. člen
V kazenskem zakonu SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84,
74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) se zneski denarnih kazni v prvem in
tretjem odstavku 39. člena, 6. točki prvega odstavka 43. člena,.
5. točki drugega odstavka 48. člena in tretjem odstavku 50.
člena ter denarni zneski, ki se nanašajo na zakonske znake
kaznivih dejanj v prvem odstavku 167. člena, prvem in drugem
odstavku 172. člena, drugem in tretjem odstavku 174. člena,
drugem in tretjem odstavku 175. člena, drugem in tretjem
odstavku 176. člena, prvem in drugem odstavku 182. člena ter
drugem in tretjem odstavku 223. člena, zvišajo za desetkrat.
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Za spremembo denarne kazni v zapor po sodbah, pravnomočno izdanih dodneva uveljavitve tega zakona, veljajo predpisi, ki so veljali ob izdaji sodbe.
4. člen
V kazenskem zakonu Republike jiovemie (uradni list SRS, št.
12/77, 3/78,19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) se denarni zneski, ki se
nanašajo na zakonske znake kaznivih dejanj v 127. členu, 129.
členu, drugem odstavku 130. člena, tretjem in četrtem
odstavku 133. člena, drugem odstavku 138. člena, drugem in
tretjem odstavku 141. člena, drugem odstavku 148. člena,
prvem, drugem in tretjem odstavku 152. člena, drugem
odstavku 165. člena, drugem in tretjem odstavku 166. člena,
drugem odstavku 167. člena, drugem odstavku 168. člena,
drugem, četrtem in petem odstavku 169. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 171. člena, tretjem odstavku 176.
člena, drugem odstavku 177. člena, drugem odstavku 178.
člena, četrtem in petem odstavku 191. člena, prvem odstavku
192. člena, drugem odstavku 200. člena in v drugem odstavku
203. člena, zvišajo za desetkrat.
5. člen
V zakonu o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/
77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) se zneski denarne kazni
v prvem in tretjem odstavku 18. člena, drugem in tretjem
odstavku 22. člena, drugem odstavku 27. člena, drugem
poročevalec

odstavku 59. člena, 82. členu, prvem odstavku 97. člena,
tretjem odstavku 98. člena, tretjem odstavku 135. člena, 136.
členu in v drugem odstavku 147. člena, zvišajo za dvajsetkrat.
6. člen
V vseh zveznih predpisih, izdanih do 25. junija 1991, ki se
v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, se
Predpisane denarne kazni za gospodarske prestopke pravnih
oseb in odgovornih oseb valorizirajo tako, da se pravna oseba
kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 9.000.000
tolarjev, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo od 6.000
tolarjev do 500.000 tolarjev.
^e je v predpisu določena spodnja meja denarne kazni za
pravno osebo ali za odgovorno osebo višja kot je po prvem
odstavku tega člena valorizirana spodnja meja denarne kazni,
se glede predpisane spodnje meje denarne kazni ne uporabljajo določbe tega zakona.
7. člen
V vseh veljavnih predpisih Republike Slovenije, izdanih do
uv
eljavitve tega zakona, s katerimi so določeni gospodarski
Prestopki, se predpisane denarne kazni za gospodarske prestopke
pravnih oseb in odgovornih oseb spremenijo na način,
k
°t je določen v 6. členu tega zakona.
8. člen
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77,
14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) se znesek denarne kazni za disciplinsko kršitev v prvem odstavku 78. člena, prvem odstavku
"[44. člena, prvem odstavku 180. člena, drugem odstavku 211.
člena, prvem in drugem odstavku 237. člena, drugem
odstavku 243. člena, prvem odstavku 295. člena in tretjem
odstavku 303. člena, zviša za petdesetkrat.
9. člen
^8 zakonu o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/
°. 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) se denarni
zneski, ki se nanašajo na vrednost spornega predmeta ali na
višino sporne denarne terjatve v prvem odstavku 43. člena, 91.
£lenu, drugem in tretjem odstavku 382. člena, prvem odstavku
447. člena, prvem odstavku 458. člena, 460. členu, prvem in
ar
ugem odstavku 464. člena, prvem odstavku 494. člena,
Prvem odstavku 497. člena in v prvem odstavku 502. člena,
zvišajo za desetkrat, znesek denarne kazni za disciplinsko
kršitev v prvem odstavku 110. člena, prvem in drugem

'• členu je izražena vsebina zakona, ki se nanaša na spreoziroma valorizacije denarnih kazni in drugih denar" zneskov v posameznih (zveznih in republiških) predpisih.
splošnem delu kazenskega zakona SFRJ je določena naj™anjša in največja denarna kazen, ki se lahko izreče storilcu
sznivega
dejanja (prvi odstavek 39. člena), meje omilitve
e
narne kazni (6. točka prvega odstavka 43. člena), izrek
®narne kazni pri steku kaznivih dejanj (5. točka drugega
Ostavka 46. člena), ter sprememba denarne kazni v zapor
re
\. tji odstavek 39. člena) in vštevanje pripora v denarno
azen (tretji odstavek 50. člena). V posebnem delu kazen®9a zakona SFRJ pa so pri posameznih kaznivih dejanjih
uvedeni denarni zneski kot zakonski znaki določenega kazvega dejanja oziroma kot kvalifikatorni elementi, pri katerih
n°wio dejanje dobi težjo, kvalificirano obliko. Te denarne
jg*ni ip drugi denarni zneski so bili nazadnje valorizirani
iz v av'3s1990
-Zato se v 2 členu predlaga, da bi se valorizacija
k
minmUm denarne
°l'čnikom 10. Po predlogu zakona bi tako znašal
toia leV oz roma kazni
2000 tolarjev, maksimum 500.000
nost ' '
ć® i0 kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubbii j'
tolarjev,
en dan
oziroma
pripora
pa bi
IZ0
načen s 3000
tolarji.
Pri zapora
kaznivem
dejanju
poneverbe
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odstavku 248. člena, prvem odstavku 255. člena, 316. členu in
v prvem odstavku 318. člena, pa se zviša za petdesetkrat.
10. člen
Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji
izdana sodba ali sklep, s katerim se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po določbah
zakona o pravdnem postopku, ki so se uporabljale do uveljavitve tega zakona.
Če je bila po uveljavitvi tega zakona odločba sodišča prve
stopnje iz prejšnjega odstavka razveljavljena, se postopek
nadaljuje po tem zakonu.
O reviziji zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje
v postopku, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, se
odloči po določbah zakona o pravdnem postopku, ki so se
uporabljale do uveljavitve tega zakona.
11. člen
V zakonu o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/
82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) se znesek denarne kazni za
fizično osebo in za pravno osebo v drugem odstavku 225.
člena, zviša za dvajsetkrat.
12. člen
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 47/86 - prečiščeno besedilo) se znesek denarne kazni za
disciplinsko kršitev v tretjem odstavku 73. člena, "prvem
odstavku 111. člena, prvem in drugem odstavku 181. člena,
prvem odstavku 192. člena in tretjem odstavku 293. člena,
valorizira tako, da znaša predpisana denarna kazen do 25.000
tolarjev, znesek denarne kazni v tretjem odstavku 286. člena
pa se valorizira tako, da znaša predpisana denarna kazen do
100.000 tolarjev.
13. člen
V zakonu o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in 60/77)
se znesek denarne kazni za odgovorno osebo v tretjem
odstavku 76. člena valorizira tako, da znaša predpisana
denarna kazen do 100.000 tolarjev.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

v službi (in podobnih kaznivih dejanjih) bi bila podana kvalificirana oblika tega dejanja - za katero se lahko izreče kazen
od enega do desetih let zapora - če poneverjeni znesek
presega 150.000 tolarjev, najtežja oblika tega dejanja, za
katero se lahko izreče kazen najmanj treh let zapora, pa bi bila
podana, če poneverjeni znesek presega 500.000 tolarjev (175.
člen KZ SFRJ).
Določbe 3. člena rešujejo vprašanje, kateri predpis mora
uporabiti sodišče pri vštevanju pripora v denarno kazen, oziroma pri spremembi denarne kazni v zapor. Predlagane rešitve temeljijo na načelu, da se mora uporabiti predpis, ki je
milejši oziroma ugodnejši za storilca kaznivega dejanja.
V 4. členu se, po enakem kriteriju kot velja za kazniva dejanja
v posebnem delu KZ SFRJ, predlaga tudi glede kazenskega
zakona RS, valorizacija denarnih zneskov, ki se nanašajo na
zakonske znake posameznih kaznivih dejanj oziroma kvalificiranih oblik teh dejanj.
Po veljavnem zakonu o gospodarskem prestopku se pravno
osebo lahko kaznuje z denarno kaznijo od 1500 do 450.000
tolarjev, odgovorno osebo pa z denarno kaznijo od 300 do
31

25.000 tolarjev. Po predlogu zakona (5. člen) bi se kazni za
gospodarske prestopke zvišale za dvajsetkrat. Tako bi minimum denarne kazni za pravno osebo znašal 30.000 tolarjev,
maksimum pa 9,000.000 tolarjev, za odgovorno osebo bi znašala spodnja meja denarne kazni 6000 tolarjev, zgornja meja
pa 500.000 tolarjev itd..

torej sodišča lahko izrekla denarno kazen do 25.000 tolarje»
Drugi denarni zneski v tem zakonu pa bi se zvišali za deset
krat. Tako bi bil sodnik posameznik pristojen za spore đ
80.000 tolarjev, revizija bi bila dovoljena za spore preki
80.000 tolarjev oziroma v gospodarskih sporih preko 450. Od
tolarjev itd..

Ker je število zveznih predpisov, ki se smiselno uporabljajo
kot republiški predpisi, s katerimi so predpisani gospodarski
prestopki, relativno veliko in glede na to, da so bili ti predpisi
uveljavljeni v različnih časovnih obdobjih ter da so v posameznih predpisih kazni določene v takrat veljavnih nedenominiranih jugoslovanskih dinarjih, se zaradi poenostavitve v 6.
členu predlaga, da se denarne kazni v teh predpisih valorizirajo s fiksno določenimi denarnimi zneski, in ne z ustreznim
količnikom. Za vse gospodarske prestopke bi tako bila predpisana denarna kazen v razponu, kot je določena v 5. členu
tega zakona (spodnja in zgornja meja), razen če je v predpisu
določena spodnja meja višja od splošnega minimuma
denarne kazni za pravno in odgovorno osebo. Ta izjema
(drugi odstavek 6. člena) je potrebna, saj bi sicer v posameznem primeru lahko bil novi zakon milejši za storilca gospodarskega prestopka, kar pa ni cilj tega zakona.

V 10. členu, se po pravilih, kot so bila uporabljena tudi p'
prejšnjih spremembah zakona o pravdnem postopku, izkljit
čuje uporaba novega zakona v pritoženem in revizijskem
postopku glede tekočih pravdnih zadev.

Z določbo 7. člena se, na enak način kot za gospodarske
prestopke v zveznih predpisih, predlaga valorizacija denarnih
kazni za gospodarske prestopke v republiških predpisih.
t
Po veljavnem zakonu lahko izreče sodišče v kazenskem
postopku, za disciplinske kršitve procesnim udeležencem
denarno kazen do 500 tolarjev. Ker po oceni predlagatelja
zakona že ob zadnji valorizaciji (januar 1990) ta kazen ni bila
ustrezno valorizirana, se sedaj predlaga (8. člen) zvišanje te
kazni za petdesetkrat, tako da bi se torej denarna kazen lahko
izrekla do zneska 25.000 tolarjev.
Po predlogu zakona (9. člen) bi se denarne kazni za disciplin>ske kršitve v zakonu o pravdnem postopku valorizirale na
enak način kot v zakonu o kazenskem postopku, tako da bi
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Denarna kazen, ki jo lahko sodišče izreče v izvršilnem
postopku zavezancu, da ga prisili, da izpolni obveznost, ki fi
namesto zavezanca ne more izpolniti drugi, se po predlogu
zakona zviša za dvajsetkrat, tako bi znašala ta kazen za fizično
osebo do 90.000 tolarjev, za pravno osebo pa do 300.0(X
tolarjev (11. člen).
Denarna kazen v upravnem postopku bi bila, po predlogi'
zakona (12. člen) izenačena z denarno kaznijo za disciplinski
kršitve v pravdnem in kazenskem postopku. Izjema se pred■
laga le glede valorizacije denarne kazni po tretjem odstavku
286. člena, ki se lahko uporabi za zavezanca, ki v upravi
izvršbi ne izpolni obveznosti, ki je namesto njega ne mori
opraviti drugi. Ta zavezanec pa je lahko fizična ali pravni
oseba. Ker pa je po veljavnem zakonu o splošnem upravnem
postopku denarna kazen predpisana v takrat veljavnih nedenominiranih jugoslovanskih dinarjih, se za valorizacijo ne
predlaga količnik, pač pa fiksno določeni znesek.
Tudi za denarno kazen po zakonu o upravnih sporih se, H
enakih razlogov kot za denarno kazen v zakonu o splošnem
upravnem postopku, predlaga valorizacija v fiksnem znesku
(13. člen). Predlagana denarna kazen, ki bi se lahko izrekli
odgovorni osebi, bi bila tako (približno) izenačena z denarno
kaznijo, ki jo lahko sodišče izreče fizični osebi v izvršilnem
postopku, ker gre v obeh primerih za neizvršitev sklepi
sodišča.

poročevalec
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Predlog zakona o JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI
PODJETJA PETROL, ZEMELJSKI PLIN D. O. O. LJUBLJANA ZA PLAČILO
STROŠKOV PRENOSA ZEMELJSKEGA PLINA - ESA 676
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOST PODJETJA PETROL, ZEMELJSKI
PLIN D.O.O. LJUBLJANA ZA PLAČILO STROŠKOV PRENOSA ZEMELJSKEGA PLINA.
ki ga vam pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in seje zborov Skupščine Republike Slovenije
29. in 30/7-1992.
Podjetje Petrol, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
ter finančno poslovanje iz Ljubljane je za račun podjetja
Petrol, Zemeljski plin, d.o.o. 26/11-1991 sklenilo pogodbo
o prenosu zemeljskega plina iz Avstrije z avstrijsko firmo
OEMV AG, Dunaj in italijansko firmo SNAM SpA, Milano,
s katerimi je zakupilo kapaciteto dela avstrijskega pliovoda do 31/12-2005. Pogoj, da obe pogodbi stopita
v veljavo je bil, da naročnik oziroma zakupnik do 30/
4-1992 predloži navedenima tujima podjetjema garanciji
LB d.d. v skupnem znesku 206,816.604,00 ATS, kolikor
znašajo predvideni letni stroški uporabe plinovoda.
Ker pogoj ni bil izpolnjen, je bilo zaprošeno podaljšanje
roka za njegovo izpolnitev do 31/12-1992. Tuji firmi sta
odobrili zahtevano podaljšanje roka, vendar le do 1/

10-1992. Glede na to, da v Evropi primanjkuje transportnih poti za transport zemeljskega plina, potrebe po plinu
pa naraščajo, in ker izgradnja novih mednarodnih plinovodov zahteva daljše časovno obdobje, ocenjujemo za
realno stališče transportnih firm, da po 1/10-1992 ne bo
več možno podaljševati roka za izpolnitev pogojev za
uveljavitev transportnih pogodb.
Ker morajo biti bančne garancije izdane torej najkasneje
v mesecu septembru predlagamo, da se zakon o jamstvu
republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa
zemeljskega plina izda po hitrem postopku. Predlog za
izdajo zakona po hitrem postopku, vlada utemeljuje s tem,
da bi nastala velika materialna škoda, če garancija ne bi
bila izdana pravočasno in bi prišlo do ustavitve dobav
zemeljskega plina iz Rusije in s tem do hujših motenj
v gospodarstvu.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republika Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- mag. Franc AVBERŠEK, član Vlade Republike Slovenije in minister za energetiko,
- Srečko KOKALJ, namestnik ministra za energetiko.

Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti
podjetja Petrol, Zemeljski plin d. o. o. za plačilo stroškov
prenosa zemeljskega plina bosta obravnavala Odbor za
finance kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna
komisija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo 28.
julija 1992.
Za obravnavo predloga zakona o jamstvu Republike Slovenije
za obveznosti podjetja Petrol, Zemeljski plin d. o. o. za plačilo
stroškov prenosa zemeljskega plina so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol,
Zemeljski plin d. o. o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina
1. člen

2. člen

Republika Slovenija se zavezuje, da bo na poziv Ljubljanske
jjanke d.d. Ljubljana plačala tej banki vsak znesek, ki ga bo
°anka kot garant za obveznost podjetja Petrol Zemeljski plin
J°
0 °- Ljubljana plačala tujim upnikom na podlagi pogodb
prenosu zemeljskega plina preko ozemlja Republike Avstrije.

Ministrstvo za finance izda garancijsko izjavo in sklene
s podjetjem Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana pogodbo
o ureditvi razmerij v zvezi s prevzemom jamstva po tem
zakonu.

Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka je ome' na do vsakokratnega letnega zneska v višini tolarske protivnosti 206.816.604. ATS v času od 1. 10. 1992 do 31. 12.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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3. člen
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Po izteku dosedanjih transportnih pogodb je podjetje
PETROL - podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter
finančno poslovanje, Ljubljana za račun podjetja PETROL
plin, d.o. o., Ljubljana, 26. 11. 1991 sklenilo z avstrijskim
OEMV AG Dunaj in italijanskim SNAM SpA, Milano, pogodbo
o transportu zemeljskega plina iz Ruske federacije preko
avstrijskega plinovoda do slovensko avstrijske meje. Pogoja
za uveljavitev obeh pogodb sta bila
- podpis dolgoročne pogodbe z ruskim dobaviteljem za
dobave zemeljskega plina.
- predložitev garancij Ljubljanski banki d. d. Ljubljana v znesku 206.816.604,00 ATS letno obema tujima podjetjema.
Pogodbi sta sklenjeni na rok do 31. 12. 2005 in bi ob izpolnitvi
navedenih pogojev pričeli veljati 1. 5. 1992. Ker do tega
datuma nobeden od pogojev ni bil izpolnjen, je Petrol Zemeljski plin d.o.o. zaprosil firmi OEMV AG, Dunaj in SNAM SpA
Milano, za podaljšanje roka za izpolnitev pogojev do konca
leta. Firmi sta pripravljeni ta rok podaljšati najdlje do 1. 10.
1992.
Glede na naravo posla, način določanja cene plina, obseg in
trajanje pogodbe je Ljubljanska banka d. d. pogoj ila izdajo
svojih garancij s predhodno pridobitvijo kontragarancij Republike Slovenije - v navedenem znesku, oziroma v njegovi
tolarski protivrednosti.
Skladno s 149. členom ustave Republike Slovenije mora biti
za poroštvo Republike Slovenije za kreditne posle sprejet
poseben zakon. Tudi skladno z zakonom o financiranju javne
porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91), je potrebno za dolgoročne zadolžitve Republike Slovenije sprejeti poseben zakon
za vsak primer posebej. V konkretnem primeru sicer ne gre za
zadolžitev republike, temveč za njeno garancijo k pogodbi
o prenosu plina oziroma zakupu plinovodnih kapacitet (pri
čemer se zakupnina predvidoma plačuje redno mesečno),
vendar je ob pomanjkanju natančnejše pravne podlage glede
na dolgoročnost posla, gornji predlog utemeljen.
Zemeljski plin predstavlja v Energetski bilanci Republike Slo-
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venije za leto 1992 12,6% potrebne primarne energije in 16,6%
potrebne končne energije. V industriji je pomen zemeljskega
plina še bil izražen, saj pokriva 35,5% vseh potreb po energiji.
Razen tega, da so dobave zemeljskega plina izjemno
pomembne iz energetskega stališča, je zemeljski plin pomemben tudi iz vidika varovanja okolja, saj ga od vseh fosilnih
goriv najmanj obremenjuje.
Republika Slovenija uvaža zemeljski plin iz Ruske federacije,
kjer bo potrebno za nadaljnje dobave skleniti novo dolgoročno pogodbo, saj je dosedanja že potekla. Sklenjena je tudi
dolgoročna pogodba z Alžirijo, od koder smo tudi že pričeli
dobivati zemeljski plin. Zaradi potreb po plinu in zaradi zanesljivosti oskrbe uporabnikov je nujno, da zadržimo oba vira
dobav zemeljskega plina, zato je potrebno tudi izpolniti
pogoje za uveljavitev transportnih pogodb za transport
zemeljskega plina iz Ruske federacije v Slovenijo, to je pravočasno skleniti nabavo pogodbo in izdati potrebne bančne
garancije.
V kolikor bančna garancija ne bo pravočasno izstavljena, bo
to pomenilo, da zgoraj omenjeni transportni pogodbi ne začneta veljati. Posledice tega bi bile naslednje:
- do konca leta 1992 je zagotovljen transport v dosedanji
višini,
- možno je podaljšati obstoječe - dosedanje pogodbe do
leta 1998 s pogojem, da bo do konca leta predložena podaljšana garancija Ljubljanske banke za obdobje od leta 1993 do
1998,
- po letu 1998 ni nobenih zagotovil za transport plina preko
Avstrije, kar velja tudi za transport preko Češke in Slovaške
federacije. Transportne kapacitete postajajo ozka grla in je
seveda njihov najem po letu 1998 izredno vprašljiv,
- da z Rusijo lahko sklenemo meddržavni sporazum le do
leta 1998. Glede na veliko povpraševanje Evrope po plinu iz
Rusije, je malo verjetno, da bi si tedaj lahko zagotovili nadaljnje dobave plina. Očitno pa je, da bo Rusija za nakupe novih
količin v bodočnosti potrebovala in zahtevala znatna vlaganja
v proizvodnjo in transportne zmogljivosti plinovodov.
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Predlog za izdajo zakona o ZADRUŽNI REVIZIJI s predlogom zakona
ESA - 672
DR. LUDVIK TOPLAK - poslanec Družbenopolitičnega
zbora
NADA BOLCAR - poslanka Družbenopolitičnega zbora
LEOPOLD FRELIH - poslanec Zbora občin
JANEZ LUKAČ - poslanec Zbora občin
ANTON HORVAT - poslanec Zbora združenega dela
DEJAN PERŠOLJA - poslanec Zbora združenega dela
Poslanci dr. Ludvik Toplak in poslanka Nada Bolcar, Družbenopolitični zbor, Leopold Frelih in Janez Lukač, Zbor
občin, Anton Horvat in Dejan Peršolja, Zbor združenega
dela, vlagajo
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZADRUŽNI REVIZIJI
S PREDLOGOM ZAKONA
in ga pošiljajo v obravnavo na podlagi 265., 266. in 312.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.

Predlagatelji predlagajo Skupščini Republike Slovenije,
da sprejme zakon po skrajšanem postopku iz naslednjih
razlogov:
- s predlaganim zakonom gre za manj zahtevno uskladitev z zakonom o zadrugah (člen 50. do 54. Zakona o zadrugah, Uradni list RS, št. 13/92)
- nujnost pravne ureditve na področju zadružne revizije,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem temeljnih nalog
zadrug,
- zagotavljanje uspešnega nadaljnjega razvoja zadrug,
- zaščita zakonitosti in koristi članov zadrug.
Obveščajo, da bodo kot predstavniki predlagateljev sodelovali pri delu Skupščine Republike Slovenije naslednji
poslanci:
- dr. Ludvik Toplak, poslanec Družbenopolitičnega zbora
- Nada Bolcar, poslanka Družbenopolitičnega zbora
- Leopold Frelih, poslanec Zbora občin
- Janez Lukač, poslanec Zbora občin
- Anton Horvat, poslanec Zbora združenega dela
- Dejan Peršolja, poslanec Zbora združenega dela.

Predlog za izdajo zakona o zadružni reviziji s predlogom
zakona bosta obravnavali Komisija za preobrazbo družbene
in zadružne lastnine in Zakonodajno-pravna komisija kot
matično delovno telo.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o zadružni reviziji
s predlogom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor
občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zadružni reviziji
i
'■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

odpravljen z ustavnimi amandmaji.

Na Slovenskem je uvedel zadružno revizijo avstrijski zakon
reviziji pridobitnih in gospodarskih zadrug in drugih društev
10/6-1903, ki v Avstriji z manjšimi spremembami velja še

Obvezno zadružno revizijo ponovno uvaja zakon o zadrugah
(Ur. I. RS, št. 13/92), ki pa v 77. členu med prehodnimi
določbami določa, da se začne ta revizija izvajati šele v skladu
s predpisi o revidiranju. Ti predpisi pa so šele v pripravi (glej
Revija o reviziji, Revizor št. 3/91, Ljubljana, november 1992, ki
objavlja tudi osnutek zakona o revidiranju).
Po novem zakonu o zadrugah (50. člen) veljajo tudi za
zadružno revizijo subsidiarno (splošni) predpisi o reviziji, sam
zakon pa že določa, da je zadružna revizija obvezna za vse
zadruge (kmetijske in druge). Vsaka zadruga mora biti revidirana najmanj vsako drugo leto, vedno pa tudi ob zamenjavi
predsednika zadruge, direktorja in upravnega odbora.

0

^ Kraljevini Jugoslaviji je bilo zadružno pravo poenoteno
* zakonom o gospodarskih zadrugah iz leta 1937, ki je urejal
zadružno revizijo v VII. poglavju. Tudi po drugi svetovni vojni
obvezno zadružno revizijo določali splošni zadružni pred?'SI (prim. 32. člen splošnega zakona o zadrugah, Ur. I. FLRJ,
st. 59/46) kasneje pa posebni predpisi o kmetijskih zadrugah
Phrti.i 92. člen temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah, Ur.
Fi d J' 49Z49. 71. člen uredbe o kmetijskih zadrugah, Ur. I.
^RJ, št. 5/54, 34/56, 15/58, 30/58, 22/59 in 44/59) vse do
adnje spremembe uredbe o kmetijskih zadrugah (Ur. I. FLRJ,
•10/61), ki je ureditev kmetijskega zadružništva praktično
pačila z družbenimi podjetji in obenem ukinila zadružno
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Za čimprejšnji pričetek dela zadružne revizije pri nas govorijo
podobni splošni razlogi kot v prejšnjem obdobju oziroma
v drugih državah, poleg njih pa še dodatni razlogi. Zakon
o zadrugah je splošni zakon, ki vsebuje organizacijske
določbe za različne vrste zadrug, ki lahko opravljajo eno ali
več dejavnosti, če za svojo dejavnost izpolnjujejo predpisane
pogoje. Zadružna revizija bi lahko tudi pri nas z ustreznimi
nepristranskimi strokovnimi informacijami in nasveti pomagala zadrugam oziroma zadružnikom dejansko uresničevati
in dosegati temeljni namen. Pri tem je treba upoštevati, da
zakon o zadrugah prepušča posameznim zadrugam precejšnjo avtonomijo. Zadružno izobraževanje in usposabljanje je
bilo v zadnih desetletjih dokaj zanemarjeno.
Upoštevati je treba tudi posebne značilnosti zadrug kot
gospodarskih organizacij, za katere zakon ne zahteva najmanjšega kapitala v določenem znesku niti ne omejene
osebne odgovornosti članov. Poleg teh, splošnih razlogov pa
govorijo v prid čimprejšnjemu pričetku zadružne revizije tudi
nekateri dodatni razlogi, zlasti spremembe v zadružni organiziranosti, ki jih je v prehodnem, prilagoditvenem obdobju
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omogočil zakon o zadrugah (spojitve, delitve in izločitve
zadrug ter preoblikovanje temeljnih organizacij kooperantov
v samostojne zadruge) in pa ustanavljanje novih, zlasti specializiranih zadruga v kmetijstvu in gozdarstvu ter novih zadrug
v drugih dejavnostih, kjer doslej niso delovale (ne primer
potrošniške zadruge). Spremembe v organiziranosti so tesno
povezane tudi s premoženjskimi spremembami, kjer se bodo
edino zadruge lahko pojavljale v vlogi zavezanca in upravičenca (na primer po predpisih o denacionalizaciji in o zadrugah). Vse te spremembe zahtevajo primerni kontrolni mehanizem, ki ga sedaj veljavna ureditev tega področja, izvirajoča iz
obdobja družbene lastnine, ne zagotavlja.
Po avstrijskih in kasnejših jugoslovanskih predpisih je bila
obvezna revizija vsako drugo leto, ni pa bilo predpisa, da bi
morala biti tudi ob zamenjavi določenih organov.
Zadružno revizijo pa po novem zakonu ne opravljajo le
zadružne zveze kot je bilo pravilo ali izključno predpisano po
dosedanjih predpisih.
Po 51. členu zakona o zadrugah poteka revizija zadrug na
podlagi pogodbe, ki jo sklene zadruga, bodisi z zadružno
zvezo ali pa s posebnim revizijskim podjetjem. Tako zadružna
zveza kot revizijsko podjetje bosta morala izpolnjevati posebej predpisane pogoje.
Zadruga bi torej morala biti revidirana ob določenih terminih,
si bo pa sama izbrala ali določeno usposobljeno podjetje ali
pa z revizijo pooblaščeno zadružno zvezo.Zadruga bo sklenila
pogodbo za vsako revizijo posebej, lahko pa pogodbo
podaljša, vendar ne več kot za 10 let brez prekinitve.
V 51. členu zakona o zadrugah je tudi predvideno, da lahko
zahteva zadruga od zadružne zveze, ki opravlja revizijo,
posebno zavarovanje proti odškodninskih zahtevkom zaradi
morebitnega nepravilnega opravljanja revizije.
Zakon o zadrugah govori v 52. členu o revizorjih; imenujejo
jih pooblaščene osebe in sicer pooblaščene v v skladu
s posebnimi predpisi.
Po 52. členu zakona o zadrugah ima revizor pravico, da se
udeleži občnega zbora ali seje drugega organa upravljanja
zadruge, pri kateri se opravlja revizija, da zahteva pojasnila in
gradiva ter da sodeluje na seji s postavljanjem vprašanj ter
dejanjem odgovorov in mnenj o vsakem delu poslovanja
zadruge, ki se revidira. Mora pa seveda vse, kar je pri reviziji
izvedel, trajno varovati kot poklicno skrivnost.
Zakon o zadrugah ne navaja, kaj vse zajema zadružna revizija
oziroma kakšen je njen namen.
53. in 54. člen zakona o zadrugah govorita še o revizijskem
poročilu. To mora biti v skladu s predpisi in standardi, vročiti
se mora tudi zadružni zvezi, katere članica je zadruga, organ,
ki sklicuje občni zbor, pa ga mora uvrstiti na dnevni red
prvega naslednjega občnega zbora. Upoštevati je treba še
določbo prvega odstavka 16. člena zakona o zadrugah, po
katerem ni mogoče obravnave in sklepanje o revizijskem
poročilu postaviti na dnevni red prestavniškega občnega
zbora. O njem mora sklepati torej občni zbor, ki ga sestavljajo
neposredno člani, čeprav ima zadruga sicer občni zbor po
delegatih.
Revizijsko poročilo mora biti v skladu s predpisi in standardi,
kar pomeni, da mora biti v skladu s splošnimi predpisi o revidiranju.
Končno določa zakon o zadrugah v zadnjem odstavku 50.
člena še, da poravna stroške zadružne revizije zadruga, če je
pa zahteval revizijo kdo drug, poravna stroške sam.
Iz tega kratkega pregleda, če obstoječega pravnega stanja ne
spreminjamo, izhaja:
- da je treba sprejeti zakon o revidiranju kot splošni predpis,
ki velja subsidiarno, kolikor ni za zadruge drugače določeno,
tudi za zadružno revizijo;
- da je treba sedanje določbe zakona o zadrugah v mnogočem dopolniti s specifičnimi zadružnimi značilnostmi.

Verjetno bi bil to zakon o izvajanju zadružne lastnine, ki bi
določal, katera zadružna zveza lahko opravlja zadružno revizijo, katere pogoje mora izpolnjevati revizor, kaj vse zajema
zadružna revizija in kako je treba postopati z revizijskim
poročilom.
II. PREDLAGANE REŠITVE
Predlagatelji se zavedajo, da specialna zadružna revizija ni
možna, če se sprejme le zakon o revidiranju, ne da bi bil
sprejet tudi zakon o izvajanju zadružne revizije. Predvsem je
treba izhajati iz novih izhodišč, ki so zlasti:
Članstvo zadrug v zadružnih zvezah je prostovoljno in ne več
obvezno, kot je bilo to npr. po starem jugoslovanskem in
avstrijskem zakonu, ko je morala biti vsaka zadruga včlanjena
v neko revizijsko zvezo.
Zaradi tega si zadruga, ki mora biti revidirana vsako drugo
leto, izbira revizijski organ, ki ni nujno, da je ravno zadružna
zveza. Lahko je tudi revizijsko podjetje.
Zadružna zveza, ki naj bo tudi revizijska zveza, bo morala
izpolnjevati določene pogoje, ki jih bo moral predpisovati
Inštitut za računovodstvo in revizijo. Med temi pogoji bo
gotovo tudi ta, da bo morala imeti taka zveza enega pooblaščenega revizorja, dva revizorja in dva nižja revizorja ali kakor
bo* določal bodoči zakon o revidiranju. Med predhodnimi
določbami bodo morale biti predvidene posebne izjemne
določbe.
Najbrž se zadružna zveza, ki bo revizijska, ne bo smela ukvarjati z gospodarskimi dejavnostmi, ker bi to lahko vplivalo na
objektivnost revizije.
Poleg pogojev, ki jih bo moral izpolnjevati revizor (pooblaščeni revizor in nižji revizor) po zakonu o revidiranju (po
splošnih predpisih) bo moral izpolnjevati revizor revizijskega
podjetja in revizor pooblaščene zadružne zveze, ki bo revidiral zadrugo, še posebne pogoje, ki naj bi jih določil zakon
o izvajanju zadružne revizije. Gre zlasti za poznavanje zadružništva in ekonomije s področja kmetijstva oziroma področja
revidirane zadruge.
Medtem ko zajema revizija po splošnih predpisih predvsem
oceno resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, mora
zadružna revizija zasledovati dodatno zlasti, če izvaja zadruga
svojo temeljno nalogo, to je ali zagotavlja pospeševanje1
gospodarskih koristi svojih članov, ali je upravljanje v zadrug
v skladu z zakonom, pravili in sklepi občnega zbora, vsekako'
pa mora zadružna revizija poleg nadzora zadrugi tudi svetovati smer njenega uspešnega razvoja.
Predsednik zadruge, člani upravnega in nadzornega odbora
ter delavci zadruge morajo dajati revizorju resnična, točna in1
popolna pojasnila o vsem, kar je potrebno, da se oprav
revizija pravilno in hitro. Revizor naj ne bi imel le pravice, w
se sej udeležuje, temveč tudi pravico, da sejo skliče.
Revizorjevo poročilo se mora na občnem zboru, ki ga sestavljajo člani, v celoti prebrati. Prebere naj ga eden od overitelje"
zapisnika in to, če so na dnevnem redu tudi druge zadevi
preden se glasuje o letnem obračunu, o podelitvi razrešnic®
in preden se volijo predsednik in člani upravnega ter nadzor*
nega odbora.
Revizija je lahko redna (vsako drugo leto, ne pa nujno tudi oj>
zamenjavi funkcionarjev), ali izredna (na zahtevo sam®
zadruge ali faktorjev izven zadruge) je lahko splošna (obseg®
vse delovanje zadruge od njene ustanovitve oziroma od prej®'
nje revizije) ali specialna (le glede določenega področja)'
zajema pa tudi pogodbe vsake vrste, ki jih je zadruga skleni)®
s tretjimi osebami, zlasti morebitna vlaganja, njena podjetja i
drugo. Ker pa mora biti revizija vnaprej dogovorjen0
z zadružno zvezo ali podjetjem, revizija ne more biti nenap '
vedana.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Stroške zadružne revizije poravnava zadruga; če revizijo z®*1
teva kdo drug, poravna stroške revizije sam.

PREDLOG ZAKONA o zadružni reviziji
1. člen

5. člen

Zadružno revizijo ureja zakon o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92),
drugi predpisi (v nadaljnjem besedilu: splošni predpisi), in ta
zakon kot posebni predpis.

Osebe, ki opravljajo zadružno revizijo morajo ne glede na to,
ali so zaposlene pri revizijskih pdojetjih ali pri revizijskih
zvezah, poleg pogojev o splošnih predpisih izkazati še poznavanje zadružništva in ekonomije s področja zadrug, ki jih
revidirajo.

2. člen
Zadružna revizija je redna in izredna, splošna in specialna in
zajema tudi druge pravne osebe, pri katerih je zadruga udeležena.
Za revizijo zadružnih zvez se smiselno uporabljajo določbe
o reviziji zadrug.
3. člen
Redna revizija se opravi vsako drugo leto in zajema vse
Premoženje in celotno poslovanje zadruge od njene ustanovitve oziroma od zadnje revizije dalje.
'zredna revizija se mora opraviti na zahtevo predsednika
zadruge, upravnega ali nadzornega odbora oziroma pregledna, zadružne zveze, v kateri je zadruga včlanjena, ali na
zahtevo državnega tožilstva.
Splošna revizija vsebuje celotno poslovanje in premoženje
zadruge, vključno s pravnimi osebami, pri katerih je zadruga
udeležena, specialna pa zajema le določen del ali le določeno
Področje zadruge.
4. člen
Zadružno revizijo lahko opravljajo revizijska podjetja po
splošnih predpisih in zadružne zveze, ki jih pooblasti Inštitut
za računovodstvo in revizijo.
Zadružna zveza, ki želi postati tudi revizijska, mora imeti
evizorje, predpisane za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora
skleniti posebno zavarovanje proti odškodninskim zahtevkom
aradi morebitnega nepravilenga opravljanja revizije, ne sme
pravljati gospodarske dejavnosti in mora biti kot revizijska
zveza vpisana v sodni register.

6. člen
Znanje oseb iz prejšnjega člena preizkuša in izdaja o tem
potrdila Inštitut za računovodstvo in revizijo.
V registru revizijskih podjetij in register pooblaščenih revizorjev se vpisujejo tudi zadružne revizijske zveze in pooblaščene
osebe za opravljanje zadružne revizije.
7. člen
Pri opravljanju zadružne revizije ima revizor pravico, da skliče
sejo upravnega ali nadzornega odbora zadruge. Na zahtevo
revizorja prisostvuje reviziji predsednik zadruge.
8. člen
Revizorjevo poročilo mora vsebovati tudi priporočilo o bodoči
smeri razvoja zaruge.
9. člen
Revizorjevo poročilo mora na občnem zboru zadruge, ki ga
sestavljajo člani, v celoti prebrati overitelj zapisnika, ki ga
izvoli občni zbor.
Poročilo se prebere pred sklepanjem o letnem obračunu,
o podelitvi razrešnice in volitvah predsednika zadruge, članov
upravnega in nadzornega odbora, če so te zadeve na dnevnem redu.
10. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
zadružna zveza, lahko je tudi revizijsko podjetje. Zadružna
Obvezno
zadružno
revizijo
ponovno
uvaja
zakon
o
zadrugah
zveza, ki naj bo tudi revizijska zveza, bo morala izpolnjevati
'Ur- '■ RS, št. 13/92), ki v 77. členu med prehodnimi določbami
ootoča, da se začne ta revizija izvajati šele v skladu s predpisi
določene pogoje, ki jih bo moral predpisovati Inštitut za
° revidiranju. Ti predpisi (tudi osnutek zakona o revidiranju)
računovodstvo in revizijo. Med temi pogoji bo tudi ta, da bo
Pa s o šele v pripravi. Po novem zakonu o zadrugah (50. člen)
morala taka zveza imeti najmanj enega pooblaščenega reviel a
zorja, dva revizorja in dva nižja revizorja ali kakor bo pač
o ' i° tudi za zadružno revizijo subsidiarno (splošni) predpisi
določal bodoči zakon o revidiranju.
rereviziji, sam zakon o zadrugah pa že določa, da je zadružna
Wzija obvezna za vse zadruge (kmetijske in druge). Vsaka
zdruga mora biti revidirana najmanj vsako drugo leto, vedno
Poleg pogojev, ki jih bo moral izpolnjevati revizor po zakonu
^a tudi ob zamenjavi predsednika zadruge, direktorja in
o revidiranju, bo moral izpolnjevati revizor revizijskega
podjetja in revizor pooblaščene zadružne zveze, ki bo revidiPravnega odbora zadruge.
ral zadrugo, še posebne pogoje, ki naj bi jih določil zakon
o izvajanju zadružne revizije. Gre zlasti za poznavanje zadruž?: uP°števanju obstoječega pravnega stanja izhaja, da je
ništva in ekonomije s področja kmetijstva oziroma področja
s re et
suhZ.s'diarn
P io, 'kolikor
zakon onirevidiranju
kot
splošni
predpis,
ki
velja
revidirane zadruge.
za zadruge določeno drugače, tudi za
ia

rev 1 *6,nok>reviz
'i°' kar b' nai bil zakon o izvajanju zadružne
b
zad*
'
'
določal,
katera zadružna zveza lahko opravlja
vsf>rU*no ^vizijo, katere pogoje mora izpolnjevati revizor, kaj
ema zadružna
*Hsk^ p
revizija in kako je treba postopati z revizadrU na°r°č<lom. Pri tem se moramo zavedati, da specialna
nju * revizija ni možna, če se sprejme le zakon o revidirar6v
izi]e da k' k'' sprejet tudi zakon o izvajanju zadružne
C/
zadrug v zadružnih zvezah je namreč prostovoljno,
s
tirun ćesar
' zadruga,
ki sicer
revidirana
leto, izbira
revizijski
organ,mora
ki nibiti
nujno,
da je vsako
ravno
Po

'o čevalec

Medtem ko zajema revizija po splošnih predpisih predvsem
oceno resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, mora
zadružna revizija zasledovati dodatno zlasti, če izvaja zadruga
svojo temeljno nalogo, to je ali zgotavlja pospeševanje gospodarskih koristi svojih članov ali je upravljanje v zadrugi
v skladu z zakonom, pravili in sklepi občnega zbora, vsekakor
pa mora zadružna revizija poleg nadzora zadrugi tudi svetovati smer njenega uspešnega razvoja.
Predsednik zadruge, člani upravnega in nadzornega odbora
ter delavci zadruge morajo dajati revizorju resnična, točna in
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popolna pojasnila o vsem, Kar je potrebno, aa se opravi
revizija pravilno in hitro. Revizor naj ne bi imel le pravice, da
se sej udeležuje, temveč tudi pravico, da sejo skličo.
Revizorjevo poročilo se mora na občnem zboru, ki ga sestav-

ljajo člani v celoti, prebrati. H rebere naj ga eden od overiteljev
zapisnika in to, če so na dnevnem redu tudi druge zadeve,
preden se glasuje o letnem obračunu, o podelitvi razrešnice
in preden se volijo predsednik in člani upravnega ter nadzornega odbora zadruge.

Predlog za izdajo zakona o BLOUDKOVIH PRIZNANJIH z osnutkom
zakona - ESA 673
Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila
besedilo:

log za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za manj
zahteven zakon.

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O BLOUDKOVIH PRIZNANJIH Z OSNUTKOM ZAKONA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- Vlado VOBOVNIK, pomočnik ministra za šolstvo in
šport,
- Marko TRŠAN, svetovalec ministra za šolstvo in šport.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266,
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme navedeni pred-
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Predlog za izdajo zakona o Bloudkovih priznanjih z osnutkom
zakona bosta obravnavala Odbor za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo kot matično delovno telo in Zakonodajnopravna komisija. Matično delovno telo bo zakon obravnavalo
predvidoma v začetku septembra.
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Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Bloudkovih priznanjih z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
2bor občin in Zbor združenega dela.

POVZETEK
S predloženim zakonom naj bi se v Republiki Sloveniji
uredilo podeljevanje najvišjih državnih priznanj za delo
in dosežke na področju športu.
Tudi doslej so se podeljevala priznanja Stanka Bloudka
za športne uspehe ter pomembne delovne prispevke na
področju športa. Priznanja Stanka Bloudka je leta 1965
ustanovila takratna Zveza za telesno kulturo Slovenije.
Zakon predpisuje pogoje, pod katerimi se lahko posa-

5!
mezniku, športni ekipi ali organizaciji podeli Bloudkova
priznanja. Bloudkova priznanja podeljuje Odbor Skupščine Republike Slovenije za podeljevanje Bloudkovih
priznanj. Omenjeni Odbor na podlagi posebnega pravilnika določi dobitnike Bloudkovih priznanj, katera se
podeljujejo v obliki nagrad in plaket. Zakon predvideva,
da se vsako leto podeli 3 Bloudkove nagrade in 10
Bloudkovih plaket.
Zakon ne pomeni novih obremenitev za Proračun Republike Slovenije.

Bloudkova priznanja se kot najvišja priznaja za izjemno delo
in dosežke v športu podeljujejo že od leta 1965. Ustanovila jih
je tedanja Zveza za telesno kulturo Slovenije kot predhodnica
sedanje Športne zveze Slovenije. V 27-letnem obdobju so ta
priznanja imela zelo pomembno vlogo pri spodbujanju zlasti
ljubiteljskega dela, na katerem pretežno temelji izredno razvejana športna dejavnost.
Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture
(Ur. list SRS, 35/79) je med nalogami skupnega pomena, ki so
se uresničevale v Telesnokulturni skupnosti Slovenije, opredelil tudi podeljevanje priznanj Stanka Bloudka za dosežke na
področju telesne kulture.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o Bloudkovih priznanjih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
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Bloudkova priznanja podeljuje Odbor za podeljevanje Pr'!
nanj Stanka Bloudka, ki je bil do konca leta 1989 samoup<%
organ Telesnokulturne supnosti Slovenije. Po njenem pre^,1
hanju je na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo amandfl
jev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije (Ur. list SP®1_
42/89) in Zakona o določitvi nalog, ki jih začasno opra^'ljj
organi samoupravnih interesnih skupnosti ter o ustanov',
določenih republiških upravnih organov (Ur. list SRS 4t ^
89, 8/91) pa je bila ta naloga prenešena na Izvršni svet r3
čine Republike Slovenije oziroma na republiški up ^
organ, pristojen za šport. Za leto 1991 je podelitev opr*
odbor, ki ga je imenoval minister za šolstvo in šport.
Bloudkova priznanja se podeljujejo kot nagrade in plaKfcei'
j,
V 27-tih letih je bilo tako podeljenih 170 Bloudkovih nagi'3"
poročevalk
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Bloudkovih plaket. Bloudkove nagrade so bile v tem
obdobju podeljene 120 posameznikom, 44 organizacijam in
" športnim ekipam. Bloudkove plakete pa so bile podeljene
)8 posameznikom, 107 organizacijam in 3 športnim ekipam.
Občine, iz katerih so bili prejemniki Bloudkovih priznanj, so
neproporcionalno zastopane. Tako je bilo največ prejemnikov
priznanj iz Ljubljane: 94 nagrad in 159 plaket, iz Maribora: 14
Prejemnikov nagrad in 75 prejemnikov plaket ter iz Kranja:
9 prejemnikov nagrad in 35 prejemnikov plaket. Občini, iz
katerih doslej ni bilo prejemnikov Bloudkovih priznanj, sta
Ormož in Šentjur pri Celju.
Uzakonitev Bloudkovih priznanj, kot najvišjih državnih priznanj na področju športa, bi nedvomno prispevala k taki veljavi
teh priznanj, kot jih ime, ki ga le-ta nosijo, v slovenski kulturi
<> zgodovini športa zasluži. Tako je tudi stališče osrednje
iportne organizacije Športne zveze Slovenije.
Predlagane rešitve v veliki meri sledijo tradiciji Bloudkovih
Priznanj, spremembe pa so predvsem rezultat izkušenj preteklih let.
NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
fekon izhaja iz osnovnega načela, da je Bloudkovo priznanje
?ržavno priznanje za izjemne uspehe delavcev v športu in
'ijemne dosežke športnikov.
"rugo načelo je kvalitativna opredelitev Bloudkovih priznanj
1a;
" Bloudkovo nagrado kot najvišje priznanje, ki je lahko
Podeljeno le za izjemno delo oziroma dosežke, ki so predam za športnike natančno določeni ter
" Bloudkovo plaketo kot priznanje, ki se lahko podeli za vsa
Na
pomembna dela, dejanja in uspehe na različnih področI"1, ki mnogo prispevajo h kakovosti slovenskega športa.
^akon uvaja izraz »Bloudkova priznanja« (namesto dosedaph Priznanj Stanka Bloudka), ker se je tak naziv že ustalil

med športnimi delavci in v javnosti ter tudi konsistentno sledi
poimenovanju priznanj v ostalih družbenih dejavnostih.
Priznanja naj bi tako kot doslej podeljeval Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki bi imel sedež in potrebno strokovno-administrativno servisiranje na Ministrstvu za šolstvo
in šport, sicer pa bi svoje odločitve sprejemal neodvisno.
Bistvena sprememba je predvidena pri omejitvi števila priznanj (doslej je bilo v povprečju podeljenih po 10 nagrad in 25
plaket letno) - tu gre za nujno selektivnost pri odločanju. Le
bolj izostrena selekcija bo Bloudkova priznanja vrednostno
dvignila na raven nacionalnih priznanj in jim zagotovila enakovrednost z državnimi priznanji za druga področja družbenih dejavnosti. Ob tej selektivnosti pa je pomebno delovanje
strokovnih teles, ki jih lahko Odbor oblikuje, da na podlagi
mnenj strokovnjakov sprejema končne odločitve.
Zakon ne omejuje kroga predlagateljev kandidatov za dobitnike Bloudkovih priznanj, veže jih le na javni razpis, ki ga
objavi Odbor. Izključuje pa zakon možnost posthumne dodelitve priznanja.
Zakon, upoštevajoč dosedanjo tradicijo, določa, da se Bloudkova priznanja podeljujejo na dan obletnice smrti Stanka
Bloudka.
III. FINANČNE POSLEDICE
Uveljavitev zakona ne bo imela novih finančnih posledic, saj
se sredstva za Bloudkova priznanja in delovanje odbora zagotavljajo vsako leto v republiškem proračunu v okviru sredstev
za šport. V letu 1991 so bila za ta namen porabljena sredstva
v višini 592.521 SLT. Prav tako sprejem zakona ne bo zahteval
dodatnih administrativno-tehničnih opravil, oziroma v večjem
obsegu, kot je bilo to doslej.
IV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAKONA
Zakon je pripravilo Ministrstvo RS za šolstvo in šport ob
sodelovanju Športne zveze Slovenije.

OSNUTEK ZAKONA o Bloudkovih priznanjih
za ljubiteljsko ali poklicno delo na naslednjih področjih:

ŽELJNE DOLOČBE
1. člen
|j!0udkova priznanja so najvišja priznanja v Republiki Slove'ii. ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa.
2. člen
b.
J°udkova
priznanja se podeljujejo v obliki Bloudkovih
a
9rad in Bloudkovih plaket.
b,0|
§, Jdkova priznanja podeljuje Odbor Skupščine Republike
°venije za podeljevanje Bloudkovih priznanj (v nadaljevaIU:
Odbor).
3. člen
8|
j^dkova priznanja lahko prejmejo posamezniki, športna
ali organizacija.
i^^kovo nagrado in Bloudkovo plaketo se lahko podeli
posamezniku, Športni ekipni ali organizaciji samo
Bl

-

znanstveno-raziskovalno delo na področju športa,
publicistika na področju športa,
organizacijsko delo v športu.,
načrtovanje in izgradnjo športne infrastrukture.

Posameznik lahko prejme Bloudkovo nagrado tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 30 let.
5. člen
Bloudkovo nagrado lahko prejme športnik ali športna ekipa
za vrhunski, mednarodni športni dosežek.
6. člen
Bloudkovo nagrado lahko prejme športna ali druga organizacija v
Sloveniji ali organizacija Slovencev v zamejstvu oziroma slovenskih izseljencev za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa v najmanj 10-letnem obdobju.
BLOUDKOVA PLAKETA
7. člen

°udkova nagrada
4. člen

Bloudkovo plaketo lahko prejme posmeznik ali organizacija
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.

ti pekovo nagrado lahko prejme posameznik za izjemen
^ji p®vek k razvoju športa v Sloveniji ali med Slovenci v tujini

Posameznik lahko prejme Bloudkovo plaketo tudi za življenj39

sko delo, če je v športu deloval najmanj 20 let.
8. član
Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik ali športna ekipa za
pomemben tekmovalni dosežek.
Bludkovo plaketo lahko prejme športnik tudi ob koncu tekmovalne kariere, če je s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom
pomembno prispevak k razvoju in popularizaciji določene
športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

- pravice, dolžnosti ter način njegovega dela,
- podrobnejše kriterije za dodeljevanje priznanj in nafl1
predlaganja kandidatov.
- vsebino in čas trajanja razpisa.
Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Skupščina Rep"
blike Slovenije.
Odbor lahko imenuje strokovne komisije za posamezN
področja svojega dela, ki mu pripravijo strokovna mnenj
o posameznih predlogih.

PODELJEVANJE PRIZNANJ

15. člen

9. člen
Kandidate za Bloudkova priznanja lahko predlagajo fizične in
pravne osebe.
Odbor vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati kandidati za dobitnike Bioudkovih priznanj.
10. član

Odbor mora v 30 dneh po podelitvi Bioudkovih priznanj izd*
lati poročilo o svojem delu in ga predložiti Skupščini Rep*
blike Slovenije.
SREDSTVA
16. člen
Sredstva za delovanje Odbora zagotavlja Republika Slovet#

Bloudkova priznanja se podeljujejo vsako leto ob obletnici
smrti Stanka Bloudka.

17. člen

11. člen

Odbor vsako leto določi višino Bloudkove nagrade in BlC
kove plakete.

Letno se lahko podeli največ 3 Bloudkove nagrade in 10
Bioudkovih plaket.

Razmerje med vrednostjo Bloudkove nagrade in BloudkO'
plakete je 3:1.

Ne glede na določilo prejšnejga odstavka se v izjemnih, posebej utemeljenih primerih, kot je olimpijsko leto, lahko Odbor
odloči, da se število Bioudkovih priznanj ustrezno poveča.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen

12. člen
Bloudkovo priznanje se posmrtno praviloma ne more podeliti.
Izjemoma se lahko podeli posmrtno posamezniku, ki je med
sprejemanjem odločitve o podelitvi nagrade še živ.

Do imenovanja Odbora nadaljuje z delom dosedanji Odbi
19. člen
Pravilnik sprejme Odbor najkasneje v 90 dneh po imenoval
in ga predloži Skupščini Republike Slovenije.

ODBOR
13. člen
Odbor ima predsednika in osem članov. Imenuje ga Skupščina Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije iz vrst priznanih športnih delavcev in športnikov.
Mandat predsednika in članov traja 4 leta.
Strokovna in administrativnotehnična opravila za Odbor
opravlja ministrstvo, pristojno za šport.
14. člen
Odbor deluje na podlagi pravilnika, ki določa zlasti:

Do sprejema novega pravilnika Odbor dela po Pravili
o delu Odbora za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka
1984, ki ga je sprejela Skupščina Telesnokulturne skupn"
Slovenije.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba
člena Zakona o svobodni menjavi dela na področju tel®*
kulture (Uradni list SRS. št. 35/79).
21. člen
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem |i?
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Bloudkova priznanja so nagrade in plakete, ki se podeljujejo
za delo v športu oziroma za izjemne športne dosežke, podeljuje pa jih Odbor Skupščine Republike Slovenije za podeljevanje Bioudkovih priznanj. S to določbo so v zakonu Bloudkova priznanja opredeljena kot najvišja državna priznanja na
področju športa, ter zagotovljena tradicija podeljevanja Bioudkovih priznanj.
Zakon enakovredno upošteva poklicno delo (trenerji, učitelji
itd.) in ljubiteljsko delo, ki je v športu zelo razširjeno in še
vedno poglavitni nosilec zlasti organizacijskega dela v športu.
Bloudkova priznanja se podeljujejo posameznikom, športnim
ekipam in organizacijam za njihov izreden ali pomemben
prispevek k razvoju ali ugledu slovenskega športa.
40

Bloudkova plaketa se lahko podeli tudi posameznemu &
niku ob zaključku njegove športne kariere, če je s
osebnostjo ter zgledom pomembno prispeval k razvoju ^
čene športne panoge, športa in športne kulture. ŠP° n,
skozi svoj zgodovinski razvoj močno poudarjene P",
morale, humanosti, viteštva, kar je potrebno skrbno
in takemu športniku dodeliti vidno državno priznanje,
ni dosegel vrhunskih rezutatov.
Glede na relativno veliko število obeh vrst Bioudkovih F
nanj, ki so bila podeljena v preteklih 27-tih letih, je v z?
predvidena večja selektivnost.
i
Zakon določa, da se letno podeli največ 3 nagrade
plaket. S tako selektivnostjo se dviga vrednost Blou"
1

poroče vil

priznanj. Odstopanje od te norme naj bi bila le posebej utemeljena izjema kot so izjemni športni uspehi naših športnikov
v olimpijskem letu ali kakšen drug svetovno odmeven športni
dosežek.
V zakonu je predvideno, da Bloudkovo priznanje lahko
prejme posameznik, športna ekipa ali organizacija le enkrat,
pri čemer pa dobitniku Bloudkove plakete daje možnost, da
prejme kasneje še Bloudkovo nagrado, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Zakon uvaja finančno razmerje med nagrado in plaketo -3:1,
kar tudi vrednostno, bolj kot doslej, razmeji nagrado in plaketo.
Število članov Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
zakon iz dosedanjih 12 zmanjša na predsednika in 8 članov.
Za zagotovitev strokovnosti pri odločanju lahko ta odbor

oblikuje ustrezna delovna telesa. Smiselno bi bilo oblikovati
delovni telesi vsaj za področje vrhunskega športa ter športne
rekreacije.
Zakon predvideva, da se bodo sredstva za delo Odbora za
podeljevanje Bloudkovih priznanj zagotavlja tako kot doslej iz
proračuna Republike Slovenije.
Zakon predvideva, da bo Odbor za podeljevanje Bloudkovih
priznanj v 90 dneh po njegovi uveljavitvi sprejel pravilnik
o svojem delu, h kateremu da soglasje Skupščina Republike
Slovenije. V njem bodo natančneje opredeljeni kriteriji za
dodeljevanje priznanj, način odločanja ter osnovne sestavine
razpisa.
S prehodno določbo je zagotovljena kontinuiteta podeljevanja Bloudkovih priznanj.
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ODLOČBA
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. točke
prvega odstavka 404. člena zakona o kazenskem postopku
Ustavno sodišče je na predlog Temeljnega sodišča v Celju,
Enota v Celju, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti
na seji dne 9/7-1992 ugotovilo:
6. točka prvega odstavka 404. člena zakona o kazenskem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 26/86 - prečiščeno besedilo
in 74/87) v delu, ki se glasi: »..., da je obsojenec storil
dejanje, ki bi bilo obseženo s kaznivim dejanjem iz obsodbe,
če bi se zanj prej vedelo, ali kažejo na to
nasprotuje
pravnemu redu Republike Slovenije in se od 25/6-1991
dalje ne uporablja kot predpis Republike Slovenije.
Obrazložitev
Na podlagi 156. člena ustave je sodišče v Celju prekinilo
kazenski postopek zoper obtoženca in na ustavnem sodišču
začelo postopek za oceno ustavnosti 6. točke prvega
odstavka 404. člena zakona o kazenskem postopku v delu, po
katerem se sme kazenski postopek, ki je končan s pravnomočno sodbo, obnoviti, če se v primeru obsodbe za nadaljevano kaznivo dejanje ali za kakšno drugo kaznivo dejanje, ki
obsega po zakonu več istovrstnih ali več raznovrstnih dejanj,
navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki kažejo na
to, da je obsojenec storil dejanje, ki bi bilo obseženo s kaznivim dejanjem iz obsodbe, če bi se zanj prej vedelo, pa bi ta
dejstva bistveno vplivala na odmero kazni. Predlagatelj trdi,
da gre v izpodbijani določbi za obnovo pravnomočno končanega kazenskega postopka v škodo obsojenca. V demokratičnih državah z ustaljenim pravnim redom je obnova kazenskega postopka v škodo obsojenca izključena, tudi v Republiki Sloveniji nova ustava v 31. členu prepoveduje ponovno
sojenje o isti stvari. Predlagatelj meni, da je izpodbijana
določba v neskladju z 31. členom ustave kakor tudi z določbami mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Po 31. členu ustave nihče ne sme biti ponovno obsojen ali
kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski
postopek zoper njega pravnomočno ustavljen ali je bila
obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen.
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je
sprejela Generalna skupščina OZN 16. decembra 1966, veljati
je začel 23. marca 1976. Jugoslavija je pakt ratificirala 1971.
leta (Uradni list SFRJ, št. 7/71). Po 7. točki 14. člena citiranega
pakta nihče ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil že oproščen krivde ali obsojen
s pravnomočno sodbo po zakonu ali kazenskem postopku
katerekoli države. Z razglasitvijo ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije dne 25/6-1991 so na podlagi 3. člena
mednarodne pogodbe, kamor sodi tudi citirani pakt, postale
del pravnega reda v Republiki Sloveniji.
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 26/86
prečiščeno besedilo in 74/87) je bil predpis SFRJ. Po 4. členu
že citiranega ustavnega zakona se do izdaje ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji
ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.
Določba 6. točke prvega odstavka 404. člena zakona o kazenskem postopku omogoča obnovo kazenskega postopka v primeru obsodbe obsojenca za nadaljevano kaznivo dejanje ali
za kakšno drugo kaznivo dejanje, ki obsega po zakonu več
istovrstnih ali več raznovrstnih dejanj. Smisel te določbe je
v tem, da omogoča spremembo pravnomočne sodbe bodisi
v korist bodisi v škodo obsojenca, odvisno od tega, ali naj bi
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se v obnovljenem postopku dokazalo novo dejanje (ki bi bilo
obseženo v nadaljevanem oziroma drugem njemu podobnem
kaznivem dejanju, če bi se zanj vedelo ob prvem sojenju) ali
ugotovilo, da obsojenec nekega dejanja, ki je obseženo s kaznivim dejanjem iz pravnomočne obsodbe, ni storil. Obsojenec
je bil torej za nadaljevano kaznivo dejanje ali kakšno drugo
kaznivo dejanje, ki obsega po zakonu več istovrstnih ali več
raznovrstnih dejanj, že obsojen in nato se mu v obnovljenem
postopku ponovno sodi za isto kaznivo dejanje, pa čeprav
v večji ali manjši kriminalni količini.
Katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bila glede tega vprašanja zaprošena za
mnenje, navaja, da v strokovnih krogih prevladuje stališče, da
so določbe procesnega zakona, ki predvidevajo možnost
obnove kazenskega postopka v škodo oproščenega ali obsojenca, v nasprotju s 7. odstavkom 14. člena mednarodnega
pakta o političnih in državljanskih pravicah in da se v skladu
s temi spoznanji tudi pripravlja nova zakonodaja. Po tem
mnenju, s katerim se ustavno sodišče strinja, prepovedi
ponovnega sojenja v ustavi in v mednarodnem paktu zato ne
gre jemati absolutno, ampak jo je treba po smislu omejiti na
prepoved obnove v škodo obsojenega oziroma oproščenega.
Obnova kazenskega postopka v škodo obsojenega ali oproščenega je torej v neskladju s 7. točko 14. člena mednarodnega
pakta o državljanskih in političnih pravicah. Izpodbijana
zakonska določba, ki nasprotuje mednarodni pogodbi kot
delu našega pravnega reda, z dnem 25/6-1991 ni postala del
pravnega reda Republike Slovenije in se od tega dne dalje ne
uporablja kot njen predpis.
Ustavno sodišče je sprejelo to določbo na podlagi 7. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred
Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in
28/76) na seji v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in
sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton
Perenič, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro
Šturm.

LOČENO MNENJE
k odločbi št. U-l- 27/92 z dne 9. 7. 1992
Strinjam se z ugotovitvijo, da sporna določba ob osamosvojitvi Slovenije ni postala del njenega pravnega reda, ker je bila
že takrat v nasprotju z mednarodnim paktom kot delom tega
pravnega reda - vendar bi iz tega po mojem mnenju glede na
ustavne in zakonske določbe o pristojnostih ustavnega
sodišča ter o obliki in vsebini njegovih odločitev morala slediti
formalno drugačna odločitev: sklep o ustavitvi postopka in ne
meritorna ugotovitvena odločba. Ustavno sodišče namreč ne
po ustavi ne po zakonu ni pristojno za odločanje o tem, kateri
bivši zvezni predpisi so ob osamosvojitvi Slovenije postali del
njenega pravnega reda in kateri ne, ampak je po 160. členu
ustave pristojno le za odločanje o skladnosti predpisov
z ustavo in z zakoni kakor tudi z ratificiranimi mednarodnim1
pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava - aH
za odločanje o njihovi ustavnosti in zakonitosti (v širšem
smislu), kot bi lahko to krajše imenovali. Pri tem seveda
o ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ob osamosvojita0
Slovenije niso postali del njenega pravnega reda, njen5
ustavno sodišče ni pristojno odločati, ker to pač niso predpjv '
Republike Slovenije. Poleg tega ugotavljanje skladnosti bj '
ših zveznih predpisov s pravnim redom Republike Slovenil®
ne zahteva vedno le ugotavljanja skladnosti teh predpiso*
z našimi predpisi višje hierarhične veljave, ampak včasih tuoj
ugotavljanje njihove skladnosti z našimi predpisi iste hieraf'3
hične veljave (zakona z zakonom, podzakonskega predpis
poročevalk

z drugim podzakonskim predpisom itd.), za kar pa ustavno
sodišče sploh ni pristojno - tudi če bi bila oba taka predpisa
domača predpisa. Morebitna tovrstna pristojnost ustavnega
sodišče bi morala biti v ustavi (ali morda vsaj v zakonu)
določena, tako kot je npr. v 126. členu nemške ustave določena nemškemu ustavnemu sodišču glede odločanja v sporih
o tem, ali so posamezni predustavni predpisi postali del
nemškega poustavnega pravnega reda ali ne. Vprašanje pa ni
Pomembno le s formalnega gledišča, ampak ima tudi praktične implikacije (o tem na koncu).
će kdorkoli pomotoma, misleč da taka norma je del našega
pravnega reda, predlaga ustavnemu sodišču ocenitev njene
ustavnosti, bi moralo ustavno sodišče po ugotovitvi, da izpodbijana norma sploh ni postala del našega pravnega reda,
zaradi nepristojnosti postopek s sklepom ustaviti. Ob tem bi
bilo v obrazložitvi seveda treba povedati, zakaj po mnenju
ustavnega sodišča izpodbijana norma ob osamosvojitvi ni
Postala del pravnega reda naše države. Na tako stališče ustavnega sodišča bi se potem lahko sklicevali pristojni upravni
organi in sodišča pri odločanju v konkretnih primerih, čeprav
na stališča v obrazložitvi odločb in sklepov ustavnega sodišča
'ormalno niso vezani. V primeru nestrinjanja s stališčem
ustavnega sodišča bi lahko celo uporabili sporno normo pri
svojem odločanju kot veljavno in bi se vprašanje potem lahko
nadalje reševalo v morebitni nadaljnji instančni poti in v primeru
kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin lahko
tu
di meritorno pred ustavnim sodiščem z vložitvijo ustavne
Pritožbe. Seveda pa je zelo verjetno, da bi v veliki večini
Primerqv
tudi tako stališče ustavnega sodišča, izraženo samo
v
obrazložitvi ustavitvenega sklepa, v zadostni meri vplivalo
n
a poenotenje pravne prakse glede takega vprašanja.
Nasprotno stališče, zoper katero izražam to ločeno mnenje, bi
bilo lahko tudi v strokovni javnosti napačno razumljeno v tem
smislu, da je v spornih ali morda celo kar v vseh tovrstnih
Primerih negativna ugotovitvena odločba ustavnega sodišča
Pogoj za neuporabo bivše zvezne norme pred našimi organi
"" z drugimi besedami, da mora v takem primeru vsak organ

"'nčevalec

najprej od ustavnega sodišča dobiti ustrezno odločitev in šele
potem nadaljevati svoj postopek, kar pa nikakor ni nujno. Ker
ustava ni določila, da o tem, kateri zvezni predpisi so ob
osamosvojitvi Slovenije postali del njenega pravnega reda in
kateri ne, odloča ustavno sodišče, to seveda pomeni, da o tem
sproti odločajo pristojni organi, ki enako kot v drugih pogledih samostojno ugotavljajo, katere predpise morajo uporabiti
pri reševanju konkretne zadeve (podobno kot so po letu 1945
morali samostojno ugotavljati, katera pravna pravila bivšega
ODZ in drugih bivših predpisov so v skladu z novo ureditvijo
in so torej uporabna in katera ne). Različna mnenja raznih
organov o takih vprašanjih se seveda usklajujejo v instančni
poti in zlasti z načelnimi pravnimi menenji vrhovnega sodišča,
pa tudi s stališči ustavnega sodišča, ki v primerih, kakršen je
tu obravnavani, sicer lahko izda samo obrazložen ustavitveni
sklep, v primeru, da sporni predpis po njegovi oceni je postal
del našega pravnega reda, pa seveda ustrezno ugotovitveno
odločbo (da ni v neskladju z ustavo, zakonom itd.).
'Prej omenjena načela pravna mnenja je vrhovno sodišče že
začelo izdajati (eno je bilo npr. objavljeno v Pravni praksi št.
15 z dne 11. 6. 1991) in tudi v svojem mnenju k tu obravnavani
konkretni zadevi je zavzelo stališče, po mojem mnenju pravilno, da bi neskladnost sporne določbe ZKP z našim pravnim
redom (in s tem njeno neuporabnost) lahko ugotovilo že
celjsko sodišče samo. To pa seveda ne pomeni, da v spornih
primerih (kadar je sodišče v dvomu) ne bi bilo smiselno ali
celo priporočjivo, da se s sprožitvijo ustreznega postopka
pred ustavnim sodiščem pridobi tudi njegovo stališče. Kadar
je o spornem vprašanju že zavzelo svoje stališče vrhovno
sodišče, bi bila sprožitev postopka pred ustavnim sodiščem
seveda smiselna le, če se sprožitelj postopka s stališčem
vrhovnega sodišča ne bi strinjal in bi zoper njega navajal
nasprotne argumente. Mislim, da bi tako ravnanje koristilo
krepitvi ustavne vloge vrhovnega sodišča pri zagotavljanju
enotne sodne prakse in s tem tudi hitrejšemu odvijanju
ustreznih postopkov.
Sodnik
mag. Matevž Krivic
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VPRAŠANJA POSLANCEV

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Kolikšna naj bi bila pomoč razvoju drobnega gospodarstva?
FRANC GOLJA, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na
39. seji tega zbora, 11. 6. 1992, vprašal:
»V imenu Liberalne stranke sprašujem gospoda Žaklja, podpredsednika Vlade Republike Slovenije, kako si razlaga
oziroma kako nam razloži njegovo obnašanje ob otvoritvi
Obrtnega sejma v Celju, ko je govoril, da je treba drobnemu
gospodarstvu pomagati, da mu je treba pomagati materialno, da mu je treba pomagati po strokovni plati, da je to tisti
zdrav del gospodarstva in tisto upanje, ki bi rešilo naše
gospodarske probleme. No, ko pa smo v letošnjem letu
sprejemali proračun za leto 1992 pa je vse naredil in je bil
nekolikokrat za to govorico in poskušal, da bi drobno gospodarstvo iz proračuna dobilo čim manj sredstev. Sprašujem
ga, ali je to sistem dela - obljubljaj, pa ne naredi - ali kako
si on to razlaga.«

Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah je v postopku
vsklajevanja pristojnih ministrstev. Vsklajevalni sestanek pri
podpredsedniku vlade g. Rigelniku je sklican dne 2. 7. 1992
ob 15.00 uri.
Odbor Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo bo predlog
zakona obravnaval na seji dne 7. 7. 1992.
V skladu s periodičnim delovnim načrtom Vlade Republike
Slovenije za III. trimesečje bo predlog zakona predvidoma
obravnavan na seji Vlade dne, 16. julija 1992.
Bo potrebna tudi reorganizacija sodstva?

Viktor Žakelj, podpredsednik republiške vlade, mu je odgovoril:

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, sprašuje ali bo poleg reorganizacije lokalne samouprave i"
državne uprave potrebna tudi reorganizacija sodstva. Seda- j
nji pravosodni sistem je namreč neučinkovit.
Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je odgovorilo:
Ob ugotovitvah, ki zadevajo lokalno samoupravo in organizacijo državne uprave poslanec g. Haib sprašuje »ali bo ob teh
dveh reorganizacijah potrebno reorganizirati tudi slovenski'
pravosodni sistem. Namreč vsi vsemo, da je v sedanji situaciji j
pravosodni sistem neučinkovit, da zadeve čakajo -oziroma
ležijo od nekaj mesecev do nekaj let in sodišča ne delajo tako,,
kot bi bilo treba«.

Na Vaše vprašanje, ki ga žal končujete z namigovanji, odgovarjam z najboljšimi nameni naslednje:

V zvezi z navedenim poslanskim vprašanjem dajemo naslednji
odgovor:

Res je, da sem na povabilo Celjskega sejma govoril ob otvoritvi obrtnega sejam. V režiji in v mojem nastopu ni bilo ničesar
takega, kar bi mogel kdorkoli poimenovati z besedo »obnašanje«, razumljivo v slabšalnem pomenu besede. Bistvo mojih
besed bi mogel strniti v misli, da slovensko gospodarstvo
- med drugim - tudi po strukturi ni primerljivo z razvitimi
ekonomijami. Konkretno: delež drobnega gospodarstva je
premajhen. Zato sem se v svojem imenu in v imenu Vlade
v nagovoru zavzel za takšne sistemske spremembe, ki bodo
ob ustrezni tekoči in razvojni ekonomski politiki postopno
odpravile te (in druge) pomanjkljivosti. Nič novega, nič pretresljivega - o tem že tudi sam vsaj desetletje in pol pišem in
delujem v tem smeri.

V skladu z novo ustavno ureditvijo je potrebna na področju
pravosodja nova zakonska ureditev sodišč in položaja sodnika, nova zakonska ureditev državnega tožilstva in vzpostavitev institucije notariata. Uskladitev veljavnih predpiso',
z ustavo je glede na določbe ustavnega zakona za njeno
izvedbo potrebno opraviti najkasneje do 31.12.1993. Reorga-1
nizacija sodstva je potrebna zaradi odprave samoupravni!
sodišč, zaradi vzpostavitve sodne piramide, katere vrh je
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, in zaradi opredeliti
sodišč splošne pristojnosti in specializiranih sodišč. Dol"'0
čene organizacijske spremembe so vezane tudi na spr '
membe materialne zakonodaje.

Drugi del vaših navedb, katerih bistvo je, da naj bi jaz »vse
naredil, da bi drobno gospodarstvo dobilo iz proračuna čim
manj sredstev«, pa nima nobene podlage v mojih nastopih. To
tudi vi, g. Golja, veste. Še vedno verjamem, da ste se zmotili;
vaši stranki in Vam osebno pa še naprej želim obilo uspehov
pri skrbi za razcvet drobnega gospodarstva.
Kdaj bomo dobili zakon o gospodarskih javnih
službah?
VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 1.
7.1992 Vladi Republike Slovenije postavil naslednje poslansko vprašanje:
Potem, ko so zbori skupščine Republike Slovenije sprejeli
osnutek zakona o gospodarskih javnih službah, je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora pripravilo predlog
zakona, ki je uspešno prestal normalno proceduro in preizkušnjo na vseh vladnih odborih, Vlada Republike Slovenije
pa ga noče in noče sprejeti in poslati v sprejem parlamentu.
Zato poslanec naslavlja na vlado prošnjo, da mu čimprej
pojasni, kdaj bo zakon o gospodarskih javnih službah posredovala v nadaljnjo parlamentarno proceduro in s tem omogočila takojšnje urejanje izredno pomembnega področja.
Na postavljeno poslansko vprašanje daje vlada naslednji odgovor:

Eden od ciljev, ki jih bo zasledovala nova organizacija sodstva, bo vsekakor tudi doseči učinkovito opravljanje sodn«5
funkcije. Vendar je treba ob tem pudariti, da je učinkovito
dela sodišč le v določenem delu odvisna od ustrezne orgal''
zacije sodstva. Nanjo vpliva mnogo faktorjev, pri čemer inriai"a
večji negativni učinek prav tisti, ki jih s pravosodno-organiz >
cijskimi ukrepi ni mogoče odpravljati, kakor n. pr. spoštov®'
nje pravila, da se sprejete obveznosti izpolnjujejo, ne pa da5*
dolžniki praviloma pustijo tožiti preden izpolnijo, kar
dolžni. Posledica slednjega je enormni obseg dela na vsej
.gospodarskih oddelkih temeljih sodišč v Sloveniji zadnl1
nekaj let, kar logično povzroča tudi večje zaostanke v delu
Ponovno o natečaju za financiranje razvoj8
demografsko ogroženih območij
JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je
pristojne naslovil nasledn|e vprašanje:
Še prejšnji minister g. Umek je takoj po sprejemu prorač"r11'!
razpisal natečaj za financiranje razvoja demografsko od
ženih območij. Natečajni rok je potekel koncem april® J
zdaj je že mesec in pol kar ministrstvo ureja administracij
torej zbira vloge, ocenjuje, inflacija pa nažira razpisa"
sredstva in zato ga prosim, da bi v najkrajšem možu®,
času, mogoče v roku 7 dni obvestil vsaj slovenske občina7
tisti del sredstev, s katerimi so startale za javno infrastr"

turo, ker projekti po občinah ne trpijo odlašanja, namreč
cene se dvigujejo. Prav iz naslova teh sredstev so podpisane pogodbe, zahtevajo se avansi, nekatera dela so celo
ie končana, mi pa enostavno nimamo še informacij o tem,
kakšen bo razrez prijavljenih natečajnikov na ta sredstva.
Po informacijah, ki sem jih dobil od nekoga iz ministrstva, je
samo za gospodarske naložbe 10- oziroma 20-krat več zahtevkov kot je razpoložljivih sredstev. Torej 10 milijard je
zahtevkov, 500 milijonov pa je za ta namen razpisanega
denarja.
Ministrstvo za planiranje je odgovorilo:
Gospod J. HALB je zastavil vprašanja 11.6. 1992, medtem ko
smo jih v Ministrstvu za planiranje prejeli 19. 6. 1992 in nanj
dajemo naslednje odgovore:
I. Rok natečaja je potekel 30. 4. 1992. Največ vlog je prispelo
Po
pošti 4. 5. 1992 (okrog 120 kg), pred tem pa 28., 29. in 30.
a
Prila. Z delom smo praktično lahko pričeli šele 5. 5., do 22. 4.
Pa smo imeli le 30 vlog.
2
c: Prejeli smo 17 popolnih vlog za sofinanciranje dokumenta'je oziroma inicialnih razvojnih programov (zahtevki znašajo
I

I.34 milijona), 702 vlogi za sofinanciranje gospodarske infrastrukture (zahtevek 5.811 milijonov) in 1086 popolnih vlog za
krnetije, obrt in gospodarske naložbe (višina zahtevkov 6.400
bilijonov).
^ proračunu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/92) je
^sofinanciranje komunalne infrastrukture predvideno 1.084
bilijonov in 409 milijonov za gospodarske naložbe.
3- V teku natečaja so bile vse občine v osebnih ali telefonskih
kontaktih obveščene o razpoložljivem znesku denarja in
0
deležu, ki posamezni občini pripada.
4- Natečajno gradivo smo obdelali v 45 koledarskih dneh (od
5. maja dalje) in predloge dokončno uskladili v medresorski
s
kupini za gospodarstvo 23. 6. 1992.
5

- Vse občine smo 19. 6. 1992 obvestili o izbranih projektih
gospodarske infrastrukture in kaj morajo še predložiti, čeprav
1® to navedeno v poglavju IV. točka (5).

■
j^ceni telefonskega impulza in o reorganizaciji
j*na""L KOLEŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je
39. seji tega zbora republiški vladi naslovil naslednje
"P'ašanje:
*ae'o širok krog državljanov ugotavlja, da se v zadnjih letih
. področju PTT zvez (telefon) ni storilo veliko, oz. da
Radnja telefonskega omrežja ne dohaja potreb in pomena
n zvez v življenju in delovanju vseh družbenih struktur. To
®'ostno stanje ugotavljajo tudi PTT podjetja, ki so ob vsem
^ "i še za današnji čas slabo oz. neprimerno organizirana,
urokov za zaostajanje in to žalostno stanje je več, vendar
Ve
čina kritičnih opazovalcev strinja, da je eden glavnih
v
rokov država, ki ne naredi tisto kar bi morala, če si že lasti
Pomembno dejavnost. Med vzroke je prav gotovo šteti
|e n° telefonskega impluza. V njeni strukturi sploh ni razširil.®'»produkcije. Zaradi tega se iščejo možni in nemožni
da bi se mreia le
don i vrsta
gradila. V takšni situaci|i pa se
tem pri ne9atlvn,h zgodb, čudnih zadreg, nerodnosti in
ie Ptt
'
razreševanju
danes
že (te) osnovne
potrebe,
kot
trzveza
(telefon). Zato
postavljam
vladi nekaj
vprašanj:
se
ki Jaka
cena telefonskega impulza ne nastavi na višino,
sv i
oji strukturi zagotavlja razširjeno reprodukcijo?
^j
gie n v'ada ne reagira pozitivno na predloge PTT podjetja
višine in strukture cene telefonskega impulza?

^POMra. ~
»luibi zbor
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3. Zakaj vlada ne predlaga reorganizacijo PTT?
Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo:
Ad 1)
V skladu z določili Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-1)
morajo podjetja, ki opravljajo dejavnost v poštnem, telegrafskem in telefonskem prometu (pismo, dopisnica, telegrafski
in telefonski impulz) pred spremembo cen pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije. Iz navedenega izhaja, da Vlada
nima vpliva na »nastavitev« cene telefonskega impulza na
višino, ki bi v svoji strukturi zagotavljala razširjeno reprodukcijo.
Ad 2)
Vlada Republike Slovenije je v tem letu na štirih sejah obravnavala predloge soglasja k cenam ptt storitev in sicer dne 30.
1. 1992, 21. 4. 1992 in 28. 5.1992 ko s predlogi ni soglašala ter
dne 6. 2. 1992, ko je k predlogu dala soglasje.
Vlada lahko soglaša s predlaganim povečanjem cen le, če je
zahtevek utemeljen. Zahtevke, ki na primer ne omogočajo
vpogleda v strukturo cene in tako ne dajejo odgovora na
vprašanje, kako bodo sredstva zbrana na osnovi povečane
cene, vplivala na obseg sredstev za razvoj, kakršne je predložilo Sestavljeno ptt podjetje Slovenije, smatra Vlada za neutemeljene. Prav gotovo ni bil namen že citiranega zakona
o cenah, da se uvede avtomatizem pri spreminjanju cen.
Sama ugotovitev predlagatelja, da cene obravnavanih ptt storitev zaostajajo za inflacijo, ni zadosten razlog za izdajo
soglasja k povečanju cen. Ze prvi zahtevek, ki ga je Vlada
obravnavala, ni bil dovolj dokumentiran in je bil zato sprejet
sklep, da se pridobi dodatne podatke od Sestavljenega ptt
podjetja Slovenije. Vlada meni, da je predlagatelj dolžan utemeljeno povečanje cen primerno dokumentirati.
Ad 3)
Ne samo širok krog državljanov, kot navaja g. Kolešnik v svojem poslanskem vprašanju, tudi Vlada ugotavlja, da je sedanja
organiziranost opravljanja ptt dejavnosti neprimerna. Mnenje
poslanca Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije, ki verjetno ni osamljeno in po katerem je država
tista, ki naj bi si lastila ptt dejavnost, ne naredila pa tistega,
kar bi morala, Vladi pritrjuje, da je njena odločitev o potrebnosti dejanskega posega v tako pomembno dejavnost pravilna.
Vlada bo predlagala reorganizacijo PTT z Zakonom o javni
službi na področju poštne in telekomunikacijske dejavnosti.
Pristojni upravni organ je že pripravil delovni osnutek predloga za izdajo zakona o javni službi na področju poštne in
telekomunikacijske dejavnosti in zakonskega osnutka. Gradivo je v medresorskem usklajevanju, Vlada pa ga bo predvidoma obravnavala na svoji seji v mesecu juliju 1992.
Kdaj bo pripravljen zakon o civilnih invalidih
vojne?
SONJA LOKAR, poslanka v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine Republike Slovenije je na 40. seji Družbenopolitičnega zbora dne 1.7.1992 postavila vprašanje, kako daleč
je Vlada Republike Slovenije s pripravami zakona o civilnih
invalidih vojne, po katerem bi se položaj civilnih invalidov
vojne izenačil s položajem vojaških Invalidov.
Ministrstvo za borce in vojaške invalide ji je odgovorilo:
Po periodičnem delovnem načrtu Vlade Republike Slovenije
je predvideno, da Ministrstvo za borce in vojaške invalide
predloži vladi predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih
vojne s tezami do 24. 7. 1992.
Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne bo pripravljen na podlagi sklepa Skupščine Republike Slovenije v letu

1990 in bo izenačil pravice civilnih invalidov vojne s pravicami
vojaških invalidov.
Kako so zaščitene človekove pravice in svoboščine?
METKA MENCIN, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, je
10. junija 1992 ministrstvo za zakonodajo vprašala naslednje:
Nova ustava Republike Slovenije je človekovim pravicam in
svoboščinam simbolno dala med vsemi določbami najvišji
pomen, saj jih najdemo takoj za splošnimi določbami.
15. člen ustave tudi določa, da se človekove pravice in
temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi
ustave. Od ministrstva za zakonodajo bi rada natančen
odgovor, kako lahko državljanka oz. državljan zaščiti te
pravice in svoboščine, če oceni, da so mu bile kršene.
Recimo pravica staršev, da otrokom zagotavljajo moralno
vzgojo v skladu s svojim prepričanjem, pa pravica otrok, da
se jih vzgaja oz. usmerja v skladu z njihovo starostjo in
zrelostjo ter z njihovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja.
Rada bi tudi izvedela, kako daleč so priprave na uvedbo
instituta varuha pravic državljank in državljanov, ki ga predvideva 159. člen republiške ustave.
Na navedeno delegatsko vprašanje je ministrstvo posredovalo
naslednji odgovor:
Po prvem odstavku 15. člena ustave Republike Slovenije se
človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave Republike Slovenije. Vendar pa je
že v naslednjem odstavku tega člena določeno, da je z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava Republike Slovenije, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice in svoboščine. Iz teh ustavnih določb izhaja, da
se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo
neposredno na podlagi ustave, razen kadar način njihovega
uresničevanja določi zakon, pri čemer ustava Republike Slovenije na nekaterih mestih že ob posamezni pravici določa, da
se način njenega uresničevanja ali posamezni vidiki načina
uresničevanja take pravice uredijo z zakonom. Kadar pa
ustava tega posebej ne določa, se lahko način uresničevanja
človekove pravice in temeljne svoboščine predpiše z zakonom, če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali
svoboščine.
V četrtem odstavku 15. člena ustave Republike Slovenije je
urejeno tudi varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Določeno je namreč, da sta zagotovljeni tako sodno varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot tudi pravica do
odprave posledic njihove kršitve. Poleg sodnega varstva pravic in temeljnih svoboščin, ki se zagotavlja preko sodišč, je
zagotovljeno tudi njihovo ustavnosodno varstvo. Na podlagi
160. člena ustave Republike Slovenije namreč ustavno
sodišče odloča tudi o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in svoboščin s posamičnimi akti. Nedvomno velja
ustavna ureditev položaja ustavnih pravic in svoboščin ter
njihovega pravnega varstva za vse pravice in temeljne svoboščine, tudi za pravico, ki je v delegatskem vprašanju navedena
primeroma, torej za pravico staršev, da v skladu s svojim
prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno
vzgojo.
V drugem delu delegatskega vprašanja se sprašuje, kako
daleč so priprave na uvedbo instituta varuha pravic državljank
in državljanov, ki ga predvideva 159. člen ustave Republike
Slovenije. V tem členu je določeno, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi varuh pravic državljanov. Glede tega
je treba opozoriti, da vsebinsko gledano tako funkcijo že
sedaj opravlja Svet za varstvo človekovih pravic. Priprava
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zakona o varuhu pravic državljanov pa je vključena v širši
projekt priprave zakonodaje, ki jo je potrebno sprejeti za
konstituiranje države na podlagi nove ustave. Priprava tega
zakona je v delovnem programu Ministrstva za pravosodje in
upravo kot pristojnega upravnega organa.
Zakaj UKC še ni organiziran skladno z zakonom
o zavodih?
TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je t 1
6.1992 ministru za zdravstvo zastavi) naslednja vprašanja: c

1. Kdo je odgovoren, da Univerzitetni klinični center, dalet g
največji zavod v Sloveniji, še 14 mesecev po sprejemu s
Zakona o zavodih nima statuta in drugih splošnih aktov, 3
deluje brez Sveta zavoda in Strokovnega sveta?
2. Kakšen je pravni status zavoda, ki deluje brez statuta?
3. Kako g. minister kot predstavnik ustanovitelja (Skupščin)! N
Republike Slovenije) ocenjuje primernost strokovnega,
finančnega, poslovnega in drugega odločanja v ustanovi, ki
deluje brez Sveta zavoda in Strokovnega sveta?
4. Ali je res, da je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centri
kljub vsaj 700 delavcem z visoko izobrazbo (med njimi s°
poleg zdravnikov tudi pravniki in ekonomisti) poverilo izd«'
lavo statuta in drugih splošnih aktov zavoda zunanjim strokovnjakom in za to doslej porabilo že več kot 50.000 DEM
v tolarski protivrednosti?

2.
d:
nj,
tik
S|.
Če to drži, sprašujemo g. ministra, da odgovori še n« Vs
naslednji vprašanji:
Po
a) Kako na tako trošnje sredstev gleda s stališča dobreg* 3.
gospodarja?
Naj
jtdi
b) Ali namerava predlagati izvedbo finančnega nadzora, K' jsrr
v
naj ugotovi, kako je bil ta denar porabljen?
en
bar
Ministrstvo za zdravstvo mu je odgovorilo:
Nad
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Antona Peršaka sporf.v^.
čamo:
hal,!
s,
Na vprašanje v zvezi s statutom in svetom smo podali odgoV'Jd0at
že na poslansko vprašanje poslanca Mirka Vaupotiča z našfjdru,
dopisom št. 020-86/96 z dne 21. 5. 1992., katerega ste ^?ak(
izročili g. Peršaku, zato tega ne ponavljamo. Dodatno k odgfliriai,
voru pa sporočamo, da je Ministrstvo za zdravstvo, družino f 6|en
socialno varstvo predložilo Vladi Republike Slovenje predlo?1 8ar|
odloka o ustanovitvi Kliničnega centra Ljubljana, ki bo pred" ' pr6c
doma sprejet na seji Vlade Republike Slovenije dne 2. 7.199'' hije
ihr'®n
Glede porabe sredstev za izdelavo statuta in drugih splošnn1' Orne
aktov zavoda zunanjim strokovnjakom sporočamo, da je U r!j
verzitetni klinični center v Ljubljani izdelavo statuta pov0 '?ao
Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, toO'.vj|0
nakazani znesek nikakor ni bil v višini, ki je naveden v poslej
skem vprašanju. Stroški izdelave statuta so bili plačani v viSJJJ
50.000 SLT. Navedeni znesek tako pomembnega akta paK * q
našem mnenju ne predstavlja neracionalnega trošenja sr^> P0|
stev zavoda.
OPOMBA: Vprašanje poslanca Mirka Vaupotiča z odgo^i^'
na to temo je bilo objavljeno v Poročevalcu štev. 13, kil 0g
izšel 2. julija 1992
^

!>
!;>
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v
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Kako doseči ustrezno ceno kapitala?
MILAN PINTAR, poslanec v Družbenopolitičnem
*boru, je 8. aprila 1992, glede na to, da je cena kapitala
'Sloveniji nenormalno visoka, kar duši gospodarstvo in tudi
Povzroča nelikvidnost in da banke pretežni del krivde za
visoko ceno kapitala zvračajo na Banko Slovenije in njene
zahteve po visokih obveznih rezervah, postavil tri vprašanja
'n sicer:
;: 1- Banki Slovenije: Kaj namerava storiti, da bi zmanjšala
presti komercialnih posojil komercialnih bank?
L '• Vladi: Kaj namerava storiti, da bi povečala likvidnost
'1 9ospodarstva
in zmanjšala ceno slovenskemu gospodar*3,vu prepotrebnega kapitala?
- Kakšno je sodelovanje med Vlado in Banko Slovenije, da
,e
lahko dogaja tako neusklajeno reagiranje oziroma reagiran
ie komercialnih bank v nasprotju z nacionalnimi interesi.
VWIU
Na vprašanja,
r-' "OUI ■ J", ki jih
J"1 je
J'-' poslanec Emil Milan
.».-.M.. .Pintar
•••tui Kpostavil
'" na
seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Sloeni
je 8. aprila 1992, odgovarjamo naslednje:
1
Prvo
nar,

vprašanje je naslovljeno na Banko Slovenije, zato
i ne odgovarjamo.
?a Vprašanje
o povečanju likvidnosti gospodarstva: Zakono° Ja. ki ureja poslovanje podjetij v Sloveniji, jim daje precejšsvobodo pri
in iLvajanju
izvajanju lastne
poli-i
ij,J1°
-'vuuuu
pil določanju
IJU ni
laou IO poslovne
puaivviic pui
'Ke1 Tako 13. člen Zakona o kreditnih poslih s tujino (Ur. I. RS,
'•Sv '91) določa, da podjetja lahko najemajo posojila v tujini
ojem imenu in za svoj račun. Tako lahko podjetja, ki jim je
kapitala v Sloveniji previsoka, najamejo posojilo v tujini
Pod Pogoji,
ki so tam v veljavi.
^ Vprašanje o sodelovanju med Vlado in Banko Slovenije:
J.IPrei moramo omeniti, da se poslovanje različnih inštitucij
j 1,1'včasih neusklajeno, vendar so razmerja med temi inštituci' zakonsko določena. Za zagotavljanje tržnih razmer v slol annn®ki ekonomiji pa morajo Banka Slovenije in poslovne
^ lake
samostojnosti pri odločanju
*e imeti določeno stopnjo
st
stni poslovni politiki.
C|

n sodelovanja med Vlado in Banko Slovenije je določen
«*°nu
o Banki Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91), 2. člen tega
na
tako določa, da Banka Slovenije skrbi predvsem za
st °
va,ute in
do t"n.ost
splošno likvidnost plačevanja v državi in
dru • i'06, Pfi uresničevanju nalog in pooblastil po tem in
2a, 9ih zakonih pa je Banka Slovenije neodvisna. 4. člen tega
„ona določa, da Banka Slovenije predloži po potrebi, najPa polletno, Skupščini RS poročilo o svojem delu. 86.
,
tega zakona pa določa, da nadzor nad poslovanjem
' Pren Š'ovenije opravlja Skupščina Republike Slovenije, ki
i nj;'P'^e tudi način nadzora. Na povezavo med Banko Slovečl6rv"l Skupščino Republike Slovenije se nanašajo še drugi
#0mJ8n2ak°na o Banki Slovenije, ki pa jih podrobneje ne bomo
ni'i
iali.
'd!%uavnav° v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra"'strstvo za finance.
p^pMBA:
Odgovor Banke Slovenije je bil objavljen
°cevalcu štev. 10,14. maja 1992
ustaviti institucionalno ropanje narodnega
"va?
j* ha

p

°2SONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru,

te9a zbora 22
< - narodnega
aprila 1992,bogastva,
opozorilakina
pojav
P'itgj'e0na'nega ropanja
smo
mu

čilll

nekaj časa, nič pa še nismo storili, da bi to prepre-

Na vprašanje Marie Pozsonec, poslanke družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije, o institucionalnem
ropanju narodnega gospodarstva odgovarjamo, da se že dalj
časa zavedamo problemov varovanja družbene lastnine, ki so
jih povzročile spremembe v družbenoekonomskih odnosih, ki
pa jih ni spremljala ustrezna zakonska ureditev.
Zakon o podjetjih in zakon o družbenem kapitalu, ki smo ju
z osamosvojitvijo prevzeli v naš pravni sistem, ne dajeta
primernih varovalk za nadzor nad razpolaganjem z družbenim
premoženjem. Delno je bil tak nadzor uveden z dopolnitvami
uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, v sodni register, kjer se pri priglasitvi
ustanovitve podjetja v mešani lastnini in spremembe statusa
podjetja zahteva soglasje Agencije Republike Slovenije.
Ker pa z navedeno uredbo ni mogoče pokriti prav vseh primerov nenadzorovanega odliva družbenega kapitala v zasebne
roke, smo obravnavali tudi pobudo za pripravo zakona o prepovedi odtujevanja in preoblikovanja družbene lastnine in
pobudo za pripravo sprememb zakona o podjetjih ter zakona
o družbenem kapitalu. Kljub tem načelno sprejemljivim pobudam smo menili, da bi z njimi dosegli le delne učinke, poleg
tega pa bi se utegnilo zavleči sprejemanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, od katerega pričakujemo celovito razrešitev te problematike. Ker je o vsebini tega zakona že
doseženo določeno soglasje parlamentarnih strank, je upati
na njegov skorajšnji sprejem.
V zvezi s konkretnim primerom Utok iz Kobilja navajamo, da
primer obravnavajo pristojni organi za notranje zadeve. Po
poizvedbah, ki smo jih opravili, ne gre za statusne spremembe, t. j. za ustanovitev lastnega podjetja, saj je tovarna
Utok iz Kobilja še vedno sestavni del matičnega podjetja iz
Kamnika, pač pa za očitno dejansko samovoljno prilastitev
proizvodnega obrata oz. opreme.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
O zavarovanju slovenske lastnine v Republiki Hrvaški
Mag. DUŠAN SEMOLIČ, poslanec družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije je, dne 22. 4. 1992,
postavil naslednje vprašanje:
»Znano je, da se v počitniško naselje pri Rovinju, ki so ga
Pomurci zgradili pred dvajsetimi leti, brez njihovega dovoljenja preselili begunce iz sosednjih hotelskih objektov.
S tem bodo verjetno res omogočili tujcem letovanje ob
morju, zagotovo pa tokrat na račun Slovencev in še na
račun nesporne lastninske pravice. Obstaja utemeljena
bojazen, da bo podobna usoda doletela tudi druge počitniške objekte, ki so nesporno last ali državljanov Republike
Slovenije ali slovenskih podjetij.
V Republiki Hrvaški je približno 7100 ležišč v počitniških
domovih in približno 9500 ležišč v stanovanjih oziroma počitniških hišicah, ki so premoženje slovenskih sindikalnih
organizacij in podjetij.
Slovensko vlado sprašujem kaj je oziroma bo storila za
zaščito slovenske lastnine v hrvaški državi zlasti glede na
odlok Vlade Republike Hrvaške, Urada za izgnance in
begunce, ki govori o prevzemanju In uporabi delavskih
počitniških kapacitet?«
Mag. FRANC PERKO, poslanec v zboru združenega dela
Skupščine Republike Slovenije, je 19. 5. 1992 postavil
naslednje vprašanja:
»Ministrstvo za delo, socialo in družino Republike Hrvaške
je z odlokom št. 524-04/2-92-7 z dne 20. 4. 1992 zaseglo
počitniške kapacitete vseh slovenskih delovnih organizacij,
zavodov in zasebnikov v Červerju pri Poreču v Istri.
Iz odloka ni razvidno, ali gre za začasno ali trajno prisvojitev
objektov, ki so jih slovenska podjetja in zavodi kupila in
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plačala. Ne glede na namene, za Katere se bodo ti objekti
v prihodnje uporabljali, gre po moji oceni za mednarodnopravno nesprejemljivo odločitev Republike Hrvaške.
Zanima me, kaj bo storila vlada Republike Slovenije, da bi
zavarovala lastnino Republike Slovenije na Hrvaškem ali bo
sprejela ustrezne povračilne ukrepe?«
Odgovor Vlade Republike Slovenije je:
Republika Slovenija je lastnino svojih pravnih (in fizičnih)
oseb zaščitila v sporazumu o gospodarskem sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan
v Zagrebu 6/2-1992 in ga je Slovenija že ratificirala, Hrvaška
pa še ne, čeprav je stališče hrvaške vlade, kot je bilo preneseno na sestanku delegacij ministrstev za zunanje zadeve
Republike Slovenije in Republike Hrvaške dne 15/5-1992, da
se sporazum zaradi svoje narave že uporablja v praksi.
V prvem odstavku 12. člena tega sporazuma je določeno, da
se državi podpisnici zavezujeta, da bosta jamčili fizičnim in
pravnim osebam iz druge države podpisnice na svojem
območju enako pravno varnost lastnine, kot je zagotovljena
domačim fizičnim in pravnim osebam. Ministrstvo za zunanje
zadeve je obveščeno, da bo ratifikacija sporazuma uvrščena
na dnevni red zasedanja hrvaškega sabora v prvi polovici tega
meseca.
Kljub uradnemu odgovoru Urada za begunce in pregnance
Vlade Republike Hrvaške (dopis št. 242/92 z dne 31/1-1992),
v katerem Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
obvešča, da bo predložen konkreten dogovor o objektih, ki bi
bili začasno določeni za bivališča pregnancev, ter da organi
Republike Hrvaške ne bodo sprejemali ukrepov, ki bi bili
nasprotni z voljo slovenske strani, je Ministrstvo za zunanje
zadeve obveščeno o odvzemih počitniških zmogljivosti slovenskih podjetij za hrvaške begunce, ki se selijo iz hotelov na
hrvaški obali zaradi bližajoče se turistične sezone.
Že iz hrvaške uredbe je razvidno, da gre za »preuzimanje
u posjed i korištenje«, torej za prevzem v posest in uporabo
slovenskih počitniških zmogljivosti. Posest je dejstvo, da ima
nekdo določeno stvar po svoji volji v posesti, vendar sama
posest še ne pomeni, da je posestnk tudi lastnik. Zasebnik
počitniških domov je znan in v vsakem posameznem primeru
v odloku tudi naveden, zato je nemogoče, da bi lahko Republika Hrvaška štela, da gre za stvari brez znanega lastnika. Iz
istega razloga tudi priposestvovanje, ki predpostavlja predvsem posestnikovo dobrovernost, ne more niti pričeti teči.
V odloku oziroma v sami uredbi res ni navedeno, da gre za
začasni ukrep, vendar drugačen kot začasen po svoji naravi
tak ukrep ne more biti, saj za trajen odvzem ni nobene
relevantne pravne osnove.
Republika Slovenija je sicer pripravljena tudi v prihodnje
v skladu s svojimi možnostmi ter v sodelovanju s pristojnimi
organi iz Republike Hrvaške pomagati pri reševanju vprašanj
pregnancev in beguncev iz prizadetih območij iz Hrvaške
kakor tudi iz Bosne in Hercegovine, nikakor pa ne more
sprejeti enostranskih ukrepov organov Republike Hrvaške, ki
zadevajo neupravičeno razpolaganje z lastnino podjetij iz
Republike Slovenije in so v nasprotju z 12. členom podpisanega Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Poseben problem je
plačilo škode, ki nastaja na počitniških objektih v lasti slovenskih podjetij in jih uporabljajo razseljene osebe. S tem v zvezi
je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije preko
Veleposlaništva v Zagrebu (13/4-1992, 17/4-1992, 24/4-1992,
28/4-1991, 6/5-1992) ali neposredno od Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Hrvaške (28/4-1992) zahtevalo zaščito interesov naših pravnih oseb.
Delegaciji obeh ministrstev za zunanje zadeve sta na sestanKu
15/5-1992 v Zagrebu soglašali, da je pri uresničevanju uredbe
o prevzemanju v posest in začasno uporabo treba zagotoviti
lastninske pravice: predhodno soglasje lastnika, zapisniški
prevzem objekta in opreme, rok trajanja in opredelitev nosilca
odgovornosti za morebitno škodo. Hrvaška stran je prevzela
obveznost, da o tem takoj obvesti pristojne organe Republike
Hrvaške. Soglasno je bilo dogovorjeno, da je te pravice treba
zagotoviti za že zasedene objekte in tudi za prihodnje primere.
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Na sestanku delegacij ministrstev za zunanje zadeve RepU'.
blike Slovenije in Republike Hrvaške je slovenska stran izra-"
žila stališče, da se nepremičnine v lasti slovenskih pravnif ■
oseb izvzamejo iz preoblikovanja družbene lastnine v Rep*'
bliki Hrvaški in da se rok 30/6-1992 iz zakona RH o privatizaciji"
ne more uporabljati za lastnino pravnih oseb iz Republik'
Slovenije.
Opis aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve Republike Sio^
venije glede varstva lastnine slovenskih pravnih oseb kaže,
je Republika Slovenija sproti opozarjala pristojne orgafl^
Republike Hrvaške na nesprejemljivost nekaterih postopk^
in odstopanja od soglasno doseženih dogovorov v zvez
z obravnavano lastnino. Kljub številnim urgencam VeleposjJ8
ništva Republike Slovenije v Zagrebu še do danes nisi"'
prejeli odgovora na navedena vprašanja o sistemski prtfj'
brazbi lastnine počitniških domov slovenskih pravnih oseb

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor prip"'"
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
y
V

Kdaj bo predlagan zakon o renti?

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, j« J1001
nadaljevanju 38. seje tega zbora, 27. 5. 1992, post*'0r!
naslednje vprašanje:
'
Up(
'Ob obravnavi zakona o zapiranju Rudnika urana ŽlrovJ'o
vrh, 15. januarja 1992, smo v tem zboru sprejeli dodjl5ev
sklep, naj Vlada Republike Slovenije v treh mesecih predl*0d
predlog za izdajo zakona o renti prebivalstva, ki živi Obć
ekološko prizadetih območjih.
[er
H
Ker je danes že štiri mesece mimo, pa o usodi tega skl('n,eo
nič ne vem, bi prosil, da urgirate in nas poslance tega
obvestite, kaj se dogaja s predlogom zakona o renti,'
v postopku očitno še ni.'
Vlada Republike Slovenije odgovarja:

Vprašanje rente prebivalstvu, ki živi na ekološko prizad<|j®2
območjih, bo urejal zakon o varstvu okolja, zato Vlada
blike Slovenije ne pripravlja posebnega predloga za izo'lsrr
zakona o renti prebivalstvu.
fr°<

Določbe o posebnih stroških povzročitelja obremenitev
Ija v zvezi z nadomestili prizadetim za onesnaževanje oKT®'c
zaradi vplivov in tveganj pri posegih v okolje je vsebovsvl1*
osnutek zakona o varstvu okolja, ki ga je Skupščina
blike Slovenije sprejela novembra 1991.

Predlog zakona o varstvu okolja bo predložen v obrabi
Skupščini republike Slovenije predvidoma v začetku mej
julija 1992. Predlagatelj je pri pripravi predloga za* ai
določbe, ki se nanašajo na nadomestila in odškodnine P[T
detim s posledicami obremenitve okolja dopolnil in us^j. ■1
z Ustavo RS ter upošteval tudi pripombe in predloge i*
prav na zborih Skupščine Republike Slovenije in njenih
nih teles. Predlog zakona o varstvu okolja bo določal o"]
nost plačila nadomestil oz. odškodnin prizadetim z*
zmanjšane uporabe vrednosti nepremičnin, zmanjšane
vosti bivalnega okolja ter zaradi izgube dobička ter naflj
postopek za njihovo odločanje. Elemente in merila za
nje nadomestila in višine odškodnine ter merila za dol"' v
dobe njenega plačevanja pa bo predpisala Vlada Rop^jJ"?
Slovenije.
fctru'
i%ri
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor P%®%
1
^
vilo Ministrstvo za varstvo okolla
okolja in urejanje pf"!?"
0l
r«tVW>S
v sodelovanju z Ministrstvom za energetiko, Minfstrštv
"°siej
industrijo in gradbeništvo in Ministrstvom za finance- ^
7đ°t0{
poroće**

MOR OBČIN
^Pojavu ponarejanja tisočtolarskega bankovca
if
FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je na nadaljevali |Jlu 39. seje, 17. junija 1992, vprašal: Kaj je vzrok, da je prišlo
ji~° Ponarejanja tisoč tolarskega bankovca naših tolarjev?
je vzrok, — ali je tako slaba izdelava ali kaj drugega,
i kdo za to odgovorja ter kolikšne so pri nas nastale škode
,;*<radl teh ponaredkov?«
13-Banka Slovenije mu odgovarja:
rt
(0-Ministrstvo za finance Republike Slovenije nam je odstopilo
> obravnavo vprašanje poslanca Zbora občin Skupščine
republike Slovenije Francija Feltrina ob pojavu ponarejanja
[f ^tolarskega bankovca.
zvezi z vprašanjem Feltrina dajemo naslednjo pojasnilo:
Republiki Sloveniji so se v začetku junija začeli pojavljati
Ponaredki vrednostnih bonov za 1000 tolarjev. Banka Sloveli® je v dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve o tem
pestila
javnost 10. junija 1992. Obvestilo je bilo posredoan
< n ° vsem sredstvom javnega obveščanja. O pojavu ponareL ®9a denarja so bile posebej obveščene vse podružnice
"'gl
družbenega knjigovodstva, poslovne banke v republiki
I °yeniji
in Sestavljeno PTT podjetje Slovenije, katerim so bili
Q|
Posredovani opisi ponaredkov, ki so bili do tedaj pregleni v
^ Banki Slovenije. Zaradi domnevnega obsega izdelanih
' Y°naredkov, o katerem nas je informiralo Ministrstvo za
n e 2adeve smo
torT
' kontrolo
celotno
v republiki
opo! rana' potrebno
vsebančno
prevzetemrežo
gotovine
in dosledno
™ bo tehnčnih pripomočkov, s katerimi je ponaredke
iiie 9°če identificirati. Na ta način je bilo onemogočeno vnovili od'6a Ponaredkov preko mreže Službe družbenega knjigo. ohf ' bank in menjalnic, zagotovljeno pa je bilo tudi, da
v nav0
ker'
moglinadobiti,
Je bil ves denih
denar ustanovah
pred izdajoponaredkov
pregledan. ne
Nebiglede
tako
nadzor a n
II no!2'2iran
P ' bilo mogoče povsem preprečiti
van a
brtie
i
ponaredkov
preko
trgovske mreže, ki za odkriva^ Ponaredkov
ni ustrezno
opremljena.

Jinistrstvo za notranje zadeve in Banka Slovenije sta ob
toiavu
^.-Ponaredkov aktivno sodelovala in ocenjevala obseg
;uz 'anih ponaredkov (na osnovi ugotovitev kriminalistične
'
r oe ifTtinistrstva)
ter nevarnost samega pojava za poslova• Z flotovino v republiki. Sprejeti so bili določeni preventivni
se
4^||. ln bi
.
odkrivali pred samim vnovčevarponaredki
da bi se na ta način zmanjšala nevarnost njihovega
:r ,
<-anja v promet.
kc Swo?'neandr
'e denarja
je pojav, s katerim se danes srečujejo vse
al 8fik 0vcev *ave ne glede na kvaliteto izdelave originalnih
<a}Bi
- Podatki, ki jih spremljamo pri nas v zadnjih letih,
a
Rtov
"
P°rast levila
zlasti
pri standardnih
Vnih
lalij
valutah
kot so ponaredkov
nemške marke,
ameriški
dolarji in
MšemSl<e
"re- ^at0 i® seveda povsem razumljivo, da tudi pri
,0 ar
' ju ponarejanja nismo mogli vnaprej izključiti, zlaL_ • ker ima stabilno vrednost v odnosu do svetovnih valut,
Pa bis,veno
o^iiarn'
vrednost
kot Jugoslajo imajo
Mje. q.6 enote
ostalihvečjo
državuporabno
na območju
nekdanje
v ra
Ivjfctl'o ria -ee na
P
šanje
poslanca
gospoda
Feltrina
ocenjura
'i|lno'
s? ' P v vrednost tolarja in njegova notranja konverti1
vzrok za pojav ponarejanja bonov.

ono* .Sloveni
ie je že pred uvedbo tolarskih vrednostnih
iji op. 1 zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Slove^l ,rebn2ar
'a' da ^re za bone in ne za Pravi denar. Ker je bilo
Onov>0Hpred uvedbo bonov dopolniti strukturo natiskanih
"0rabl datnim bankovcem za 1000 enot, je bil za tiskanje
C0,rbi s'96n,akPoseben papir z kontinuiranim vodnim znakom,
ebn
° Povečala stopnja zaščite natisnjenih bonov.
'obeoa0 ?a 'e opozoriti, da pri današnjih tiskarskih tehnikah
3 ni
P ff'K ki
se POPolnoma varna pred ponarejanjem. Ponao'Hf^ka
pojavili v Sloveniji, so z bančno-tehnčnega
vni, o čemer priča tudi dejstvo, da so bili
/«*0s|ei1 vPreP°znavni
,
bankah odi
odkriti pred vnovčevanjem.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve naj bi policijski
organi zasegli oziroma prejeli preko policijskih postaj 123.876
komadov ponarejenih vrednostnih bonov za 1000 enot. Navedeni podatek potrebno dopolniti s tem, da je bilo:
- 97.151 bankovcev zaseženo ob akciji organov za notranje
zadeve v Zagrebu
- 24.000 bankovcev najdenih v širšem območju Ivančne Gorice
- 1990 ponaredkov zaseženih neposredno pri razpečevalcih
- 735 ponaredkov odkritih v enotah Službe družbenega knjigovodstva oziroma v bankah.
Ker je bilo od skupno 735 ponaredkov kar 512 ponaredkov
ugotovljenih predno je prišlo do njihovega vnovčevanja, je
dejanska škoda, ki je nastala z vnovčevanjem ponaredkov po
podatkih za 30. juni 1992 le 223.000 tolarjev. Ta škoda je
nastala ob vnovčevanju posameznih ponaredkov (skupno 223
primerov), ki so bili naknadno ugotovljeni v kasetah nočnih
trezorjev pri enotah Službe družbenega knjigovostva. Po
obsegu predstavlja število vnovčenih ponaredkov le 1,5 tisočin odstotka od skupne količine bankovcev v obtoku.
Po podatkih, ki jih dnevno spremljamo in na osnovi informacij, katere dobivamo tako od podružnic Službe družbenega
knigovodstva, bank in pošt kot tudi od Ministrstva za notranje
zadeve, ocenjujemo, da se pojav trenutno umirja. Vseeno pa
bodo vse bančne institucije v Republiki Sloveniji še naprej
redno spremljale vso gotovino, da bi tako pravočasno odkrili
morebitne nove ponaredke. Banka Slovenije bo skladno
z dogovorom z Ministrstvom za notranje zadeve javnost, tako
kot doslej, redno obveščala, če bo to potrebno.
Zakaj carina otežuje postopke carinjenja?
VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je pristojne vprašal, zakaj carina otežuje postopke carinjenja in jih časovno
otežuje, zlasti pri majhnih poslih?
Na postavljeno vprašanje odgovarja vlada naslednje:
Republika Slovenija je s sprejetjem ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in uveljavitvijo zakona o carinski
službi 25/6-1992 prevzela vse pristojnosti s področja carinskega sistema. Meja z Republiko Hrvaško je s tem postala
državna meja in ves blagovni promet je postal zunanjetrgovinski promet, ki ga velika večina subjektov v trgovanju med
republikami nekdanje Jugoslavije ni obvladala. Posebej pereč
je problem, ko se zaradi liberalizacije ustanavljanja podjetij
ustanavljajo podjetja, ki so registrirana tudi za opravljanje
zunanjetrgovinske dejavnosti ne glede na poznavanje tovrstnih predpisov. Zaradi tega prihaja velikokrat do situacije, da
carinski organi na meji ugotovijo pomanjkljivosti pri pripravi
ustrezne uvozne oziroma izvozne dokumentacije. Tako se
v posameznih primerih postopek na meji zavleče v glavnem
zaradi nepoznavanja predpisov in postopkov v zunanjetrgovinskem in carinskem poslovanju in ne namenoma zaradi
samih carinskih organov. S stališča zunanjetrgovinskih in
carinskih poslov ni možno razlikovati oziroma poudarjati
majhnih ali velikih poslov. Pri uvozu oz. izvozu mora vsako
podjetje in tudi carinska služba ravnati v skladu z veljavnimi
predpisi ne glede na velikost posla, ki vsekakor ne določa
potrebne količine carinskega dela. Eden od osnovnih pogojev
za hitrost carinskega postopka je pravilna in kakovostna
dokumentacija, značilna pri večjih poslih, ki jih opravljajo za
to usposobljene organizacije (uvozniki in špediterji). Za ponazoritev Republiška carinska uprava ugotavlja, da je s carinskega stališča praviloma manj dela s carinjenjem tankerja
nafte kot pa z zamenjavo enega vijaka v garancijskem roku.
Eden od razlogov za nekoliko počasnejši postopek na carini
(zlasti na južni meji) je tudi kadrovski. Obseg dela carinske
službe se je namreč s postavitvijo južne meje za dvakrat
povečal in se opravlja praviloma z obstoječim kadrom. Ob tem
pa je posebej značilna tudi zahteva določenega dela gospodarstva, da na južni meji ne bi veljala ista pravila, kot že
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h
ustaljeno veljajo na zahodni meji (npr. kamion, ki pride do
italijanske meje v večernih urah, mora s carinskim postopkom
počakati na drugi delovni dan, ker imajo tudi italijanski cariniki in spremljajoče službe na meji določen delovni čas;
tovorni promet z živo živino lahko poteka samo čez določene
mejne prehode in ne čez vse; v določenih primerih morata biti
opravljeni veterinarska in fitopatološka kontrola itd.).
Kljub vsem težavam, objektivnim in subjektivnim, skušamo
postopek carinjenja opraviti čim hitreje. Z zaposlitvijo ustreznega dodatnega kadra in njegovo usposobitvijo bodo odpravljeni razlogi za počasnost postopka carinske službe.
Republiška carinska uprava je, da bi omilila težave, ki so
nastale pri večini subjektov v poslovanju s Hrvaško, in da bi
jim dala čas za prilagoditev tehnike poslovanja, uvedla tudi
možnost TEDENSKEGA CARINJENJA. S tem je omogočila
podjetjem, da za svoje dnevno poslovanje s sosednjo Hrvaško
carinske obveznosti urejujejo enkrat tedensko za pretekli
teden. Ker je s tem postopek prehoda meje in carinjenja
bistveno poenostavljen, to možnost v praksi uporablja velika
večna podjetij.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance v sodelovanju z Republiško carinsko upravo in Ministrstvom za zunanje zadeve.
Je najem vozila za ugotavljanje iztrošenosti cest
upravičeno?
Dr. MARJAN MLAKAR, poslanec v Zboru občin, je na seji
tega zbora odgovorne prosil, da obrazložijo stroške in upravičenost izposoje posebnega vozila iz Švice, ki meri iztrošenost cest. Ali ne gre v tem primeru za nesmotrno trošenje že
tako pičlega »cestnega« tolarja?
Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo naslednji odgovor:
V zvezi s poslanskim vprašanjem dr. Marjana Mlakarja o stroških in upravičenosti izposoje posebnega vozila za merjenje
iztrošenosti cest pojasnjujemo:
Republiška uprava za ceste je letos pristopila k temeljiti analizi stanja slovenskih cest. V mesecu maju in juniju so bile
izvršene meritve stanja na omrežju avtocest, magistralnih in
pomembnejših regionalnih cestah v skupni dolžini približno
2.000 km. Na objektiven način je bilo izmerjeno stanje in
ugotovljene poškodbe na vozišču kot so: ravnost vozišča,
globina kolesnic, prečni in podolžni nagibi vozišča, obseg
razpok, udarnih jam itd. Stroški meritev stanja na slovenskih
cestah, ki jih je potrebno ponavljati vsake 2 leti, znašajo
približno 11.000.000 SLT, kar znese 0,06% letošnjega cestnega proračuna v Sloveniji oziroma pomenijo izgradnjo slabih 100 m nove dvopasovne ceste. Glede na to, da je potrebno
meritve stanja ponavljati vsake 2 leti, znašajo stroški meritev
0,03% letnega cestnega proračuna oziroma pomenijo izgradnjo 50 m nove dvopasovne ceste.
Do letošnjega leta, oziroma zadnjič v letu 1990 so se vsi
parametri stanja cest ocenjevali vizualno oziroma predvsem
na subjektiven način. Natančnost takšnih ocenjevanj je bila
premajhna in odvisna od posameznih ocenjevalcev. V Sloveniji nimamo sodobne merilne opreme za meritve stanja cest,
zato je bilo potrebno izvajalca poiskati v zahodnoevropskih
državah. Ročno izvajanje potrebnih meritev, ki jih ni mogoče
izvesti v željenem obsegu, bi nekajkrat preseglo stroške meritev z avtomatizirano napravo.
Na podlagi izmerjenih parametrov stanja cest je mogoče
napovedati stanje in skupne stroške cest (stroške uporabnikov in stroške gradnje, vzdrževanja in obnavljanja cest) tudi
do 20 let vnaprej in obratno, z ozirom na željeno stanje cest
planirati ukrepe in prioritete vzdrževanja in obnavljanja.
V okviru sistema gospodarjenja s cestami je nadalje mogoče
na vsakem cestnem odseku izbrati ekonomsko najugodnejšo
alternativo ukrepov na cesti in to za daljše časovno obdobje.
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Prav tako je mogoče s pomočjo metod optimizacije ob omejenih finančnih sredstvih zagotoviti, da bodo ta porabljena tam,
kjer bo njihov ekonomski učinek največji.

lc
!!

Izvršene meritve stanja cestnega omrežja niso le osnova za
objektiven način določanja prioritet ukrepov na slovenski
cestni mreži v naslednjih letih, temveč tudi sestavni del kompleksnega, računalniško podprtega sistema gospodarjenja
s cestami, ki ga pripravljamo že nekaj let in v okviru katerega
je mogoče vrednotiti finančne vidike posameznih ukrepov
oziroma prioritet ter oceniti povečanje stroškov pri zakasnitvah posegov na cestah.
Na osnovi letošnjih meritev stanja cest v Sloveniji pričenja
strokovna služba Ministrstva za promet in zveze uvajati globalen, strokovno utemeljen in pravičen sistem predlogov za
odločanje o porabi sredstev in lokacijah obnov in rekonstrukcij, ki je dosedaj v mnogih primerih bil prepuščen neargumentiranim zahtevam oziroma prodornosti posameznih regij ter'
občinskih dejavnikov.

Zakaj vodi banka tako slabo monetarno politiko? F
lin
Iliri
VLADIMIR SLEJKO, poslanec v Zboru občin, je na nadalje* -1
vanju 39. se|e tega zbora, 17. 6. 1992, vprašal:
te
m
»Kot prvo bi pozval Narodno banko Slovenije na zagovo'^n
glede vodenja monetarne politike Slovenije. Ta politika j* L
slaba in vodi v propad gospodarstva in države. Ravno zaradi o |
tega bi rad, da ona to obrazloži, hkrati bi pa rad še od Vlade - ?
odgovor, če ga ne bom dobil od Narodne banke, kdo j»H
odgovoren za oblikovanje obresti v tej državi?«
T2
poli
Banka Slovenije je odgovorila:
rs
c
Banka Slovenije redno obvešča o vodenju denarne politike!r
Skupščino RS oziroma njen Odbor za kreditno-monetarfl' t;
sistem in politiko. Z zakonom o Banki Slovenije je obvezan&Ns
najmanj polletno poročati o svojem delu. Dne 15. 5. 1992jep<
Banka Slovenije posredovala Skupščini Republike Slovenij®'"1.1
v potrditev letno poročilo Banke Slovenije za leto 1991 skupki
z letnim obračunom. V njem so podrobno analizirana gosp0';*8
darska gibanja, predstavljeni sta denarna in tečajna politika
skupaj z ukrepi, vsebuje pa tudi poročilo o poslovanju BanK^'ov
Slovenije v letu 1991. Navedeno gradivo predstavlja koP' sk
* jOdj
kretno podlago za razpravo o vodenju denarne politike te'
o poslovanju Banke Slovenije. Poleg t?ga redno mesečn"
objavlja pomembnejše statistične podatke, iz katerih so p'^ [OČI
tako razvidni rezultati vodenja denarne in tečajne politike *tlai

V vprašanju vsebovana kvalifikacija denarne politije je Prf'
malo argumentirana, da bi bilo nanjo mogoče konkretne)6^ ^ 1i
odgovoriti. Predvsem pa je le to potrebno ločevati od
jai„
nomske politike, ki jo je mogoče ocenjevati le z vidika uspe* «I|D
%
nosti doseganja ciljev, ki se določajo za:
J
tl6
gospodarsko rast
p
rast cen
M
saldo vseh transakcij s tujino
N
zaposlenost.
»tU,
Potrebno je upoštevati pristojnosti posameznih organov ot[
roma institucij. Banka Slovenije v skladu z Zakonom o
Slovenije (drugi č|en) skrbi predvsem za stabilnost valute'C
splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Ba^
'0}u
Slovenije je prepričana, da je prav denarna politika v mes0c' tyjn
po denarni osamosvojitvi bistveno prispevala k stabilizacij^
vrednosti tolarja ob hkratnem presežku v plačilni bilanci-L
čvrsto in dosledno vodena denarna politika lahko v naveden' l
pogojih ob pomoči drugih segmentov ekonomske politike, tu^
niso v pristojnosti Banke Slovenije, vpliva na zmanjša^ 18 bj|
inflacije in na dolgi rok tudi na dvig aktivnosti v realn®' note!
sektorju. Seveda so v pogojih takšne denarne politike neS Jr6S(
tivne posledice dosedanjih slabosti poslovanja na
ravni, pa tudi gospodarjenja na makro ravni, potencirane
tuji
od teh slabosti, ki je v pogojih zmanjševanja inflacije P'1
tako potencirana, so visoke bančne obrestne mere za krs"
f> 0r,
poročeva lec

kroki za njihovo višino so znani (so posledica slabe nedolosne aktive in strukture bančnega sistema, kakršna se je
loblikovala v preteklosti), pot do znižanja pa ne vodi preko
(redpisovanja ravni obrestnih mer, temveč le preko komfeksne sanacije bančnega sistema in s tem tudi gospodarstva. Prevzem odgovornosti za oblikovanje obrestnih mer
strani države od bank bi imelo nepopravljive posledice za
izvoj finančnega sistema za daljše obdobje.
!daj bo Slovenija promovirana kot varno
ibmočje?
'ANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na 37. seji
»ga zbora, 12. 5. 1992, vprašal Ministrstvo za zunanje
ideve in Ministrstvo za turizem o nastopanju Slovenije
tujini in o promociji varnosti naše države.
linistrstvo za turizem in gostinstvo mu je poslalo odgovor, ki
'usklajen z Ministrstvom za informiranje in Ministrstvom za
Znanje zadeve in sicer:
? Poglavitni cilj vseh promotivnih aktivnosti, ki jih jš vodilo
' Ministrstvo za turizem in gostinstvo s pomočjo Centra za
Cistično in ekonomsko propagando, je bil:
f * utrditi zaznavanje Slovenije kot nove turistične dežele, ki jo
toografsko
in kulturno pozicioniramo na območje med Duna,f
n in Trstom, in je vredna spoznavanja zaradi številnih atrak>' ivnosti, ohranjenosti naravnega okolja in varnosti.
I«
dic o podobo smo skušali utrjevati na različne načine in sicer:
l J; z direktnim vzpostavljanjem stikov z novinarji, strokovno in
ifšo javnostjo,
v
2 izrabo različnih priložnostnih, kulturnih, športnih pa tudi
Ntičnih dogodkov,
T s podporo stikov s poslovnimi partnerji in drugimi organiptorji potovanj, ki so jih organizirala podjetja.
<el
' ta namen je bilo organiziranih petindvajset predstavitev
i'pstične
ponudbe na sejmih in borzah v evropskih državah,
e
i po bile spremljane s tiskovnimi konferencami (Milano, BerijT. London, Goeteborg, Celovec) ali pa s posamičnimi razgoisiM za številne specializirane časopise in radijske ter televizijoddaje.
k",
KSpvenijo so obiskali številni turistični novinarji posamično in
p'' Skupinah, ki so pripravili vrsto zelo odmevnih prispevkov in
:e'| adaj. Najodmevnejša je bila predstavitev turistične ponudbe
nO'jj'ovenije na prvem programu italijanske televizije pred velikostnimi
prazniki, dvajsetstranska reportaža o Sloveniji v reviji
"Mirante,
■ v pripravi pa je tudi reportaža
— za Pariš Match.
^>ilu v Slovenijo so se odzvale tudi študijske grupe turističl organizatorjev iz Italije, Nemčije in Izraela. Seveda pa so
;JJ'rjevanju stikov odločilno prispevala podjetja, ki se ukvarl'° s turističnimi potovanji. Tako je bil velik promocijski
y^9odek tudi nastop Lipice s predstavami v dresurnem in
^®tniškem jahanju v Nemčiji in v Švici.
^Predstavitev Slovenije in vabilo na obisk smo izrabili tudi
Uri
mednarodna posvetovanja s področja turizma in
5,9a zasedanja (Heksagonala v Milanu, posvetovanje
.Mzrriu v okviru ES v Mayerhofnu, zasedanje Alpske komi°,*"lven premik v razmišljanju poslovnega sveta o varnosti
Juniji je pomenila organizacija sestanka IFTO v Porto\ Se posebej pa Berlinska borza in kasnejši obisk predIj^'ka združenja nemških organizatorjev potovanj v Ljub, tuaj '.'tavanju novih predstav o Sloveniji so bila namenjena
ni'is
* ibiiP'Sna sPoročila oz. turistično informativne edicije. Tako
ef °tei s'^an nov ProsPekt turistične ponudbe Slovenije, cenik
jf6s .kih storitev in kampov, koledar prireditev, katalog konKf'
centrov n
' katalog
hotelske in druge ponudbe za
■n' ceh
V
oz
Sir ,'kiour
operatorjev
- turističnih
organizatorjev agencij
prodajajo
naše turistične
storitve.
Sevalec

V pripravi pa so še novi prospekti in katalogi posameznih
območij in segmentov turistične ponudbe in drugi informativni materiali, ki nudijo koristna napotila za potovanja v Slovenijo.
Podprli smo tudi izdajo priložnostnih številk revije Media
marketing. Slovenija, ki so bile namenjene širši predstavitvi
Slovenije in njenih značilnosti.
3. Predvidevanja in izkušnje so potrdile, da so bile najbolj
učinkovite tiste aktivnosti, ki so bile zasnovane na tem, da se
ljudje sami prepričajo o stanju pri nas in potem to povedo tudi
domači ožji in širši javnosti. Prepričljivost izkušnje je v sedanjem obdobju, ko javnost dobiva negativne informacije o stanju na ozemlju bivše Jugoslavije, nenadomestljiva. Zato bomo
z različnimi oblikami neposrednega komuniciranja nadaljevali oz. jih finančno podpirali.
Lastno propagandno oglaševanje v tujih medijih, ki bi naj
spreminjalo negativno podobo o varnosti Slovenije in bi angažiralo ogromna finančna sredstva, ne bi imelo željenih učinkov zaradi sedanjega stanja v ostalih delih bivše Jugoslavije.
Zato tovrstno oglaševanje povezujemo le z reportažami o Sloveniji ali drugimi dogodki, ki učinkujejo na podlagi združevanja več različnih prvin.
Prav zaradi doseganja večjih učinkov smo se z organiziranimi
promotivnimi aktivnostmi usmerili predvsem na sosednja in
bližnja evropska tržišča ter na države, v katerih živijo naši
izseljenci. Z oddaljenostjo tržišč namreč narašča tudi nepoznavanje konkretnih razmer in s tem nezaupanje v varnost, ki
pa je najpomembnejši dejavnik pri odločanju za počitnice oz.
za potovanja. Najbolje nam to lahko ilustrirajo izkušnje iz
lanskoletne zalivske vojne, ko v celem Sredozemlju ni bilo
turističnih obiskov, še posebej iz oddaljenejših dežel.
Ob specifičnih aktivnostih, ki so bile na področju promocije
v tem letu nujne, je Ministrstvo zasnovalo dolgoročni koncept
promocije turizma v Sloveniji, ki bo skupaj z razvojno strategijo, omogočala večjo sistematičnost dela in ukrepanja za
doseganje zastavljenih ciljev na področju turizma.
4. Poleg promocije, ki jo je na svojem ožjem področju vodilo
Ministrstvo za turizem in gostinstvo, je za usklajenost vseh
promotivnih dejavnosti, ki so vse težile k pozitivnemu zaznavanju Slovenije in njenih specifičnosti na posameznih
področjih dejavnosti, skrbelo Ministrstvo za informiranje.
K utrjevanju podobe Slovenije kot varne države za potovanja,
so prispevale tudi številne mednarodne aktivnosti in obiski
tujih državnikov pri nas in naših v tujini.
Ministrstvo za zunanje zadeve pa je s posebnim pismom
obvestilo ministrstva za zunanje zadeve evropskih in zunajevropski držav o razmerah, ki pri nas omogočajo normalen
turistični promet, in jih zaprosilo za umik omejitev za potovanja v Slovenijo, ki je bila tretirana kot ozemlje bivše Jugoslavije. Odmevi na pismo so bili pozitivni, saj so bila v sredstvih
javnega obveščanja v tujini objavljena sporočila, da omejitve
ne veljajo za ozemlje Slovenije.
5. Pri izvajanju promotivnih aktivnosti je prihajalo do različnih
problemov, zaradi nedorečene organiziranosti vodenja in
izvajanja turističnih promotivnih dejavnosti na vseh ravneh, ki
so sestavni del t. im. integralnega turističnega marketinga, pa
tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. To je negativno
vplivalo predvsem na sistematičnost dela in na sporočilnost
akcij, ki niso zato mogle povsem slediti sprejetim strateškim
zasnovam.
Kakšna bo meja med republikama Slovenijo in
Hrvaško?
DANIEL STARMAN, poslanec Zbora občin Skupščine Republike Slovenije je 1. 7. 1992 postavil naslednje poslansko
vprašanje;
»V današnjih dnevnikih lahko preberemo tudi, da sta vladni
delegaciji Slovenije In Hrvaške na včerajšnjem srečanju
dosegli tudi sporazum o državni meji.
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Vprašanje je, ali je tak sporazum dosežen tudi za mejo na
morju in če je, na podlagi kakšnih izhodišč je oblikovana
izhodiščna točka na kopnem za določitev meje na morju, ali
ostaja slovenska državna suverenost neokrnjena na celotnem Piranskem zalivu in ali ima Slovenija neposre'den
dostop po morju do odprtega morja, t.j. mednarodnih voda,
kar vse je imela do sedaj.«
Na vprašanje daje Ministrstvo za zunanje zadeve naslednji
odgovor;
Komisija za mednarodne odnose Skupščine Republike Slovenije je soglašala s pobudo za sklenitev sporazuma o meji med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Osnutek tega sporazuma je bil predan hrvaški strani 26. 3. 1992. Na prvem
sestanku vladnih delegacij, 9. 6. 1992, v Zagrebu je bilo
dogovorjeno, da bo Hrvaška pospešila pripravo svojih stališč
na osnutek sporazuma ter nam poslala svoje pripombe. V program delovnega srečanja vladnih delegacij Republike Slovenije in Republike Hrvaške je bilo to vprašanje vključeno predvsem iz vidika pospešitve postopka za sklenitev sporazuma
o meji. Dogovorjeno je bilo, da se pospeši podpis sporazuma.
Na razgovorih obeh vladnih delegacij druga vprašanja v zvezi
z mejo niso bila obravnavana.
Iz vsebine osnutka sporazuma je razvidno, da bo z njegovim
podpisom urejen okvirni potek meje ter ustanovljeno meddržavno strokovno telo, ki bo na podlagi skupno določenih
načel in izhodišč pristopilo k razreševanju spornih mejnih
vprašanj.

št. 26/90, 43/90 in 2/91, naprej: zakon o moratoriju) dolžne
izvesti sečnjo:
- če so drevje napadli podlubni ali drugi škodljivci!
- če je drevje podrto ali polomljeno zaradi naravnih ujm (prvi
odstavek 3. člena navedenega zakona).
Zakon o moratoriju je glede prepovedi sečnje prenehal veljati
z dnem 21. 12. 1990 in ni bil kasneje v tem delu ne dopolnjen
(Ur. I. RS, št. 43/90) in tudi ne spremenjen (Ur. I. RS, št. 2/91). Iz
obrazložitve poslanske pobude in odločbe gozdarske inšpekcije občine Mozirje, št. 32600-25/92-03 z dne 29. 4. 1992
nesporno izhaja, da gre v konkretnem primeru za sečnjo
podrtega in polomljenega drevja, ki je posledica naravne
ujme v mesecu juliju 1991. Gozdarski inšpektor je glede na
stanje na terenu in skladno s pooblastili, Ki jih ima po veljavnem zakonu o gozdovih (Ur. I. RS, št. 18/85, 29/86 in 24/89),
naložil GG Nazarje sanacijo navedenih površin do 25. 5. 1992.
Tudi brez izdane inšpekcijske odločbe pa je organizacija, ki
upravlja gozdove, dolžna sanirati poškodovane površine, zato
menimo, da je odločba le posredno vplivala na sečnjo ter da
sta tako gozdarski inšpektor, ki je izdal navedeno odločbo,
kot tudi organizacija, ki je sečnjo drevja opravila, ravnala
v skladu z veljavnimi predpisi in nista kršila nobenega od
predpisov, ki jih navaja poslanec v pobudi.

Vprašanja o varovanju pravic nekdanjih lastnikov
gozdov

Dolžnost »izvesti sečnjo« pomeni podrto in polomljeno drevje
posekati, izdelati, -spraviti iz gozda in ga dati v promet ter
obenem urediti sečišče (vzpostaviti gozdni red). Pomeni torej
vsa dela oz. dejanja, ki se štejejo za gospodarjenje z gozdom,
med drugim je to tudi dajanje gozdnih lesnih sortimentov
v promet (7. člen zakona o gozdovih). Pojem »varovanje
pravic prejšnjih lastnikov« pa je po zakonu o moratoriju
pomenil začasno prepoved sečnje v teh gozdovih (razen
v uvodu navedenih izjem) in prepoved pravnega prometa
(prodaje, menjave, prenosa...) s temi gozdovi.

Or. ANTON ŽUNTER, poslanec v Zboru občin, je odgovornim
postavil naslednja vprašanja:

K2)

Iz navedenih razlogov na poslansko vprašanje še daljši čas ne
bo mogoče dati konkretnega odgovora.

1. Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni
lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami
v družbeni lasti je že od meseca julija 1990 varoval pravice
prejšnjih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov. Glede na
dolžnost sečnje iz 3. člena navedenega zakona sfe postavlja
vprašanje, kaj je zajeto s terminom »dolžnost sečnje« (ali je
tu mišljeno tudi razpolaganje in kaj v tem primeru dejansko
obsega »varovanje pravic prejšnjih lastnikov«)?
2. 88. člen Zakona o denacionalizaciji izrecno prepoveduje
vsako razpolaganje z nepremičninami oz. premoženjem,
glede katerega po določbah tega zakona obstaja dolžnost
vrnitve. Komu pripada razpolagalna pravica od lesa, ki je bil
po sprejemu tega zakona že odpeljan oziroma še leži
v gozdu?
3. Če bo poravnava do spornega lesa v upravnem postopku
neuspešna, kakšne so možnosti pravnega varstva in ali
lahko ta dejstva vplivajo na neizdajo odločbe o denacionalizaciji?
4. Kaj je z vidika opisanega primera realno pričakovati,
kakšen je praktičen pomen vodenja evidence GG organizacije in kaj pomeni nesoglasje nespornega upravičenca do
gozda, v katerem še vedno leži cca 190 m' posekanega lesa,
kot posledica naravne ujme, dne 14. 7.1991.
Vlada Republike Slovenije je navedena vprašanje proučila in
odgovarja naslednje:
K1)
Kljub prepovedi redne sečnje skladno z gozdnogospodarskimi načrti so GG organizacije po zakonu o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Ur. I. RS,

Po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 27/91),
ki z določbo 88. člena prepoveduje vsakršno razpolaganje
z nepremičninami oz. premoženjem, glede katerega po doloćbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve, je Vlada Republike
Slovenije gospodarjenje v teh gozdovih najprej "uredila
z Odlokom o uporavljanju gozdov v družbeni lastnini, za
katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja,
do izvedbe denacionalizacije (Ur l. RS, št. 33/91). Po tem
odloku organizacije in podjetja, ki upravljajo gozdove v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa
obveznost vrnitve, opravljajo do prenosa gozdov v last i"
posest upravičencem, vsa nujna gojitvena in varstvena dela
v teh gozdovih, vključno s sečnjo po gozdnogospodarskih
načrtih, s tem da vsako leto lahko uresničijo eno desetino
gozdnogospodarskega načrta (1. člen odloka). Na zahtevo
Združenja lastnikov razlaščenega premoženja, nekaterih političnih strank in posameznikov je Vlada Republike Slovenije
navedeni odlok spremenila (Ur. I. RS, 3/92), in sicer tako da je
sečnja dovoljena le v gozdovih, za katere je vložena zahteva
za denacionalizacijo, in če s tem soglaša upravičenec.
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Glede na to, da je tudi po navedenem odloku GG organizacija *
zavezana, da do prenosa gozdov v last in posest upravičen-; Pf
cem opravlja v teh gozdovih vsa nujna gojitvena in varstvena '<
dela (med nujna varstvena dela spada tudi sečnja poškodovanega drevja), menimo, da pripada razpolagalna pravica do
lesa, ki je bil po sprejemu zakona o denacionalizaciji 2®
odpeljan oz. še leži v gozdu, organizaciji, ki je zavezana za fj°l1
izvedbo varstvenih del v tem gozdu. O poseku, spravilu i"
prevozu gozdnih lesnih sortimentov iz teh gozdv pa morajo <(
organizacije voditi evidenco, ki je predpisana z odredbo y
o vodenju posebne evidence o poseku, spravilu in prevoz^' v '
gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v družbeni lastnini, ki so p s
bili prej last cerkva, samostanov, verskih ustanov ter vseh vrs' j,
zapuščinskih ustanov, posvetnih in verskih (Ur I RS št 40 Ji
90).
.
'•

K 3)
Vlada Republike Slovenije ne more odgovoriti na vprašanje,
ali bo poravnava do spornega lesa v upravnem postopku
uspešna ali ne, saj je vsaka poravnava stvar dispozicije oz.
^ključne volje obeh strank poravnave. V nobenem primeru pa
izid poravnave ne more vplivati na (ne)izdajo odločbe o denac
jonalizaciji, če bo seveda vložena ustrezna zahteva za denacionalizacijo in se bo v postopku ugotovilo, da so izpolnjeni
'udi drugi pogoji za denacionalizacijo. Ker upravičenec do
denacionalizacije pridobi lastninsko pravico in vsa iz nje
shajajoča upravičenja šele s pravnomočnostjo odločbe
0
denacionalizaciji, in to za naprej (ex nune) in ne za nazaj (ex
,ur
>c), ter glede na to, da veljavni pravni red ne varuje t. i.
Pravic v nastajanju, tudi menimo, da upravičenci do denaci°nalizacije nimajo nobenega upravičenja (zato tudi ne pravega varstva) do lesa, ki izvira iz varstvene sečnje v teh
9ozdovih.

;;

K 4)
•
;

Pr
aktičen
s

pomen vodenja posebne evidence o poseku in
Pravilu gozdnih lesnih sortimentov tako, kot to določa že
ocenjena
odredba (2. točka izreka odločbe gozdnega inšpek0r
ia), je v naslednjem:
evidenca omogoča natančen nadzor nad upravičenostjo
sečnje;

j ~n nevidenca je podlaga za ugotavljanje morebitnih odškod' skih zahtevkov upravičencev do teh gozdov;
~runa podlagi evidence je možno pisno določiti pogoje in
9a premoženjskopravna upravičenja v zvezi z redno seč1°. s katero soglaša upravičenec.
^ skladu z že navedenimi dejstvi, da tako zakon o moratoriju
tudi odlok o upravljanju gozdov... nalagata GG organiza°'|i izvedbo vseh varstvenih del v teh gozdovih, menimo, da
esogiasje nespornega upravičenca do gozda na samo
<vfedbo varstvenih del nima nobenega vpliva, saj je soglasje
P avičenca potrebno le za redno sečnjo po gozdnogospodarskem načrtu.
obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripraMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in upravo.
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spremembe pravilnika o uporabi zakona
^Prometnem davku upravičene?
5jI^c GRAŠIČ, poslanec v Zboru združenega dela, je na
vpra^9? zbora Ministrstvu za finance postavil naslednje
v p p J - členu zakona o prometnem davku (Uri. I. št. 4/92) je
Plač ,oćki
Prvega odstavka določeno, da se davek ne
izvozn
ite'ie0d
'h storitev.
Za izvozno
storitev sposedežem
tej točki
y n'
i° storitve,
opravljene
med osebami
s,
in
PodiJi'
°veniji
osebami s sedežem v tujini na
Sl0v~;9
P°9°db sklenjenih v skladu s predpisi Republike
Bn|
ie in mednarodnimi pogodbami.
listu št. 29/92 je izšla sprememba pravilnika
dolotn 0Iakona o prometnem davku, v kateri je z 20. členom
ViLfj.®" dopolnjeno besedilo 39. člena osnovnega PRAKA. Nov tretji odstavek tega člena pa določa:
v 8vojp°*n.° 8,°ritev se ne šteje storitev izvoza proizvodov
v
»voilf . menu in za tu) račun in storitev izvoza blaga
Po m',m lmenu In za svoj račun.«
mn
''®na
®n|u je novo določilo tretjega odstavka 39.
člena ln'ka v nasprotju s peto točko prvega odstavka
*akona. To mnenje utemeljujem tudi z obrazloži-

tvijo predstavnikov predlagateljev zakona na seji odbora za
proračun in javne finance, ko je bilo jasno povedano, da
storitve izvoza ne bodo obdavčene.
Vprašujem, na podlagi katerih zakonskih podlag so s spremembo pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
vključene tudi storitve izvoza med storitve, ki so obdavčene?
Na vprašanje o obdavčitvi izvoznih storitev, ki ga je g. Franc
Grašič postavil na nadaljevanju 45. seje zbora dne 17. junija
1992, odgovarjamo naslednje:
S spremembami in dopolnitvami pravilnika o uporabi zakona
o prometnem davku (Url. I. RS, št. 29/92) je bilo med drugim
natančneje določeno, kaj se šteje za izvozne storitve v smislu
5. tč. 21. člena zakona o prometnem davku (Uf. I. RS, 4/92), ki
so oproščene plačila davka od prometa storitev. V Sloveniji so
obdavčene vse storitve, razen tistih, ki so določene v 21. členu
zakona o prometnem davku. Tako so obdavčene med drugim
tudi vse vrste trgovinskih storitev in storitev posredovanja,
med njimi tudi storitve tgrgovine na debelo (nakup blaga
zaradi nadaljnje prodaje doma in v tujini) in storitve komisije
(prodaja proizvodov v svojem imenu na račun komintenta).
V novem tretjem odstavku 39. člena Pravilnika o uporabi
zakona o prometnem davku je določeno, da se za izvozno
storitev ne šteje storitev izvoza proizvodov v svojem imenu na
tuj račun (komisija storitev) in storitev izvoza blaga v svojem
imenu in za svoj račun (trgovina na debelo). S to določbo
v Pravilniku je nedvoumno pojasnjeno, da so komisijske storitve in storitve trgovine na debelo, opravljene v Republiki
Sloveniji, obdavčene, ker se štejejo za trgovinske storitve in
storitve posredovanja.
To je razvidno tako iz 20. člena zakona, kjer je določeno, da se
davek od prometa storitev plačuje od prometa vseh storitev,
razen če zakon določa drugače, in iz 1. točke 24. člena, kjer je
navedeno, da je osnova za davek od prometa proizvodov na
debelo ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno ter
iz 3. točke istega člena, kjer je navedeno, da je davčna osnova
za komisijske storitve ustvarjena provizija in drugo plačilo.
Prehod blaga in storitev čez državno mejo pomeni prehod iz
enega davčnega področja v drugo. Države pri urejanju tega
vprašanja v glavnem zasledujejo načelo destinacije, to je
načelo, da je izvoz v načelu davka prost, ker je ponovno
obdavčen v državi uvoznici. To načelo je realizirano tudi
v slovenskem zakonu o prometnem davku, kjer je v 1. točki 18.
člena določeno, da se davek ne plačuje od poizvodov, ki se
izvažajo. Enako velja tudi za storitve, ki se izvozijo, to je tiste,
ki so opravljene med domačo osebo in tujim naročnikom
zunaj območja Republike Slovenije. V tem primeru so storitve
obdavčene v državi, kjer so opravljene. Ker so storitve trgovine na debelo in komisijske storitve opravljene na ozemlju
Republike Slovenije, se ne morejo šteti za izvozne storitve
v smislu 21. člena zakona o prometnem davku.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
So spremembe pravilnika o uporabi zakona
o prometnem davku upravičene?
FRANC GRAŠIČ, poslanec v Zboru združenega dela, je na
seji tega zbora Ministrstvu za finance postavil naslednje
vprašanje:
V 21. členu zakona o prometnem davku (Url. I. št. 4/92) je
v peti točki prvega odstavka določeno, da se davek ne
plačuje od izvoznih storitev. Za izvozno storitev po tej točki
se štejejo storitve, opravljene med osebami s sedežem
v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem v tujini na
podlagi pogodb sklenjenih v skladu s predpisi Republike
Slovenije in mednarodnimi pogodbami.
V Uradnem listu št. 29/92 je izšla sprememba pravilnika
uporabi zakona o prometnem davku, v kateri je z 20. členom
določeno dopolnjeno besedilo 39. člena osnovnega PRAVILNIKA. Nov tretji odstavek tega člena pa določa:

»Za izvozno storitev se ne šteje storitev izvoza proizvodov
v svojem imenu in za tuj račun in storitev izvoza blaga
v svojem imenu in za svoj račun.«
Po mojem mnenju je novo določilo tretjega odstavka 39.
člena pravilnika v nasprotju s peto točko prvega odstavka
21. člena zakona. To mnenje utemeljujuem tudi z obrazložitvijo predstavnikov predlagateljev zakona na seji odbora za
proračun in javne finance, ko je bilo jasno povedano, da
storitve izvoza ne bodo obdavčene.
Vprašujem, na podlagi katerih zakonskih podlag so s spremembo pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
vključene tudi storitve izvoza med storitve, ki so obdavčene?

ki so opravljene med domaČo osebo in tujim naročnikom
zunaj območja Republike SloVenije. V tem primeru so storitve
obdavčene v državi, kjer so opravljene. Ker so storitve trgovine na debelo in komisijske storitve opravljene na ozemlju
Republike Slovenije, se ne morejo šteti za izvozne storitve
v smislu 21. člena zakona o prometnem davku.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.

Na vprašanje o obdavčitvi izvoznih storitev, ki ga je g. Franc
Grašič postavil na nadaljevanju 45. seje zbora dne 17. junija
1992, odgovarjamo naslednje:
S spremembami in dopolnitvami pravilnika o uporabi zakona
o prometnem davku (Uri. I. RS, št. 29/92) je bilo med drugim
natančneje določeno, kaj se šteje za izvozne storitve v smislu
5. tč. 21. člena zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, 4/92), ki
so oproščene plačila davka od prometa storitev. V Sloveniji so
obdavčene vse storitve, razen tistih, ki so določene v 21. členu
zakona o prometnem davku. Tako so obdavčene med drugim
tudi vse vrste trgovinskih storitev in storitev posredovanja,
med njimi tudi storitve tgrgovine na debelo (nakup blaga
zaradi nadaljnje prodaje doma in v tujini) in storitve komisije
(prodaja proizvodov v svojem imenu na račun komintenta).
V novem tretjem odstavku 39. člena Pravilnika o uporabi
zakona o prometnem davku je določeno, da se za izvozno
storitev ne šteje storitev izvoza proizvodov v svojem imenu na
tuj račun (komisija storitev) in storitev izvoza blaga v svojem
imenu in za svoj račun (trgovina na debelo). S to določbo
v Pravilniku je nedvoumno pojasnjeno, da so komisijske storitve in storitve trgovine na debelo, opravljene v Republiki
Sloveniji, obdavčene, ker se štejejo za trgovinske storitve in
storitve posredovanja.

ANDREJ ŠTER, poslanec v Zboru združenega dela, je na 45.
seji tega zbora, 11. junija 1992, vprašal Ministrstvo za promet in zveze oziroma druge za to pristojne vladne organe,
kaj nameravajo storiti, da se kar najhitreje odpravi signal na
kranjskem in škofjeloškem?

To je razvidno tako iz 20. člena zakona, kjer je določeno, da se
davek od prometa storitev plačuje od prometa vseh storitev,
razen če zakon določa drugače, in iz 1. točke 24. člena, kjer je
navedeno, da je osnova za davek od prometa proizvodov na
debelo ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno ter
iz 3. točke istega člena, kjer je navedeno, da je davčna osnova
za komisijske storitve ustvarjena provizija in drugo plačilo.
Prehod blaga in storitev čez državno mejo pomeni prehod iz
enega davčnega področja v drugo. Države pri urejanju tega
vprašanja v glavnem zasledujejo načelo destinacije, to je
načelo, da je izvoz v načelu davka prost, ker je ponovno
obdavčen v državi uvoznici. To načelo je realizirano tudi
v slovenskem zakonu o prometnem davku, kjer je v 1. točki 18.
člena določeno, da se davek ne plačuje od poizvodov, ki se
izvažajo. Enako velja tudi za storitve, ki se izvozijo, to je tiste,

Do boljšega TV signala na kranjskem in škofjeloškem območju

TV Slovenija mu je odgovorila:
Zapleti v zvezi s pretvornikom na Lubniku in poskus preglasitve frekvenc za oddajanje programa Kanala A kažejo na vrsto
nerazjašnjenih vprašanj, ki zadevajo pristojnost nad uporabo
že dodeljenih frekvenc predvsem pa legitimne postopke pri
preglasitvah pretvorniške mreže na Slovenskem. Enako nedorečeno je tudi lastništvo nekaterih RTV naprav, zlasti tistih, ki
jih RTV Slovenija oziroma OZ zgradila s finančno ali drugačno
materialno soudeležbo krajevnih skupnosti. Načelno TV Slovenija ne nasprotuje niti ne ovira razširitve frekvenčnega
obsega ali vidnosti obstoječih komercialnih televizij kot je
Kanala A oziroma potencialnih drugih televizij, vendar velja
poprej definirati in institucionalizirati celotni frekvenčni in
oddajniško pretvorniški sistem na ozemlju Slovenije. Svet
RTV Slovenija se bo moral slej ko prej opredeliti do frekvenčnega obsega, ki po tej plati vsaj začasno, če ne dokončno
določa status nacionalne televizije. S tem v zvezi je predvsem
vprašanje strategije nadaljnjega razvoja TV Slovenija, pri
čemer je prednostni interes nacionalne televizije optimalna,
torej izenačena vidnost I. In II. programa na ozemlju Slovenije
in soudeležba RTV Slovenija pri oblikovanju III. mreže oziroma pri ustanavljanju regionalnih TV na komercialni osnovi.
V tem kontekstu je seveda parcialno ali nesistemsko odločanje o dodelitvi trenutno »nekaterih« kanalov iz frekvenčnega
sistema RTV Slovenija (kot je 27. kanal, ki bo v osrčju Slovenije predvidoma vnovič aktiviran s programom TV Koper-Capodistria v mesecu juliju), nedopustno in v nasprotju z načrtom razvoja ali statusom regionalnih programov. Razširitev
mreže TV pretvornikov za prenos Kanala A je torej sistemsko
vprašanje, ki je v pristojnosti Ministrstva za promet in zveze, in
ki po predpisanih postopkih podeli zainteresirani televiziji
ustrezni kanal, nikakor pa najbrž ne 27-tega, na katerem svoj
program oddaja TV Koper-Capodistria.
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POSLANSKE POBUDE

družbenopolitični zbor
stališče
Ministrstva za promet in zveze do pobude Nade
Bolcar, poslanke v Družbenopolitičnem zboru, za
reorganizacijo PTT sistema
^oglašamo z mnenjem ge. poslanke in v zvezi s predstoječimi
spremembami ptt sistema (lastninjenje premoženja ter reorganizacija), ki jih pripravljamo v Ministrstvu za promet in
2v
eze. Vam v informacijo prilagamo »Zakon o javni službi na
Področju poštne in telekomunikacijske dejavnosti«.
^akon je podan v obliki tez, s prilogo obrazložitev zakona in
Primerjavo regulative v (nekaj) evropskih državah. Ker je
komisija za izdelavo zakona končala s svojim delom, podalamo
v prilogi tudi komisijski zapisnik zadnje seje in Poročilo
0
delu komisije do oddaje zakona v tezah in ga zato lahko
Uravnavamo kot osnutek zakona.
J* vsebine prilog je razvidna nova ureditev, ki bo omogočila
°dpravo
sedanjih slabosti, po sprejetju zakona. Navedeni
s
°anutek zakona je bil posredovan tudi Ministrstvu za zakonoJ°, da ga pripavi za proces obravnave in sprejemanja.
V zvezi z drugo pobudo - kontrolo stanja v ptt podjetjih
~ ki smo jo posredovali tudi Republiškemu inšpektoratu, Vam
orno stališče posredovali takoj, ko bomo prejeli ustrezne
Podatke in uvedli nadaljnje ukrepe.
P MBA:

Prnioge:
,°
Teze zakona o javni službi na področju poštne in
telekomunikacijske dejavnosti
- Obrazložitev
- Nekaj primerov institucionalne in regulativne ureditve telekomunikacij v evropskih državah
- Zapisnik komisije za izdelavo zakona
- Poročilo o delu komisije
So n
a voljo v strokovni službi zbora.
Jdgovor
6 Re ublike
Dni*
P
Slovenije
pobudo mag.
•Jsana Semoiiča,
poslanca vnaDružbenopolitičzboru, za obrambo lastnine slovenskih
Ujetij in državljanov v Republiki Hrvaški

ma
lea!?nec
9- Dušan Semolič je na 39. seji družbenopolitičpohf"do
.zbora
Skupščine
Republike Slovenije 11. 6. 1992 dal
naslednje
vsebine:

'a9an°,e'6' ^ 'e RePublika Hrvaška prevzela v posest in razpoIju jn Počitniške in hotelske objekte, ki so na njenem ozem'teičnn3alikaterih
imajo pravico uporabe oz. lastninsko pravico
Hrvait Pravne osebe s sedežem zunaj ozemlja Republike
(Ur
Porw
H - '• RePublike Hrvaške, 43/91). To praktično
r
a*p0|''e zs našimi počitniškimi objekti ne moremo pravno
njem n??"'- ^ ' objekti, ki bodo ostali statusno nespremeteme|
POdjetll
i razpolaganja bo ostala pravica uporabe
vn6<a s sedežem zunaj Republike Hrvaške), bodo verjetno
tegobi;' y medrepubliško delitveno bilanco in praktično
^orarnr!^-2-3 na®a Podjetja. To se ne sme zgoditi. Pozorni
P>6
30 6 1992 ki a
titudi dovroka
' o' spremebi
' 9 družbenih
je postavilapodjetij
Vlada
(Ur.Publik
i ~e
Hrvaške
Zakonu
e u
Ja2po|a^an
P ablike Hrvaške, št. 19/91). V zvezi s prepovedjo
^epUb|j? a j s tem premoženjem je treba upoštevati, da
Hrvaška še ni ratificirala sporazuma o gospodarjeve

skem sodelovanju med državama Slovenije in Hrvaško. Vlado
Republike Slovenije prosim, da se maksimalno zavzame za
obrambo lastnine naših podjetij in državljanov na Hrvaškem
in da takoj obvesti slovensko javnost, kaj lahko in morejo
storiti prizadeti iz Republike Slovenije, da ne bi zaradi nevednosti, saj vsi ne morejo brati uradnih listov Republike Hrvaške, zamudili nekaterih pravnih dejanj, ki bi pripeljala do
izgube premoženja v sosednji državi.
Na pobudo Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje:
1.
Po odloku hrvaškega sabora dne 8.10.1991 (Narodne novine,
št. 53/91) so slovenske fizične in pravne osebe pridobile status
tujih oseb v Republiki Hrvaški, iz česar sledi, da se morajo tudi
ustrezno preoblikovati.
Pri tem se je pojavilo vprašanje, ali zanje velja zakon o preoblikovanju družbenih podjetij (Narodne novine, št. 19/91 - 23/
4-1991), po katerem so se podjetja dolžna preoblikovati
najkasneje do 30/6-1992. Zakon v drugem odstavku 3. člena
določa, da velja za vsa podjetja s sedežem v Republiki Hrvaški, kar pomeni, da se ne more uporabljati za slovenska
podjetja s sedežem v Sloveniji.
Torej datum 30. junija 1992 ne more biti zadnji rok za preoblikovanje poslovnih enot ali premoženja naših podjetij na hrvaških tleh, čeprav bodo morala čim prej urediti status le-teh
zato, da bodo lahko še naprej poslovala.
Stališče Republike Hrvaške do preoblikovanja poslovnih enot
tujih podjetij, kot sta nam sporočila uprava za premoženjskopravne zadeve Vlade Republike Hrvaške z dne 22/4-1992 ter
Ministrstvo za turizem Republike Hrvaške z dne 22. 5.1992, je,
da se morajo ta podjetja in njihove poslovne enote (in počitniški domovi) preoblikovati, če hočejo nadaljevati s svojo dejavnostjo v skladu z zakonom o podjetjih (prevzet iz Ur. I. SFRJ,
št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in z zakonom o tujih vlaganjih
(prevzet iz Ur. I. SFRJ, št. 77/88). Ta dva zakona dajeta možnost:
1) ustanovitve lastnega podjetja v Republiki Hrvaški, ki ga kot
100% lastnik ustanovi eno samo ali več podjetij skupaj iz
Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Hrvaški poslovno
enoto ali premoženje v obliki nepremičnin; ali
2) ustanovitev mešanega podjetja, ki ga v Republiki Hrvaški
ustanovi eno ali več podjetij iz Republike Slovenije, ki imajo
poslovno enoto ali nepremičnine v Republiki Hrvšaki skupaj
z enim ali več podjetji s sedežem v Republiki Hrvaški ali z eno
ali več fizičnimi osebami, ki so državljani Republike Hrvaške.
Vendar pa je-vnost nepremičnega premoženja, ki je last slovenskih podjetij na Hrvaškem omejeno z uredbo o prepovedi
razpolaganja z nepremičninami na območju Republike Hrvaške (Narodne novine, 36/91 z dne 24. 07. 1991), ki prepovedujejo razpolaganje in obremenitev nepremičnin na ozemlju
Republike Hrvaške, ki so v lasti ali posesti podjetij in drugih
pravnih oseb s sedežem zunaj Republike Hrvaške. V 2. členu
te uredbe je sicer dana možnost, da lahko Hrvaška vlada na
predlog zainteresiranega odloči, da se določena nepremičnina izvzame iz prepovedi, vendar vse to še dodatno zapleta
položaj naših pravnih oseb. Problem bi bil rešen, kakor hitro
bi Republika Hrvaška ratificirala sporazum o gospodarskem
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
ki v svojem 11. členu določa medsebojno obveznost obeh
držav podpisnic, da bosta vzajemno omogočili pravnim osebam s sedežem v drugi državi podpisnici in fizičnim osebam,
državljanom druge države podpisnice, da premično in nepremično premoženje, ki je na ozemlju države podpisnice in
s katerim so te osebe razpolagale na dan 7. 10. 1991, lahko
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uporabijo za ustanovitev podjetja v tej državi podpisnici ali ga
odtujijo in kupnino po poravnavi vseh obveznosti prosto prenesejo v skladu s plačilnim sporazumom v domicilno državo
podpisnic. Ker hrvaška stran z ratifikacijo omenjenega sporazuma odlaša, bi bilo nujno, da bi se vladi držav dogovorli, naj
hrvaška stran izvzame vse premoženje slovenskih podjetij na
Hrvaškem kot tisto, za katero omenjena prepoved razpolaganja ne velja, in s tem omogoči, da se bodo ta podjetja lahko
ustrezno preoblikovala. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je že predlagalo takšno izhodišče za razgovore, predvidene v bližnji prihodnosti.

n.
Pri tem je treba omeniti še hrvaško uredbo z dne 23. 08. 1991
(Narodne novine, št. 43/91) kot pravno podlago, na podlagi
katere lahko Ministrstvo za delo in socialno varstvo oz. izvršni
svet občine začasno prevzame za namestitev beguncev
v posest in uporabo počitniške zmogljivosti fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo sedež zunaj ozemlja Republike Hrvaške.
Delegacija Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
je na sestanku dne 15. 05. 1992 opozorila delegacijo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Hrvaške, naj pri tem upoštevajo, da gre za lastninsko pravico, kar pomeni, da je za takšen
poseg treba dobiti soglasje lastnikv, da se objekt in oprema
zapisniško prevzameta ter da se določi rok začasne uporabe
teh objektov in odgovornost za morebitno škodo, ki bi s tem
nastala.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije obvešča,
da je v zvezi s to problematiko 13. 4. 1992 pisno zaprosilo za
ustrezna pojasnila Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Hrvaške, sklicalo posvet z nekaterimi slovenskimi lastniki
počitniških hiš, ponovno zaprosilo hrvaško stran za odgovore
na ta vprašanja ob srečanju delegacij obeh ministrstev za
zunanje zadeve v Zagrebu 15. 5. 1992. Na vsa navedena
zaprosila kljub stalnemu prizadevanju odpravnika poslov
Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu doslej nismo
prejeli odgovorov. Iz odgovora Ministrstva za turizem Republike Hrvaške, poslanega Veleposlaništvu Republike Slovenije 3. 6. 1992, izhaja prvo obvestilo hrvaške strani o pogojevanju nadaljnje uporabe počitniških hiš z registracijo oz.
preoblikovanjem statusa lastnine v skladu z že navedinimi
zakoni. Po oceni Ministrstva za zunanje zadeve omenjeno
pogojevanje uporabe nima podlage v navedenih zakonih,
čeprav je statusno organiziranje preoblikovanja te lastnine
potrebno. V tej smeri je Veleposlaništvo Republike Slovenije
v Zagrebu pisno zaprosila Ministrstvo za turizem Republike
Hrvaške za dodatna pojasnila, ki jih kljub vztrajanju še ni
prejelo.
Iz gornjega zapisa sledi, da hrvaška stran od slovenskih lastnikov počitniških in drugih nepremičnin na ozemlju Republike
Hrvaške, zahteva statusno preoblikovanje njihove lastnine, ki
pa ga hrvaška uredba o prepovedi razpolaganja z nepremičninami onemogoča. Zato pričakujemo, da pristojni organi
Republike Hrvaške razjasnijo nastali položaj in spremenijo
navedeno uredbo.
Rok 30. 6. 1992 in hrvaški zakon o preobrazbi družbenih
podjetij s to problematiko nista v nikakršni povezavi.
To obvestilo je bilo sporočeno javnosti, STA dne 17. 6. 1992,
zaradi novinarske priredbe, ki je ponovno vnesla nejasnosti,
pa ponovno 19. 6. 1992 v vseh osrednjih slovenskih glasilih.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sodi, da so
navedene dejavnosti za sedanjo fazo reševanja probjematike
slovenskih počitniških hiš in poslovnih enot na ozemlju Republike Hrvaške tudi pozitiven odgovor na poslansko pobudo.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanja in
pobude Sonje Lokar in Cirila Kolešnika, poslancev v Družbenopolitičnem zboru, Milana Volka,
poslanca v Zboru občin in dr. Jožeta Arzenška,
poslanca v Zboru združenega dela, v zvezi
z razreševanjem problematike slovenskih
državljanov — upokojencev, ki prejemajo pokojnine iz drugih republik nekdanje Jugoslavije
Poslanec zbora združenega dela g. dr. Jože Arzenšek,
poslanca družbenopolitičnega zbora ga. Sonja Lokar in g.
Ciril Kolešnik ter poslanec zbora občin g. Milan Volk so
postavili delegatska vprašanja oziroma pobude, naj se v najkrajšem možnem času uredi problematika slovenskih državljanov - upokojencev, ki prejemajo pokojnine iz drugih republik nekdanje SFRJ. Te pokojnine so toliko zaostale za slovenskimi pokojninami, da ne zadoščajo niti za pokritje najnujnejših življenjskih stroškov.
Na zastavljena vprašanja in pobude odgovarjamo naslednje:
Po razpadu SFRJ in osamosvojitvi Republike Slovenije so se
bistveno povečale razlike v ravni pokojnin v Republiki Sloveniji in v drugih republikah nekdanje SFRJ. Do tega je prišlo
zaradi ugodnejšega načina usklajevanja pokojnin kot velja
v drugih republikah, predvsem pa zaradi tega, ker je Republika Slovenija manj prizadeta zaradi vojaških spopadov in
gospodarske krize, do katerih je prišlo ob razpadu SFRJ in
nastajanju novih držav na njenem ozemlju.
Pokojnine iz Republike Hrvaške prejema 2.094 upravičencev
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Povprečje teh
pokojnin ne dosega niti 10.000 SIT in ne zadošča za pokritje
minimalnih življenjskih stroškov, zato je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga za izdajo zakona o zagotavljanju minimalne socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnine iz drugih republik nekdanje SFRJ.
Po navedenem zakonu bi se jim izplačeval dodatek k pokojninam, ki bi bil določen glede na tolarsko protivrednost njihovih
pokojnin iz septembra 1991, usklajeno tako kot so se pokojnine po slovenskih predpisih povečevale od oktobra 1991
dalje. Vlada je predlagala, naj se navedeni zakon sprejme po
skrajšanem postopku, tako da bi skupščina hkrati obravnavala predlog za izdajo zakona in predlog zakona.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo.

ZBOR OBČIN
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Jožeta Grdadolnika in Jožeta Zakonjška, poslancev v Zboru
občin, za omejitev izvoza gozdnih plodov in
rastlin
O delegatski pobudi g. Jožeta Grdadolnika in g. Jožeta
Zakonjška, polancev zbora občin Skupščine Republike Slove;
nije, o možnosti izdaje predpisa o prepoved oziroma omejitvi
izvoza gozdnih plodov, gob in rastlin, ki se nabirajo v gozdovih, sporočamo naslednje mnenje:
Po določilih Splošnega sporazuma o carinah in trgovini
- GATT, ki jih spoštuje tudi Republike Slovenija, je možno
omejiti izvoz naravnih bogastev, vendar le, če te omejitv®
veljajo tudi za domačo porabo oz. proizvodnjo. Slovenija i^
prost režim nabiranja gozdnih plodov, gob in rastlin - drU'
poročevalec

08ie kot na primer sosednji državi Avstrija in Italija. Zato
"lenirno, da je tudi v Sloveniji treba najprej omejiti nabiranje
sozdnih plodov, ne glede ali gre za domače ali tuje nabiralce.
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iiev je Ministrstvo za obrambo v sodelo-

vanju z Ministrstvom za notranje zadeve opredelilo tiste
nepremičnine nekdanje Jugoslovanske armade, ki bodo v prihodnje namenjene obrambnim in varnostnim potrebam Republike Slovenije (okoli 35% vseh nepremičnin). Preostale
nepremičnine so namenjene civilnim potrebam, s tem da
Ministrstvo za obrambo skuša v večini primerov upoštevati
interese občin oziroma mest, kjer so nepremičnine.
Vlada Republike Slovenije poudarja, da gre za bodoče nepremično premoženje Republike Slovenije na podlagi mednarodnih pravil o nasledstvu držav in ne občin oziroma mest in ga ni
mogoče neodplačno prenesti na občine oziroma mesta, poleg
tega pa pomeni obravnavana pobuda predlog delitvene
bilance med Republiko Slovenijo in občinami ter mesti, ki
sestavljajo teritorij Republike Slovenije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
MNENJE
Vlada Republike Slovenije o pobudi dr. Cveta
Gradišarja, poslanca v Zboru občin, v zvezi
z nadaljevanjem gradnje verige hidroelektrarn
na reki Savi
Gradnja verige hidroelektrarn na Spodnji Savi (razen HE
Vrhovo) je odvisna od sprejema koncesijskega akta v Skupščini Republike Slovenije. Medresorska skupina je sicer že
v začetku leta 1992 pripravila osnutek zakona o koncesiji za
izkoriščanje vodne zmogljivosti spodnje Save. Postopek pa se
je ustavil, ker pri nas še niso sprejete splošne zakonske
podlage za takšne koncesije.
Vlada Republike Slovenije je že 16. maja 1991 določila besedilo predloga za izdajo zakona o gospodarskih službah
z osnutkom zakona in 5. septembra 1991 besedilo predloga za
izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom zakona. Nadaljnji
postopek sprejemanja se je ustavil. Pričakuje se, da bo ta
zakon sprejet do poletja.
Poleg tega je treba upoštevati, da morajo imeti tudi sovlagatelji zavarovana sredstva preko svojih ustanov za izvozne posle.
Do zdaj teh zavarovanj za srednjeročna in dolgoročna posojila ni bilo mogoče uresničiti. Menimo, da je to povezano
s sprejemom Republike Slovenije v mednarodne finančne
ustanove.
Gradnja hidroelektrarne Vrhovo se je leta 1992 praktično
ustavila, ker v nizki prodajni ceni električne energije ni več
sredstev za investicijsko vlaganje. Zaradi tega bo investitor
v maju izbral najugodnejšo ponudbo za kreditiranje, Ministrstvo za energetiko pa bo predlagalo Vladi in Skupščini Republike Slovenije zakon o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d.d. za najem posojila za dokončanje gradnje hidroelektrarne Vrhovo. Sporazumevanje o gradnji verige hidroelektrarn pa bomo lahko nadaljevali takoj po sprejemu
zakona o koncesiji in ko bodo tudi sovlagatelji lahko zavarovali svoja sredstva pri svojih ustanovah za izvozne posle.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za energetiko.
ODGOVOR
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na vprašanje in pobudo Branka Novaka,
poslanca v Zboru občin, v zvezi z uporabo sredstev za varstvo rastlin
a) Na območju Republike Slovenije velja zakon o varstvu
rastlin pred boleznimi in škodljivci (Ur. I. SRS, št. 16/77), kot
republiški predpis pa se uporablja tudi zakon o varstvu rastlin
pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Ur. I.
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SFRJ, št. 74/89). Ta dva zakona sta zastarela in nista usklajena
z evropskimi usmeritvami.

da so to uradno danes še vedno njive, travniki, sadovnjaki..
Ker so ta zemljišča večinoma nacionalizirana (obmestna, ^
kmečka zemljišča), za katera nekdanji lastniki (večinoma ^
kmetje) niso dobili odškodnine ali pa je bila minimalna u
(mizerna a 'pravična'), bo morala država večini nekdanjih
lastnikov plačati precejšnje (dodatne) odškodnine. Tega
denarja pa država (še) nima. Ti lastniki stanovanjskih hiš so
torej navidezni »lastniki« oz. uporabniki pozidanih (še vedno)
družbenih parcel. Neurejenega lastninskega stanja se večinoma sploh ne zavedajo, dokler ne naletijo na nerešljive
težave pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za prizidke i"
nove gradnje na teh parcelah ali pri prodaji tega premoženja
V takih primerih, ko nastopijo težave, bi zemljišča - parcelo p(
takoj odkupili, pa se ne da! Če bi država na predlagani način ci
(kot družbena stanovanja: z velikimi popusti) olastninila n;
»družbeno-privatne« stanovanjske parcele, bi s tem rešila
omenjeni lastninski problem individualnih lastnikov stanovanjskih hiš, ki stojijo na takih parcelah. Obenem bi država Ni
dobila sredstva za odškodnine nekdanjim lastnikom teh zem-11 m
ljišč. Olastninjenje bi imelo tudi dolgoročni fiskalni pome de
(davek na premoženje, prispevek za uporabo stavbnega zem- ki
ljišča...), pa tudi podatki v zemljiški knjigi bi bili točnejši. ra

Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravilo nov zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci. To gradivo je strokovno dodelano in bo predvidoma
obravnavano na seji Vlade konec meseca junija, v Skupščini
pa konec meseca julija 1992. Predvideno je, da bi Vlada
predlagala v obravnavo predlog za izdajo tega zakona
z osnutkom zakona. Pripravljeno gradivo je usklajeno z normativi in smernicami Evropske skupnosti in veljavnimi zakoni
v Nemčiji, Avstriji in Švici.
b) V veljavni zakonodaji zaenkrat ni podlage za prepoved
uporabe sredstev za varstvo rastlin na vrtovih, zelenicah in
pokopališčih. Te podlage bodo predvidoma dane v zakonu
o varstvu okolja, katerega osnutek je v Skupščini Republike
Slovenije že sprejet, njegov predlog pa je v pripravi. Pred
uvedbo takih ukrepov pa bo treba proučiti, ali je strokovno
utemljeno uvesti takšno prepoved, glede na to, da nekaterih
škodljivih organizmov ni mogoče drugače zatirati kot
s kemično metodo. Tudi nadzor nad izvajanjem takega ukrepa
bo zelo težak zaradi velikega števila drobnih proizvajalcev.

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni:

Zaenkrat je torej možno omejiti, ne pa prepovedati uporabe
kemičnih sredstev za varstvo rastlin na vrtovih, zelenicah in
pokopališčih, temveč je to možno le na vodozbirnih in podobnih območjih, kar je urejeno v predpisih o vodah. Z osveščanjem porabnikov pa je uporabo teh kemičnih sredstev prav
gotovo možno omejiti na najnujnejšo potrebo.
V novem zakonu o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci
pa naj bi prepovedali promet z vsemi sredstvi za varstvo
rastlin, ki so prepovedana tudi v državah Evropske skupnosti,
in jih nadomestiti s sredstvi, uvrščenimi na ANEX I, to je
pozitivna lista sredstev za varstvo rastlin, ki velja v okviru
Evropske skupnosti.

S sprejetjem 3. točke XCIX. amandmaja k Ustavi Republik
Slovenije (Ur. I. RS, št. 7/91), ki pravi: »Razveljavijo se vs«
določbe ustave Republike Slovenije, ki določajo lastnins*'
maksimum na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, in določbe, *'11
izključujejo lastninsko pravico na stavbnih zemljiščih v mesti
in naseljih mestnega značaja. Preoblikovanje družbene last-8
nine v javno in druge oblike lastnine ter omejitve lastni"
ureja zakon«, je bila navedena določba razveljavljena.

Za kršitve novega zakona pa bodo predvidene tudi visoke
kazni, saj je mogoče z ustrezno kaznovalno politiko prispevati
k učinkovitemu izvajanju zakona.
Proizvodnja sredstev za varstvo rastlin že sledi zahtevam
uporabnikov o manjši uporabi, ker ministrstvo podpira in
usmerja uporabo bioloških preparatov, predvsem v intenzivni
in časovno pogojeni uporabi rastlin za prehrano. V ta namen
je Pinus, Tovarna kemičnih izdelkov Rače, že pripravila »vrtni
program«, torej proizvodno paleto sredstev za prej omenjeno
rabo oziroma manjše gojitelje rastlin, pri katerih je zloraba
sredstev pogojena z njihovo proizvodnjo.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Branka
Novaka, poslanca v Zboru občin, za lastninjenje
družbenih zemljišč, na katerih stojijo individualne stanovanjske hiše
Vladi Republike Slovenije poslanec predlaga, da družbena
zemljišča (parcele), na katerih stojijo individualne stanovanjske hiše, ki so jih (parcele) lastniki teh stanovanjskih hiš dobili
v brezplačno ali odplačno uporabo oz. v najem, olastninimo
na smiselno enak način kot v preteklem letu družbena stanovanja ter s tem omogočimo, da bodo lastniki teh stanovanjskih hiš postali tudi lastniki zemlje (parcele), na katerih živijo
(država in občine pa bodo dobile sredstva za odškodnine pri
denacionalizaciji).
Obrazložitev: V državi je vsaj 100.000 individualnih stanovanjskih hiš, ki so jih lastniki teh hiš zgradili na parcelah, ki so bile
in so še družbena lastnina. Lastniki stanovanjskih hiš so te
parcele dobili v brezplačno oz. zelo poceni odplačno uporabo
ali v brezplačen najem (npr. za 99 let). Načinov, kako so prišli
do zemlje, je morda še več, vendar je stanje danes v vseh takih
primerih isto: zemljišče (parcela) je družbena lastnina in kot
taka tudi vknjižena v zemljiško knjigo. Poleg tega takim parcelam praviloma sploh ni bila spremenjena namembnost, tako
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Že z 98. členom Ustave SRS iz leta 1974 je bilo določeno, <ja
(samo) na zemljiščih in v mestih in naseljih mestnega značaj'
ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in dru-ifl
gačno kompleksno graditev, ki je v skladu s pogoji
postopki, kot to določa zakon, določi občina, ne more ime"
nihče lastninske pravice.
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Lastninjenje stavbnih zemljišč v mestih in naseljih mestne!!*
značaja, ki so bila podržavljena na podlagi zakona o denaC uo|
Del
onalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. I. SFfl^ ses
št. 52/58) in na podlagi drugih predpisov, ki jih našteva zakojj8
o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 29/91) v svojem 3. členu, I :
z njim že urejeno.
Let
Pravni režim glede stavbnih zemljišč v družbeni lastnini urej' sti
zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 18/84, 32/85 in ™ |)eo
89). Določbe tega zakona, ki so urejale pridobivanje stavbn^ H
zemljišč (členi 9 do 28) so bile razveljavljene z odločbo Usta»' »an
nega sodišča (Ur. I. RS, 24/92). V pripravi je zakon o urejali j>rei
prostora, ki je v fazi predloga za izdajo zakona. Ta zakon b« %i
.
med drugimi vprašanji uredil tudi vprašanje lastninjenl r>ici
stavbnih zemljišč, ki so pridobljena v družbeno lastnino P
zakonu o stavbnih zemljiščih in zakonih, ki so veljali pred nF
^
0
(zakon o razpolaganju s nezazidanim stavbnim zemljišč
'' t'
ra
(Ur. I. SRS, št. 27/72), zakon o prenehanju lastninske P „( stav
in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleks" v
graditev (Ur. I. SRS, št. 19/76), in zakon o upravljanju , p '
razpolaganju s stavbnim zemljiščem (Ur. I. SRS, št. 7/77 i" j p '
78) ter ureditev lastninskih razmerij glede stavbnih zemlJiSC;
so postala družbena lastnina na podlagi zakona o razlastit^'r J
prisilnem prenosu nepremičnine v družbeno lastnino (U ( Na p
SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/81). Pri tem bodo seveda upošteva'
tudi določbe zakona o denacionalizaciji, na kar smo že oP ,rk0t
zorili.
' 6ni
jfi **ht<
S tem zakonom se bo uredila tudi privatizacija vseh dr^j že|ej
zemljišč, ki so danes stavbna in so v družbeni lastnini, ">«, 5iia|j
tudi tistih, glede katerih upravičenci po zakonu o denacio" J 'nstij
zaciji ne bodo zahtevali vrnitve (pretek roka za vložitev t' . Ha{it
teve za denacionalizacijo, ne bi bil podan status upravičenj
ali pa bi obstajale ovire za vrnitev stavbnih zemljišč v na'a % t<
,t n'h s
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor Prs'P rj 'aio
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in ure|anje p'°
v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in upravoPot
'
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ODGOVOR
Ministrstva za promet in zveze na pobudo Branka
Novaka, poslanca v Zboru občin, za preprečitev
"Porabe herbicidov na slovenskih železnicah

ODGOVORI
Vlade Republike Slovenije na vprašanja in
pobudo Janeza Režima, poslanca v Zboru občin,
v zvezi z zapiranjem rudnikov in prezaposlovanjem odvečnih delavcev

oslanec Zbora občin iz občine Kamnik Skupščine Republike
^ovenije je Ministrstvu za promet in zveze posredoval nasled1° poslansko pobudo: Predlagam, da Ministrstvo za promet
n
zveze v sodelovanju z vodstvom slovenskih železnic predeči uporabo herbicidov na naših železniških progah. Strupene snovi (arzenove spojine...), ki jih vsebujejo taki herbiso
velika nevarnost, da pride do zastrupljanja podtalnic
as,h
že tako preveč ogroženih virov pitne vode.

Gospod Janez Režun, poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije, je zastavil vprašanje, zakaj ni bil realiziran
noben upravičen zahtevek za sredstva, s katerimi naj bi
država spodbujala prezaposlovanje delavcev Rudnika rjavega
premoga Zagorje na nova delovna mesta v novih podjetjih, ki
so se ustanovila tudi s pomočjo občine Zagorje. G. Režun tudi
trdi, da so se po informaciji, dobljeni od g. Dušana Šešoka,
ministra za industrijo in gradbeništvo, sredstva, predvidena
v proračunu za leto 1992 za prezaposlitev delavcev in zapiranje Rudnika rjavega premoga Zagorje, nenamensko porabila
za odplačilo dolgov Rudnikov rjavih premogov Slovenije.
V nadaljevanju g. Režun daje pobudo, da se nenamensko
potrošena sredstva takoj vrnejo na postavko proračuna za
prezaposlitev delavcev v premogovništvu kot nadomestilo za
zapiranje premogovnika Zagorje. Dalje g. Režun zahteva preveritev odgovornosti za nerealiziranje nalog prezaposlitve iz
leta 1991 s strani države, saj so občina Zagorje in podjetniki
poravnali svoje obveznosti. Po pobudi g. Režuna naj bi Ministrstvo za energetiko čim prej pripravilo predlog zakonov za
vse rudnike, ki so predvideni za zapiranje, tako da se v njih
določijo roki in obseg del za sanacijo poškodovanih površin,
oblikuje pomoč občinam pri zaposlovanju odvečnih delavcev
in določijo drugi pogoji za oživitev gospodarstva na teh področjih.

Namesto okolju škodljivih herbicidov je na železniških progah
JJ'ožno uporabiti naprave, ki zatirajo plevele s pomočjo infrardečega žarčenja. Obstajajo pa tudi v Sloveniji razvite naprave,
Preprečujejo rast plevela s pregrevanjem nezaželenega
ra
stlinskega plevela s pomočjo plinskega plamena.
Dobil je naslednji odgovor ministrstva za promet in zveze:
Na Poslansko pobudo proti uporabi herbicidov na železniških
£ Ku
°9ah, ki jo je dal g. Branko Novak, poslanec Zbora občin
Pščine Republike Slovenije, odgovarjamo:
^®Jezniško gospodarstvo Ljubljana se je začelo podrobneje
s,rokovno
žel ZniŠkih
ukvarjati s 19
problemom uporabe herbicidov na
dein
Pr°9ah ,leta Vodovod-Kanalizacija
85. Takrat so bili dr.posredovani
Kolarju iz
y °vnew organizacije
v/iyuiiitavyljc
VUUV
•nalizo podatkiA-Lo vrstah in količinah
uporabljenih prepara13
m
te,,!
Progah Železniškega gospodarstva Ljubljana od leta
®0 dalje/
blilkniz'ran 'e tud23' Poseben sestanek z ŽIP Zagreb, RepuReni ki- kim sanitarnimvarstvo okolja in urejanje prostora,
*av rstvo
inšpektoratom, Mestnim komitejem
06l ®
okolja, Mestno upravo za inšpekcijske službe in
or an a
sesta n i?Uso9 bili'zvsicijo vodovod-Kanalizacija Ljubljana. Na tem
da Ur. £
prisotni seznanjeni s potrebami železnice,
ničuje plevel na progah in o načinu uničevanja.
stf?in 1987 so bili skupaj s predstavniki vodnih skupnoneor?U ečnos Maribor,
Vrhnika in Koper narejeni preizkusi
tirov rezu
'' vodnih virov in zemljišč v bližini železniških
Vgn ' ltati teh raziskav pa so bili predstavljeni na jugoslom
P°svetovanju o zaščiti voda v Beogradu. Rezultati
rfreisk
ab|ja- so pokazali, da se herbicidi, ki se na železnici upornici '° Za un'^evar|je plevela, nikjer ne pojavljajo v podtalip1

v
dru
c« bičeva'-in
9°d po svetu raziskujejo alternativne načine
pO s'avnikić3 p,evela (Para.. Plin, infra žarki), o čemer so predi'i vp 2aorlfcVropske
železniške unije poročali na posvetovanju
Takšni
°sebn 0 zavarovan
načini uničevanja plevela bodo zahtevali
ljudi, ki spodnjega
se bodo sustroja
tem proge.
ukvarjali,
j^ ^otrebnna pa bo tudi ie
sprememba
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*X°ah zahodnoevropskih
držav se za uničevanje plevela
^ na "P°rabljajo herbicidi in to v podobnih kombinacijah
Su °Omočju Slovenskih železnic. Slovenske železnice
4ah,eve nt P,ravl
.ia'° ana|ize herbicidov, ki bi bili glede na
9 e u
*6lezni«if-K ro
'' P°rabni za uničevanje plevela na sistemu
?iaii
P 9 Slovenskih železnic in bodo izsledke teh
lr>s 2
'ituciial^V ,er v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi
nai
in uniA 1 vPe,iale najracionalnejši in okolju prijaznejši
^ uničevanja plevela.
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redq?'irno
Pripomniti,
da bo zaradi pomanjkanja finančV
t 8n° v dncv rnanjšem
.u obsegu
uničevanje
ob progi realizikot bi plevela
bilo potrebno.

Sevalec

Na navedena vprašanja, zahteve in pobude Vlada Republike
Slovenije odgovarja naslednje:
Energetska politika Republike Slovenije predvideva postopno
zapiranje rudnikov rjavega premoga. Presežni delavci se prezaposlujejo z državnimi ukrepi preko ustreznih ministrstev,
med katerimi je poleg Ministrstva za energetiko sodelovalo
tudi Ministrstvo za delo v obliki sofinanciranja dokupa zavarovalne dobe in odpravnin ter odpiranja novih delovnih mest.
Sofinanciranje novih delovnih mest za presežne delavce Rudnikov rjavih premogov Slovenije je bilo realizirano s sklepi
pristojnega odbora Republiškega zavoda za zaposlovanje in
s sklenitvijo ustreznih pogodb o sofinanciranju novih delovnih mest v aprilu 1992. S problematiko prestrukturiranja Rudnikov rjavih premogov Slovenije pri zagotavljanju novih
delovnih mest se je še posebej ukvarjala strokovna skupina
Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnikov rjavega premoga. Pripravila je poročilo z dne 18. 3. 1992,
ki ga je Vlada Republike Slovenije obravnavala in sprejela na
seji dne 7. 5. 1992.
Ugotovljeni sta bili dolgotrajnost administrativnih postopkov
in nujnost, da se le-ti skrajšajo, tako da se bo predlog strokovne skupine za dodelitev sredstev realiziral vsaj v dveh
mesecih.
Zato so bili organizirani uspešni razgovori z Ministrstvom za
energetiko in Ministrstvom za finance, ki so določili merila za
zavarovanje sredstev in poenostavili nekatere aktivnosti
obdelave zahtevkov.
Iz prijav na Natečaj za sofinanciranje izdelave investicijskih
projektov in sofinanciranje investicij, ki je bil objavljen 2. 8.
1991, je strokovna skupina obravnavala in predlagala v oktobru in decembru 1991 naslednje zahtevke iz občine Zagorje:
1. Agencija za razvoj Zagorja
Industrijska cona
2. Kamnolom Borovnik
3. DL Contact Čemšenik
4. DL Contact Čemšenik
5. Brodar Zagorje
6. Brodar Zagorje

v mio SLT
Sofinanciranje IP
Kapital, vložek
Sofinanciranje IP
Kredit
Sofinanciranje IP
Kredit

0,8
2,7
0,09
2,6
0,045
1,25

7. Rotex Zagorje
8. Rotex Zagorje
9. GIP Zagorje

Sofinanciranje IP
Kredit
Sofinanciranje IP

0,45
2,1
0,13

Zahtevek pod 2. točko je bil realiziran 15. 1. 1992, predlogi
pod 1., 3. in 7. točko pa 24. 1. 1992. Za preostale zahtevke pa
je realizacija stekla takoj po sestanku strokovne skupine,
Ministrstva za energetiko in Ministrstva za finance dne 22. 5.
1992.
Iz navedenega ni mogoče trditi, da republika ni realizirala niti
enega upravičenega zahtevka.
Za vračilo nekaterih dolgov rudarskih organizacij, nastalih
pred uvedbo proračuna Republike Slovenije, je jamčilo Ministrstvo za energetiko oz. takratni Republiški sekretariat za
energetiko. Z vključevanjem te zadolženosti v javni dolg in
s centralizacijo vračanja dolgov javnega sektorja pri Ministrstvu za finance je poroštveno izjavo Ministrstva za energetiko
zamenjala poroštvena izjava Ministrstva za finance v maju
1991. Izjave so se obnavljale na zahtevo upnika - LB, d. d. ob
upoštevanju transformacije posojil v komercialne zapise in
revalorizacije, obresti in zamud pri delnih poravnavah. Znesek
kratkoročnega posojila, odobrenega Rudnikom rjavih premogov Slovenije za obratna sredstva po pogodbi št. 101100299,
pozneje preoblikovanega v komercialni zapis na zahtevo
upnika. Zapis je zapadel v plačilo v aprilu tega leta in znaša
184.760.506 SLT.
Proračunska postavka 5192 - Prezaposlitev delavcev v premogovništvu - znaša 157.726.844 SLT, postavki 1312, ki
zajemata zapiralna dela v premogovniku Laško in premogovniku Zagorje - jama Loke, pa znašata 116.323.547 SLT, medtem ko postavke za prestrukturiranje premogovnika Zagorje
v proračunu ni. Poraba po navedenih treh postavkah je potekala skladno s pravili proračuna Republike Slovenije, tako da
ugotavljamo, da gre pri pobudi g. Režuna verjetno za zamenjavo vprašanja likvidnosti z vprašanjem namembnosti investicijske ali končne porabe, od katerih pa ni nobena ogrožena. Ministrstvo za energetiko je do zdaj pridobivalo sredstva skladno s proračunskimi možnostmi, v strukturi pa je bil
spoštovan posebni del sprejetega proračuna za leto 1992.
V scenarijih razvoja energetike Slovenije je v tako imenovani
IV. varianti predvideno, da po letu 1000 obratujeta le dva
rudnika rjavega premoga, Trbovlje in Hrastnik, vsak z zmogljivostjo 600.000 ton premoga letno, seveda ob bistvenem povečanju storilnosti, kar bi posledično pripeljalo do pozitivnih
poslovnih rezultatov tudi pri pridobivanju rjavega premoga.
Po izkušnjah, ki smo jih pridobili pri zapiranju jame Loke-Rudnik rjavega premoga Zagorje in Rudnika rjavega premoga Laško, smo se odločili, da je treba mnogo prej kot do
zdaj pred začetkom načrtovanih zapiralnih del pripraviti
potrebno dokumentacijo in izhodišča, ki bodo čim bolj upoštevala interese okolja, v katerem premogovniki delujejo, ter
da se programi zapiralnih del vključujejo v razvojne programe
pristojnih občin.
Tako delo lahko prevzame le kvalificirana rudarska organizacija, ki razpolaga s potrebnimi strokovnjaki in ima utečeno
sodelovanje z znanstvenimi institucijami na tem področju.
Menimo, da tem razmeram ustreza le družbeno podjetje Rudniki rjavih premogov Slovenije, saj v posameznih premogovnikih deluje le službe za proizvodnjo in vzdrževanje. Za izvedbo
strokovno neoporečnega zapiranja preostalih jam v Zagorju,
Senovem in Kanižarici ob upoštevanju razvojnih potreb in
programov okolja je po našem mnenju usposobljeno le omenjeno podjetje, ki bo lahko v sodelovanju z vladnimi institucijami in v skladu z razvojno politiko države Slovenije realiziralo
naše skupne cilje. Pri tem ni odveč omeniti, da se pripravlja
osnutek novega zakona o rudarstvu, ki bo z novim zakonom
o varstvu okolja mnogo natančneje kot dosedanji zagotavljal
možnosti za potrebno sanacijo področij, prizadetih zaradi
rudarjenja. Omenjena zakona bosta predložena v obravnavo
Skupščini Republike Slovenije še letos. Ne glede na povedano je strokovnim službam v Rudnikih rjavih premogov
Slovenije že naročeno, da takoj začno s pripravami in usklaje60

valnimi dejavnostmi za pripravo dokumentacije, potrebne za
projekte zapiralnih del za te tri premogovnike. Sodimo, da bo
treba nekaj let za solidno izdelavo take dokumentacije in
projektov, posebej še za jamo Kotredež v Zagorju.
Iz tega vidika pobuda g. Janeza Režuna, da se za vsak premogovnik posebej sprejme zakon o zapiranju z določitvijo vseh
obsegov in rokov izvedbe zapiralnih del, ni uresničljiva, posebej če naj bi omenjeni obsegi del in roki izvedbe sloneli na
strokovnih izhodiščih. Poleg tega v posameznih premogovnikih in pristojnih občinah ni služb, ki bi lahko pripravile dokumentacijo za zapiranje in to zapiranje tudi strokovno nadzirale in vodile.
Ministrstvo za energetiko bo tako kot do zdaj sodelovalo
z Rudniki rjavih premogov Slovenije in skladno z opredeljeno
energetsko politiko države Slovenije usmerjalo delo in po
potrebi v letnih proračunih države zagotavljalo sredstva,
potrebna za sofinanciranje programov zapiranja.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za energetiko v sodelovanju z Ministrstvom
za delo, Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora,
Ministrstvom za finance in Ministrstvom za planiranje.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in
pobudo Antona Rojca, poslanca v Zboru občin,
v zvezi s plačevanjem prometnega davka na
promet rabljenih oziroma starih stvari
Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije Anton ;
Roječ je postavil vprašanje iz kakšnih razlogov prihaja do '
ponovne obdavčitve rabljenih stvari, ki se prodajajo v komisijskih trgovinah oziroma starinarnicah, kar po mnenju
poslanca pomeni ponovno obdavčitev starega blaga, če
takšna ureditev izhaja iz zakona, pa predlaga, da Ministrstvo
za finance predloži spremembo zakonodaje, tako da se na
promet rabljenih oz. starih stvari prometni davek ne plačujeOdgovor in mnenje:
Obdavčitev prometa proizvodov se načelno nanaša na vsakršen promet proizvodov in na vsako menjavo lastništva posa;
meznega proizvoda (t. i. kaskadni prometni davek). Da ne bj
prihajalo do prevelikih distorzij v gospodaarstvu zaradi
ponavljajoče obdavčitve, sta se v davčni praksi izoblikovala
dva modela, na podlagi katerih se ponavljajoča obdavčitev
omili, povsem odpraviti pa je ni mogoče že zaradi prepletenosti gospodarskih subjektov. Prvi model se nanaša na obdavčitev v eni fazi (npr. v fazi proizvodnje ali v fazi trgovine na
veliko ali v fazi trgovine na drobno), drugi model pa na1
obdavčitev v vseh fazah, s tem da se davek plačan v prejšnj
fazi, odšteje (to je neto prometni davek oz. davek na dodano
vrednost).
V Republiki Sloveniji je uveden davek od prometa proizvodov
in storitev v obliki prometnega davka v končni potrošnji oziroma načelno le v eni fazi prometa. Pravno se obdavčljiva faza
določi, tako da se obdavči vsaka prodaja, razen tiste, za
katero se z zakonom posebej določi izključitev (t. i. suspenzi]'
sko načelo). Tako je z zakonom o prometnem davku (Ur. I. P®:
št. 4/92) določeno, da se šteje za promet proizvodov, °°
katerih se obračunava prometni davek, vsaka prodaja proiZ'
vodov in opreme, če ni z zakonom drugače določeno (5. člejj
zakona). Z zakonom so zato določene vrste prodaj, ki se
štejejo za neobdavčljivo fazo (prodaja trgovcu za nadaljnF
prodajo, prodaja reprodukcijskega materiala, itd.). Z zakono^
je tako določeno, da je vsak promet obdavčljiv (lahko jj®
proizvod proda večkrat in od vsakega prometa se
davek), zato ni treba neposredno navajati, da gre za nove in
rabljene proizvode.
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Med prodaje proizvodov, od katerih se ne plača prome,ri ; J
davek, se šteje tudi prodaja rabljenih stvari neposredno m®
y
fizičnimi osebami, razen prodaje rabljenih motornih vozilte
poročevalk

neposredne prodaje kmetijskih proizvodov med fizičnimi osebami na sejmih in tržnicah. Posredna prodaja proizvodov se
smislu zakona o prometnem davku ne šteje za prodajo
rabljenih stvari med fizičnimi osebami, temveč za komisijsko
: trgovino
na drobno. Opredelitev proizvodov, ki se prodajajo
v
komisijskih trgovinah kot takih, od katerih je bil v vsakem
Primeru plačan prometni davek, ne velja vedno, saj se v teh
Prodajalnah pojavlja blago različnega izvora (iz uvoza, lastni
izdelki), od katerih ni bil v vseh primerih plačan davek. Obdavčitev prometa v komisijski trgovini na drobno je sestavljena iz
obdavčitve proizvoda (po stopnji iz tarife davka od prometa
Proizvodov - splošna stopnja 20%) in iz obdavčitve provizije
(po stopnji 5% iz tarife davka od prometa storitev); v prometu
Proizvodov v trgovini na drobno pa se trgovska mreža šteje
v
davčno osnovo in je obdavčena po stopnji, ki sicer velja za
Proizvod (splošna stopnja 20%).
v

Komisijska
prodaja je v zakonu o prometnem davku urejena
n
a podlagi proučitve problematike izvajanja prej veljavne proj^etnodavčne ureditve, ki je zaradi svoje neurejenosti povzročala veliko težav pri izvajanju zakonov o obdavčitvi prometa
Proizvodov. Menimo, da je ureditev primerna in da je ni treba
s
Preminjati. V smislu tega mnenja so pripravljene tudi dopoli ni've pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku.
obravnavo v Vladi Republike SLovenlje je odgovor prijavilo Ministrstvo za finance.

Z&OR ZDRUŽENEGA DELA

ODGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na zahtevo
Romana Jakiča, poslanca v Zboru združenega
dela, o stališču oziroma mnenju Ministrstva za
šolstvo in šport o filmu »Nemi krik«
Ministrstvo za šolstvo in šport je že 11. 6. 1992 sprejelo izjavo
za javnost v zvezi s filmom Nemi krik. Objavljena je bila tudi
v dnevnem časopisju. Izjavo je sprejelo zaradi številnih vprašanj, ki jih sproža prikazovanje filma Nemi krik. Kot odgovor
g. R. Jakiču povzemamo glavna stališča
1. Film »Nemi krik« so v nekaterih osnovnih in srednjih šolah
prikazovali kot del obveznih izbranih vsebin vzgojno-izobraževalnega programa in na obveznih sistamatičnih zdravstvenih pregledih. Predvajan je bil torej v časovnem in vsebinskem okviru javnega šolanja otrok in mladine.
2. V ustavi je zapisana pravica staršev, da v skladu s svojim
prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno
vzgojo, ter pravica otrok, da poteka usmerjanje glede verske
in moralne vzgoje v skladu z njihovo starostjo, zrelostjo ter
svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja.
Zaradi narave in načina predvajanja filma »Nemi krik«, starosti učencev, ki je predvajan, ter političnega naboja, ki ga ima
vprašanje pravice do abortusa, Ministrstvo za šolstvo in šport
odsvetuje nadaljnje predvajanje tega filma v časovnem in
vsebinskem okviru javnega šolanja otrok in mladine, torej tudi
na sistematičnih zdravstvenih pregledih.
3. Da bi preprečili takšne in podobne konfliktne situacije
Ministrstvo za šolstvo in šport poziva:

odgovor
.Ministrstva za energetiko na pobudo Jožeta Berec
a, poslanca v Zboru združenega dela, v zvezi
8
.tarifnim sistemom za prodajo električne ener9ije

Jj? Pobudo gospoda Jožeta Brleča, poslanca Zbora združe! đ®9a dela Skupščine Republike Slovenije, glede na predlog
i J. ^'ada Slovenije do 30. 9.1992 spremeni sistem tarif tako, da
j stimuliral ekonomično porabo električne energije.
bo v,ada
naf6Vodi
Slovenije vztrajala na stabilni nacionalni valuti,
cenovno politiko v energetiki tako, da z njo ne bo
niševala
> Sh^
rodarstva. konkurenčne sposobnosti izvoznega dela go-

- svete šol, da preverijo ponudbo izbranih vsebin pred začetkom šolskega leta,
- starše, da zahtevajo vpogled v vsebine izbranih vsebin
pred začetkom njihovega izvajanja,
- vse, ki so zadolženi za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladine, da z vsebinami in metodami, ki bi lahko kršile navedeno ustavno pravico staršev in otrok, te pravočasno seznanijo in jim zagotovijo možnost izbire.
4. V javni polemiki o prikazovanju filma »Nemi krik« šolajoči
mladini se strokovna mnenja razhajajo. Ker je za vsa strokovna vprašanja na področju osnovnega in srednjega izobraževanja pristojen Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje
Republike Slovenije, ga je minister za šolstvo in šport prosil,
da ta problem obravnava in o svojem stališču seznani javnost.

. n!ini®1,rs,vo 23 energetiko ima na postavljeno pobudo nasled» " odgovor:

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Draga
štruca, poslanca v Zboru združenega dela,
v zvezi s prometnim davkom

^,evi'nPodjetja
't1 opozoril
je Ministrstvo
za energetiko
Javna
Javn
za distribucijo
električne
energije že
in
a
pod e,
za
ia|i°Z
i i®
prenos električne energije, da pripravijo
«lei<t * izvajanja veljavnega tarifnega sistema za prodajo
ener
°sno u00 M
9'je iz elektroenergetskega sistema. Na tej
"tertih ln
■
'nis,rstvo za energetiko pripravilo predlog spreoktnK ra 1992,
dopolnitev
tarifnega sistema
z veljavnostjo od 1.
to je s pričetkom
višje sezone.

O pobudi za popolno ukinitev prometnega davka za opravljanje storitev v okviru poslovnega sistema (holding - d. o. o.;
med d. o. o.) oziroma o obdavčitvi le dela cene storitve ter
pobudi o spremembi določil zakona o finančnem poslovanju
v delu, ki določa vrstni red plačil, ki jo je dal g. Drago Štruc,
poslanec zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, menimo naslednje:

V
cen
0 «nerQ
f?' sželi
ovno politikori,iki
v energetiki, pa Ministrstvo za
,udi ob t0
a i 6lektr^ 0 ener
j P
poudariti, da se je cena za
P ^ani^i in 9'i° z nastopom nižje sezone (1. 4. 1992)
■ ®hern|i i
Predstavlja strošek za porabljeno električno
PrefcjJ? 48,87% stroška iz meseca višje sezone. Ker v povsk
iti Dorat>ii'ndustr
ele'j , 'm uporabnikom (odjem 1 -35 kV) strošek za
,(j < cca »o0 VS0
ktr ično energijo predstavlja v celotnih stroških
jf ' 0nitUre ° h stroškov to seveda ni razlog za zmanjševanje
nčne sposobnosti izvoznega dela gospodarstva.

Skupščina Republike Slovenije je v mesecu januarju 1992
sprejela nov zakon o prometnem davku, ki se nanaša na
obdavčitev proizvodov in storitev v Republiki Sloveniji. V 23.
členu zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92) je
določena davčna osnova pri obdavčitvi storitev. Kot osnova
za davek od prometa storitev je določen znesek plačila za
opravljeno storitev, ki ne vsebuje davka od prometa storitev,
plačan z denarjem, v naravi ali z nasprotno storitvijo. Z zneskom plačila je mišljeno celotno bruto plačilo, v katero se
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vštevajo tudi odvisni stroški (stroški materiala in drugih storitev), ki jih je imel izvajalec storitve v zvezi s storitvijo in jih je
zaračunal uporabniku storitve, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
Obdavčitev prometa in storitev predpostavlja enako ureditev
davčnih osnov za proizvode in za storitve ne glede na kapitalne povezave davčnih zavezancev. Tako je osnova za davek
od prometa storitev določena enako kot za davek od prometa
proizvodov.
V tretjem odstavku 15. člena zakona je namreč določeno, da
je davčna osnova prodajna cena proizvoda, s katero je
mišljeno celotno bruto plačilo za kupljene proizvode, v katero
se vštevajo tudi odvisni stroški, ki jih je prodajalec zaračunal
kupcu. Prodajalčeva cena pa je sestavljena iz nabavne vrednosti materiala, porabljenega za izdelavo določenega proizvoda, plač zaposlenim, vseh storitev, ki so bile opravljene pri
izdelavi tega proizvoda in vseh drugih stroškov ter pričakovanim dobičkom.
Razlika med obdavčitvijo proizvoda in storitve je v tem, da se
opravljena storitev v načelu vedno šteje za končno potrošnjo,
medtem ko proizvod v prometu lahko nastopa v več oblikah
(kot trgovsko blago, kot reprodukcijski material, kot oprema,
kot drobni inventar in kot proizvod v končni porabi). Davčno
obravnavanje posameznega proizvoda je tako odvisno od
tega, v kateri fazi se uporablja. Od tega je odvisna tudi višina
davčne stopnje. Načeloma so vsi proizvodi obdavčeni po
stopnji 20%, razen proizvodov, za katere je predpisana
davčna oprostitev. Zaradi tega ker se storitve vselej štejejo za
končno porabo in so lahko večkrat zajete v obdavčitev, je
zanje predpisana stopnja le v višini 5% in ne 20% kot pri
proizvodih.
Upoštevanje navedenega predloga bi torej pomenilo neenakopravno davčno obračunavanje prometa proizvodov in prometa storitev ter neenotno obravnavanje davčnih zavezancev,
ki opravljajo promet storitev. Iz navedenih razlogov pobude ni
možno sprejeti. V 14. členu zakona o finančnem poslovanju je
določeno, da pravna oseba ob insolventnosti plačuje prometni davek kot prvega v vrstnem redu plačil. Prometni davek
je dajatev, ki ga pravna oseba zaračunava k ceni proizvodov,
blaga ali storitev. Na tak način naj bi pravna oseba obremenitev s prometnim davkom prenesla na končnega potrošnika, ki
ta davek tudi dejansko plača, pravna oseba pa ga vplačuje na
račune pri Službi družbenega knjigovodstva.
Iz navedanih razlogov menimo, da vrstnega reda plačevanja
obveznosti ni mogoče spreminjati.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije ]e odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
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MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Jožeta
Zupančiča, poslanca v Zboru združenega dela,
da se za stanovanjske zadruge zadržijo davčne
oprostitve pri nakupu gradbenega materiala
O pobudi, da se po 30. 6.1992 še zadržijo olajšave iz 88. člena
zakona o prometnem davku, in sicer do konca leta 1992, ko
naj bi pričeli delovati instrumenti nove stanovanjske politike,
ki jo je dal g. Jože Zupančič, poslanec zbora združenega dela
Skupščine Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije
meni naslednje:
Skupščina Republike Slovenije je v mesecu januarju 1992
sprejela nov zakon o prometnem davku, ki se nanaša na
obdavčitev proizvodov in storitev v Republiki Sloveniji.
Temeljno izhodišče pri obdavčitvi prometa je bila vsesplošna
obdavčljivost prometa proizvodov in storitev ter stopenj, ki
naj bi zagotavljale finančno nevtralen učinek spremenjenega
davka.
V skladu s tem izhodiščem so bile črtane skoraj vse oprostitve
in natančno opredeljeno, kaj se ne šteje za končno potrošnjo,
kjer ni treba obračunavati prometnega davka. Tako se ob
posebnih pogojih za končno potrošnjo šteje prodaja reprodukcijskega materiala, ki se uporablja v proizvodnem procesu, in ga za opravljanje proizvodne dejavnosti nabavljajo
pravne osebe in zasebniki. V sistemu prometnega davka ni
bilo več možno zadržati rešitev, po kateri bi imeli kupci, ki ne
opravljajo registrirane dejavnosti, pravico do nakupa reprodukcijskega materiala brez plačila davka.
Dosleden koncept davka od prometa proizvodov in storitev je
narekoval odpravo nekaterih ureditev, ki so bile uveljavljene
s prejšnjim jugoslovanskim zakonom (nakup gradbenega
materiala preko krajevnih skupnosti, stanovanjskih zadrug in
kmetov za gradnjo kmetijskih objektov).
Predlagatelj zakona se je zavedal, da je odprava nekaterih
olajšav zahtevala drugačno ureditev tudi pri proizvodih, ki so
jih sicer kupovali ti subjekti. Za to je s tarifo prometnega
davka večino od teh proizvodov (gradbenega materiala vseh
vrst) uvrstil v tarifno številko 2, kjer so proizvodi obdavčeni po
stopnji 10%. Po prejšnji ureditvi (do 1. 2. 1992) so znašale
stopnje davka od 26% do 33,5%. S takšno uredivijo so se
stopnje prometnega davka približale višini provizije, ki so jo
stanovanjske zadruge zaračunavale za svoje storitve. Predlagatelj zakona je hkrati tudi podprl amandma odbora za proračun in javne finance, da se prejšnja ureditev za stanovanjske
zadruge podaljša do 30. 6. 1992.
Vlada Republike Slovenije meni, da ni razlogov za podaljšanje
dosedanje ureditve.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra*
vilo Ministrstvo za finance.
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