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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI
IZDAJANJA DOVOLJENJ ZA USTANAVLJANJE ZAVAROVALNIH DRUŽB
- EPA 399 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
O ZAČASNI UREDITVI IZDAJANJA DOVOUENJ ZA USTANAVLJANJE ZAVAROVALNIH DRUŽB,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo
zbora v mesecu novembru 1993.
S predloženim zakonom se za čas do uveljavitve novega
zakona o zavarovalnicah podaljšuje zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih
družb in sicer tudi po 31/12-1993. S tem bo onemogočeno
poslovanje zavarovalnih družb v nasprotju z ekonomskimi
načeli in pravili zavarovalne stroke.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da

sprejme zakon po hitrem postopku, s čimer bodo preprečene motnje v poslovanju gospodarstva, do katerih bi
lahko prišlo, če za ustanavljanje novih zavarovalnic tudi
po 31/12-1993 ne bo veljal restriktiven režim.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o spremembah zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za
ustanavljanje zavarovalnih družb
UVOD
I. OCENA STANJA
Z ustavnim zakono za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS
št. 1/91) je določeno, da se v Republiki Sloveniji tudi po
osamosvojitvi v celoti uporablja zakon o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 17/
90 in 82/90, v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon), kar
pomeni, da se v Republiki Sloveniji na področju ustanavljanja,
organizacije in poslovanja zavarovalnic še naprej uporablja
zakonodaja, ki je bila za zavarovalno dejavnost sprejeta v letu
1990.

Menimo, da mora država v zavarovalni dejavnosti, ki je
izredno pomembna z vidika gospodarske varnosti in ustvarjanja akumulacije v narodnem gospodarstvu, uvesti strožji in
učinkovitejši nadzor.
To bo predvideno z zakonom o zavarovalnicah, zato predlagamo, da naj omejitev ustanavljanja novih zavarovalnic velja
do uveljavitve novega zakona o zavarovalnicah in ne le do 31.
12. 1993.
III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA'
S sprejetjem zakona ne bodo nastale nove obveznosti za
proračun Republike Slovenije.

Proces ustanavljanja zavarovalnic je začasno omejen z zakonom o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje
zavarovalnih družb (Ur. I. RS, št. 13/93, v nadaljnjem besedilu:
zakon o začasni ureditvi izdajanja dovojenj), po katerem je za
ustanovitev zavarovalnice potrebno dovoljenje, ki ga izda
Ministrstvo za finance po prostem preudarku.

BESEDILO ČLENOV:
,
1. člen

V vladnem postopku sprejemanja je nov zakon o zavarovalnicah, ki ureja posebnosti zavarovalne dejavnosti gospodarske
dejavnosti, ki so specifične za zavarovalno dejavnost. Poleg
tega opredeljuje tudi pogoje za pridobitev dovoljenja za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic.

2. člen

II. NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
Izvajanje zavarovalne dejavnosti pomeni v veliki meri »trgovanje z nevidnim blagom« - zagotavljanjem gospodarske varnosti. Zato mora zakon opredeliti in zagotoviti učinkovit zavarovalni nadzor, ki vključuje tudi izdajanje dovoljenj za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic.
V veljavnem temeljnem zakonu je zavarovalni nadzor in tudi
pogoji za izdajanje dovoljenj slabo opredeljen, z zakonom
o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj pa je proces ustanavljanja zavarovalnic omejen za čas do uveljavitve novega zakona,
vendar najkasneje do 31. 12. 1993.
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V 1. členu zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za
ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list RS, št. 13/93) se
črta besedilo »najdalj pa do 31.12. 1993«.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
OBRAZLOŽITEV:
Temeljni zakon, ki velja v Republiki Sloveniji na področju
ustanavljanja, organizacije in poslovanja zavarovalnic, ni
skladen z veljavnim obračunskim sistemom v Republiki Sloveniji, niti s smernicami Evropske skupnosti. Poleg tega je
opredeljen zavarovalni nadzor izredno pomanjkljiv. Temeljni
zakon tudi ne omejuje naložb virov zavarovalnih sredstev in
tako ne zagotavlja mešanja in razpršitve zavarovalnih naložbRavno tako v zakonu ni sankcionirana kršitev pozavarovalnih
načel.
Zato je proces ustanavljanja zavarovalnih družb omejen
z zakonom o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, vendar najkasneje do 31. 12. 1993■
poročevalec

Po navedenem zakonu je za ustanovitev zavarovalnice
potrebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za finance po
prostem preudarku.
V postopku sprejemanja je novi zakon o zavarovalnicah, ki
rešuje navedene pomanjkljivosti, vendar glede na trenutno
stanje v zvezi s pripravo nove zakonodaje ta zakon ne bo
mogel biti sprejet do konca leta 1993.
Zato predlagamo, da se zakon o začasni ureditvi izdajanja
dovoljenj podaljša do uveljavitve novega zakona o zavarovalnicah.

PREGLED DOLOČB ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI
IZDAJANJA DOVOLJENJ ZA USTANAVLJANJE
ZA VAROVALNIH DRUŽB, KI SE SPREMENIJO
1. člen
Do uveljavitve zakona s področja zavarovalništva, najdalj pa
do 31. 12. 1993, je za ustanovitev delniške zavarovalne
družbe, javne zavarovalne družbe, družbe za vzajemno zavarovanje, lastne zavarovalne družbe in mešane zavarovalne
družbe po zakonu o temeljih sistema premoženjskega in
osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90)
v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) potrebno dovoljenje, ki ga
izda Ministrstvo za finance po prostem preudarku in ob upoštevanju načela recipročnosti.

Popravek
predloga zakona o poračurtavanju obveznosti
Republike Slovenije do zavoda za pokojninsko In
invalidsko zavarovanje
Ker je pri pisanju besedila zakona pomotoma izpadel del besedila, predlagatelja predloga zakona
sporočava popravljeno besedilo 1. člena, ki se
pravilno glasi:
1. člen
»S tem zakonom se ureja poračunavanje obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki nastajajo z uresničevanjem pravic, ki jih upravičenci uveljavljajo po posebnih predpisih.«
Danica SIMŠIČ, l.r.
Tone PERŠAK, l.r.

Poročevalec
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Predlog zakona O DRUŽINSKIH PREJEMKIH — EPA 170
- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:

Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmaja k predlogu zakona o družinskih prejemkih, ki
vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 197. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- PREDLOGA ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174. in
196. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za
predložitev predloga zakona (drugi odstavek 62. člena
poslovnika Državnega zbora).

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- dr. Drago ČEPAR, državni sekretar v Ministrstvu za delo
družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o družinskih prejemkih
v nego in varstvo zaradi posvojitve v primerih, kadar se
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko pravica do
porodniškega dopusta prenese na te osebe pod pogojem, da
so zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za
pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela.

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja družinske prejemke, določa upravičence, trajanjepravice do prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prejemkov.
2. člen

Trajanje pravice do denarnega nadomestila
5. člen

- denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta,

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do denarnega
nadomestila v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih
razmerjih v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi rojstva,
nege in varstva otroka.

- starševski dodatek,

Osnova za denarno nadomestilo

Družinski prejemki po tem zakonu so:

,

- pomoč za opremo novorojenca,
- otroški dodatek.
DENARNO NADOMESTILO ZA ČAS PORODNIŠKEGA
DOPUSTA
3. člen
Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta po tem
zakonu obsega nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu
otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
Upravičenci do denarnega nadomestila
4. člen
Pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega
dopusta (v nadaljnjem besedilu: pravica do denarnega nadomestila) ima mati, ki je po predpisih o zdravstvenem zavarovanju zavarovana za pravico do nadomestila za čas zadržanosti
z dela pod pogojem, da je bila zavarovana pred dnevom
obveznega nastopa porodniškega dopusta.
Do denarnega nadomestila je upravičena tudi mati, ki ji je
med nosečnostjo oziroma v času porodniškega dopusta,
dopusta za negoin varstvo otroka in daljšega dopusta za nego
in varstvo otroka prenehalo delovno razmerje brez njene volje
ali krivde.
Pravico do denarnega nadomestila ima oče otroka, druga
oseba, ki otroka neguje in varuje in oseba, ki vzame otroka
4

6. člen

,

Osnova za denarno nadomestilo je povprečna mesečna plača
upravičenca oziroma povprečna osnova, od katere upravičenec plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12
mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega
dopusta.
Če je upravičenec prejemal plačo oziroma je plačeval prispevek za porodniško varstvo za krajše obdobje, se mu za manjkajoče mesece kot osnova upošteva zajamčena plača.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je za očeta ali drugo
osebo, ki otroka varuje in neguje v primeru, kadar mati umre,
osnova za denarno nadomestilo povprečna mesečna plača
oziroma povprečna osnova, od katere te osebe plačujejo
prispevek v zadnjih 12 mesecih ali krajšem obdobju pred
nastopom porodniškega dopusta.
Upravičencu, ki je v obdobju iz prejšnjih odstavkov prejemalnadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se
je obračunavalo nadomestilo.
7. člen
Osnove iz prejšnjega člena se preračunajo z indeksom, ki
izražarazmerje med povprečno plačo vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za mesec, ki je za upravičenca zadnji mesec
pred mesecem obveznega nastopa porodniškega dopusta in
povprečno plačo vseh zaposlenih v republiki Sloveniji za
obdobje tistih dvanajstih mesecev, ki predstavljajo osnovo za
denarno nadomestilo.
poročevalec

Višina denarnega nadomestila
8. člen
Denarno nadomestilo znaša 100 % osnove.
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
plač in vseh prispevnih osnov v Republiki Sloveniji.
Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencem od
prvega dne meseca, v katerem je bil objavljen zadnji uradni
podatek o gibanju plač in vseh prispevnih osnov v Republiki
Sloveniji.
Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače.
9. člen
Pri preračunu osnove iz 7. člena tega zakona in usklajevanju
nadomestila iz drugega odstavka 8. člena tega zakona se
upoštevajo podatki o gibanju plač in prispevnih osnov
v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Zavod Republike Slovenije
za statistiko.
Sredstva za denarna nadomestila
10. člen
Sredstva za denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta se zagotavljajo s prispevkom za porodniško varstvo.
Prispevek za porodniško varstvo plačujejo zavezanci za prispevek za pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela
po predpisiho zdravstvenem zavarovanju.
11. člen
Stopnjo prispevka za porodniško varstvo določi državni zbor
napredlog Vlade Republike Slovenije.
12. člen
Prispevki za porodniško varstvo se vplačujejo v proračun
Republike Slovenije.
13. člen

STARŠEVSKI DODATEK
• •• ■
, • I v ! t-i( I t !
16. člen
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem ob in po rojstvu otroka.
Upravičenci do starševskega dodatka
17. člen
Pravico do starševskega dodatka ima vsaka mati (v nadaljnjem besedilu: upravičenka), ki ne izpolnjuje pogojev za pravico dodenarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta
ali kakšnega drugega nadomestila plače, pod pogojem, da je
državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji.
Na podlagi pismenega sporazuma z materjo lahko pod enakimi pogoji kot mati po 105 dnevih pridobi pravico do starševskega dodatka oče otroka, če je brez zaposlitve iz razlogov, ki
niso nastali po njegovi volji ali krivdi.
Namesto matere lahko pravico do starševskega dodatka
v obsegu, zmanjšanem za 28 dni in še za toliko dni, kolikor je
mati to pravico že izrabila, pod enakimi pogoji kot mati
pridobi oče otroka ali druga oseba, ki otroka neguje in varuje,
in sicer če mati umre, zapusti otroka ali če je nesposobna za
samostojno življenje in delo.
Pravico do starševskega dodatka ima pod enakimi pogoji kot
mati tudi oseba, ki vzame otroka v nego in varstvo zaradi
posvojitve.
Trajanje, način izrabe In prenehanje pravice do
starševskega dodatka
18. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih razmerjih v zvezi s pravico do zadržanosti od dela zaradi
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka.
19. člen
Pravica do starševskega dodatka preneha, če upravičenec
med njenim trajanjem sklene delovno razmerje ali začne
opravljati samostojno dejavnost.

Glede obračunavanja prispevka za porodniško varstvo, rokov
za plačilo, izterjave; vračila preveč plačanega prispevka,
zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva,
zastaranja in kaznovanja se uporabljajo predpisi, ki urejajo
plačevanje prispevkov.

V primeru smrti otroka pravica do starševskega dodatka preneha 15. dan po smrti otroka.

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila

Višina starševskega dodatka
20. člen

14. člen
Mati uveljavlja pravico do denarnega nadomestila 30 dni pred
obveznim nastopom porodniškega dopusta pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po:
~ njenem stalnem prebivališču,
~ njenem začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji
nimastalnega prebivališča,
~ sedežu njenega delodajalca oziroma dejavnosti, če nima
stalnega niti začasnega prebivališča v republiki Sloveniji.
Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do denarnega nadomestilapri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to pravico
uveljavljala mati.
15. člen
denarno nadomestilo izplačuje najkasneje do 15. v mesecu
zapretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino.
Poročevalec

Starševski dodatek je enak 52% zajamčene plače.
21. člen
Center za socialno delo lahko odloči, da se starševski dodatek
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni
poprejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo
izdal.
Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odločitve o funkcionalni obliki starševskega dodatka.
Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka
22. člen
Upravičenka uveljavlja pravico do starševskega dodatka 60
dni pred predvidenim datumom poroda pri Centru za socialno
delo, ki je krajevno pristojen glede na njeno stalno prebivališče.
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I
Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do starševskega dodatkapri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to pravico
uveljavljala mati.

- je otrok državljan Republike Slovenije,
- otrok ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajemnosti.

23. člen

Ob pogoju, da je vsaj eden od staršev zavezanec po predpisih
o dohodnini v Republiki Sloveniji, ima pravico do otroškega
dodatka tudi za otroka, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če:

Starševski dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino.
Sredstva za zagotavljanje starševskega dodatka v funkcionalni obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialno
delo.
POMOČ ZA OPREMO NOVOROJENCA
24. člen
Pomoč za opremo novorojenca je enkratna pomoč ob rojstvu
otroka.
Pomoč za opremo novorojenca se zagotovi kot zavitek za
novorojenca ali kot denarna pomoč.
25. člen
Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima mati s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
26. člen
Zavitek za novorojenca vsebuje najnujnejšo opremo za novorojenca v prvih mesecih otrokovega življenja.
Vsebino zavitka določa ministrstvo, pristojno za družino.
27. člen
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je enaka vrednosti opreme
iz zavitka.
28. člen
Pravico do pomoči za opremo novorojenca uveljavlja mati ali
druga oseba, ki skrbi za novorojenca.
28. člen
Izbrano obliko pomoči za opremo novorojenca upravičenec
uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma
najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka pri Centru za socialno
delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebivališče.
Center za socialno delo lahko odloči, da se pomoč za opremo
novorojenca dodeli v obliki zavitka, če tako zahtevajo koristi
otroka.
Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo
izdal.
30. člen
Denarno pomoč ob rojstvu otroka izplača najkasneje v 30
dneh po vložitvi zahtevka ministrstvo, pristojno za družino.

Trajanje pravice do otroškega dodatka
33. člen
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka
do dopolnjenega 15. leta starosti, za starejšega otroka pa, če
se šola, dokler ima status učenca ali rednega študenta, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti.
Če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končal rednega šolanja v predpisanem roku, se pravica do otroškega dodatka podaljša za
toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo.
Za otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se
pravica do otroškega dodatka podaljša do dopolnjenega 16.
leta starosti.
34. člen
Otroški dodatek ne pripada:
- za otroka, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja
vzavodu, v katerem ima v celoti brezplačno oskrbo, v času, ko
jev zavodu:
- za otroka med služenjem vojaškega roka;
- za otroka, ki ima pravico do otroškega dodatka na podlagi
mednarodne pogodbe.
Višina otroškega dodatka
35. člen
Višina otroškega dodatka znaša:
za predšolskega otroka: 13% zajamčene plače
za šoloobveznega otroka: 16% zajamčene plače
za otroka od 15. do 26. leta starosti: 17% zajamčene plače.
36. člen
Višina otroškega dodatka za otroka z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, se zviša za 50% .
Za otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju se šteje
otrok na podlagi mnenja, ki ga v skladu s posebnimi predpisi
izda komisija za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnajmi
v telesnem razvoju.
37. člen

OTROŠKI DODATEK
31. člen
Z otroškim dodatkom se družini zagotovi dopolnilni prejemek
za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju otroka.
Upravičenci do otroškega dodatka
32. člen
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če:
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- je otrok državljan Republike Slovenije in nima pravice
uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi,
- otrok ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno z mednarodno pogodbo.

Višina otroškega dodatka iz 35. člena tega zakona za otroke,
ki so do otroškega dodatka upravičeni na podlagi mednarodnih pogodb izdrugega odstavka 32. člena tega zakona, se
zniža za 20%.
Uveljavljanje otroškega dodatka
38. člen
Pravico do otroškega dodatka uveljavlja tisti od staršev, pri
katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pismenega sporazuma.
poročevalec

Za otroke brez staršev, otroke, dane v rejo, otroke pod skrbništvom druge osebe ali pristojnega organa, Center za socialno
delo uvede postopek za uveljavljanje pravice do otroškega
dodatka po uradni dolžnosti ali na predlog zainteresirane
osebe.
39. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do otroškega dodatka s predložitvijo zahtevka pri Centru za socialno delo, ki je krajevno
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče.
V primerih, ko obstaja pravica do otroškega dodatka za
otroka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
uveljavlja eden od staršev to pravico pri Centru za socialno
delo, ki je krajevno pristojen glede na kraj, v katerem je
upravičenec zavezanec za plačilo dohodnine.
40. člen
Center za socialno delo vsako leto s 1. oktobrom po uradni
dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodatka za
otroke nad 15 let starosti.
V ta namen morajo prejemniki otroškega dodatka vsako leto
najkasneje do 30. septembra posredovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 33. člena tega zakona.
Izplačevanje otroškega dodatka
41. člen
Otroški dodatek se izplačuje od rojstva otroka, če je bil
zahtevek vložen v treh mesecih po rojstvu otroka oziroma od
prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bil zahtevek
vložen, če je bil zahtevek vložen po tem roku.
42. člen
Otroški dodatek se izplačuje tistemu od staršev, ki je uveljavljal pravico do otroškega dodatka.
Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek
izplačuje osebi, ki dejansko skrbi za preživljanje otroka, če
ugotovi, da upravičenec, ki je pravico do otroškega dodatka
uveljavil, le-tega ne namenja za preživljanje otroka ali če je bil
postopek za uveljavljanje te pravice uveden po uradni dolžnosti.
Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatekdodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po
sprejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru odloči v 15
dnevih po prejemu ugovora Center za socialno delo, ki je
odločbo izdal.
Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odločbe
o funkcionalni obliki otroškega dodatka.
43. člen
Otroški dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino.
Sredstva za zagotavljanje otroškega dodatka v funkcionalni
obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialno delo.
SKUPNE DOLOČBE

45. člen v
Pravica do družinskih prejemkov se uveljavlja skladno s tem
zakonom in predpisi o splošnem upravnem postopku.
O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča na prvi stopnji
Centerza socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo, pristojno za družino.
46. člen

*

Upravičenec do družinskih prejemkov mora sporočiti pristojnemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki ima za
posledico prenehanje pravice do teh prejemkov, v 15 dnevih
po dnevu, ko je taka sprememba nastala.
47. člen
Če se med izplačevanjem družinskih prejemkov ugotovi, da se
prejemki izplačujejo na podlagi neresničnih podatkov, Center
zasocialno delo izda odločbo o prenehanju pravice do družinskih prejemkov in zahteva vračilo neupravičeno pridobljene
premoženjske koristi.
48. člen
Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja
o pravici in višini družinskih prejemkov in za statistične
namene, določene v programu statističnih raziskovanj.
Zbirke podatkov na področju družinskih prejemkov vsebujejo
naslednje osebne podatke o upravičencu in otroku:
- ime in priimek,
- rojstne podatke,
- enotno matično številko,
- podatke o državljanstvu,
- podatke o prebivališču,
- zdravstvene izvide in mnenja, ki so potrebni za uveljavljanje
pravice do družinskih prejemkov,
- podatke o zaposlitvi in podatke O plačah in osnovah za
plačevanje prispevka za porodniško varstvo upravičenca.
Z zbirko podatkov upravlja Center za socialno delo.
49. člen
Delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih prejemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Republiški zavod za zaposlovanje, izvajalci javne zdravstvene
službe in Republiška uprava za javne prihodke morajo Centrom za socialno delo na njihovo zahtevo posredovati podatke
iz prejšnjega člena, ki so pomembni za njihovo odločanje
o posamezni pravici in o višini prejemkov.
50. člen
Center za socialno delo, ki odloča o pravici do družinskih
prejemkov, lahko podatke, ki jih dobi od zavezancev iz prejšnjega člena, uporabi samo za potrebe postopka odločanja.
Drugim uporabnikom lahko Center za socialno delo, ki odloča
o pravici do družinskih prejemkov, posreduje podatke samo,
če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na
podlagi pisne zahteve ali privolitve upravičenca, na katerega
se podatki nanašajo.
KAZENSKI DOLOČBI

44. člen

51. člen

Sredstva za izplačevanje denarnega nadomestila za čas
Porodniškega dopusta, starševskega dodatka, pomoči za
opremo novorojenca in otroškega dodatka (v nadaljnjem
besedilu: družinskih prejemkov) se zagotavljajo v državnem
proračunu.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek kaznujeupravičenec do družinskih prejemkov, ki v roku 15 dni po
nastanku spremembe pristojnemu Centru za socialno delo ne
sporoči vsake spremembe, ki ima za posledico prenehanje
pravice do teh prejemkov (46. člen).

poročevalec
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52. člen

,

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se za prekršek kaznujejo delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih
prejemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje in izvajalci javne zdravstvene službe, ki na zahtevo Centra
za socialno delo ne posredujejo podatkov iz 48. člena tega
zakdna (49. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Upravičenci, ki so pridobili pravico do nadomestila osebnega
dohodka za čas porodniškega dopusta v času veljavnosti
samoupravnega sporazuma o porodniškem dopustu (Ur. I.
SRS, št. 36/87, 36/88 in 24/89) in samoupravnega sporazuma
o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta ( Ur. I. SRS, št. 71
82, 17/82, 1/83 in 34/84) do izteka pravice do nadomestila
uveljavljajo in prejemajo nadomestilo v skladu z določili teh
sporazumov.
54. člen

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki
v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za
družino.
Center za socialno delo s 1. majem 1994 po uradni dolžnosti
preverja upravičenost do družbene pomoči otrokom. V ta
namen morajo prejemniki družbene pomoči najkasneje do 31.
marca 1994 posredovati vsa potrebna dokazila. Za čas, dokler
ni dokončno znan dohodek družine iz koledarskega leta pred
vložitvijo zahtevka, se družbena pomoč otrokom odmeri kot
akontacija.
Glede ugotavljanja dohodka družine in statusa družinskih
članov se smiselno uporabljajo predpisi s področja socialnega varstva.
58. člen
Za otroke iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so pridobili
pravico do družbene pomoči otrokom po samoupravnem
sporazumu o uresničevanju socialno varstvenih pravic, imajo
do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega
odstavka 32. člena tega zakona, upravičenci pravico do družbene pomoči otrokom v višini, določeni v prejšnjem členu,
zmanjšani za 60%, vendar najdalj eno leto od uveljavitve tega
zakona.

Do 30. 6.1994 se pravica do nadomestila za čas porodniškega
dopusta zagotavalja na način, kot ga predvideva samoupravni
sporazum o porodniškem dopustu (Ur. I. SRS, št.36/87, 36/88
in 24/89).
55. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:

Ne glede na določbe 8. člena tega zakona se denarno nadomestilo do vzpostavitve baze podatkov o gibanju vseh prispevnih osnov v Republiki Sloveniji, najkasneje pa do 31. 12.
1994, usklajuje v obsegu in na način, ki je določen za usklajevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

- samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Uradni list
SRS, št. 36/87,36/88 in 24/89), razen v določilih, ki se nanašajo
na postopek za uveljavljanje pravice.

56. člen
Upravičencem do starševskega dodatka, ki imajo na dan
uveljavitve tega zakona otroka, mlajšega od 337 dni, pripada
ta pravica oddneva uveljavitve tega zakona do 337 dneva
otrokove starosti.
57. člen

59. člen

- zakon o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/
79), razen 55. člena, ki preneha veljati 30. 4. 1994,

- samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega
dopusta (Uradni list SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 in 34/84),
- sklep o pomoči za opremo novorojenca (Uradni list SRS, št.
8/80 in 5/89),
S 30. 4. 1994 prenehajo veljati:

1. do 30. 4. 1994 po dosedanjih predpisih;

- zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (Uradni list RS, št. 23/91) - v delu, ki se nanaša na
postopek za uveljavljanje pravice do družbene pomoči
otrokom,

2. od 1. 5. 1994 naprej glede na povprečni mesečni dohodek
družine na družinskega člana v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka in znaša:

- splošne določbe ter 62. do 65. člen samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni list
SRS, št. 27/89).

pri dohodku na družinskega člana višina dr. pomoči
- v % od povprečne plače vseh zaposle- otrokom (v % od zanih v Republiki Sloveniji v preteklem jamčene plače)
letu
do 25,0%
22 %
od 25,1% do 30,0%
19%
od 30,1% do 35,0%
16%
od 35,1% do 40,0%
13%
od 40,1% do 45,0%
10%
od 45,1% do 50,0%
7%

S 1. 7.1994 preneha veljati:

Ne glede na določbe 32. člena tega zakona se do 31.12.1995
otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom in sicer:
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- samoupravni sporazum o porodniškem dopustu v delu, ki
se nanaša na postopek za uveljavljanje pravice.
60. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

Državni zbor Republike Slovenije je po opravljeni drugi
obravnavi predloga zakona o družinskih prejemkih na
svoji 12. seji dne 5. 10. 1993 sprejel sklep, da za tretjo
obravavo predloga zakona o družinskih prejemkih pripravi celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi
amandmaji in z obrazložitvijo predlagatelj - to je Vlada
Republike Slovenije.
Vlada je v skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora in
z določilom 195. člena poslovnika Državnega zbora pripravila predlog zakona o družinskih prejemkih za tretjo
obravnavo.
Pri pripravi predloga za tretjo obravavo je Vlada upoštevala vse sprejete amandmaje; poleg amandmajev redakcijske narave so bili v drugi obravnavi sprejeti naslednji
vsebinski amandmaji:
V poglavju o denarnem nadomestilu za čas porodniškega
dopusta je za tretjo obravnavo pripravljen tekst zakona, ki

Poročevalec

med upravičence do tega nadomestila uvršča tudi tiste
matere, ki jim je med nosečnostjo ali med trajanjem
porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka
ali daljšega dopusta za nego in varstvo otroka prenehalo
delovno razmerje brez njihove krivde ali volje.
Na ureditev starševskega dodatka in pomoči za opremo
novorojenca v drugi obravnavi predloga zakona ni bilo
pripomb.
Glede otroškega dodatka sta bila po razpravi v Državnem
zboru sprejeta dva vsebinska amandmaja: prvi, ki dviguje
višino univer žalnega otroškega dodatka in njegovo uveljavitev prestavlja iz 1. 1. 1998 na 1. 1. 1996; ter drugi, ki
v prehodnem obdobju do uvel javitve univerzalnega otroškega dodatka zvišuje vstopni cenzus za pridobitev družbene pomoči otrokom iz 130% povprečne zajamčene
plače na družinskega člana v preteklem koledarskem letu
na 50% povprečne plače na družinskega člana v preteklem koledarskem letu.
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Predlog zakona o PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI
- EPA 73 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije na 51. seji dne 26. oktobra 1993
določila besedilo;
- PREDLOGA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU
IN LIKVIDACIJI,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174. in 196.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije,- za
sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da na
podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za predložitev predloga zakona (drugi odstavek 52. člena poslovnika
Državnega zbora).

Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo amandmajev k predlogu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 197.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu zA pravosodje.

Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
1. TEMEUNE DOLOČBE
l.člen
(1) Ta zakon ureja pogoje za izvedbo in postopek prisilne
poravnave in stečaja nad dolžniki, določenimi s tem zakonom
(v nadaljnem besedilu: dolžnika).
(2) Namen tega zakona je tudi odprava insolventnosti dolžnika s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter
poplačilo upnikov.
(3) Kadar zakon predvideva prenehanje pravne osebe z likvidacijo in določi, da jo izvede sodišče ali ne določi, kdo jo
izvede, jo izvede sodišče po določbah tega zakona.
' 2. člen
(1) Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa
plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen ter v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega
upnika.
(3) Stečajni postopek se ne opravi nad invalidskim podjetjem,
če Vlada Republike Slovenije ne izda predhodnega>soglasja.

(2) Če je predlog za začetek postopka prisilne poravnave
vložen pred začetkom stečajnega postopka, do konca
postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno
začeti stečajnega postopka.
2. SPLOŠNE DOLOČBE
6. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega-postopka se oblikuje stečajna
masa.
(2) V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje, če
z zakonom ni drugače določeno.
(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so po tem zakonu izvzete
iz izvršbe.
(4) Če osebno odgovorni družbenik iz tretjega odstavka tega
člena verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz
premoženja družbe, njegovo premoženje ne gre v stečajno
maso.
7. člen
Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikovo premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka ali če je neznatne vrednosti.
8. člen

* 3. člen
Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali
osebno odgovorni družbenik.
4. člen
(1) Dolžnik po tem zakonu je samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadruga ter druga pravna ali fizična oseba, za
katero poseben zakon določa, da se nad njo opravi stečajni
postopek.
(2) Stečajni postopek se opravi tudi nad javnim podjetjem, če
z zakonom ni določeno drugače.
5. člen
(1) Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upnikom pred začetkom stečajnega postopka ter med njim sklenitev prisilne poravnave.
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(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko. S tem
dnem nastopijo v skladu z določbami tega zakona omejitve
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in pooblastila poslovodnih organov, organov upravljanja in zastopnikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega družbenika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna
razmerja pri dolžniku zaposlenih delavcev ter nastopijo civilnopravne posledice začetka stečajnega postopka.
(2) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi potrjene prisilne poravnave ali sklepa o začetku stečajnega
postopka, imajo poleg pravic po tem zakonu tudi pravice,
določene za primer insolventnosti s posebnim zakonom.
9. člen
V stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso,
vnovčijo s prodajo premoženja in izterjavo terjatev.
poročevalec

10. člen
(1) Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz razdelitvene
mase sorazmerno, če z zakonom ni drugače določeno.
(2) Pred poplačilom upnikov se izloči iz razdelitvene mase
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega
postopka.
(3) Začetek stečajnega postopka nima vpliva na pravice, da se
iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku (v
nadaljnem besedilu: izločitvene pravice), in tudi ne na pravice
do posebnega poplačila iz določenih stvari oziroma dolžnikovega premoženja (zastavna pravica, pravica poplačila, pravica
retencije in druge ločitvene pravice - v nadaljnem besedilu:
ločitvene pravice).
(4) Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebitnem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezne
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostnega
poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali če
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, ne
določa drugače.
11. člen
(1) Stečajni postopek opravlja stvarno pristojno sodišče, na
katerega območju ima dolžnik svoj sedež.
(2) Stečajni postopek je hiter.
(3) V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revizije.
(4) Predlogov, izjav in ugovorov ne more dati oziroma vložiti,
kdor je zamudil rok oziroma izostal z naroka, na katerem bi jih
moral dati oziroma vložiti.
12. člen
(1) V stečajnem postopku se odloča s sklepom ali z odredbo.
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V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku, če s tem zakonom ni določeno
drugače.
3. PRISILNA PORAVNAVA
3.1. Organi v postopku prisilne poravnave
16. člen
(1) Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov (v
nadaljnem besedilu: poravnalni senat), od katerih je eden
predsednik senata.
(2) Ob pogojih iz 174. člena tega zakona vodi postopek prisilne poravnave sodnik posameznik.
(3) Če upravitelj prisilne poravnave ni določen, opravlja njegove funkcije predsednik senata.
17. člen
(1) Ko poravnalni senat ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
začetek postopka prisilne poravnave, lahko določi upravitelja
prisilne poravnave.
(2) Za določitev upravitelja prisilne poravnave veljajo enaki
pogoji kot za določitev stečajnega upravitelja.
18. člen
(1) Upravitelj prisilne poravnave mora predvsem:
1/ preizkusiti stanje premoženja in poslovanja dolžnika;
2/ preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih dolžnikov;
31 preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev;

(2) Z odredbo se izda uradni osebi ali organu, ki opravlja
stečajni postopek, nalog za izvršitev posameznih dejanj.

Al ugovarjati zoper neutemeljeno prijavljene terjatve, če na
podlagi sporočila upnikov ali iz kakšnega drugega razloga
dvomi o njihovi utemeljenosti;

13. člen

5/ prijaviti poravnalnemu senatu, če ravna dolžnik v nasprotju
z 31. členom tega zakona;

(1) Zoper sklep je dopustna pritožba, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

6/ opravljati druge dolžnosti, določene s tem zakonom.

(2) Rok za pritožbo je osem dni. če s tem zakonom ni drugače
določeno.

(2) Dolžnik in upniki lahko vložijo zoper ravnanje upravitelja
prisilne poravnave ugovor pri poravnalnem senatu. (3) Upravitelj prisilne poravnave si lahko z dovoljenjem predsednika
poravnalnega senata zagotovi pomoč izvedenca.

(3) Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na
oglasno desko sodišča.

19. člen

(4) Če je v tem zakonu predpisano, da mora biti sklep poslan
določenim osebam, teče zanje rok za pritožbo od dneva, ko
jim je bil sklep vročen.

(1) Upravitelj prisilne poravnave ima pravico do povračila vseh
stroškov in do nagrade za delo. Stroški in nagrada za delo se
poravnajo iz položenega predujma.

(5) Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

(2) O povračilu stroškov in nagradi iz prvega odstavka tega
člena odloča poravnalni senat.

14. člen
(1) Zoper odredbo je dovoljen ugovor v osmih dneh po njeni
objavi, če odredba ni objavljena, pa od dneva vročitve pisnega
odpravka, če ta zakon ne določa drugače.
(2) O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat s sklepom,
zoper katerega ni pritožbe.
(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe.
poročevalec

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje izda predpis o merilih
za določanje nagrade upravitelju prisilne poravnave, pri
čemer mora upoštevati interes hitrosti in čimmanjših stroškov
potopka prisilne poravnave.
(4) Upravitelj prisilne poravnave odgovarja vsakemu udeležencu v postopku prisilne poravnave za škodo, ki mu jo
prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo
nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave, ki ga je
odobril poravnalni senat ali predsednik poravnalnega senata,
ali zaradi tega, ker je upravitelj prisilne poravnave ravnal po
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navodilu predsednika poravnalnega senata, upravitelj prisilne
poravnave ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposlo-'
val odobritev ali navodilo.
20. člen
(1) Delo upravitelja prisilne poravnave se nadzoruje smiselno
določbam tega zakona, ki se nanašajo na nadzorstvo nad
delom stečajnega upravitelja.
(2) Zoper odločbo poravnalnega senata, izdano pri opravljanju nadzorstva nad delom upravitelja prisilne poravnave, ni
pritožbe.
21. člen
(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v postopku prisilne poravnave, poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa
o začetku postopka prisilne poravnave, imenuje upniški
odbor iz seznama upnikov. Upniški odbor ima liho število
članov in sicer najmanj pet.
(2) Upniški odbor iz prvega odstavka tega člena je sestavljen
iz upnikov, ki pristanejo na sodelovanje v upniškem odboru,
in imajo nasproti dolžniku najvišje terjatve.
(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glasovalno pravico, potrdijo upniški odbor iz prvega odstavka tega
člena ali izvolijo upniški odbor v drugi sestavi.
(4) Eden od članov upniškega odbora je predstavnik sveta
delavcev oziroma delavski zaupnik.

4/ seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov s smiselno enakimi podatki kot v seznamu iz prejšnje točke.
(3) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi
navedbo predstavnika sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika.
25. člen
Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se lahko
priloži tudi izjava o danem poroštvu, če bo potrjena prisilna
poravnava.
26. člen
(1) če predlog za začetek postopka prisilne poravnave nima
obveznih sestavin iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ali
mu niso priložene listine iz drugega odstavka 24. člena tega
zakona, predsednik poravnalnega senata s sklepom vrne
predlog v popravo ali zahteva dopolnitev. Hkrati določi rok, ki
ne sme biti krajši od 8 dni.
(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne
ravna v skladu s sklepom, predsednik poravnalnega senata
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
(3) Predsednik poravnalnega senata zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave tudi, če še ni potekel rok za
izpolnitev obveznosti iz prej sklenjene prisilne poravnave.
3.3. Začetek postopka prisilne poravnave
27. člen

Upniški odbor iz 21. člena tega zakona ima pravico:

(1) Če predsednik poravnalnega senata ne zavrže predloga za
začetek postopka prisilne poravnave po 26. členu tega
zakona, izda poravnalni senat sklep o začetku postopka prisilne poravnave.

1/ pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahtevati podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne
reorganizacije;

(2) S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave poravnalni senat naloži predlagatelju, da položi predujem za stroške postopka in določi rok za položitev predujma, ki ne sme
biti krajši kot 8 dni.

22. člen

2/ sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije;
3/ predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja;
4/ dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna
za zaščito interesov upnikov v postopku.

(3) Če predlagatelj v roku iz drugega odstavka tega člena ne
položi predujma niti ga zanj ne položi ustanovitelj ali druga
oseba, poravnalni senat ustavi postopek prisilne poravnave.
(4) Sklep o začetku postopka se vroči predlagatelju.
28. člen

3.2. Uvedba postopka prisilne poravnave
23. člen
Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za
začetek postopka prisilne poravnave.
24. člen
(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora
obsegati navedbo sodišča, firmo in sedež dolžnika, dejstva, iz
katerih izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka,
predlog, da sodišče začne'postopek prisilne poravnave in
podpis predlagatelja.
(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti:
1/ poročilo o dolžnikovem ekonomsko - finančnem stanju,
zadnjo bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz gotovinskih
tokov,
21 dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so
podani pogoji za začetek postopka,
3/ seznam upnikov in dolžnikovih dolžnikov z navedbo njihovih firm in sedežev ter z navedbo pravnih temeljev in višine
njihovih dospelih in nedospelih terjatev oziroma dolgov,
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(1) O začetku postopka prisilne poravnave obvesti poravnalni
senat upnike z oklicem.
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku postopka prisilne poravnave.
(3) Poravnalni senat lahko odloči, da s? oklic objavi tudi
v sredstvih javnega obveščanja.
29. člen
Oklic o začetku postopka vsebuje:
1/ ime sodišča, pred katerim teče postopek,
2/ firmo in sedež dolžnika,
3/ izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko,
pod katero se zadeva obravnava,
4/ poziv vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva
nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave ns
oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje
terjatve,
poročevalec

5/ opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlogo
Ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke,
6/ ime upravitelja prisilne poravnave, če je določen,
7/ firme in sedeže članov upniškega odbora,
8/ dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča.
30. člen
Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku postopka prisilne poravnave nabit na oglasno desko sodišča.
31. člen
(1) Po dnevu, ko je bil vložen predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, in vse dotlej, dokler ni odločeno o začetku
postopka prisilne poravnave, sme dolžnik opravljati tekoče
posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti in poravnavanjem
obveznosti iz tega naslova.
(2) V času iz prvega odstavka tega člena dolžnik ne sme
odtujiti in ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva
ali avala.
(3) Pravni posli, ki jih je dolžnik sklenil v nasprotju s prvim in
drugim odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez
pravnega učinka.
(4) Po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasni deski sodišča sme opravljati dolžnik posle iz drugega
odstavka tega člena le z dovoljenjem predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je
določen.
(5) Pravni posli, ki jih je dolžnik storil v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez učinka, če je
druga oseba vedela ali bi morala vedeti, da tak posel presega
okvire dolžnikovih tekočih poslov in da zanje ni imel dovoljenja predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je določen, ali da je predsednik poravnalnega senata oziroma upravitelj prisilne poravnave ugovarjal
izvršitvi teh poslov.
32. člen
(1) Po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave
lahko poravnalni senat na predlog upnika, če glede na okoliščine primera meni, da je to potrebno, s sklepom uredi izplačevanje z dolžnikovega žiro računa tako, kakor to ustreza vodstvu postopka prisilne poravnave.
(3) V postopku prisilne poravnave je dolžnik dolžan upnikom
na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v celotno poslovno-finančno dokumentacijo in jim posredovati vse informacije, ki
so pomembne za ugotovitev dolžnikovega ekonomsko finančnega stanja ali oblikovanja načrta finančne reorganizacije.
33. člen
(1) Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka
prisilne poravnave do naroka za prisilno poravnavo.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena poravnalni senat
postopek ustavi.
34. člen
(1) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega
odbora, vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja
prisilne poravnave ustavi postopek, če ugotovi:
1/ da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni
svoje obveznosti,
2/ da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona,
zaradi česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov,
poročevalec

3/^nrmožnosti,'d&'bodOtžwifc«apolnil obveznosti na podlagi
predloga za prisilno poravnavo?.
(2) V primeru iz 3/ točke prvega odstavka tega člena začne
poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek.
35. člen
(1) Ko prejme predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega
zakona, razpiše predsednik poravnalnega senata narok za
obravnavanje tega predloga. Nanj povabi predlagatelja, dolžnika, člane upniškega odbora in upravitelja prisilne poravnave, če je določen. Vabilu priloži predlog za ustavitev postopka.
(2) Poravnalni senat mora odločiti o predlogu za ustavitev
postopka na naroku iz prvega odstavka tega člena oziroma
najpozneje v roku 3 dni po naroku.
(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat zavrne predlog za
ustavitev postopka, ni posebne pritožbe.
(4) V primeru, da je že določen narok za prisilno poravnavo,
lahko poravnalni senat ne glede na prvi in drugi odstavek tega
člena, odloči, da bo predlog za ustavitev postopka obravnaval
na naroku za prisilno poravnavo. O tem mora obvestiti osebe
iz prvega odstavka tega člena. Z obvestilom jim vroči predlog
za ustavitev postopka.
36. člen
(1) Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni
mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo niti izvršbe v zavarovanje.
(2) Izvršbe iz prvega odstavka tega člena, ki že tečejo, se
prekinejo.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na
izločitvene upnike in ne na tiste ločitvene upnike, ki so dobili
pravico do ločenega poplačila z izvršbo zaradi poplačila ali
zavarovanja prej kot v zadnjih dveh mesecih pred začetkom
postopka prisilne poravnave.
(4) Prav tako se prvi in drugi odstavek tega člena ne nanašata
na upnike iz drugega odstavka 160. člena tega zakona.
37. člen
(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave
štejejo za dospele.
(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka postopka prisilne
poravnave.
(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
38. člen
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva,
ko bi terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo
obresti v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka
postopka prisilne poravnave do zapadlosti.
39. člen
(1) Terjatve, ki jih je bilo mogoče na dan, ko se je začel
postopek prisilne poravnave, pobotati z dolžnikovimi nasprotnimi terjatvami, veljajo za pobotane.
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(2) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka postopka prisilne poravnave niso dospele, ter
terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.
40. člen
(1) Če ni do začetka postopka prisilne poravnave še nobena
stranka v celoti izpolnila svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe, lahko dolžnik predlaga poravnalnemu
senatu, da mu dovoli odstopiti od pogodbe.

upniki s posebno pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže (pogodba o konverziji terjatev v delnice oziroma deleže) pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena.
(6) Upniki iz petega odstavka tega člena prijavijo terjatev
v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatev v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za
prisilno poravnavo.
44. člen

(2) Dolžnik lahko vloži predlog iz prvega odstavka tega člena
v 30 dneh po začetku postopka prisilne poravnave. Poravnalni
senat odloči o predlogu po zaslišanju upravitelja prisilne
poravnave, če je ta določen, in druge pogodbene stranke.
Poravnalni senat dovoli dolžniku, da odstopi od pogodbe, če
ugotovi, da bi bila v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev
ali izpolnitev prisilne poravnave in da odstop od pogodbe
drugi pogodbeni stranki ne bo povzročil nesorazmerne
škode.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je zoper
terjatev iz petega odstavka 43. člena tega zakona dopustno
vložiti ugovor do začetka naroka za prisilno poravnavo.

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat odloči o predlogu
iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe.

(3) Terjatev, zoper katero ni vložen ugovor iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena, velja za ugotovljeno.

(4) Dolžnik lahko odstopi od pogodbe najkasneje v 8 dneh po
prejemu sklepa, s katerim mu poravnalni senat dovoli, da
odstopi od pogodbe. V takšnem primeru mora drugi pogodbeni stranki vrniti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe. Za
morebitni odškodninski zahtevek druge pogodbene stranke
veljajo pogoji prisilne poravnave.

45. člen

41. člen
Če do začetka postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti
druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od
pogodbe ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka izpolniti
svojo pogodbeno obveznost tako, kot se glasi, ne glede na
potrjeno prisilno poravnavo.
42. člen
Začetek postopka prisilne poravnave ne vpliva na pravico do
odpovedi zakupne pogodbe.
43. člen

(1) V roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev lahko
dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je ta določen, ali
upniki pri sodišču vložijo obrazložen ugovor zoper obstoj
terjatve in njeno višino.

Z vložitvijo prijave terjatve se zastaranje pretrga. Znova začne
teči, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi. Če
pa prisilna poravnava ni bila potrjena in sodišče tudi ni začelo
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, začne zastaranje
znova teči po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka
prisilne poravnave.
3.4. Načrt finančne reorganizacije
46. člen
(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne
poravnave priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga
predložiti v roku dveh mesecev od dneva vložitve predloga.
Predlagatelj mora načrt vložiti v najmanj 10 izvodih.
(2) Če dolžnik v rokih iz prvega odstavka tega člena ne
predloži načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat
ustavi postopek.

(1) Upniki prijavijo terjatve v roku 30 dni po dnevu, ko je bil
oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije. Prijavijo terjatve, ki so nastale do začetka postopka
prisilne poravnave.

(3) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je določen, in članom upniškega odbora.

(2) Prijava mora obsegati:

(1) V načrtu finančne reorganizacije dolžnik predlaga prisilno
poravnavo, s tem da;

1/ firmo In sedež upnika,

1/ razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in
poslovni temelj in druge znake istovrstnosti (na primer razred
terjatev iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred
terjatev iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov, razred
terjatev dolžnikovih dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih
kupcev oziroma naročnikov, razred terjatev pri dolžniku zaposlenih delavcev nad višino iz drugega odstavka 160. člena
tega zakona, in podobno), če za posamezne razrede ponudi
različno sorazmerno znižanje terjatev,

21 pravno podlago terjatve in njeno višino,
3/ dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
(2) Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatve v tuji
valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave. ,
(3) Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva začetka postopka.
(4) Upniki, katerih terjatev niso dospele do dneva začetka
postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka (38. člen).
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prijavijo
terjatve tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku
postopka prisilne poravnave, če so terjatve nastale na podlagi
pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med postopkom
prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo oziroma poslovanjem (na primer: kreditodajalci, dobavitelji ipd.), in če so se
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47. člen

2/ navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
3/ navede predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz
prejšnje točke,
4/ predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma
podaljšanje roka za izplačilo za vse terjatve v okviru posameznega razreda, razen če imetnik posamezne terjatve v okviru
tega razreda izrecno pisno pristane na manj ugodne pogoje
za izplačilo te terjatve.
(2) Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik priložiti:
poročevalec

1/ ažurirano bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih
tokov, overjeno po pooblaščenem revizorju, in
21 podrobno finančno projekcijo, ki vključuje gibanje finančnih tokov, stanje prihodkov in projekcijo bilance,
3/ opis proizvodov podjetja in njegovih tržišč.
(3) Dolžnik mora v načrtu finančne reorganizacije izkazati za
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne
poravnave, in obrazložiti dodatne metode finančne reorganizacije, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti iz predlagane
prisilne poravnave.
48. člen
(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije ponudi
izplačilo terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik
izrecno pisno pristane na drugačno izplačilo.
(2) Če je ponujeno izplačilo terjatev posameznega razreda
v zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik
ponuja upnikom za poplačilo njihovih terjatev, manjši kot
50%, če ponuja plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot
60%, če ponuja plačilo v roku dveh let.

gram prenehanja delovnih razmerij zaradi finančne reorganizacije, ki se sprejme v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja. Program mora vsebovati:- število delavcev, ki jim
zaradi finančne reorganizacije preneha delovno razmerje,vrste delovnih mest, ki se zaradi finančne reorganizacije ukinejo.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima dolžnik po
tem, ko postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen, pravico odločiti, da preneha delovno razmerje največ
takšnemu številu delavcev, kot je določeno v programu, in ki
opravljajo tiste vrste del, ki so določena v rpogramu kot
presežna. (3) Pri določitvi delavcev, ki jim preneha delovno
razmerje na podlagi drugega odstavka tega člena, se upoštevajo naslednji kriteriji: strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,
delovne izkušnje, delovna uspešnost in delovna doba.
(4) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi drugega odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki
jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka.
52. člen

(3) Če je ponujeno izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za
izplačilo ne sme biti daljši od treh let.

(1) Poravnalni senat razpiše narok za prisilno poravnavo
v roku 30 dni po predložitvi načrta finančne reorganizacije.

(4) Izplačil na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ni mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena
tega zakona, razen če posamezni ločitveni upnik izrecno
pisno pristane na manj ugodno izplačilo.

(2) Poravnalni senat vabi upnike na narok za prisilno poravnavo z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 15 dni pred narokom in nabije na oglasno desko
sodišča. V oklicu pouči poravnalni senat upnike, da si lahko
predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču.

49. člen
Z metodo finančne reorganizacije iz tretjega odstavka 47.
člena je mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali kombinacija teh metod, ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal plačilno sposoben. Metode finančne reorganizacije dolžnik
v načrtu obrazloži zlasti s tem, da:
1/ oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za pridobitev likvidnih
sredstev (na primer: z odprodajo dela premoženja, z novimi
krediti, in podobno),
2/ oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za povečanje osnovnega kapitala (na primer: povečanje osnovnega kapitala
z izdajo delnic dolžnika namesto izplačila terjatev posameznim upnikom, ki na to pristanejo ali zaradi pridobitve novih
denarnih sredstev, in podobno),
3/ opiše in ovrednoti ukrepe za racionalizacijo proizvodnje
oziroma poslovanja (na primer: zmanjšanje števila zaposlenih, zmanjšanje drugih stroškov in podobno),
4/ opiše in ovrednoti načine, s katerimi bo podjetje ustvarjalo
dohodek (na primer: proizvodnja oziroma prodaja novih proizvodov z opisom rezultatov raziskave tržišča za takšne proizvode).

3.5. Narok za prisilno poravnavo
53. člen
(1) Na naroku obrazloži dolžnik svoje ekonomsko-finančno
stanje in načrt finančne reorganizacije.
(2) Poslovodni organ in oseba, ki je odgovorna za dolžnikovo
finančno poslovanje, dasta izjavo, da podatki o ekonomsko-finančnem stanju, ki so priloženi predlogu za uvedbo
postopka prisilne poravnave, v celoti ustrezajo dejanskemu
stanju.
(3) O načrtu finančne reorganizacije se nato izjavi še predsednik upniškega odbora in upravitelj prisilne poravnave, če je
določen.
(4) Predsednik poravnalnega senata obvesti upnike, katere
terjatve veljajo za ugotovljene v smislu drugega odstavka 44.
člena, in katere terjatve je poravnalni senat spoznal za verjetne v celoti ali deloma.
54. člen

50. člen

(1) O predlagani prisilni poravnavi odločajo upniki z glasovanjem

(1) Če je načrt finančne reorganizacije v nasprotju s 47. in 48.
členom tega zakona, predsednik poravnalnega senata pošlje
predlog v popravo. Hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši kot
8 dni.

(2) Upniki lahko glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna
oseba, mora vlogi, s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo
podpisal zastopnik.

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne
ravna v skladu sklepom, predsednik poravnalnega senata
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave in
ustavi postopek.

(3) Glasovalno pravico imajo upniki, katerih terjatve veljajo za
ugotovljene po tretjem odstavku 44 člena tega zakona, in
upniki katerih terjatve so prerekane po prvem oziroma
odstavku 44. člena tega zakona, poravnalni senat pa jih je
spoznal za verjetne v celoti ali deloma.

51. člen
(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, je
Potrebno načrtu finančne reorganizacije priložiti tudi proporočevalec

(4) Skupna ali solidarna terjatev, če so ju upniki prijavili vsak
za sebe, se šteje kot ena terjatev. Upniki se dogovorijo, kateri
od njih jo bo prijavil kot svojo. Če se ne dogovorijo, odloči
o tem poravnalni senat.
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(5) Če je upnik prijavil terjatve, ki so razvrščene v različne
razrede, se njegov glas ustrezno upošteva v vsakem od teh
razredov.
(6) Upniki, ki niso prijavili svojih terjatev v roku iz 43. člena
tega zakona, ne morejo glasovati.
55. člen
(1) Glasovalne pravice nimajo upniki, katerih terjatve bi se
v primeru stečaja poplačale iz razdelitvene mase pred drugimi
terjatvami (drugi odstavek 160. člena), izločitveni upniki ter
ločitveni upniki za del terjatev, ki je pokrit z vrednostjo stvari,
na kateri imajo pravico do določenega poplačila, razen tistih,
ki so pravico do ločenega pridobili z izvršbo v zadnjih dveh
mesecih pred izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena imajo
glasovalno pravico tisti ločitveni upniki, ki se s pisno izjavo
odpovedo ločitveni pravici. Če je ločitvena pravica nastala na
podlagi hipoteke na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško
knjigo, mora imeti pisna izjava o odpovedi ločitvene pravice
obliko listine, sposobne za vpis v zemljiško knjigo. Listino so
upniki dolžni predložiti sodišču najkasneje pred pričetkom
glasovanja.
56. člen
(1) Prisilna poravnava je sprejeta, če je zanjo glasujejo upniki,
katerih terjatve znašajo več kot 60% vseh terjatev upnikov, ki
imajo glasovalno pravico.
(2) Pri glasovanju se upošteva glavna terjatev upnika z obračunanimi zamudnimi oziroma pogodbenimi obrestmi do
dneva začetka postopka prisilne poravnave. Pri tem se terjatve spodaj navedenih upnikov dodatno pomnožijo s spodaj
navedenimi faktorji:
- upniki iz drugega odstavka 55. člena: faktor 2,0
- upniki, ki so pristali, da bodo v primeru, če bo prisilna
poravnava potrjena, svoje terjatve zamenjali za prednostne
delnice oziroma deleže: faktor 2,0
- upniki, ki so pristali, da bodo v primeru, če bo prisilna
poravnava potrjena, svoje terjatve zamenjali za navadne delnice oziroma deleže: faktor 2,5
- upniki iz petega odstavka 43. člena tega zakona: faktor 8,0.

59. člen
(1) Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz
posameznih razredov v načrtu finančne reorganizacije je
sestavni del izreka sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi
prisilno poravnavo.
(2) V izreku sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno
poravnavo, navede zlasti:
1/ da je razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila
terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi
sestavni del izreka,
2/ vsebino listine o odpovedi ločitveni pravici iz drugega
odstavka 55. člena tega zakona,
3/ seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane
z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in
rokov za njihovo plačilo,
4/ firmo in sedež oseb ali organov, ki so dali poroštvo
v postopku prisilne poravnave, z navedbo njihove solidarne
odgovornosti vsem dolžnikovim upnikom.
(3) Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti
upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane,
če se naknadno ugotovijo.
(4) Sklep, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, se vroči dolžniku in nabije na oglasno desko sodišča,
po pravnomočnosti pa v izvlečku objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
60. člen
(1) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
(2) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov iz drugega odstavka 160. člena tega zakona, za
terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z ločitveno pravico,
razen za tiste terjatve, za katere so pravico do ločenega
poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred
izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ter za
terjatve izločitvenih upnikov.
61. člen
(1) Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike,
katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.

(3) Če je osnovni kapital dolžnika, ugotovljen z bilanco stanja,
ki jo je potrdil pooblaščeni revizor, večji kot nič, imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki. Pri tem se
njihove terjatve ugotovijo na podlagi sorazmernega deleža
v osnovnem kapitalu, ugotovljenem s takšno bilanco, in množijo s faktorjem 0,5 (delijo z 2.0).

(2) Če dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne
poravnave, ima upnik pravico v izvršilnem postopku izterjati
zmanjšano terjatev ne le od dolžnika, ampak tudi naravnost
od poroka, ki je jamčil za dolžnika (3/ točka drugega odstavka
59. člena).

57. člen

62. člen

Če se na naroku za prisilno poravnavo ne doseže večina,
potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poravnalni senat
predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po
uradni dolžnosti stečajni postopek.

(1) Z ugotovljeno terjatvijo so po tem zakonu mišljeni glavni
dolg in obresti, ki so dospele do začetka postopka prisilne
poravnave, če temelji terjatev na izvršljivi odločbi, pa tudi
stroški pravdnega in izvršilnega postopka.

3.6. Potrditev prisilne poravnave

(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo
terjatve v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača p o
potrjeni prisilni poravnavi, obračuna od celotnega zneska
ugotovljene terjatve iz prvega odstavka tega člena.

58. člen
(1) Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1/ da je prisilna poravnava sprejeta (56. člen);
2/ da v primeru iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona
zavrne predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega zakona.
(2) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni,
zavrne poravnalni senat predlog za prisilno poravnavo in
ustavi postopek.
16

(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka
za izplačilo terjatve tečejo obresti.
63. člen
(1) Na podlagi potrjene prisilne poravnave je dolžnik oproščen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa sa
odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. V tem obsegi
je dolžnik oproščen obveznosti do tistih, ki jim gre pravica do
regresa (poroki).
poročevalk

(2) Če izplaća dolžnik po potrditvi prisilne poravnave upnikom
znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni
odstotek, nima pravice zahtevati, naj se mu ta znesek vrne.
64. člen
(1) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov, ugotovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave, glede na
dolžnika izgubijo pravno moč.
(2) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz
tretjega odstavka 59. člena tega zakona, se smejo izvršiti
nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.
(3) V postopku, ki teče po potrditvi prisilne poravnave proti
dolžniku zaradi izplačila terjatve upnika iz tretjega odstavka
59. člena tega zakona, ugotovi sodišče ali drug pristojni
organ, obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku plačilo
v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave.
65. člen
Zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave oziroma o zavrnitvi
predloga za prisilno poravnavo se lahko pritožijo dolžnik,
upniki in drugi, ki imajo za to pravni interes.
3.7. Izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave
66. člen

(2) Odločba, s katero se razveljavi potrjena prisilna poravnava,
nima pravnega učinka za obveznosti iz prevzetega poroštva.
3.9. Vpisi v registre

69. člen
(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne poravnave, sklep o začetku postopka prisilne poravnave, sklep
o ustavitvi postopka prisilne poravnave, sklep o zavrnitvi
prisilne poravnave ter sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(2) Registrsko sodišče pri poznejšem vpisu hkrati vpiše tudi
izbris predhodnega vpisa.
3.10. Stroški postopka prisilne poravnave
70. člen
(1) Vsak udeleženec v postopku prisilne poravnave nosi svoje
stroške.
(2) Stroške iz tretjega odstavka 18. člena in prvega odstavka
19. člena tega zakona nosi dolžnik.
(3) Ne glede na izid postopka mora udeleženec povrniti drugim udeležencem stroške, ki jim jih je povzročil po svoji krivdi
ali po naključju, ki se mu je zgodilo.
3.11. Uporaba pravil o stečaju
71. člen

(1) Če dolžnik ni popolnoma izpolnil obveznosti iz potrjene
prisilne poravnave, upniki, ki so poplačani v skladu s potrjeno
prisilno poravnavo, niso dolžni vrniti tistega, kar so prejeli.

(1) Za postopek prisilne poravnave se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o stečajnem postopku, če ni v poglavju
o prisilni poravnavi drugače določeno.

(2) Terjatve upnikov iz prvega odstavka tega člena se štejejo
za popolnoma plačane, če so plačani zneski, ugotovljeni
v potrjeni prisilni poravnavi.

(2) Za postopek prisilne poravnave se ne uporabljajo določbe
o izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju.

(3) Upniki, ki so delno poplačani glede na potrjeno prisilno
poravnavo, prijavijo v stečajnem postopku celotno terjatev,
zmanjšano za odstotek, za katerega se šteje, da so bili zanj
poplačani na podlagi potrjene prisilne poravnave.

4. STEČAJNI POSTOPEK

(4) Upniki, ki niso bili niti delno poplačani glede na potrjeno
prisilno poravnavo, prijavijo terjatve v stečajnem postopku
v polnem znesku, do katerega bi imeli pravico, če prisilna
poravnava ne bi bila potrjena.
3.8. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave
67. člen
(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
potrjene prisilne poravnave, lahko v 6 mesecih po poteku roka
za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnalnega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi.

4.1. Organi stečajnega postopka
72. člen
Organi stečajnega postopka so: stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški odbor.
73. člen
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden
predsednik senata.
74. člen
(1) Stečajni senat:
1/ odloča o začetku stečajnega postopka,
21 odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov zoper
odredbe predsednika stečajnega senata,

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se sme vložiti, če
lahko dolžnik iz svojih sredstev poravna terjatve upnikov
v celoti, ne da bi se s tem zmanjšala njegova sposobnost, da
redno izpolnjuje obveznosti do upnikov.

3/ določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim postopkom,

(3) V sklepu, s katerim se razveljavi potrjena prisilna poravnava, določi poravnalni senat rok, ki ne sme biti daljši od
snega leta, v katerem mora dolžnik upnikom izplačati neizplačani del terjatev.

5/ postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja,

(4) Pritožba zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena zadrži
izvršitev sklepa.
68. člen
0) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
Potrjene prisilne poravnave, lahko v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave s tožbo zahteva, naj
se potrjena prisilna poravnava razveljavi, če je bil sprejeta na
9oljufiv način.
Poročevalec

4/ potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa
nagrado za delo stečajnega upravitelja,
6/ potrjuje osnutek glavne razdelitve in izda sklep o glavni
razdelitvi stečajne mase,
7/ izda sklep o zaključku stečajnega postopka,
61 opravlja tudi drugo delo, ki ga določa ta zakon.
(2) Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti, na ugovor ali
predlog spremeni odločitve predsednika stečajnega senata
ali stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite ali
nesmotrne.
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o 75. člen
(1) Predsednik stečajnega senata je pristojen za vsa vprašanja
v zvezi z izvedbo stečajnega postopka, če ni po tem zakonu
določena pristojnost stečajnega senata.
(2) Predsednik stečajnega senata nadzoruje poslovanje stečajnega upravitelja.
(3) Predsednik stečajnega senata daje stečajnemu upravitelju
navodila, ki so zanj obvezna.
76. člen
Zoper odredbo predsednika stečajnega senata lahko vložijo
stečajni upravitelj, upniški odbor oziroma upniki v 3 dneh po
prejemu odredbe ugovor pri stečajnemu senatu.
77. člen
(1) Stečajni upravitelj se postavi s sklepom o začetku stečajnega postopka.
(2) Zoper sklep o postavitvi stečajnega upravitelja je dovoljen
ugovor.
(3) O ugovoru iz drugega odstavka tega člena odloča stečajni
senat. Zoper odločbo o ugovoru ni pritožbe.
(4) Ob prevzemu dolžnosti poda stečajni upravitelj pred predsednikom stečajnega senata izjavo, da bo vestno opravljal
svojo dolžnost.
78. člen
Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in poštenost ni mogoče dvomiti.
79. člen
(1) Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja in
lastnika v skladu s potrebami stečajnega postopka, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
(2) Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa.
(3) Če je dolžnik podjetnik posameznik, stečajni upravitelj
zastopa dolžnika in vodi samo tiste njegove posle, ki se
nanašajo na premoženje, ki gre v stečajno maso.
(4) Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem senatu
zoper navodila predsednika stečajnega senata, če pa ne gre
za posebno nujno stvar, lahko tudi odloži izvršitev odredbe
predsednika stečajnega senata, dokler o tem ne odloči stečajni senat.

8/ sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bilance,
9/ sestaviti osnutek poznejše razdelitve.
(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v stečajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečajnega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni
upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo.
81. člen
Stečajni upravitelj daje pisna poročila o poteku stečajnega
postopka in o stanju stečajne mase, in sicer enkrat vsake tri
mesece ali kadar to zahteva predsednik stečajnega senata
oziroma stečajni senat ali upniški odbor.
82. člen
(1) Stečajni senat sme na predlog predsednika stečajnega
senata, upniškega odbora, zainteresiranih oseb ali "po uradni
dolžnosti odstaviti stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje
svojih dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi.
(2) Zoper sklep o odstavitvi ima stečajni upravitelj pravico do
ugovora, o katerem dokončno odloči stečajni senat.
(3) Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno zahtevo.
83. člen
(1) Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stroškov in do nagrade za delo.
(2) O povračilu nujnih stroškov lahko stečajni senat odloča
med postopkom, o nagradi pa ob zaključku stečajnega
postopka. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača stečainemu upravitelju akontacija nagrade za delo.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje izda predpis o merilih
za določanje nagrade in izplačevanju akontacij stečajnemu
upravitelju, pri čemer mora upoštevati interes hitrosti izvedbe
in čimmanjših stroškov stečajnega postopka.
84. člen
(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku,
sme stečajni senat ustanoviti upniški odbor.

80. člen
(1) Stečajni upravitelj mora zlasti:

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skup;1
nega zneska terjatev vseh upnikov, mora ustanoviti stečajn
senat upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna aH
če bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega
postopka.
85. člen

1/ ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečajnega postopka,

(1) Število članov upniškega odbora določi stečajni senat in
mora biti liho.

21 sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom
stroškov in terminskim planom,

(2) Če je upnikov manj kot pet, izvršujejo pooblastila upniškega odbora vsi upniki.

3/ sestaviti komisijo za inventuro,
Al sestaviti začetno stečajno bilanco,
SI skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega
dolžnika,
6/ skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika.
7/ vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso,
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(3) Eden od članov upniškega odbora, če je ta ustanovljen, I®
tudi predstavnik sveta delavcev oziroma delavski zaupnik.
86. člen
(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma navoll,v
P^efJ}
naroku za preizkus terjatev. (2) Pravico udeležbe pri
0
članov upniškega odbora imajo upniki, katerih terjatve
v celoti ali deloma ugotovljene, ter upniki, katerih terjatve
v celoti prerekane, stečajni senat pa spozna, da so ti svoi
terjatve izkazali za verjetne.
poročevalk

(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino)
skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo
zahtevo brez volitev v upniški odbor.
(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati
tudi tisti, ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom.
87. člen
(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje
predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti ali na predlog stečajnega upravitelja ali večine članov upniškega
odbora. Seje vodi eden izmed članov upniškega odbora, ki ga
izvolijo njegovi člani.
(2) Na sejah upniškega odbora sta navzoča predsednik stečajnega senata in stečajni upravitelj, vendar brez glasovalne
pravice.
(3) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, če
je izid glasovanja neodločen, pa odloči predsednik stečajnega senata.
88. člen
(1) Upniški odbor:
1/ obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase,
2/ ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj,
3/ ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata
zoper delo stečajnega upravitelja in pri stečajnem senatu
zoper delo predsednika stečajnega senata,

91. člen
Predlagatelj mora izkazati za verjeten obstoj stečajnega
razloga iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
92. člen
(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega
senata drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogu
izjaviti v roku 15 dni.
(2) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena izjavi, da
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje,
da je stečajni razlog podan.
(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ugovarja,
da ni razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere predsednik stečajnega senata podatke za oceno ali je podan
stečajni razlog (na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za
dolžnika opravlja plačilni promet, s postavitvijo izvedenca in
na drug primeren način).
93. člen
(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni
senat za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka.
(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni
senat odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil
dan.
(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka.
94. člen

4/ predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje
novega stečajnega upravitelja,

(1) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti,
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na
oglasno desko sodišča.

5/ daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžnikovega premoženja,

(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega
postopka, stečajni senat ustavi postopek.

6/ daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem
začetih poslov in sklepanjem novih poslov,

(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka
ugotovi, da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne
predlog za začetek stečajnega postopka.

7/ daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri,
8/ opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon.

95. člen

(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati
o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase.

(1) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na
predlog upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika,
z začasno odredbo:

89. člen

1/ omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje
pravnih poslov,

(1) O povračilu nujnih stroškov članom upniškega odbora
odloča predsednik stečajnega senata.

21 odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izplačil izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo.

(2) Povračilo iz prvega odstavka tega člena se všteje med
stroške stečajnega postopka.

3/ določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev
organov dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi
sredstvi.

4.2. Uvedba stečajnega postopka

(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1/ in 3/ točke
prejšnjega odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz
2/ točke prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja
za dolžnika posle plačilnega prometa.

90. člen
(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pisnega predloga.
(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni
družbenik.
(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če
2 verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če
dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za poravnavo te terjatve.
Poročevalec

(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz
prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti.
96. člen
(1) Lastniki, člani organov upravljanja dolžnika, direktor in
drugi delavci dolžnika, ne glede na to ali jim je funkcija
oziroma delo pri dolžniku prenehalo, ter samostojni podjet19

nik, morajo dati predsedniku stečajnega senata vse potrebne
podatke in obvestila ter mu izročiti listine, ki se nanašajo na
stečajnega dolžnika.
(2) Dolžnost dati podatke in izročiti listine iz prvega odstavka
tega člena se obravnava po predpisih o dolžnosti pričevanja.
4.3. Začetek stečajnega postopka
97. člen
(1) Ko zbere predsednik stečajnega senata podatke iz tretjega
odstavka 92. člena tega zakona o obstoju stečajnega razloga,
razpiše narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek
stečajnega postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika
in po potrebi izvedenca ter priče.
(2) Na naroku, najpozneje pa v treh dneh po njem, izda
stečajni senat sklep, s katerim začne stečajni postopek nad
dolžnikom ali s katerim zavrne predlog za začetek stečajnega
postopka.
(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega
postopka odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale
stroške.
(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolžnik ali v primeru iz drugega odstavka 92. člena tega zakona.

postopka. Upnik ima pravicp do povrnitve predujma po pravilih o stroških stečajnega postopka.
101. člen
(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki
z oklicem.
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku stečajnega postopka.
(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagatelju in dolžniku.
102. člen
Oklic o začetku stečajnega postopka navaja:
1/ ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega postopka,
2/ izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka,
3/ firmo in sedež dolžnika,
4/ ime stečajnega upravitelja,

(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, pritožiti tudi lastnik.

51 poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če svojih terjatev niso
prijavili v postopku prisilne poravnave.

(6) Pritožba iz petega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve
sklepa o začetku stečajnega postopka.

6/ kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev,

98. člen
Brez preizkusa ali obstoji stečajni razlog se začne stečajni
postopek kadar to predlaga likvidacijski upravitelj ali v primeru iz drugega odstavka 34. člena in 57. člena tega zakona.
99. člen
(1) Če stečajni senat ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka ali
da je neznatne vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni postopek začne in ga takoj zaključi.
(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep,
s katerim stečajni postopek zaključi.
(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(5) Premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega
postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom določenemu državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na
katerega območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obveznosti.

7/ poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
8/ dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča.
4.4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
4.4.1. Kda| nastopijo pravne posledice
103. člen
(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.
(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je bil stečajni
postopek znova začet, nastanejo pravne posledice stečajnega
postopka z dnem, ko je bil prvi sklep nabit na oglasno desko
sodišča.
104. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna
masa.
(2) V stečajno maso dolžnika, ki je pravna oseba, gre vse
premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega
postopka, ali ga pridobi do zaključka stečajnega postopka in
premoženje osebno odgovornega družbenika.

(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaže, da
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno
premoženje v stečajno maso.

(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po1"
2., 7. in 8. točki prvega odstavka 71. člena in 92. členu zakona
o izvršilnem postopku. V takšnem primeru lahko upniki pre°'
lagajo izdajo začasne odredbe smiselno 95. členu tega zakona.

(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem,
ki ga določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe

(4) V stečajno maso dolžnika, ki je podjetnik posameznik, Q,e
vse premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega

100. člen
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postopka, razen stvari in prejemkov iz tretjega odstavka tega
člena.

stila ta organizacijane sme izvrševati nobenih plačil iz dolžnikovih računov.

4.4.2. Prenos pooblastil na stečajnega upravitelja
105. člen

4.4.7. Izvršbe in zavarovanja

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo pooblastila poslovodnega organa, zastopnika ter organov upravljanja dolžnika in preidejo na stečajnega upravitelja.
(2) Če je stečajni dolžnik podjetnik posameznik, preidejo na
stečajnega upravitelja pooblastila iz prvega odstavka tega
člena v mejah poslov iz tretjega odstavka 79. člena tega
zakona.
4.4.3. Delovna razmerja
106. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna
razmerja dolžnikovih delavcev.
(2) Stečajni upravitelj mora o prenehanju delovnega razmerja
dolžnikovih delavcev zaradi uveljavljanja njihovih pravic
obvestiti pristojni organ za zaposlovanje.
107. člen
(1) Stečajni upravitelj lahko za izvršitev nalog iz prvega
odstavka 80. člena tega zakona sklene v soglasju s predsednikom stečajnega senata s potrebnim številom delavcev
delovna razmerja za določen čas, le izjemoma za posamezne
primere pa tudi pogodbe o delu v skladu s predpisi, ki urejajo
delovna razmerja ter za vodenje sodnih ter upravnih postopkov pooblasti odvetnike.
(2) Izdatki iz prvega odstavka tega člena ter nagrade odvetnikom se vštejejo v stroške stečajnega postopka.
4.4.4. Uvajanje stečajnega upravitelja v dolžnost
108. člen
(1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v najkrajšem času uvede v delo.
(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovodsko evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi
začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na
dan začetka stečajnega postopka.
(3) če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance ugotovi, da
je dejanska vrednost dolžnikovega premoženja manjša od
vrednosti, izkazane v knjigovodstvu, sme stečajni senat na
predlog stečajnega upravitelja izdati sklep, da se odpišejo
razlike v vrednostih po stanju na dan začetka stečajnega
Postopka in neizterljive terjatve.
(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva
"inenje upniškega odbora, če je bil ustanovljen.
4.4.5. Dolžnikovi računi
109. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ugasnejo dolžnikovi
računi in prenehajo pravice tistih, ki so bili pooblaščeni za
razpolaganje z dolžnikovim premoženjem.
(2) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa, odpre na zahtevo stečajnega upravitelja nov račun,
Prek katerega se bo opravljalo poslovanje dolžnika.
(3) Denarna sredstva z dolžnikovih ugaslih računov se prene8jo na nov račun.
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111. člen
(1) Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti
zoper dolžnika ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za
poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov ali
verodostojna listina.
(2) Postopki za zavarovanje in izvršbo iz prvega odstavka tega
člena, ki so v teku, se prekinejo.
(3) Vpisi v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po
dnevu začetka stečajnega postopka, če so bili pogoji za
vknjižbo izpolnjeni ter predlog za vpis vložen pred začetkom
stečajnega postopka.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne
naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne
za obveznosti plačevanja takse za dejanja dolžnika med tem
postopkom.
4.4.8. Terjatve upnikov
112. člen
(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka stečajnega postopka štejejo za
dospele.
(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka stečajnega postopka.
(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka stečajnega postopka.
113. člen
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za
čas od dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi
terjatev zapadla. Od tako zmanjšane terjatve tečejo obresti
v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka stečajnega postopka do zapadlosti.
4.4.9. Obresti
114. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obresti od terjatev proti dolžniku.
(2) Od terjatev iz 112. člena tega zakona tečejo od začetka
stečajnega postopka zakonite zamudne obresti, od terjatev iz
113. člena tega zakona pa tečejo zakonite zamudne obresti od
dneva, ko bi terjatev zapadla.
4.4.10. Zastaranje terjatev
115. člen
(1) S prijavo terjatve v stečajno maso se pretrga zastaranje
terjatev proti dolžniku.
(2) Zastaranje terjatev dolžnika proti njegovim dolžnikom ne
teče leto dni, računano od dneva začetka stečajnega postopka.
4.4.11. Pogojne terjatve
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(1) Upniku s terjatvijo, ki je povezana z odložnim ali razveznim
pogojem, se zagotovijo ustrezna sredstva iz stečajne mase.
(2) Če odložni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve stečajne mase, taka terjatev ugasne, zagotovljena sredstva pa se
razporedijo med druge upnike.
(3) Če razvezni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve
stečajne mase, se tak pogoj šteje za nezapisan.
4.4.12. Pobot terjatev
117. člen
(1) V stečajnem postopku je dovoljen pobot terjatve upnika
z nasprotno terjatvijo dolžnika.
(2) Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva začetka stečajnega
postopka pobotati, veljajo za pobotane in se ne prijavijo
v stečajno maso.
(3) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka stečajnega postopka že niso dospele, ter terjatve
ali nasprotne terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.
(4) Pobotati je mogoče tudi pogojne terjatve, če to dovoli
stečajni senat. Za pobot pogojnih terjatev sme odrediti stečajni senat pogoj, da položi upnik zavarovanje.
(5) Upniki, katerih terjatve so pobotane, morajo obvestiti
o pobotu stečajnega upravitelja. Če upnik ne obvesti stečajnega upravitelja, odgovarja za škodo in stroške.
118. člen
Pobot ni dovoljen, če je bila terjatev odstopljena (cedirana)
upniku v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečajnega postopka, upnik pa je vedel ali bi moral vedeti, da je
postal dolžnik plačilno nesposoben ali da je proti njemu
predlagan začetek stečajnega postopka oziroma postopek
prisilne poravnave.
119. člen
Terjatev proti dolžniku, ki so nastale pred dnem začetka
stečajnega postopka, ni mogoče pobotati s terjatvijo , ki je
nastala po začetku tega postopka.
4.4.13. Obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred
začetkom stečajnega postopka
120. člen
Začetek stečajnega postopka nima pravnih posledic za terjatev stečajnega upnika, ki izvira iz obojestransko odplačne
pogodbe, če niti stečajni dolžnik niti stečajni upnik nista
izpolnila obveznosti iz te pogodbe ali obveznosti iz te
pogodbe nobeden od njiju ni v celoti izpolnil.
121. člen
(1) Če v času do začetka stečajnega postopka niti stečajni
dolžnik niti druga pogodbena stranka obojestransko
odplačne pogodbe nista izpolnila svoje pogodbene obveznosti ali je ni nobeden od njiju v celoti izpolnil, lahko stečajni
upravitelj bodisi izpolni pogodbo in zahteva izpolnitev od
druge stranke ali odstopi od pogodbe. Od pogodbe lahko
odstopi v treh mesecih po začetku stečajnega postopka.

(4) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti pogodbo,
sme odkloniti izpolnitev, dokler je ne izpolni dolžnik ali dokler
ji dolžnik ne da zavarovanja.
(5) Druga pogodbena stranka ne more zahtevati izršitve fiksnih pogodb, če pada izročilni rok v čas po dnevu začetka
stečajnega postopka, pač pa lahko zahteva odškodnino kot
stečajni upnik.
(6) Odškodnina, ki jo je treba povrniti po petem odstavku tega
člena, je enaka razliki med pogodbeno kupno in prodajno
ceno za blago in srednjo tržno ceno, ki bi jo imelo tako blago
v kraju izpolnitve pogodbe na dan, ki je v pogodbi določen kot
dan izročitve blaga.
122. člen
(1) Pogodbe o zakupu sme stečajni upravitelj odpovedati ne
glede na zakonske ali pogodbene roke, in sicer vsakega
prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni.
(2) Odpoved pogodbe o zakupu po prvem odstavku tega člena
ne posega v pravico druge pogodbene stranke do odškodnine, ki jo ta uveljavlja kot stečajni upnik.
4.4.14. Nalogi In ponudbe
123. člen
(1) Nalog, ki ga je izdal ali prevzel dolžnik, izgubi veljavnost
z dnem začetka stečajnega postopka.
(2) Ponudbe, dane dolžniku, ali ponudbe, ki jih je dal dolžnik,
izgubijo veljavo z dnem začetka stečajnega postopka, če do
dneva začetka tega postopka niso bile sprejete.
4.4.15. Zasledovalna pravica
124. člen
(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti izplačana, sme
zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo pred dnem začetka
stečajnega postopka poslano iz drugega kraja dolžniku, do
dneva začetka tega postopka pa še ni prispelo v namembni
kraj oziroma če ga do tega dneva dolžnik še ni prevzel (v
nadaljnjem besedilu: zasledovalna pravica).
(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar za nakup blaga.
(3) Če je dolžnik blago, ki je prispelo v namembni kraj pred
dnem začetka stečajnega postopka, prevzel samo v hrambo,
prodajalec nima zasledovalne pravice, ima pa pravico, da
glede njega po redni poti uveljavi svoje pravice kot izločitveni
upnik.
4.4.16. Izpodbijanje pravnih dejanj
125. člen
(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za
posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim
je prišel posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje
ugodnosti upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je
bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo
slabo ekonomsko - finančno stanje.

(2) Druga pogodbena stranka lahko pred iztekom roka iz
prvega odstavka tega člena zahteva, da se stečajni upravitelj
v primernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati
v veljavi ali pa od nje odstopa. Če stečajni upravitelj ničesar
ne izjavi, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

(2) S pravnim dejanjem iz prvega odstavka tega člena jo
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik
izgubil kakšno materialno pravico ali je zanj nastala kakšna
materialna obveznost.

(3) Če stečajni upravitelj odstopi od pogodbe, lahko zahteva
druga pogodbena stranka odškodnino kot stečajni upnik.

(3) Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je
bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v korist posameznega upnika, katerega terjatev proti dolžniku je obstajala že
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preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje, in je upnik
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel
kot stečajni upnik v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno, ali
pridobil položaj ločitvenega upnika v stečajnem postopku.

(4) Pravno dejanje iz 125. oziroma 126. člena tega zakona
lahko upniki in stečajni upravitelj izpodbijajo tudi z uveljavljanjem ugovora v sodnem ali upravnem postopku brez časovne
omejitve iz prvega odstavka tega člena.

(4) Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno
pravno dejanje iz prvega odstavka tega člena vedel ali bi
moral vedeti, za dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno
stanje:

130. člen

1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je
prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen;
2/ če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega
postopka oziroma predloga za začetek postopka za prisilno
poravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen prej,
ali v času po vložitvi tega predloga.
126. člen
(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka, če je oseba, v korist
katere je bilo storjeno, zaradi izpodbijanega pravnega dejanja
prejela dolžnikovo premoženje brezplačno ali za neznatno
plačilo.
(2) S pravnim dejanjem je po prvem odstavku tega člena
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik
izgubil kakšno materialno pravico ali s katero je zanj nastala
kakšna materialna obveznost.
127. člen
Ni mogoče izpodbijati:
1/ pravnih dejanj iz 31. člena tega zakona, ki jih je storil
dolžnik v okviru tekočega poslovanja, in poslov, ki jih je
opravil z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave;
2/ pravnih dejanj, ki jih stori dolžnik zaradi izvršitve sklenjene
prisilne poravnave;
3/ pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih stori dolžnik po
sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih poslov, ki so lahko
v škodo upnikom;
4/ izplačil za menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa proti
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem.

(1) Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je
izpodbito pravno dejanje brez učinka proti stečajni masi.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je oseba, v korist
katere je bilo dejanje storjeno, dolžna vrniti v stečajno maso
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila zaradi izpodbitega
pravnega dejanja, po splošnih pravilih o vračanju neupravičeno pridobljenega.
4.4.17. Ločitvene In Izločitvene pravice
131. člen
(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice).
(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem
v zadnjih dveh mesecih pred dnem začetka stečajnega
postopka, nehajo veljati.
(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni postopek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega
zakona.
(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena
z izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, se
izvršba nadaljuje na podlagi sklepa stečajnega senata iz četrtega odstavka 143. člena tega zakona.
132. člen
(1) Če del premoženja dolžnika, na katerem je pridobljena
ločitvena pravica (posebna stečajna masa), ne zadošča, da bi
se iz njega plačala celotna terjatev ločitvenega upnika, ima
ločitveni upnik pravico uveljaviti neplačani del svoje terjatve
kot stečajni upnik.
(2) Presežek, ki ostane po plačilu terjatve ločitvenega upnika
iz posebne stečajne mase, gre v razdelitveno maso.
4.4.18. Dokončanje nujnih poslov

128. člen

133. člen

(1) Pravna dejanja iz 125. in 126. člena tega zakona je mogoče
izpodbijati tudi v primeru, če je o pravici osebe, v korist katere
je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno, že odločeno
z odločbo, ki je ali lahko postane izvršilni naslov.

(1) Med stečajnim postopkom se končajo samo tisti začeti
posli, ki jih je nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanjšanje stečajne mase, če se z dokončevanjem teh poslov ne
zavleče vnovčenje stečajne mase.

(2) Če je zahtevi za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno,
Preneha učinek izvršilnega naslova proti stečajni masi.

(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in
po predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta ustanovljen, kateri posli veljajo za nujne po prvem odstavku tega
člena.

129. člen
0) Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih
Mesecih od dneva objave začetka stečajnega postopka
•Uradnem listu Republike Slovenije, ali do glavnega razdelilnega naroka, če je razdelitveni narok opravljen pred izte°m šestih mesecev od dneva začetka stečajnega postopka.
iz
prvega odstavka tega člena se vloži proti osebi,
Korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno.

nih^!e?ain' uPravi,elj sme vložiti tožbo za izpodbijanje pravnata
s3"1© z dovoljenjem predsednika stečajnega sePoročevalec

134. člen
Med stečajnim postopkom se smejo nove pogodbe sklepati
samo, da se vnovči dolžnikovo premoženje.
4.4.19. Nadaljevanje proizvodnje in tekočih poslov v stečaju
135. člen
(1) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme
stečajni dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati
s proizvodnjo in opravljanjem drugih tekočih poslov, pod
pogojem:
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1/ da stečajni upravitelj vloži predlog za prisilno poravnavo, ali
2/ da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje
stečajnega dolžnika kot pravne osebe, iz katerega izhaja, da
bi se zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečajnega dolžnika kot pravne osebe.
(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na
predlog stečajnega upravitelja in po predhodnem mnenju
upniškega odbora, če je ta ustanovljen.
(3) V primeru iz 2/ točke prvega odstavka tega člena določi
stečajni senat s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, rok v katerem
mora stečajni upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika
kot pravne osebe. Z navedenim sklepom imenuje stečajni
senat tudi upniški odbor po pravilih o imenovanju upniškega
odbora v postopku prisilne poravnave, če ta še ni ustanovljen.
(4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in
obremeniti premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva
ali avale samo z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni
senat lahko poveže s svojim soglasjem tudi sklepanje drugih
pogodb v zvezi z nadaljevanjem proizvodnje in opravljanjem
tekočih poslov.
(5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečajnemu senatu mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora
predložiti ažurirane mesečne bilance stanja, izkaz uspeha in
izkaz gotovinskih tokov.
(6) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj skleniti
delovno razmerja za določen čas s potrebnim številom delavcem.
136. člen
Terjatve upnikov, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov iz
133., 134. in 135. člena tega zakona so stroški stečajnega
postopka.

(5) Sporočilo upnika iz petega odstavka 117. člena tega
zakona se šteje kot priglasitev upnikove terjatve, če stečajni
upravitelj prereka upnikovo pobotno terjatev.
(6) Ločitveni upniki navedejo v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek,
do katerega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico.
(7) Izločitveni upniki navedejo v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek.
(8) Predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki
vložijo po poteku roka iz prvega ali drugega odstavka tega
člena.
138. člen
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne
poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
139. člen
(1) Solidarni sodolžniki in poroki dolžnika lahko kot stečajni
upniki zahtevajo, da se jim vrne, kar so plačali za dolžnika
pred dnem začetka stečajnega postopka ali po njem, če imajo
regresno pravico proti dolžniku.
(2) Solidarni sodolžniki in poroki lahko tudi zahtevajo, da se
jim do dokončne razdelitve zavaruje znesek, ki ga bodo plačali za dolžnika, v sorazmerju z zneskom, ki bi jim pripadal kot
stečajnim upnikom (prvi in drugi odstavek 116. člena tega
zakona).
140. člen
Upnik, kateremu odgovarja za isto terjatev več solidarnih
dolžnikov, sme prijaviti, dokler ni popolnoma poplačan, to
terjatev v stečajnem postopku vsakega solidarnega dolžnika
v celotnem znesku.
4.5.1. Preizkušanje prijavljenih terjatev
141. člen
(1) Prijavljene terjatve upnikov se preizkusijo na naroku za
preizkus terjatev.

137. člen

(2) Naroka za preizkus terjatev se udeležijo; stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, ki lahko dajo
glede na delo, ki so ga opravljali pri dolžniku ali za dolžnika,
podatke o obstoju in višini prijavljenih terjatev.

(1) Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(3) Narok za preizkus terjatev se opravi, tudi če na njem niso
navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, bili pa so v redu
povabljeni.

4.5. Prijavljanje terjatev

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena prijavijo upniki
1/ terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe v 30 dneh
od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja,
da odstopa od pogodbe;
2/ terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja v 30
dneh od pravnomočnosti odločbe.
(3) Upniki prijavljajo terjatve pisno in morajo v prijavi navesti:
1/ firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali
bivališče upnika;
2/ pravno podlago in znesek terjatve;
3/ številko žiro računa ali drugega računa upnika, če ga ima.
(4) Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa.
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142. člen
(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Stečajni upravitelj
lahko pripravi pred narokom seznam prijavljenih terjatev,
v katerem navede, katere izmed prijavljenih terjatev priznava
in katere prereka.
(2) Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve.
(3) Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so
navzoči na naroku.
(4) Stečajni senat lahko dovoli, da se stečajni upravitelj izjavi
o posamezni pravočasno prijavljeni terjatvi šele na poznejšem
naroku za preizkus terjatev.
143. člen
(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni izločitveni
poročevalec

oziroma ločitveni pravici določno izjaviti, ali jo priznava ali
prereka.
(2) Upniki smejo prerekati prijavljene izločitvene oziroma ločitvene pravice.
(3) Če stečajni upravitelj izjavi, da priznava izločitveno pravico
in te pravice ne prereka nobeden izmed upnikov, izda stečajni
senat sklep, s katerim stečajnemu dolžniku naloži, da izroči
upniku del premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, če o takšnem zahtevku še ni bilo odločeno
s pravnomočno odločbo. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni
naslov.
(4) Če stečajni upravitelj prizna tako terjatev kot tudi pravico
do ločenega poplačila te terjatve iz dela dolžnikovega premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica in ni niti terjatve
niti ločitvene pravice prerekal nobeden izmed upnikov, izda
stečajni senat sklep iz četrtega odstavka 131. člena tega
zakona oziroma sklep, s katerim ugotovi obstoj terjatve in
naloži stečajnemu dolžniku plačilo ugotovljene terjatve iz
dela premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica. Sklep
iz prejšnjega stavka je izvršilni naslov.
(5) Če stečajni upravitelj ali kateri izmed upnikov prereka
izločitveno oziroma ločitveno pravico, ki je nastala z vpisom
v zemljiško knjigo, ali je izločitveni oziroma ločitveni upnik za
to pravico že pridobil izvršilni naslov, napoti stečajni senat
stečajnega upravitelja oziroma upnika, ki je pravico prerekal,
da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa pravdo zaradi
ugotovitve neobstoja prerekane pravice. V vseh ostalih primerih napoti stečajni senat ločitvenega in izločitvenega upnika,
da v enakem roku svojo pravico uveljavi v pravdnem postopku.
(6) Če stečajni upravitelj ali upnik iz prvega stavka petega
odstavka tega člena ni začel postopka v predpisanem roku, se
Šteje, da je izločitvena oziroma ločitvena pravica priznana, in
izda stečajni senat na predlog izločitvenega oziroma ločitvenega upnika sklep iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega
člena.
144. člen
(1) Stečajni senat s sklepom napoti upnika, čigar terjatev je
prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa
Postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev
prerekane terjatve.
(2)
Če upnik iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka
v
predpisanem roku, se njegova terjatev ne upošteva pri
razdelitvi stečajne mase.
(3)
če stečajni upravitelj ali drug upnik prereka terjatev
u
Pnika, ki je za to terjatev že pridobil izvršilni naslov, napoti
stečajni senat tistega, ki terjatev prereka, da začne v 15 dneh
°d dneva vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim
organom za ugotovitev, da prerekana terjatev ne obstoji.
(4) Če stečajni upravitelj ali upnik iz tretjega odstavka tega
člena ni začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je
rjatev ugotovljena.

4.6. Prodaja dolžnika
146. člen
(1) Stečajni senat sme potem, ko je priskrbel mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega upravitelja,
odločiti na podlagi ocene oziroma izvedenskega mnenja, da
se dolžnik proda kot pravna oseba.
(2) Dolžnik kot pravna oseba se proda praviloma na javni
dražbi ali z z zbiranjem ponudb.
(3) Prodaja dolžnika kot pravne osebe se sme odrediti samo
pod pogojem, da se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za
poplačilo upnikov.
(4) Pogodbo o prodaji dolžnika kot pravne osebe sklene
stečajni upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika.
147. člen
(1) Stečajni senat odredi izročitev prodane pravne osebe
kupcu, ko kupec plača kupnino.
(2) Stečajni senat sme odrediti izročitev prodane pravne
osebe kupcu pred plačilom kupnine, če izroči kupec nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv ali da drugo ustrezno
zavarovanje za plačilo kupnine.
(3) Sredstva od prodaje dolžnika gredo v stečajno maso.
(4) Po plačilu kupnine stečajni senat ustavi stečajni postopek
zoper prodano pravno osebo, nadaljuje pa ga zoper stečajno
maso, iz katere se poplačajo upniki.
(5) Za terjatve proti dolžniku, ki so nastale do izročitve prodane pravne osebe kupcu, ne dolžnik ne njegov kupec upnikom ne odgovarjata.
(6) Prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitvene
pravice.
(7) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi po prodaji dolžnika kot
pravne osebe. Te pravice prenehajo v tistem obsegu, v katerem bodo uveljavljene v nadaljevanem stečajnem postopku
po četrtem odstavku tega člena.
(8) Odločbe o prenehanju delovnega razmerja delavcev ostanejo v veljavi (prvi odstavek 106. člena). Pri razpisu za nova
delovna mesta po prodaji dolžnika kot pravne osebe, imajo
delavci, ki jim je zaradi začetka stečajnega postopka prenehalo delovno razmerje pri dolžniku in ki do dneva razpisa niso
dobili nove zaposlitve, prednost pri zaposlitvi, če izpolnjujejo
razpisne pogoje.
148. člen
(1) Če ni v poglavju o prodaji dolžnika drugače določeno, se
za prodajo uporabljajo določbe o vnovčenju dolžnikovega
premoženja.
4.7. Vnovčevanle dolžnikovega premoženja

,Q
5

J ) Upnik, ki je začel postopek po prvem in tretjem odstavku
tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če tega ne
s
'°ri, upnik odgovorja za škodo, ki jo opustitev povzroči.
145. člen
jle1) Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 144. člena
ga zakona so stroški stečajnega postopka, če je stečajni
u
Pravitelj neutemeljeno prerekal terjatev.
(2) Stečajni senat lahko odredi, da plača stroške iz prvega
•^stavka tega člena stečajni upravitelj, če je ta iz objestnosti
Prerekal terjatev ali če je tako vodil postopek.
Poročevalec

149. člen
(1) Dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso, se proda
praviloma na javni dražbi.
(2) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi drugačen način
prodaje (z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo), če ni
v zakonu drugače določeno.
(3) O prodaji dolžnikovega premoženja se obvestijo tisti, ki
imajo predkupno pravico.
(4) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno pravico in pravočasno začel DostoDek iz drugega stavka petega
25

odstavka 143. člena tega zakona, stečajni upravitelj ne more
prodati dela premoženja, na katerem upnik uveljavlja izločitveno pravico, dokler ni pravnomočno zavrnjen upnikov izločitveni zahtevek.
150. člen
(1) Premoženje oziroma del premoženja, ki tvori v proizvodnem procesu funkcionalno celoto (naprave ipd.), se proda
praviloma na javni dražbi, in sicer predvsem kot celota
s stavbo in zemljiščem, če to ni mogoče, pa brez stavbe in
zemljišča.
(2) Predkupno pravico glede stavbe, namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, in
stvari, vgrajenih v take stavbe, ter stvari, ki so neposredno
namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in
socialno varstvo, imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje take dejavnosti.

154. člen
(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod
nadzorstvom predsednika stečajnega senata.
(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi
na oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice
večje vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem
tisku, in sicer najmanj 8 dni pred prodajo.
(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg
podatkov iz prvega odstavka 152. člena tega zakona tudi čas,
v katerem si je predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in
kraj prodaje.
(4) Po opravljeni javni dražbi oziroma zaključenem postopku
za zbiranje ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo
ceno oziroma druge najugodnejše pogoje.

151. člen

155. člen

(1) Pred dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih
oceni dejanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet prodaje.

(1) S plačilom kupnine prenehajo vse zastavne pravice in
realna bremena, ki so obstajala na prodani stvari oziroma
pravici.

(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečajnega upravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen.

(2) Iz kupnine se najprej poplačajo ločitveni upniki, katerih
terjatve in ločitvene pravice so priznane.

(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti.

(3) Če je posamezni ločitveni upnik v stečajnem postopku
pravočasno prijavil tako terjatev kot ločitveno pravico na
prodani stvari, in je bodisi terjatev ali ločitvena pravica prerekana, se iz kupnine v zavarovanje izplačila izloči ustrezen del
smiselno 159. členu tega zakona do pravnomočne odločitve
v postopku iz petega odstavka 143. člena tega zakona.

(4) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz tretjega odstavka tega
člena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni.
(5) Če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari oziroma
pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic
občutneje spremeni, se določi njihova nova cena.

156. člen

152. člen

Določbe splošnih predpisov o obligacijskih in stvarnopravnih
posledicah prodaje na prisilni javni dražbi, veljajo tudi za
prodajo premoženja stečajnega dolžnika na drugačen način.

(1) S sklepom, s katerim odredi prodajo, določi stečajni senat
tudi:

157. člen

1/ način prodaje;
2/ izklicno ceno v primeru javne dražbe oziroma najnižjo
prodajno ceno v primeru zbiranja ponudb ali neposredne
prodaje;
3/ rok, v katerem mora kupec plačati kupnino;
4/ znesek varščine, ki ne sme biti nižji od 10% cene iz 2/ točke;

(1) Če premoženja, ki je prišlo v stečajno maso, ni mogoče
prodati, se razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer se
upošteva višina njihovih terjatev.
(2) Premoženje, ki ga ni bilo mogoče razdeliti upnikom po
prvem odstavku tega člena, se izroči z zakonom določenemu
državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na katere
območju je dolžnikov sedež, če gre za nepremičnino, pa
organu lokalne skupnosti, na katere območju je nepremičnina.

51 način ali načine zagotovitve varščine (na primer z vplačilom
na račun stečajnega dolžnika, izročitvijo bariranega čeka ali
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv);

4.8. Poplačilo upnikov

6/ način zavarovanja plačila kupnine in rok za zagotovitev
zavarovanja, v primeru, da je rok za plačilo kupnine daljši kot
15 dni;

*
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz stečajne
mase znesek, ki je potreben za izplačilo stroškov stečajnega
postopka. Iz preostalih sredstev (razdelitvene mase) se poplačajo upniki.

7/ pogoje za izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane
pravice;
(2) Rok, v katerem mora kupec plačati kupnino, ne sme biti
daljši kot šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe, ne glede
na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih;
(3) Izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane pravice
nista dopustna pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zavarovanja iz 7/ točke prvega odstavka tega člena.
153. člen
Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali
druga osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji ne morejo biti
kupci.
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158. člen

159. člen
(1) Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči iz
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za
uveljavitev svoje terjatve pravočasno začeli poseben postopek.
(2) Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev
svoje prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med
druge upnike.
160. člen
(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase sorazmerno, če z zakonom ni določeno drugače.
poročevalec

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki
delavcev dolžnika v višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, do dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in
odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri
dolžniku, ter za poklicne bolezni, poravnajo kot stroški stečajnega postopka.
(3) Kot stroški stečajnega postopka se poplačajo tudi terjatve
tistih upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik
v tem obdobju nadaljeval s proizvodnjo oziroma poslovanjem
(na primer: kreditodajalci, dobavitelji in podobno), razen če
so se s pogodbo iz petega odstavka 43. člena tega zakona
zavezali te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže.
(4) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad izhodiščnimi plačami, določenimi s kolektivno pogodbo, se poplačajo po prvem odstavku tega člena.
(5) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni.
161. člen
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, se mu ob
glavni delitvi izplača sorazmerni del njegove terjatve, če predloži zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če bo nastopil
razvezni pogoj do dokončne delitve. Če upnik zavarovanja ne
predloži, se izplača sorazmerni del njegove terjatve ob
dokončni delitvi, če do takrat razvezni pogoj ne nastopi.

(4) Sklep o glavni razdelitvi se vroči stečajnemu upravitelju in
nabije na oglasno desko sodišča.
166. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi izplača
stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od njegove
pravnomočnosti.
167. člen
(1) Poznejša razdelitev se opravlja, kot pritekajo sredstva
dolžnika.
(2) O poznejši razdelitvi odloča predsednik stečajnega senata
s sklepom.
168. člen
Sredstva, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov, se
razdelijo delničarjem oziroma lastnikom deležev. Razdelijo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezne
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostnega
poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali če
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, ne
določa drugače.
4.9. Zaključek stečajnega postopka

162. člen

169. člen

Razdelitev se začne, ko je precejšen del premoženja vnovčen.

(1) Ko dobi predsednik stečajnega senata poročilo stečajnega
upravitelja, da so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka, predlaga stečajnemu senatu zaključek stečajnega
postopka.

163. člen
(1) Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upravitelja in pripomb predsednika stečajnega senata osnutek za
glavno razdelitev.

(2) Odločbo o zaključku stečajnega postopka objavi stečajni
senat v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Osnutek za glavno razdelitev obsega podatke o:

(3) Po zaključku stečajnega postopka predloži stečajni upravitelj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovanju.

1/ višini denarnih sredstev namenjenih za razdelitev;
2/ upnikih in višini njihovih priznanih terjatev;

(4) Ko stečajni senat prouči poročilo, razreši stečajnega upravitelja, če pa ugotovi v njegovem poslovanju kakšne nepravilnosti, proti njemu ustrezno ukrepa.

3/ upnikih, za katere se ob glavni delitvi zagotovi rezervacija in
višini njihovih terjatev;

170. člen

4/ odstotek, ki ga predstavlja terjatev posameznega upnika
glede na vsoto terjatev iz 2/ in 3/ točke tega odstavka;

(1) Če stečajni senat po začetku stečajnega postopka ugotovi,
da bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške, ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in
postopek zaključi.

5/ odstotek in znesek, v katerem se izplačajo terjatve iz 2/
točke oziroma zagotovi rezervacija za terjatve iz 3/ točke tega
odstavka.
164. člen
(1) Upniki se vabijo na narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije najmanj 30 dni pred narokom in nabije na
oglasno desko sodišča. V oklicu stečajni senat upnike seznani tudi kje in kdaj lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev.
(2) Stečajni senat lahko glede na okoliščine primera odredi,
da se oklic objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja.
165. člen
(1) Na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
•ahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku.
(2) Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi
° glavni razdelitvi.
(3) O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razdelitvi.
Poročevalec

(2) Stečajni senat lahko v primeru iz prvega odstavka tega
člena odloči, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali
posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike pri
čemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev.
4.10. Vpisi v registre
171. člen
(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po
uradni dolžnosti predlog za začetek stečajnega postopka,
sklep o odreditvi omejitev iz 1/ in 3/ točke prvega odstavka 95.
člena tega zakona, sklep o začetku stečajnega postopka in
pravnomočni sklep o zaključku oziroma ustavitvi stečajnega
postopka.
(2) Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega potopka
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni
vpisi iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru prodaje dolžnika se na podlagi pravnomočnega
sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 147. člena
tega zakona se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše
v sodni register kot ustanovitelj prodane pravne osebe.
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4.11. Prisilna poravnava v stečaju

, f f f v, ,

172. člen
(1) Do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev
lahko stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku, ki je pravna oseba, oziroma podjetnik posameznik, vložijo predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

3/ kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka
se odločbe sodišča ne objavijo v Uradnem listu republike
Slovenije,
4/ popis stečajne mase opravi izvršilni organ,
5/ upniški odbor v skrajšanem stečajnem postopku sestavljajo
trije člani,

(2) Preden odloči o predlogu iz prvega odstavka tega člena,
lahko stečajni senat odloči, da se počaka z vnovčenjem dolžnikovega premoženja.

6/ narok za preizkus terjatev sme stečajni sodnik določiti že
naslednjega dne, ko je potekel rok za prijavo terjatev. Na tem
naroku je mogoče odločiti, kolikor je to mogoče in primerno,
tudi o razdelitvi stečajne mase.

(3) Stečajni senat odloči o predlogu iz prvega odstavka tega
člena v roku 15 dni od vložitve predloga. Predhodno mora
pribaviti mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in
stečajnega upravitelja, če ta ni predlagatelj.

6. LIKVIDACIJA

(4) Postopek prisilne poravnave opravi stečajni senat. Med
postopkom opravlja dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
stečajni upravitelj.
(5) Če je prisilna poravnava potrjena, se stečajni postopek
ustavi.
(6) Z ustavitvijo stečajnega postopka iz petega odstavka tega
člena prenehajo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
(7) V primeru ustavitve stečajnega postopka iz petega
odstavka tega člena ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju
delovnega razmerja delavcev (prvi odstavek 106. člena). Pri
razpisu za nova delovna mesta imajo delavci, ki jim je zaradi
začetka stečajnega postopka prenehalo delovno razmerje pri
dolžniku in ki do dneva razpisa niso dobili nove zaposlitve,
prednost pri zaposlitvi, če izpolnjujejo razpisne pogoje.
173. člen
(1) V postopku prisilne poravnave v stečaju se ne uporabljajo
določbe o najmanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz
drugega in tretjega odstavka 48. člena tega zakona.
(2) Če ni v 172. in tem členu drugače določeno, se za postopek prisilne poravnave v stečaju uporabljajo določbe tega
zakona o prisilni poravnavi.
5. SKRAJŠANI STEČAJNI POSTOPEK
174. člen
(1) Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot
10.000.000 tolarjev (stečaj manjše vrednosti), se opravi skrajšani stečajni postopek.
(2) Ko stečajni senat odloči o začetku stečajnega postopka,
odloči tudi o tem, ali se opravi skrajšani stečajni postopek.
Stečajni senat sprejme tako odločitev tudi med potekom
rednega stečajnega postopka, če se izkaže, da gre za stečaj
manjše vrednosti.
(3) Če se med potekom skrajšanega stečajnega postopka
izkaže, da stečajni postopek, ki je bil začet kot skrajšani, ali ki
je bil proglašen za skrajšanega, dejansko ni manjše vrednosti
v smislu prvega odstavka tega člena, je stečajni sodnik dolžan
predlagati stečajnemu senatu, da se opravi redni postopek.
(4) Proti odločbam stečajnega senata iz drugega in tretjega
odstavka tega člena ni pritožbe.
175. člen
V skrajšanem stečajnem postopku veljajo naslednja pravila:
1/ zapisniki sodišča so skrajšani in vsebujejo le vsebino izjav
in predlogov strank ter odločbe stečajnega sodišča,
2/ kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka,
izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik,
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176. člen

(1) Zakon določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega postopka.
(2) Če zakon ne določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega
postopka, ga predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev
o prenehanju pravne osebe.
(3) Če preneha pravna oseba na podlagi sodne odločbe,
predlaga začetek likvidacijskega postopka oseba, ki je sodno
odločbo izposlovala, če zakon ne določa drugače.
(4) Likvidacijski postopek začne sodišče po uradni dolžnosti,
če je bila s pravnomočno odločbo ugotovljena ničnost vpisa
v sodni register.
177. člen
Sodišče, ki ugotovi ničnost vpisa v sodni register, pošlje svojo
odločbo po pravnomočnosti pristojnemu sodišču, da začne
likvidacijski postopek.
178. člen
Likvidacijski postopek izvede stvarno pristojno sodišče, na
katerega območju je sedež pravne osebe.
179. člen
Organa likvidacijskega postopka sta likvidacijski senat in likvidacijski upravitelj.
180. člen
(1) Če so podani pogoji za stečaj, se likvidacijski postopek ne
izvede.
(2) Če se kadarkoli tekom postopka do vključno zaključne
bilance ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega
postopka, mora likvidacijski upravitelj takoj predlagati začetek stečajnega postopka.
(3) Stečajni postopek izvedeta likvidacijski senat in likvidacijski upravitelj kot stečajni senat in stečajni upravitelj, če
sodišče ne odloči drugače.
(4) Dejanja, opravljena v likvidacijskem postopku, veljajo tudi
v stečajnem postopku.
181. člen
Če se uvede likvidacijski postopek po uradni dolžnosti, naloži
sodišče s sklepom pravni osebi, da založi primeren denarni
znesek za kritje stroškov, ki bodo nastali zaradi začetka likvidacijskega postopka.
182. člen
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stečajni postopek,
se smiselno uporabljajo tudi v likvidacijskem postopku, če ta
zakon ne določa drugače.
poročevalec

(2) V likvidacijskem postopku se ne uporabljajo določbe o prisilni poravnavi pred stečajem in med stečajem, o upniškem
odboru, o ločitvenih upnikih, o izpodbijanju pravnih dejanj,
o naroku za glavno razdelitev in ugovorih zoper sklep o potrditvi osnutka glavne razdelitve, o prodaji dolžnika in o zavrženju prijav terjatev, dospelih na sodišče po preteku 60-dnevnega roka za njihovo prijavo.
183. člen
(1) Terjatve upnikov, ki niso bile prijavljene do dneva, ko jih je
bilo še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvidacijske mase, poravna po končanem likvidacijskem postopku
tisti, v dobro katerega je vplačan ostanek premoženja likvidacijske mase po glavni razdelitvi, in sicer le do višine vrednosti
prevzetega premoženja.
(2) Tožbo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega člena
lahko vložijo upniki v enem letu od objave obvestila v Uradnem listu Republike Slovenije o zaključku likvidacijskega
postopka.
7. KOLIZIJA ZAKONOV IN SPORI O PRISTOJNOSTI
184. člen
(1) Sodišče v Republiki Sloveniji je izključno pristojno za
postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju
Republike Slovenije.
(2) Odločbe sodišča, izdane v postopkih iz prvega odstavka
tega člena, se nanašajo na vse dolžnikovo premoženje, ki je
v Republiki Sloveniji ali tujini.
185. člen
(1) Odločbe tujih sodišč, izdane v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju tujega sodišča, se priznajo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi za priznanje
tujih sodnih odločb po pravu Republike Slovenije.
(2) Sklep o priznanju odločbe tujega sodišča iz prvega
odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije tako, kot je s tem zakonom določeno za objavo
sklepa o začetku postopka prisilne poravnave oziroma stečaja.
186. člen
(1) V primeru priznanja odločbe tujega sodišča se za pravni
položaj tujega dolžnika in tujega stečajnega upravitelja smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(2) V postopku za priznanje tuje sodne odločbe se ne določita
nov stečajni upravitelj in ne upniški odbor v Republiki Sloveniji.
(3) Roki, določeni v zakonih in drugih predpisih Republike
Slovenije, začnejo teči po objavi odločbe o priznanju.
187. člen
Tuja sodna odločba, priznana po 186. členu tega zakona, ima
glede dolžnikovega premoženja, ki je v Republiki Sloveniji,
pravni učinek, ki ga določajo predpisi Republike Slovenije za
odločbe ustrezne vsebine.
kazenske določbe
188. člen
2 denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
Pfekršek stečajni upravitelj, če ne ažurira knjigovodske eviPence d° dneva začetka stečajnega postopka, ne ustanovi
Komisije
za inventuro, ne sestavi začetne stečajne bilance, ne
r
bi za realizacijo dolžnikovih terjatev, ne ukrepa za vnovčePoročevalec

nje dolžnikovega premoženja ali ne sestavi osnutka za glavno
razdelitev ali osnutka za zaključno stečajno bilanco (prvi
odstavek 80. člena).
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9.1. Posebne določbe za postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom — podjetjem z družbenim kapitalom
189. člen
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom - podjetjem z družbenim kapitalom iz 3. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(UrL RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), — če je z otvoritveno bilanco
stanja in ocenitvijo pooblaščenih ocenjevalcev, izdelanima na
podlagi Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja (Ur.l. RS, št. 24/93), ugotovoljena vrednost osnovnega
kapitala enaka nič; ali - če je dolžnik več kot 90 dni v zamudi
s plačilom obveznosti (glavnice in obresti) in skupni znesek
obveznosti, s plačilom katerega je v zamudi, presega 20%
celotnih obveznosti dolžnika po zadnji bilanci stanja.
(2) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se za postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom iz prvega odstavka tega
člena uporabljajo splošne določbe tega zakona o prisilni
poravnavi.
190. člen
Dolžnik iz prvega odstavka 189. člena tega zakona je dolžan
v roku 15 dni, šteto od dneva, ko ugotovi ali bi moral ugotoviti,
da je podana ena od okoliščin iz prvega odstavka 189. člena
tega zakona, vložiti predlog za začetek postopka prisilne
poravnave.
191. člen
(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave zoper
dolžnika iz prvega odstavka 189. člena tega zakona lahko
vloži tudi upnik, ki ima do dolžnika dospele terjatve v višini
najmanj 10.000.000,00 SIT.
(2) Glede vsebine predloga, ki ga vloži upnik, se smiselno
uporablja določba prvega odstavka 24. člena tega zakona.
V predlogu mora upnik tudi verjetno izkazati obstoj dospele
terjatve oziroma terjatev do dolžnika in verjetnost pogojev za
začetek postopka prisilne poravnave, ter predložiti listine,
s katerimi ta dejstva verjetno izkazuje.
(3) Določbi prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljata tudi za dva ali več upnikov, ki verjetno izkažejo obstoj
dospelih terjatev do dolžnika v skupni višini najmanj
10.000.000 SIT.
192. člen
(1) Če služba družbenega knjigovodstva na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga, ugotovi, da je podana katera izmed
okoliščin iz prvega odstavka 189. člena tega zakona, vloži po
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom iz prvega odstavka 189. člena tega zakona.
(2) Glede vsebine predloga in prilog k predlogu iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporablja določba prvega
odstavka 24. člena tega zakona.
(3) Za predlog iz prvega odstavka tega člena se šteje, da ga je
vložil dolžnik.
193. člen
(1) Sklep o začetku postopka prisilne poravnave, izdan na
predlog iz prvega odstavka 191. člena tega zakona ali na
predlog iz prvega odstavka 192. člena tega zakona, se vroči
tudi dolžniku.
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(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega
zakona je dolžan dolžnik v primeru, ko je predlog za začetek
postopka vložil upnik ali služba družbenega knjigovodstva,
predložiti načrt finančne reorganizacije v roku dveh mesecev
šteto od dneva, ko prejme sklep o začetku postopka prisilne
poravnave.
(3) O dolžnosti iz drugega odstavka tega člena pouči poravnalni senat dolžnika v sklepu o začetku postopka prisilne
poravnave.
194. člen
Če dolžnik v roku dveh mesecev od dneva vložitve predloga
oziroma v roku iz drugega odstavka 193. člena tega zakona ne
predloži načrta finančne reorganizacije in v tem roku načrta
ne predloži tudi nihče izmed upnikov, poravnalni senat zavrže
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in začne po
uradni dolžnosti stečajni postopek.
195. člen
Če poleg dolžnika predloži načrt finančne reorganizacije tudi
kdo izmed upnikov, glasujejo upniki na naroku za prisilno
poravnavo najprej o predlogu prisilne poravnave, vsebovanem v dolžnikovme načrtu finančne reorganizacije. Če dolžnikov predlog prisilne poravnave ni sprejet, opravi sodišče ne
glede na določbo 57. člena tega zakona tudi glasovanje

0 predlogu prisilne poravnave, vsebovane v načrtu finančne
reorganizacije, ki ga je pripravil upnik.l
9.2. Končne določbe
19«. člen
(1) Postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije ki je bil
začet pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se glede sestave
sodišča, če so podani pogoji za skrajšani postopek, uporabijo
določbe tega zakona.
197. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list
SFRJ št. 84/89), in neha veljati zakon o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (Ur.l. SRS, št. 1/87).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
določbe 22. člena zakona o finančnem poslovanju (Ur.l. SFRJ,
št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89 in 61/90).
198. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
reorganizacije sprejeti v skladu z zakonom, ki ureja
Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.9.1993 obravdelovna razmerja. Predlagatelj je že pri pripravi predloga
naval predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvizakona za drugo obravnavo v največji možni meri upoštedaciji v drugi obravnavi, ter sprejel sklep, s katerim je
val vse pripombe poslancev oziroma delovnih teles Državnaložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog
nega zbora, nanašajočih se na izboljšanje položaja delavzakona za tretjo obravnavo.
cev v postopku prisilne poravnave in stečaja. S to dopolnitvijo pa bo še bolj objektiviziran postopek določanja preV predlogu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidasežnih delavcev.
ciji (v nadaljevanju: predlog zakona) so bili na podlagi
v drugi obravanavi sprejetih amandmajev dopolnjeni oziV 59. členu predloga zakona je izpuščena 5. točka druroma spremenjeni naslednji členi:
gega odstavka predloga zakona za drugo obravnavo, t.j.
v izreku sklepa ni potrebno več navesti števila delavcev, ki
V 2. členu je dodan nov tretji odstavek, ki določa, da se
jim preneha delovno razmerje pri dolžniku. Ker se bodo
stečajni postopek nad invalidskim podjetjem ne opravi
presežki ugotavljali in odpuščali na podlagi programa,
brez predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije. Po
takšna določba ni več potrebna.
zakonu o gospodarskih družbah je za pridobitev statusa
invalidskega podjetja ob izpolnjevanju v zakonu določenih
Z amandmaji so bili nadalje dopolnjeni oziroma spremepogojev potrebno tudi soglasje Vlade Republike Slovenije.
njeni členi 79., 96., 104., ter 105., s čimer je bila opravljena
Čeprav je ekonomsko pravni položaj invalidskih podjetij
uskladitev s 4. členom predloga zakona, ki kot dolžnika ne
v veljavni zakonodaji precej nedorečen in ga bo še
določa več obrtnika. Prav tako sta bili s drugim odstavkom
potrebno opredeliti v področnih predpisih, je v drugi
160. člena predloga zakona, ki priznava prednostno praobravnavi predloga zakona v Državnem zboru prevladalo
vico do poplačila osebnih dohodkov delavcev v višini
mnenje, da gre pri invalidskih podjetij za takšno specifiko,
izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo,
zaradi katere teh podjetij le ne gre povsem prepustiti
amandmajsko usklajeni določbi 95. in četrtega odstavka
tržnim mehanizmom.
160. člena, redakcijske narave pa je tudi sprememba
v prvem odstavku 107. člena predloga zakona.
K 19. členu predloga zakona je bil sprejet amandma tako,
da je dodan nov tretji odstavek, ki določa, da ministrstvo,
V135. členu predloga zakona je dodan nov šesti odstavek,
pristojno za pravosodje izda predpis o merilih za določaki v primeru nadaljevanja proizvodnje in tekočih poslov
nje nagrade upravitelju prisilne poravnave, pri čemer mora
v stečaju določa obveznost stečajnega upravitelja, da
upoštevati interes hitrosti in čim manjših stroškov
s potrebnim številom delavcev sklene delovno razmerje za
postopka prisilne poravnave. Podobno je dopolnjen tudi
določen čas. Sprejeti amandma zagotavlja večjo delovno83. člen predloga zakona, ki določa merila za nagrade
pravno zaščito delavcev v primeru nadaljevanja opravljastečajnim upraviteljem. Neenotna praksa sodišč pri dolonja dejavnosti v stečaju.
čanju višine nagrad stečajnim upraviteljem oziroma upraviteljem prisilne poravnave je eden izmed glavnih razloNadalje je bil sprejet amandma k 146. členu, in sicer tako,
gov, zaradi katerih se je predlagatelj zakona odločil, da se
da se črta tretji odstavek; stečajni senat dolžnika kot
bodo kriteriji in merila za določanje nagrad stečajnim
pravne osebe ne bo smel prodati neposredno s pogodbo,
upraviteljem predpisala s podzakonskim aktom. S sprejepač pa izključno na javni dražbi ali z zbiranjem ponudb.
tim amandmajem se bodo predpisala merila za določanje
Pri prodaji dolžnika kot pravne osebe naj bi imeli vsi
nagrad tudi upraviteljem prisilne poravnave, kar do sedaj
potencialni kupci načeloma enake možnosti, kar se da
v predlogu zakona ni bilo eksplicitno določeno, pri določizagotoviti samo z javnim postopkom prodaje.
tvi meril pa bo ministrstvo, pristojno za pravosodje,
moralo upoštevati zlasti interese hitrosti in ekonomičnosti
197. člen predloga zakona ne razveljavlja več določb
postopka.
ustavnega zakona, ker zakon ne more razveljaviti ustavnega zakona, kije hierarhično višji, zato je bilo treba 197.
Prvi odstavek 51. člena je dopolnjen tako, da je treba
člen ustrezno spremeniti.
program prenehanja delovnih razmerii zaradi finančne
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poročevalec

Predlog zakona o DOHODNINI - EPA 301 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOHODNINI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 1745 in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za
predložitev predloga zakona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za javne prihodke.

- Irena ZAKOTNIK, višja svetovalka v Ministrstvu za finance,

Predlog zakona o dohodnini
I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
1.člen

V Republiki Sloveniji so z dohodnino obdavčeni dohodki,
določeni s tem zakonom.
2. člen
Viri dohodnine so:
-

osebni prejemki;
dohodki iz kmetijstva;
dohodki iz dejavnosti;
dohodki iz kapitala;
dohodki iz premoženja;
dohodki iz premoženjskih pravic.
3. člen

Viri iz prejšnjega člena se med letom obdavčujejo z davki,
določenimi s tem zakonom kot podvrstami dohodnine.
Odmerjeni oziroma obračunani davki iz prejšnjega odstavka
se odštejejo od dohodnine.
4. člen
Višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, se ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za
katero se dohodnina odmerja, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
■I. DOHODNINA

- letni znesek plače, nadomestil plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi,
razen povračil stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi
z delom ter letni prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi
z delovnim razmerjem (v nadaljnjem besedilu: plača), zmanjšan za plačane obvezne prispevke za socialno varnost in
posebne prispevke, uvedene z zakoni;
- vsak posamezen prejemek, dosežen na podlagi pogodbe
o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja
storitev oziroma poslov na drugi podlagi v višini, od katere je
bil obračunan davek od osebnih prejemkov;
- letni znesek pokojnine, od katere je bil obračunan davek od
osebnih prejemkov, zmanjšan za posebne prispevke, uvedene
z zakoni;
- katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč,
zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, za katera so priznane oprostitve in olajšave ter zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki se obračunavajo od katastrskega dohodka, za posebne prispevke, uvedene z zakoni in za
pristojbine, uvedene s predpisi o gozdovih;
- dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od
katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zmanjšan za olajšave, ki se priznajo po tem zakonu. Če se dobiček ugotavlja
z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohodnino všteje tako ugotovljen dobiček, zmanjšan za obvezne
prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene
z zakoni;
- dobiček, dosežen s prodajo kapitala;

5. člen
Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem
" Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledarskem letu na njenem območju dohodke iz 2. člena tega
*akona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem
Ekonom drugače določeno.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije, če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz
«• člena tega zakona.
Poročovalec

V osnovo za dohodnino se vštevajo:

- letni znesek obresti na posojila, od katerih je bil odmerjen
oziroma obračunan davek od dohodkov iz premoženja;
- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku;
- dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem,
v višini, od katere je bil odmerjen oziroma obračunan davek
od dohodkov iz premoženja;
- dohodki iz premoženjskih pravic v višini, od katere je bil
odmerjen oziroma obračunan davek od dohodkov iz premoženjskih pravic.
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7.člen

i JTi ■ i

Osnova za dohodnino se zmanjša za znesek, ki znaša 11%
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu,
za katero se odmerja dohodnina.
8. člen
Osnova za dohodnino iz prejšnjega člena se zmanjša še za:
- letno poprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji
v letu, za katero se dohodnina odmerja, invalidom s 100%
telesno okvaro, če jim je bila priznana pravica do tuje nege in
pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in
vojaških invalidov;
- 20% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
v letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem, ki so
imeli prejemke iz naslova plačila za začasno ali občasno
opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja;
- 8% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
v letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem po
dopolnjenem 65. letu starosti.
9. člen
Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za:
1. sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je
Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12
mesecev:
2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše
ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca,
za vzdrževanje teh objektov in odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir za invalida v teh obiektih;
3. sredstva, ki jih lastnik kulturnega spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se dohodnina odmerja, na
podlagi dokumentacije izvajalca del, s katerim je strokovna
organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine soglašala in na podlagi njene ugotovitve, da so izvedena dela
prispevala k ohranjanju spomeniških lastnosti nepremičnine
ter sredstva, vložena v nakup likovnih del;
4. prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne
varnosti zavezanca na področjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja,
plačane pravnim osebam s sedežem na območju Republike
Slovenije ter znesek sredstev, vloženih v nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov;
5. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril
v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene,
športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani
osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za
opravljanje takšnih dejavnosti ter navedeni prispevki oziroma
darila, izplačana invalidskim organizacijam;
6. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku;
7. plačane članarine političnim strankam in sindikatom.
Zmanjšanje osnove po 1 .točki prejšnjega odstavka se prizna
za vsak vrednostni papir samo enkrat.
Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša
največ 3% osnove za dohodnino iz 6.člena tega zakona, razen
zmanjšanja po 6. točki prvega odstavka tega člena.
Uporabo sredstev, za katera zavezanec uveljavlja olajšavo iz
prvega odstavka tega člena, mora zavezanec dokazati z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime.
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10. člen
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna
posebna olajšava. Za prvega otroka in za vsakega drugega
vzdrževanega družinskega člana, se osnova zmanjša za znesek, ki znaša 10% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava
poveča za 5% navedene plače.
Za otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in
duševnem razvoju znaša olajšava 50% letne poprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Če ima vzdrževani družinski član lastne dohodke, se znesek
olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki
tega člana. Znesek olajšave se ne zmanjša za prejemke iz 5.
točke 19. člena tega zakona, prispevek za preživljanje otroka,
štipendije in plačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu, za prejemke iz naslova plačila za začasno ali občasno
opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja in za sorazmerni del družinske
pokojnine, ki jo prejema vzdrževani družinski član.
Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za
priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega
člana dejansko preživljal in v tem času doseženi lastni
dohodki tega člana.
11. člen
Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so:
- zakonec, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, predpisane v prvem odstavku 10. člena tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna olajšava) in razvezani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zyezi in družinskih razmerjih,
priznana pravica do preživnine; razvezanemu zakoncu se
plačana preživnina prizna do višine posebne olajšave;
- oseba, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki je v celem letu, za katero se dohodnina
odmerja, živela z zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo;
- otroci oziroma posvojenci do 18. leta starosti; če nadaljujejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in niso v delovnem razmerju največ do 26. leta starosti, po 26. letu starosti
pa, če imajo status rednega študenta; za delo nezmožen otrok
oziroma posvojenec pa ne glede na starost. Izjemoma se šteje
za vzdrževanega otroka tudi otrok oziroma posvojenec starejši od 18 let, ki se izobražuje in je za delo sposoben, če je
prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma
posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne
olajšave;
- pastorek, pod pogoji iz prejšnje alinee, če starša nista
zavezanca za dohodnino;
- vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev;
- starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine
posebne olajšave. Olajšava se prizna pod pogojem, da starši
oziroma posvojitelji živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu ali v drugi družini in zavezanec krije stroške teh
storitev. Olajšava se uveljavi na podlagi potrdila o plačilihOlajšava se prizna pod enakimi pogoji tudi za starše oziroma
posvojitelje zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.
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Za istega vzdrževanega družinskega člana se prizna posebna
olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna
razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo
sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavil pravico do posebne
olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna
vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Za otroka, za
katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali
dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo do višine,
določene v 10. členu tega zakona. Če je prispevek zavezanca
manjši od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če
zavezanec ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika do
njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče
posebne olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan.
Zavezancu, ki mu je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti
edini vir dohodkov, se prizna posebna olajšava za vzdrževane
družinske člane tudi za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo
pri doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to edini vir
dohodkov, pod pogojem, da njegov zakonec nima drugih
lastnih dohodkov. V takem primeru pripada zavezancu
posebna olajšava tudi za otroke družinskih članov, katerim bi
pripadala posebna olajšava po drugi alinei prvega odstavka
tega člena, če bi bili zavezanci za dohodnino.
12. člen
Stopnje dohodnine so:
če znaša letna osnova SIT
nad
do
428.466
856.932
428.466
856.932
1.285.398
1.713.864
1.285.398
1-713.864
2.570.796
2.570.796

SIT

znaša davek

17%
72.839+35%
222.802+37%
381.334+40%
552.720+45%
938.339+50%

SIT

nad 428.466
nad 856.932
nad 1.285.398
nad 1.713.864
nad 2.570.796

Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom
porasta poprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko
leta, za katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto.
Valorizirane zneske ugotovi minister za finance in jih objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Dohodki za dela, ki jih je zavezanec ustvarjal dalj kot eno leto
in dohodki, ki izvirajo iz preteklih let ali jih je zavezanec prejel
za več let vnaprej, se vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino
leta, v katerem jih je zavezanec prejel in obdavčijo po
poprečni stopnji dohodnine enoletnih prejemkov.
Za ugotovitev poprečne stopnje dohodnine enoletnih prejemkov se pri dohodkih iz prejšnjega odstavka, pri katerih se
lahko ugotovi višina dohodka leta, za katero se dohodnina
odmerja, upošteva ugotovljena višina prejemka tega leta.
če razmejitev dohodkov po letih ni možna, se prejeti dohodek, ki se nanaša na več let, razdeli na toliko enakih delov, na
kolikor let se nanaša in se v osnovo za ugotovitev poprečne
stopnje vključi del dohodka, ki odpade na eno leto.
14. člen
Odmerjena dohodnina se zmanjša za višino odmerjenih oziroma obračunanih davkov od posameznih vrst dohodkov.
če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v osnovo za dohodnino,
plačan davek v tujini, se odmerjena dohodnina zmanjša za ta
davek.
je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste
dohodka v celoti ali deloma odpisan dolg pri posamezni vrsti
davka, se za znesek odpisanega davka zmanjša dohodnina.
poročevalec

III. OBDAVČITEV POSAMIČNIH VRST DOHODKOV
1. Davek od osebnih prejemke <
15. člen
Zavezanec za davek od osebnih prejemkov je fizična oseba
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejema:
- plačo iz delovnega razmerja;
- pokojnino;
- prejemke, dosežene na podlagi pogodbe o delu, delovrSne
pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov
na drugi podlagi.
Zavezanec po prvi alinei prejšnjega odstavka je tudi rezident
Republike Slovenije, ki prejema plačo iz tujine za delo na
območju Republike Slovenije.
Zavezenec po drugi alinei prvega odstavka tega člena je tudi
rezident Republike Slovenije, ki prejema pokojnino iz tujine.
Zavezanec po tretji alinei prvega odstavka je tudi rezident
Republike Slovenije, ki opravlja storitve in posle na območju
Republike Slovenije za tujo pravno in fizično osebo.
Fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zavezanec za davek od prejemkov po prvi alinei prvega odstavka
tega člena, če je delovno razmerje sklenjeno v Republiki
Sloveniji in po tretji alinei prvega odstavka tega člena, če so ti
prejemki doseženi z opravljanjem storitev in poslov na
območju Republike Slovenije.
16. člen
Osnova za davek od osebnih prejemkov je:
- plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz delovnega
razmerja, zmanjšani za plačane obvezne prispevke za socialno varnost, izplačani v denarju, bonih ali v naravi, i;azen
povračil stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom ter
prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi z delovnim
razmerjem. Povračila stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi
z delom, se ne vštevajo v osnovo za davek največ do višine, ki
je določena v splošni kolektivni pogodbi oziroma v višini
najmanjšega zneska, določenega v tej pogodbi;
- plača, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega
razmerja, sklenjenega v državi, v višini plače za enaka dela
v državi, zmanjšana za plačane obvezne prispevke za socialno
varnost;
- pokojnina, povečana s koeficientom poprečne stopnje
davka od osebnih prejemkov, ki se plačuje od plače iz delovnega razmerja; koeficient ugotovi minister za finance in ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije;
- vsak posamezni bruto prejemek iz tretje aline prvega
odstavka 15. člena tega zakona, izplačan v denarju, bonih in
naravi, z vštetimi povračili stroškov, zmanjšan za 10%.
Zmanjšanje osnove za dohodnino po 7. členu, prvi in tretji
alinei 8. člena ter posebna olajšava za vzdrževane družinske
člane po 10. členu tega zakona se upošteva že pri odmeri
davka od osebnih prejemkov po prvi, drugi in tretji alinei
prvega odstavka tega člena. Zmanjšanje osnove za dohodnino po drugi alinei 8.člena se upošteva že pri odmeri davka
od osebnih prejemkov po četrti alinei tega člena. Kriterij za
ugotovitev višine zmanjšanja je poprečna plača zaposlenih
v Republiki Sloveniji iz predpreteklega meseca.
Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane se prizna pri
obdavčitvi plače in pokojnine na podlagi skupne pisne izjave
o vzdrževanih družinskih članih, ki jo je zavezanec dolžan
predložiti izDlačevalcu osebnih Dreiemkov. Če skupna pisna
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izjava ni podana, se zavezane- upošteva le sorazmerni del
posebne olajšave.
Za določitev osnove po retji alinei prvega odstavka tega
člena se pri družinski pokojnini upošteva število družinskih
članov, ki jo prejemajo.

19. člen
Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od:
1. prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne;
2. plačil za delo med rehabilitacijo;

17. člen
Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih
prejemkov, so:
1. plačila delodajalca za:
- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje;
- druga osebna zavarovanja;
- stroške nastanitve;
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo;
2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalorizacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na
drobno v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača,
v katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne
ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna
klavzula;
3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje
proizvode, trgovsko blago in storitve;

3. prejemkov za občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačajo invalidske organizacije;
4. prejemkov iz naslova:
- jubilejnih nagrad,
- odpravnin ob upokojitvi,
- odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih,
- denarnih nadomestil, izplačanih v enkratnem znesku po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenostl,
- enkratnih solidarnostnih pomoči;
5. prejemkov iz naslova:
- varstvenega dodatka k pokojnini,
- denarne pomoči za brezposelnost,
- družbene pomoči otrokom,
- denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega
dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
- enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih;

4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je
prejeto darilo, presegajo 5% poprečne plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem,
v katerem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila;

6. prejemkov iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini;

5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti
osebnega vozila mesečno ob upoštevanju enakomernega
časovnega amortiziranja ter letne amortizacijske stopnje
v višini 15%. Če delavec vodi evidenco o prevoženih kilometrih za privatne namene, se v osnovo za davek všteje znesek
kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilometre z lastnim
vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije stroške goriva
sam.

8. dodatkov za pomoč in postrežbo;
9. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;

18. člen

12. plačil pirotehnikom za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev;

Stopnje davka od osebnih prejemkov so:
če znaša osnova za davek poprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih
v Republiki Sloveniji (v nadaljenem besedilu: pop. MP)
nad
do znaša davek
50%
50%
100% 50% pop. MP* 17%+
100%
150% 50% pop. MP' 52%+
150%
200% 50% pop. MP* 89%+
200%
300% 50% pop. MP*129%+
300%
50% pop. MP*219%+

17%
35% nad 50% pop. MP
37% nad 100% pop. MP
40% nad 150% pop. MP
45% nad 200% pop. M P
50% nad 300% pop. MP

Če se plača oziroma pokojnina izplača v več delih, se ob
izplačilu zadnjega dela plače oziroma pokojnine ugotovi
višina mesečne plače oziroma pokojnine in izvrši obračun
davka ter poračun plačanega davka od posameznih delov
plače oziroma pokojnine.
Če se prejemki, ki se vštevajo v osnovo za davek, izplačajo za
več mesecev skupaj, se davek obračuna od celotnega prejemka po poprečni stopnji davka od enomesečnega prejemka.
Stopnja davka od osebnih prejemkov iz tretje alinee 15. člena
tega zakona je 25%.
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7. prejemkov iz naslova nadomestila za invalidnost, ki jih
prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno
in telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

10. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu;
11. Štipendij učencev, dijakov in študentov;

13. državnih nagrad, uvedenih na podlagi zakonov ter nagrad,
uvedenih z akti lokalnih skupnosti, kulturnih in znanstvenih
zavodov ter zbornic, ki se dajejo posameznikom kot posebno
priznanje;
14. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom, umetnikom, pedagogom in športnikom Organizacija združenih narodov in njene
organizacije, mednarodne organizacije in tuje nacionalne
organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priznanje za znanstveno, književno, pedagoško in umetniško delo
ter Izjemne dosežke na področju športa;
15. prejemkov, ki jih izplačajo državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji za strokovno pomoč fizičnim osebam, ki niso slovenski državljani In nimajo stalnega
prebivališča v Sloveniji.
20. člen
Od plače, prejete za delo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu takšnega predstavništva ali organizacije
v Republiki Sloveniji, ne plačujejo davka:
1. šefi tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in diplomatsko-konzularni funkcionarji, ki so pooblaščeni za diplomatsko-konzularne funkcije ter njihovi družinski člani, ki
sestavljajo njihovo gospodijstvo, če ti gospodinjski člani niso
slovenski državljani;
poročevalec

2. diplomatsko-konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in tehnično delo pri tujih diplomatsko-konzularnih
predstavništvih ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti družinski člani niso slovenski državljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji;
3. hišno osebje diplomatsko-konzularnih predstavništev ter
mednarodnih organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno
pri šefih mednarodnih organizacij, če niso slovenski državljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji;
4. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje mednarodnih organizacij, če niso slovenski državljani; če so slovenski državljani pa v primeru, če je tako določeno z mednarodno
pogodbo, ki jo je ratificirala Republika Slovenija. Davka od
osebnih prejemkov tudi ne plačujejo častni diplomatsko-konzularni funkcionarji tujih diplomatsko-konzularnih
predstavništev od tistih plač in plačil, ki jih dobivajo od
države, ki jih je imenovala za opravljanje diplomatsko-konzularnih funkcij.
21. člen
Zavezancu, ki dosega plačo z delom v tujini na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v državi, se obračunani davek
zmanjša za sorazmerni del v tujini plačanega davka, ki
odpade na plačo, ki v Republiki Sloveniji predstavlja osnovo
za davek od osebnih prejemkov.
Zavezancu, ki prejema pokojnino iz tujine, se obračunani
davek zmanjša za davek, ki je bil od te pokojnine plačan
v tujini.
22. člen
Davek od osebnih prejemkov obračuna in vplača izplačevalec
teh prejemkov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
2. Davek od dohodka Iz kmetijstva
23. člen

i

y< i,25. člen

Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.
26. člen
Zavezanec, ki vlaga lastna sredstva v preureditev prostorov
v turistične namene, v graditev in adaptacijo gospodarskih
poslopij, v nabavo kmetijske in gozdarske mehanizacije in
naprav ter vlaga lastna sredstva v gozdove, razen za pogozdovanje, lahko uveljavlja znižanje katastrskega dohodka v višini
25 % vloženih sredstev za dobo štirih let.
Kaj se šteje za vlaganja lastnih sredstev v gozdove ter za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in naprave, predpiše
minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom za
finance.
Znižanje katastrskega dohodka ne more presegati zneska
štirikratnega katastrskega dohodka, ugotovljenega za leto,
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva za namene iz
prvega odstavka tega člena.
Zavezanec uveljavlja znižanje katastrskega dohodka z vlogo
pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, v 30 dneh po
vložitvi lastnih sredstev za namene iz prvega odstavka tega
člena. Vlogi priloži dokazila o višini vloženih lastnih sredstev.
Znižanje katastrskega dohodka'se prizna od 1.januarja leta,
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva. Če vloga ni
vložena niti do konca leta, v katerem je zavezanec vložil lastna
sredstva, se znižanje katastrskega dohodka prizna od 1 .januarja naslednjega leta.
27. člen
Stopnje davka iz kmetijstva so:
- 0% od osnove, ki znaša do 30% poprečne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
- 8% od osnove, ki presega 30% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik,
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom,
za katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva
po stopnji 17%

če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru
kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi
ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva odmeri
uporabniku zemljišča.

Davek iz kmetijstva odmerja in pobira izpostava, na območju
katere ima zavezanec stalno prebivališče.

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastrskega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja
naslednjega leta, če so na predpisan način priglašene v roku,
ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra.
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti izpostavo
Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu:
izpostava) tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega
leta še niso bile izvršene v katastrskem operatu.
24. člen
te sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je zavezanec eden
Izmed polnoletnih članov kot predstavnik gospodinjstva.
Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja
'n trošenja sredstev.
Poročevalec

28. člen

Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja in
pobira davek iz kmetijstva izpostava, na območju katere je
zemljišče.
29. člen
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka vsakega zemljišča, ki je sposobno za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo in je v zemljiškem katastru uvrščeno v katastrsko
kulturo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se davka iz kmetijstva ne plačuje odkatastrskega dohodka:
1. zemljišča, ki ga je pristojni upravni organ na podlagi
zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo;
2. zemljišča, ki ga je zavezanec oddal skladno s predpisi
o preživninskem varstvu kmetov zaradi uveljavljanja pravice
do preživninskega varstva;
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3. zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji, za
katero se odmerjadavek iz dejavnosti;
4. zemljišča, za katerega je bila plačana odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča.
Oprostitev iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo
in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za
oprostitev, pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka in se
prizna v sorazmernem delu od prvega dne naslednjega
meseca po uveljavitvi oprostitve.
30. člen
Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od:
1. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi,
objekti za potrebe obrambe in zaščite, obrambni nasipi, vrbni
in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, rovi in druge
naprave iz zemlje, ki so potrebne za obrambo pred poplavami
in za osuševanje ali namakanje ter od zemljišč znotraj visokovodnih nasipov;
2. zemljišč v obmejnem pasu in zemljišč pod visokonapetostnimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč onemogočeno ali omejeno.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo
In dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za
oprostitev pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, razen
za varovalne gozdove. Podatke za varovalne gozdove izpostavi sporoči Zavod za gozdove Slovenije. Oprostitev se
prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi oprostive.
Oprostitve iz prvega odstavka tega člena prenehajo, če se
zemljišče preneha uporabljati v namen, ki daje pravico do
oprostitve.

zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od
njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo sprememb še ni končan.
33. člen
Če je bil donos na posamezni kmetijski parceli ali na več
kmetijskih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih
bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava.
Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastrskega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim
katastrskim dohodkom zavezanca od kmetijskih zemljišč
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek
kmetijskih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovljenemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč.
34. člen
Če je bil donos na posamezni gozdni parceli ali na več
gozdnih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč (požar, vetrolom, žledolom in podobno), rastlinskih bolezni in škodljivcev,
ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel
preprečiti, se prizna posebna olajšava.

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni
zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti izpostavi.

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastrskega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim
katastrskim dohodkom zavezanca od gozdnih zemljišč
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek
gozdnih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovljenemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Olajšava se prizna za dobo
6 let.

31. člen

35. člen

Davka iz kmetijstva so začasno oproščeni dohodki od:
1. zemljišč, ki so bila neuporabna pa so z investicijami zavezanca postala uporabna, 5 let od začetka usposabljanja zemljišča;
2. zemljišč, na katerih se zasadijo novi vinogradi, 5 let;
3. zemljišč, na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi
dolgoletni nasadi, 6 let;
4. kmetijskih zemljišč, ki se pogozdijo, 20 let. Oprostitve iz prejšnjega odstavka se priznajo, če so bila dela
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Republiki Sloveniji.
Oprostitve po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo
vloži pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Vlogo je
treba vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za
oprostitev. Če vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev
prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa
se trajanje oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi
na podlagi podatkov oziroma mnenja za kmetijstvo in gozdarstvo pristojnega občinskega upravnega organa.
32. člen
Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podlagi
pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastnini
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Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za nastalo škodo iz 33. in
34. člena tega zakona s posebno vlogo v 15 dneh po nastanku
škode pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Če je
škoda nastala na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na
širšem območju občine, lahko cenilna komisija oceni škodo
brez posebne vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse
podatke, ki so potrebni za ocenitev nastale škode. O zahtevi
odloča davčni organ na podlagi ocenjene škode. Škodo na
kmetijskih zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje
izvršni svet občine, na območju katere zemljišče leži, na
gozdnih zemljiščih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za
gozdove Slovenije za območje izpostave, na katerem zemljišče leži.
36. člen
Metodologijo za ocenitev škode iz 33. in 34. člena tega zakona
predpiše minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju
z ministrom za finance.
3. Davek od dohodkov Iz dejavnosti
37. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: davek iz dejavnosti) je fizična oseba, ki opravlja
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zasebnik) in je vpisana
v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije.
poročevalec

38. člen
Davek iz dejavnosti se, ne glede na določbe prejšnjega člena,
plačuje tudi od dohodkov, doseženih:
- z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma
pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk;
- s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin in
cvetja ter gob;
- z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo.
39. člen
Zasebniki, razen zasebnikov iz 53. in 54. člena tega zakona, so
dolžni voditi poslovne knjige oziroma evidence.
Vrste in način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc predpiše minister za finance.
40. člen
Davčna osnova za davek iz dejavnosti je dobiček.
41. člen
Dobiček zasebnika se ugotovi tako, da se od prihodkov,
ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki.
Za ugotavljanje ustvarjenih prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dobička pravnih oseb, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
42. člen
Plače delavcev in drugi prejemki po 22. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb se priznavajo največ do višine, ki je
določena v skladu s splošno kolektivno pogodbo ali s kolektivno pogodbo med delavci in zasebnimi delodajalci.
43. člen
Med odhodke se zasebniku priznavajo tudi plačani obvezni
prispevki za socialno varnost, potni stroški v zvezi s službenimi potovanji, stroški prehrane med delom in stroški dela na
terenu v skladu s splošno kolektivno pogodbo.
44. člen
Med odhodke po tem zakonu se ne štejejo;
- denarne kazni;
- zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in
prispevkov.
45. člen
Davčna osnova za davek iz dejavnosti se ugotavlja po podatkih iz davčne napovedi, ki temelji na podatkih iz poslovnih
knjig.
če davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni napovedal, te prihodke prišteje k napovedanim prihodkom. Napovedani odhodki se v tem primeru povečajo le, če zavezanec
predloži dokumentacijo o odhodkih, ki odpadejo na tako
povečani prihodek.
Davčni organ določi davčno osnovo s cenitvijo prihodkov in
odhodkov, če:
poročevalec

- zavezanec ne vloži davčne napovedi ali jo vloži brez podatkov, potrebnih za odmero;
- ugotovi, da napovedani prihodki niso sorazmerni napovedanim odhodkom, razen če zavezanec ne navede upravičenih
razlogov;
- zavezanec vloži davčno napoved, vendar ne predloži
poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so knjige
in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take bistvene
formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede njihove
vsebinske pravilnosti.
Davčni organ opravi cenitev na podlagi podatkov o načinu in
obsegu zavezančevega poslovanja ter obsega zaposlovanja
delavcev.
Pri cenitvi prihodkov in odhodkov se lahko davčni organ opre
tudi na normative porabe materiala, energije in delovnih ur
fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo enako ali sorodno dejavnost.
S cenitvijo določena davčna osnova se zniža le, če zavezanec
dokaže, da je osnova nižja.
Zavezancu, kateremu je bila določena davčna osnova s cenitvijo prihodkov in odhodkov, se davčna osnova tega leta ne
zmanjša za sredstva, porabljena za pokrivanje izgub iz preteklega leta in za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnoVnih sredstev.
46. člen
Če je razlika med prihodki, vključno s povečanjem davčne
osnove, in odhodki, vključno z zmanjšanjem davčne osnove,
negativna, zavezanec izkaže izgubo.
Tako izkazano izgubo lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih letih.
Pokrivanje izgube po prejšnjem odstavku ne sme presegati
višine tekoče ugotovljene davčne osnove.
Pri zmanjševanju davčne osnove na račun izgub iz preteklih
let, se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo starejšega
datuma.
47. člen
Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja 10 % znižanje davčne osnove za vlaganja, lastnih sredstev v nabavo,
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev.
Znižanje davčne osnove se prizna za dobo štirih let.
Če zavezanec ob koncu četrtega odmernega leta v napovedi
za davek iz dejavnosti ne dokaže, da je znesek znižane davčne
osnove porabil za namene iz prvega odstavka tega člena, se
za ta znesek poveča davčna osnova.
48. člen
Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva.
Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno
osnovno sredstvo prej kot v treh letih po letu, v katerem je
izkoristil davčno olajšavo iz prvega odstavka tega člena, mora
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva.
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49. člen
Stopnje davka iz dejavnosti so:

če so člani strojnega krožka Tn če podajo zahtevo v roku,
določenem v prejšnjem členu.
Zavezancem iz prejšnjega odstavka se pri ugotavljanju
dobička odštejejo od ustvarjenih prihodkov odhodki v višini
60% ustvarjenih prihodkov.

če znaša osnova za davek poprečne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu,
za katero se davek odmerja
nad
do
znaša davek
80%
15%
80%
320% 80% pop. LP* 15% + 25% nad 80% pop. LP
320%
640% 80% pop.LP* 90% + 35% nad 320% pop. LP
640%
960% 80% pop.LP* 30% + 45% nad 640% pop. LP
960%
80% pop.LP* 410% + 50% nad 960% pop.LP

Za zavezance, ki zahtevajo ugotavljanje dobička po 53. in 54.
členu tega zakona, se ne uporabljajo določbe 46., 47., 48., 50.
in 51. člena tega zakona.

50. člen

56. člen

Zavezancu, ki za nedoločen čas zaposli pripravnika oziroma
delavca, ki prvič sklene delovno razmerje in delavca, ki je
prijavljen pri službi za zaposlovanje, se davčna osnova zniža
za znesek, ki je enak 50 % plače tega delavca.

Zavezanci iz 53. in 54. člena tega zakona plačujejo davek iz
dejavnosti od vsakega posameznega prejemka (davek po
odbitku), če je izplačevalec pravna oseba oziroma zasebnik,
ki opravlja dejavnost. Če je izplačevalec fizična oseba, se
davek odmeri na podlagi trimesečnih napovedi zavezanca
o doseženem prihodku.

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za prvih 12
mesecev zaposlitve teh oseb.
Zavezancu, ki zaposluje invalidne osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se za vsako takšno
osebo davčna osnova zniža za 50% plače teh oseb, zavezancu, ki zaposluje invalide s 100% telesno okvaro in gluhoneme osebe pa 70% plače teh oseb.
Zavezancu, ki sprejme učenca po učni pogodbi za izvajanje
praktičnega dela vzgojnoizobraževalnega procesa v poklicnem izobraževanju, se osnova za davek zniža za znesek plačila temu učencu.

55. člen

57. člen
Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti iz 53. in 54. člena
tega zakona je 25%.
4. Davek od dobička Iz kapitala
58. člen

51. člen

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba
s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki
dosega dobiček s prodajo:

Zavezancu, ki ne zaposluje delavcev in mu je prlznana^lastnost invalidne osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se davčna osnova zniža za znesek 30%,
zavezancu invalidu s 100% telesno okvaro in zavezancu
- gluhonemi osebi pa za znesek 60% poprečne enoletne
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

- nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, če je bila prodaja izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je bilo nepremično
premoženje pridobljeno, zmanjšan za davke, ki jih je plačal
zavezanec; davek se ne plača, če se od prodaje ne plača
davek na promet nepremičnin;
- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu.

52. člen
Davčne olajšave po 47., 46., 50. in 51. členu tega zakona se
priznajo skupaj največ do višine davčne osnove, zmanjšane
za sredstva za kritje izgub iz preteklih let.

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična
oseba, ki pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od
pridobitve nepremičnine do njene zamenjave še niso pretekla
tri leta.

53. člen

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem
območju dosega dobiček iz prejšnjih odstavkov.

Samostojni kulturni delavci za dohodke, dosežene z ustvarjanjem kulturnih vrednot, zasebni raziskovalci, zasebniki, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, samostojni
športniki, samostojni športni delavci in duhovniki lahko zahtevajo, da se jim dobiček ugotovi tako, da se od ustvarjenih
prihodkov odštejejo odhodki v višini 40% ustvarjenih prihodkov, pod pogojem, da ne zaposlujejo delavcev.
Zahtevo morajo zavezanci predložiti davčnemu organu pred
pričetkom leta, za katero zahtevajo ugotavljanje dobička
z upoštevanjem normiranih odhodkov.
54. člen
Na način in pod pogojem iz prejšnjega člena se ugotavlja
dobiček tudi zavezancem, ki dosegajo dohodek z opravljanjem domače in umetne obrti, čebelarstvom, s sprejemanjem
gostov na prenočevanje v gospodinjstvu, s sprejemanjem
gostov v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem) in z opravljanjem kmetijskih storitev druaim s kmetijsko mehanizacijo,
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59. člen
Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala iz
prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času
pridobitve. Če je bil kapital pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe, se za vrednost kapitala v času pridobitve
upošteva v pogodbi navedena nabavna vrednost kapitala.
Če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, ki bi se
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmernem postopku ugotovljena vrednost kapitala.
Pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala,
doseženega s prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš,
pridobljenih na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, prodajna cena ne more biti nižja od valorizirane vrednosti teh
nepremičnin v času pridobitve brez upoštevanja popusta, ki jo
bil priznan na podlagi predpisa, ki ureja prodajo družbenih
stanovanj.
poročevalec

60. član

68. član

Pri zamenjavi nepremičnin je osnova za davek razlika med
dobičkoma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo, ugotovljenima po določbah prejšnjega člena.
61. člen
Za ugotovitev davčne osnove pri prodaji nepremičnin se upošteva tudi valorizirana vrednost investicij in izdatkov investicijskega vzdrževanja.

Osnova za davek od dohodkov, ki jih najemnik doseže z oddajanjem stavb in prostorov iz prvega odstavka prejšnjega
člena, je znesek najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja
' davek, zmanjšan za najemnino, ki jo najemnik plačuje od teh
prostorov oziroma stavb.

Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.

69. čian
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb in
prostorov po 67. in 68. členu tega zakona, se upošteva tudi
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je zavezal
najemnik oziroma podnajemnik.

62. člen
Stopnja davka od dobička iz kapitala je 30%.
5. Davek od dohodkov Iz premoženja
63. član
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja je fizična
oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima
v državi ali tujini dohodke od premoženja, če se od teh
dohodkov ne plačuje kakšenega drugega davka po tem zakonu.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije, če na njenem območju dosega dohodke iz prejšnjega odstavka.
64. član
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od:
- dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku;
- obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam;
- dohodkov, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih
ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek oziroma
rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja v najem.
65. član
Osnova za davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri
dobičku, je vsak posamezen prejemek, povečan za plačano
posebno akontacijo po zakonu o davku od dobička pravnih
oseb, zmanjšan za 40%.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je osnova za davek
od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku osebnih
družb, posamezen prejemek, povečan za plačan davek od
dobička pravnih oseb.
66. člen
Osnova za davek od obresti na posojila je razlika med prejetimi obrestmi na posamezno posojilo in revalorizacijskimi
obrestmi, izračunanimi na podlagi rasti cen na drobno
v obdobju, za katerega je bilo dano posojilo.
67. član

70. član
Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov, doseženih
z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov, štejejo
normirani stroški v višini 60% od najemnine, če zavezanec ne
uveljavlja dejanskih stroškov.
71. član
Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik, imetnik pravice
uporabe ali uživalec zemljišča doseže z oddajanjem zemljišča
v najem, je znesek najemnine prejet v letu, za katero se
odmerja davek, zmanjšan za stroške, ki jih zavezanec dokaže
z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov.
72. član
Če je najemnina plačana za več let, se davek plača od celotne
najemnine v letu, v katerem je bila najemnina prejeta.
73. član
Osnova za davek od dohodkov, doseženih z oddajanjem
opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja, je prejeta
najemnina, zmanjšana za stroške investicijskega in tekočega
vzdrževanja premoženja in druge stroške, ki jih zavezanec
dokaže z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov
po drugih predpisih.
74. čian
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od vsakega
posameznega prejemka.
75. član
Stopnja davka od dohodkov od premoženja je 25 %.
76. član
Zavezancu, ki prejema dohodke iz premoženja v tujini, se
obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan od tega
dohodka v tujini.
6. Davek od dohodkov Iz premoženjskih pravic
77. član

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž ali prostorov za počitek oziroma rekreacijo v najem, je znesek najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za
stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, upravljanja
In za stroške obratovanja, če te stroške plačuje lastnik sam.

Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v
nadaljnjem besedilu; davek iz premoženjskih pravic) je fizična
oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima
v državi ali v tujini dohodke iz;

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz prejšnjega
odstavka štejejo normirani stroški v višini 40% od najemnine,
<ie zavezanec ne uveljavlja dejanskih stroškov.

- avtorskih pravic;
- izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, ne glede
na to ali so zavarovani po zakonu.

poročevalec
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Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije, 6e dosega na njenem območju dohodke iz prejšnjega odstavka.

84. člen

78. člen

Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje
osnove za dohodnino ter posebne olajšave za vzdrževane
družinske člane do poteka roka za vložitev napovedi za
odmero dohodnine.

Osnova za davek iz premoženjskih pravic je dohodek iz avtorskih pravic, izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni.

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti še dve leti od
dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine.

79. člen

85. člen

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz premoženjskih pravic štejejo normirani stroški v višini 40% od doseženega dohodka, če zavezanec ne uveljavlja dejanskih stroškov.

Zavezanci za dohodnino in davek iz dejavnosti razen zavezancev, katerim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov, vložijo davčno napoved na javni poziv, ki ga izda
Republiška uprava za javne prihodke.

Imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, se stroški ne
priznajo.

86. člen

80. član

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za preteklo
leto do 31. marca.

Davek iz premoženjskih pravic se plačuje od vsakega posameznega prejemka.
81. člen
Stopnja davka iz premoženjskih pravic je 25%.
82. člen
Zavezancu, ki doseže dohodek iz premoženjskih pravic
v tujini, se obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan
od tega dohodka v tujini.
IV. ODMERNI POSTOPEK
1. Vložitev napovedi
83. član
Zavezanci za dohodnino in druge davke po tem zakonu, razen
zavezancev za davek iz kmetijstva in zavezancev, za katere je
davek obračunal in plačal izplačevalec prejemkov oziroma
dohodkov, morajo vložiti pri pristojni izpostavi napoved
s podatki, ki so potrebni za odmero. Podatki v napovedi
morajo biti resnični.
Napovedi za odmero dohodnine ne vložijo:
- zavezanci za dohodnino, katerih osnova za dohodnino ne
presega 11% poprečne plače zapolenih v Republiki Sloveniji
v letu, za katero se dohodnina odmerja;
- zavezanci za dohodnino, ki so imeli prejemke iz naslova
plačila za začasno ali občasno opravljeno dela učencev in
študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi
pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, in katerih osnova za dohodnino ne presega 31%
poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu,
za katero se dohodnina odmerja;
- zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina, če med
letom, za katerega se dohodnina odmerja, niso plačevali
akontacije dohodnine.
Vsebino napovedi za odmero dohodnine in druge davke po
tem zakonu, ki jih odmerja davčni organ, predpiše minister za
finance.
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Zavezanci, ki niso rezidenti Republike Slovenije in ki zapustijo
Republiko Slovenijo pred rokom iz prejšnjega odstavka,
morajo vložiti napoved najpozneje trideset dni pred nameravanim odhodom.
87. člen
Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja in za davek
od dohodkov iz premoženjskih pravic, ki so te dohodke dosegli pri pravnih osebah ali zasebnikih in so jim bili pri obračunu
navedenih davkov upoštevani normirani stroški po drugem
odstavku 67.člena, 70.členu in prvem odstavku 79.člena tega
zakona, lahko dejanske stroške uveljavljajo v napovedi za
odmero dohodnine. Pri odmeri dohodnine se tem zavezancem prizna razlika med normiranimi in dokazanimi stroški.
Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja in za davek
od dohodkov iz premoženjskih pravic, ki te dohodke dosegajo
s fizičnimi osebami in zavezanci teh davkov, ki niso rezidenti
Republike Slovenije, lahko namesto normiranih stroškov po
drugem odstavku 67.člena, 70.členu in prvem odstavku
79.člena tega zakona uveljavljajo dejanske stroške v napovedi
za odmero navedenih davkov in se jim priznajo v dokazani
višini.
88. član
Zavezanci za davek iz dejavnosti morajo vložiti napoved za
davek iz dejavnosti do 28. februarja za preteklo leto.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo zavezanci,
ki so med letom prenehali opravljati dejavnost, vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti.
89. člen
Zavezanci za davek iz dejavnosti v napovedi za dohodnino
navedejo vse podatke, potrebne za odmero dohodnine, razen
dobička, ki ga ugotovi davčni organ. Pri odmeri dohodnine
davčni organ upošteva dobiček, ugotovljen z dokončno
odločbo o odmeri davka iz dejavnosti.
90. član
Napoved za odmero dohodnine mora zavezanec vložiti pri
izpostavi, na območju katere ima stalno prebivališče v času
vložitve napovedi, zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, pa pri izpostavi, na območju katere ima začasno prebivališče v času vložitve napovedi.
poročevalec

Davčni napovedi mora zavezanec priložiti odločbe o odmeri
davkov po tem zakonu, izdane pri izpostavi, ki ni pristojna za
odmero dohodnine.
•1. člen

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove obresti
od posojila v>roku iz prejšnjega odstavka pri izpostavi, na
območju katere je prejel obresti.

Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine
oziroma prejema plačo pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh
od dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napovedati te prejemke pri izpostavi, na območju katere ima stalno
prebivališče.

96. člen

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov mora prejemke,
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev
in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in
fizičnim osebam napovedati pri izpostavi, na območju katere
ima stalno prebivališče, v sedmih dneh od dneva izplačila
prejemka.
92. člen
Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti mora
zavezanec vložiti pri izpostavi, na območju katere je vpisan
v register zasebnikov ali v drugo predpisano evidenco.
Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, vloži napoved prihodkov, doseženih pri
domači fizični osebi ter tuji pravni in fizični osebi, do 15.
v mesecu za preteklo trimesečje pri izpostavi, na območju
katere je vpisan v register zasebnikov ali v drugo predpisano
evidenco.
Če registra ne vodi davčni organ, vlaga zavezanec napoved
pri izpostavi, na območju katere ima poslovni prostor, če
dejavnosti ne opravlja v poslovnem prostoru pa pri izpostavi,
na območju katere ima stalno prebivališče.
93. člen
Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja, doseženih z oddajanjem nepremičnega premoženja v najem, vloži
zavezanec pri izpostavi, na območju katere nepremičnina leži,
za dohodke iz premičnega premoženja pa pri izpostavi, na
območju katere ima stalno prebivališče.
Zavezanec, ki doseže dohodke z oddajanjem premičnega
premoženja v najem in ni rezident Republike Slovenije, vloži
napoved pri izpostavi, na območju katere so bili dohodki
doseženi.
Dohodke, dosežene z oddajanjem premoženja v najem, mora
zavezanec napovedati do 15. v mesecu za preteklo trimesečje,
če od teh dohodkov ni bil obračunan davek po odbitku.
94. člen
Dobiček iz kapitala mora zavezanec napovedati v 15 dneh,
odkar ga je dosegel, pri izpostavi, na območju katere ima
stalno prebivališče, razen dobička, doseženega s prodajo
nepremičnin, katerega napove pri izpostavi, na območju
katere nepremičnina leži.
Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, mora dobiček
iz kapitala napovedati v roku iz prejšnjega odstavka pri izpostavi, na območju katere je bil dosežen oziroma pri izpostavi,
na območju katere nepremičnina leži.

Dohodke iz premoženjskih pravic, razen dohodkov, od katerih
je bil obračunan davek po odbitku, mora zavezanec napovedati v 15 dneh, odkar jih je dosegel, pri izpostavi, na območju
katere ima stalno prebivališče, zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije pa pri izpostavi, na območju katere je bil
dohodek dosežen.
97. člen
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora
izpostavi do 15. februarja leta, za katero se odmerja davek iz
kmetijstva, omogočiti prenos podatkov v skupno republiško
bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, imetnikih pravice
uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemljiškem katastru
izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 31. decembra
preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime in priimek
zavezanca, enotno matično številko občana, naslov in katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz prejšnjega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebivalstva in drugih evidenc.
98. člen
Pravne osebe, zasebniki, državni organi in organi lokalnih
skupnosti morajo plačila za dobavljene proizvode, opravljene
storitve in druge prejemke zavezancem iz 5. člena tega
zakona, ki so dolžni imeti žiro račun, nakazovati na njihove
žiro račune.
Žiro računi zavezancev iz 5. člena tega zakona se vodijo pri
banki in hranilnici.
Banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: finančna organizacija) so dolžne pristojni izpostavi pošiljati podatke o imetnikih žiro računov in o poslovanju preko žiro računov.
Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi so
zavezanci dolžni odpreti žiro račun in način sporočanja
podatkov davčnim organom.
99. člen
Pravne osebe, državni organi in organi lokalnih skupnosti
morajo dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega
leta podatke za odmero dohodnine za preteklo leto, ki vsebujejo tudi enotno matično številko občana. Vsebino podatkov,
obliko in način dostave podatkov predpiše minister za finance
in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravne osebe, zasebniki, Banka Slovenije, služba družbenega
knjigovodstva, državni organi in organi lokalnih skupnosti, so
dolžni davčnemu organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki
so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter omogočiti
vpogled v svoje poslovne knjige in evidence.
Fizične osebe so dolžne na zahtevo davčnega organa dati
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na
njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih
zavezancev.
100. člen

95. člen
Obresti od posojil, danih fizičnim osebam, mora zavezanec
napovedati v 15 dneh, odkar jih je prejel, pri izpostavi, na
območju katere ima stalno prebivališče.
poročevalec

Kdor začne opravljati dejavnost, mora o tem obvestiti za
odmero pristojno izpostavo v treh dneh od pričetka opravljanja dejavnosti, razen zavezancev, za katere vodi vpisnik izpostava.
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101. član
Da bi lahko ugotovil višino davčne obveznosti, ima davčni
organ pravico pregledati prostore, v katerih se opravlja dejavnost, oziroma hrani material ali proizvodi ter pregledati
naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca.
2. Odmera davkov
102. član
Davčni organ odmeri dohodnino in druge davke po tem
zakonu, razen davkov, ki se obračunavajo po odbitku, z odločbo.
Izrek odločbe mora vsebovati znesek odmerjenega davka.
Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati tudi znesek razlike med odmerjeno dohodnino in med letom odmerjeno oziroma obračunano akontacijo.
103. člen

dohodka, domača pravna oseba ali zasebnik, je dolžna za
zavezanca obračunati in plačati davek (v nadaljnjem besedilu:
davek po odbitku).
Davek od osebnih prejemkov mora izplačevalec plač in pokojnin obračunati in plačati v rokih, določenih s posebnim zakonom, ki ureja zagotavljanje sredstev za potrebe na področju
socialne varnosti.
Od drugih prejemkov oziroma dohodkov, od katerih se plačujejo davki po odbitku, mora izplačevalec obračunati in plačati
davek najpozneje v treh dneh po izplačilu.
Znesek davka, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in
drugih dohodkov ne plača davka po odbitku, za vsako leto
predpiše minister za finance. Ti prejemki oziroma dohodki se
po preteku leta vštejejo v osnovo za dohodnino.
Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki veljajo na
dan izplačila dohodkov.
108. člen

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra
v letu, za katero se odmerja.

Zavezanci morajo dohodnino in druge davke, ki so jim bili
odmerjeni z odločbo, razen davka iz kmetijstva in iz dejavnosti, plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.

Drugi davki, ki jih davčni organ odmerja po preteku leta,
morajo biti odmerjeni do 31. maja za preteklo leto.

109. član

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo
leto.
104. član
Če zavezanec za dohodnino umre preden je bila izdana
odločba o odmeri dohodnine, davčni organ odmerni postopek ustavi s sklepom. Če zavezanec za dohodnino umre po
izdaji odločbe o odmeri dohodnine, se razlika med odmerjeno
dohodnino in obračunano akontacijo prijavi v zapuščinskem
postopku kot terjatev iz zapuščinske mase zavezanca oziroma
morebitno preplačilo dohodnine nakaže v zapuščinsko maso
zavezanca.
3. Pritožba
105. član
Pritožba ne odloži izterjave odmerjene dohodnine in drugih
davkov po tem zakonu.
Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži izterjavo, če
oceni, da je pritožba utemeljena.
4. Odprava ali aprememba po nadzoratvenl pravici
106. član
Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste
davka Republiška uprava za javne prihodke (v nadaljnem
besedilu: republiški davčni organ) odpravi po nadzorstveni
pravici v petih letih od dneva, ko je postala dokončna:
- če jo je izdal stvarno ali krajevno nepristojni organ;
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba.
Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste
davka, lahko republiški davčni organ odpravi ali spremeni po
nadzorstveni pravici v dveh letih od dneva, ko je postala
dokončna, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon.
5. Obračunavanja In pobiranja davkov

Zavezanci davka iz kmetijstva plačajo odmerjeni davek v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega
v tromesečju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih dneh
po zapadlosti.
110. član
Zavezanci davka iz dejavnosti plačujejo letno akontacijo
v višini davka po odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen
na drobno preteklega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi
s predpreteklim letom.
Količnik iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov Zavoda
Republike Slovenije za statistiko objavi minister za finance
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Akontacijo davka plačujejo zavezanci v mesečnih obrokih, ki
zapadejo v plačilo vsakega prvega v mesecu, plačani pa
morajo biti v petnajstih dneh po zapadlosti. Zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more ugotoviti po prvem
odstavku tega člena, se mora določiti z odločbo.
111. člen
Če zavezanec z obračunom, izvršenim na podlagi podatkov
poslovnih knjig oziroma evidenc o prihodkih in odhodkih,
izkaže, da višina akontacije, določene po prvem odstavku
prejšnjega člena, ne ustreza obsegu poslovanja, se določi
nova višina letne akontacije s posebno odločbo. Zavezanec
lahko vloži zahtevo za spremembo višine akontacije v petnajstih dneh po preteku vsakega trimesečja. Davčni organ lahko
s posebno odločbo določi novo višino letne akontacije, če pri
pregledu poslovnih knjig zavezanca ugotovi, da višina akontacije glede na podatke o prihodkih in odhodkih ne ustreza
obsegu poslovanja.
112. član
Predpisana akontacija davka iz dejavnosti se odšteje od
odmerjene dohodnine.

107. član
Kadar je izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov,
od katerih se davek plačuje od vsakega posameznega
42

113. člen
Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov
poročevalec

L.

ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu
z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti.
114. člen
Zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun davka, obresti,
denarne kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot je
bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi, se preveč plačani
znesek vrne.
Preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi se
zmanjSa za znesek obveznosti po tem zakonu in zakonu
o davkih občanov, ki jim je potekel rok plačila.
Davčni organ vrne preveč plačani davek s pripadajočimi
obrestmi, če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani
davek s pripadajočimi obrestmi do zneska 1.000 tolarjev se
vrne na zahtevo zavezanca v tridesetih dneh od vložitve zahteve. Če zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani
davek všteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste
davkov po tem zakonu in zakonu o davkih občanov, za katere
je zadolžen pri izpostavi. O tem mora izpostava obvestiti
zavezanca.
Znesek iz prejšnjega odstavka se valorizira s koeficientom
rasti cen na drobno po podatkih Zavoda Republike Slovenije
za statistiko leta, za katero se opravi valorizacija, glede na
predhodno leto. Valorizirani znesek ugotovi minister za
finance in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zavezancu pripadajo od razlike med odmerjeno dohodnino in
med letom plačano akontacijo dohodnine obresti po obrestni
meri, določeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti,
od dneva, ko je postala odločba o odmeri dohodnine pravnomočna.

118. člen
Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga za
čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo davčnega dolga
v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se zavezancu
davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo
spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih
družinskih članov. Pri zavezancih iz prejšnjega odstavka, ki so
lastniki nepremičnega premoženja, lahko davčni organ predlaga z vknjižbo zastavne pravice na njihovih nepremičninah,
ukrep zavarovanja davčnega dolga.
7. Poroštvo
119. člen
Če davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premoženja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca.
Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka,
odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega
gospodinjstva, lahko javni pravobranilec tak pravni posel
izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen
zavezanca.
Za plačilo davkov po odbitku je porok izplačevalec.
120. člen
Pri poravnavi zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in
premoženja ima davčni dolg s pripadajočimi obrestmi in stroški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi zavezanca.
121. člen

115. člen
Davčni organ lahko zavezancu za davek od dohodkov iz
dejavnosti odloži plačilo enega ali več obrokov akontacije za
čas do šest mesecev, če izkaže, da so realizirani prihodki
bistveno nižji od fakturiranih prihodkov.

Zavezanec, ki odtuji osnovna sredstva, s katerimi je opravljal
dejavnost, je dolžan najprej poravnati davčni dolg.
8. Zastaranje
122. člen

Davčni organ lahko zavezancu za davek od kmetijstva odloži
plačilo enega ali več obrokov akontacije za čas do šest mesecev, v primerih, določenih v 33. in 34. členu tega zakona ali če
zavezanec izkaže, da ni prejel plačila od pravnih oseb za
prodane kmetijske proizvode oziroma gozdne lesne sortimente več kot šest mesecev od pogodbenega roka.
Vlogo za odlog plačila mora zavezanec vložiti v roku za
plačilo obroka akontacije oziroma obroka davka. če v vlogi
prosi za odlog plačila več obrokov, mora vlogo vložiti v roku
za plačilo prvega obroka akontacije oziroma obroka davka.

Pravica do odmere dohodnine in drugih davkov po tem
zakonu zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi jih
bilo treba odmeriti.
Pravica do izterjave davka in pravica do izterjave obresti ter
stroškov prisilne izterjave zastara v treh letih po preteku leta,
v katerem bi jih bilo treba izterjati.
Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je neutemeljeno ali preveč plačal na račun davka, obresti in stroškov
prisilne izterjave, zastara v treh letih po preteku leta, v katerem jih je plačal.

116. člen
Za prisilno izterjavo davkov po tem zakonu se uporabljajo
določbe o prisilni izterjavi zakona o davkih občanov.
6. Odpis davkov zaradi neizterljivosti
117. člen
Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot
neizterljiv.
Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je zavezanec umrl ali
se je neznano kam odselil in ni pustil niti premičnega niti
nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki
izterjati. Če se zavezanec, ki se je odselil, znova vrne ali se zve
za njegovo prebivališče, se ponovno zadolži za odpisani
davek, razen če je med tem zastarala pravica do izterjave.
poročevalec

123. člen
Zastaranje pravice do odmere dohodnine in drugih davkov po
tem zakonu ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, ki
mu je namen odmera davka in je dano v vednost zavezancu.
Zastaranje pravice do izterjave dohodnine in drugih davkov
po tem zakonu, obresti In stroškov prisilne izterjave ustavi
vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu je namen
izterjava in je dano v vednost zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila neutemeljeno ali preveč plačane
dohodnine in drugih davkov po tem zakonu, obresti in stroškov prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga zavezanec
stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo.
Pri vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok,
vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem
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primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko časa,
kolikor ga zahteva zakon za zastaranje pravice do odmere,
izterjave in vračila.
124. člen
Postopek za prekršek zaradi kršitev določb tega zakona ni
dopusten, ko pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek
storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko pretečejo
štiri leta od dneva storitve prekrška.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek finančna organizacija, če pristojni izpostavi ne
pošlje podatkov o imetnikih žiro računov in o poslovanju
preko žiro računov in če odpre fizični osebi žiro račun
v nasprotju s pogoji, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije (tretji in četrti odstavek 98. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna
oseba pravne osebe in finančne organizacije.
129. člen

V. KAZENSKE DOLOČBE
125. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj
na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, če davčnemu organu ne dovoli
pregledati prostorov, v katerih opravlja dejavnost oziroma
hrani material ali proizvode oziroma mu ne dovoli ali ne
omogoči pregledati naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb,
listin in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca, ali če ga pri pregledu ovira (101. člen).
Denarno kazen takoj na kraju prekrška izterja pooblaščena
uradna oseba davčnega organa.
126. člen
Zavezanec - posameznik se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, za prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti pa najmanj 100.000 tolarjev:
1. če ne vloži ali ne vloži v roku, določenem s tem zakonom
napovedi pri pristojnem davčnem organu (prvi in drugi odstavek 86. člena; prvi in drugi odstavek 88. člena; prvi in drugi
odstavek 91. člena; drugi in tretji odstavek 92. člena; tretji
odstavek 93. člena; prvi in drugi odstavek 94. člena; prvi in
drugi odstavek 95. člena in 96. člen);
2. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne
knjige oziroma evidence, ki jih je dolžan voditi (39. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne dostavi davčnemu organu do
31. januarja tekočega leta podatkov za odmero dohodnine za
preteklo leto (prvi odstavek 99. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kazuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
130. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ter služba družbenega knjigovodstva,
če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, ki so
potrebni za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence, zaradi ugotavljanja
podatkov, potrebnih za odmero davkov (drugi odstavek 99.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe in službe družbenega knjigovodstva.
131. člen

3. če vloži napoved, ki ne vsebuje podatkov, ki so potrebni za
odmero ali če v napovedi izkaže neresnične podatke (prvi in
drugi odstavek 83. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če pri izplačilu prejemkov in drugih
dohodkov ne obračuna in plača davkov po odbitku ali jih ne
obračuna in plača v roku, določenem v tem zakonu ali jih
nepravilno obračuna in plača (prvi, drugi in tretji odstavek
107. člena).

4. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi
razpolaga (drugi in tretji odstavek 99. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

5. če ne sporoči v predpisanem roku pričetka opravljanja
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje
davek (100. člen);

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. če pri izplačilu prejemkov in drugih dohodkov ne obračuna
in plača davkov po odbitku ali jih ne obračuna in plača v roku
določenem v tem zakonu ali jih nepravilno obračuna in plača
(prvi, drugi in tretji odstavek 107. člena).
127. člen
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki je napovedal manjšo osnovo za
dohodnino oziroma manjšo davčno osnovo za posamezno
podvrsto dohodnine, če se ta ne vključi v osnovo za dohodnino, če utaja dohodnine oziroma davka, ki odpade na nenapovedane prihodke, ne predstavlja kaznivega dejanja.
12«. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in zasebnik, če ne nakaže plačil za
dobavljene proizvode, opravljene storitve in druge prejemke
fizični osebi, ki je dolžna imeti žiro račun, na njen žiro račun
(prvi odstavek 98. člena).
44

132. člen
Če več zasebnikov dosega dobiček s skupnim opravljanjem
dejavnosti, je vsak od njih zavezanec za davek iz dejavnosti od
dela dobička, ki mu pripada na podlagi pogodbe o skupnem
opravljanju dejavnosti. Če v pogodbi ni opredeljen delež
dobička, se za ugotavljanje davčne osnove šteje, da se dobiček deli po enakih delih.
Dobiček zasebnikov, ki skupno opravljajo dejavnost, se ugotavlja skupno.
133. člen
Če več fizičnih oseb dosega dobiček s skupnim opravljanjem
dejavnosti, solidarno jamčijo za obveznosti, ki izvirajo iz skupnega opravljanja dejavnosti.
134. člen
Če za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ za
zavezanca, ki nima zemljišča na območju občine, v kateri ima
poročevalec

stalno prebivališče, za leto 1994 še ne razpolaga s podatki,
določenimi v 97. členu tega zakona, odmerja in pobira davek
iz kmetijstva izpostava, na območju katere je zemljišče.
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora za
zavezanca iz prejšnjega odstavka do 15. februarja v letu, za
katero se odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname
vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski
dohodek po lastnikih, ločeno za kmetijska in gozdna zemljišča ter združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki
se po določbah tega zakona obdavčujejo skupno. Združitev
mora zajemati vsa zemljišča, ki leže na območju ene občine.
135. člen
Lestvica za odmero dohodnine, določena v prvem odstavku
12. člena tega zakona, se valorizira po določbi drugega
odstavka navedenega člena že za odmero dohodnine za leto
1994.

Določbi prve in druge alinee tretjega odstavka 83.člena se
pričneta uporabljati 1.1.1995.
137. člen
Zavezanci iz 132. člena tega zakona so v letu 1994 za čas
poslovanja v skupni obratovalnici dolžni vložiti napoved za
davek iz dejavnosti v 30 dneh po prenehanju skupne obratovalnice.
138. člen
Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja, doseženih
z oddajanjem premoženja v najem, ki je po pogodbi trajal
najmanj eno leto, vložijo za leto 1993 davčno napoved na javni
poziv.
139. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o dohodnini (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91).

136. člen
Določba druge alinee 58. člena tega zakona se prične uporabljati 1. januarja 1995.

140. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na na 12. seji, dne
14.10.1993 sprejel predlog zakona o dohodnini in ugotovil, da
predstavlja primerno osnovo za pripravo druge obravnave
predloga zakona ter naložil predlagatelju, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva stališča in sklepe
Državnega zbora, pripombe in predloge Odbora za javne
finance in kreditno-monetarno politiko in mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora.
'• Pripombe, ki jih je predlagatelj upošteval
1. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora, da se
poveča neobdavčljivi del osnove za dohodnino z 10%
poprečne plače v Republiki Sloveniji na 11% (7. člen).
2. Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora o tem, da
pripravi rešitve glede davčnih olajšav za pomoč tistim študentom, ki so pomoči dejansko potrebni tako, da se zavezancem,
ki prejemajo plačila iz naslova začasnega ali občasnega
opravljanja dela preko študentskih ali mladinskih organizacij,
ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi
Pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja,
določi dodatno zmanjšanje osnove za dohodnino
v
višini 20% poprečne plače. Na ta način bodo študentje in
dijaki uživali olajšave v skupni višini 31% poprečne plače.
Olajšava je približno enaka poprečnim prejemkom študentov
in dijakov iz tega naslova, ki jih prejema okoli 90% študentov
dijakov (8.člen).
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- Nadalje je predlagatelj upošteval pobudo, da se zmanjšanje
osnove za dohodnino iz 9. člena razširi še na plačane članarine političnim strankam in sindikatom.

Predlagatelj je prav tako upošteval sklep Državnega zbora,
se poveča posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
otroke in sicer tako, da se za drugega in za vsakega
naslednjega otroka poveča višina olajšave za 5% poprečne
Mače zaposlenih. Predlagana posebna olajšava je znašala 3%
Poprečne plače (10. člen).
Predlagatelj je status vzdrževanih družinskih članov (oseb,
ki
nimajo lastnih sredstev za preživljanje ali so ta manjša od
0(1
višine posebne olajšave) v 11. členu razširil še na osebe, ki
s
° celo leto živele z zavezancem v življenjski skupnosti, ki je
p
o predpisih o zakonski zveziin družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Poročevalec

6. Predlagatelj je upošteval pobudo Državnega zbora glede
možnosti izkazovanja povračil stroškov tako, da je v 16. členu
določil, da se v osnovo za davek od osebnih prejemkov ne
vključujejo le povračila stroškov do višine, ki je določena
s splošno kolektivno pogodbo. Prav tako je v tem členu
dodatno pojasnjeno, da je osnova za davek od osebnih prejemkov iz naslova prejemkov na podlagi občasnega prevzemanja storitev in poslov bruto prejemek, ki vključuje tudi vsa
povračila stroškov, ki jih je imel prevzemnik storitev ali poslov
v zvezi s tem. Zaradi značaja tovrstnih prejemkov, ki vključujejo poleg plačila za opravljeno delo tudi vse druge stroške, ki
jih je imel zavezanec v zvezi z opravljanjem storitve, se predlaga pavšalno zmanjšanje osnove v višini 10%.
7. Predlagatelj je upošteval pobude glede natančnejšega
določevanja prisojenih dohodkov iz naslova stimulacij in
bonitet (17.člen).
8. Državni zbor je sprejel sklepa, ki se nanašata na črtanje
nekaterih oprostitev po 19. členu predloga zakona. Predlagatelj je pobudo upošteval.
9. V predlogu zakona je upoštevano stališče, da naj se prouči
možnost, da nekateri davčni zavezanci ne bi vlagali napovedi
za dohodnino. V tem smislu je v zakonu predvideno, da
zavezanci, ki v letu za katero se odmerja dohodnina, ne
dosegajo zneska neobdavčljivih dohodkov, ne vlagajo napovedi za dohodnino. Enako je določeno, da napovedi tudi ne
vlagajo tisti upokojenci, ki med letom ne plačujejo akontacij
dohodnine.
10. Prav tako je predlagatelj upošteval predloge glede večjih
olajšav za novo pogozdena zemljišča in za povečanje olajšav
za zasebnike, ki zaposlujejo na novo.
11. V predlogu zakona je predvidena delna integracija davka
od dobička pravnih oseb in davka na izplačane udeležbe
v dobičku. Predvidena je delna integracija v višini 40% izplačanih deležev v dobičku, vključno z plačanim davkom po
odbitku.
12. Predlagatelj je tudi deloma upošteval pripombe izražene
v mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora.
13.
Poleg
navedenih dopolnitev in sprememb
besedila, predlaga Vlada Republike Slovenije še naslednje
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spremembe vseoinsKin določb zakona o dohodnini, ki so
predvsem posledica predlaganih ureditev v drugih zakonih:
- z zakonom o davku od dobička pravnih oseb se na novo
določa ugotavljanje davčne osnove za pravne osebe in na
novo ureja davčne olajšave. Predlagan je petletni prenos
negativne davčne osnove oziroma izgube, zaradi česar je
odpravljena dosedanja rešitev za začetnike. Prav tako je predlagana nova vrsta olajšave za opravljene investicije v opredmetena osnovna sredstva v višini 20% vrednosti dejansko
izvršene investicije. Zaradi te nove olajšave je predlagano
znižanje dosedanje olajšave za investicijske rezerve (rezerve
za bodoče investicije) od sedaj veljavnih 20% na 10% davčne
osnove. Upoštevaje izhodišče, da so razvojne olajšave za
naložbe v načelu enake ne glede na pravni status oseb, ki
opravljajo dejavnost, predlagamo, da se te temeljne olajšave
uvedejo tudi za zasebnike namesto dosedanjih olajšav. Zadržane in v skladu s sklepom Državnega zbora tudi povečane pa
so olajšave za novo zaposlene delavce pri zasebnikih.
- zaradi materialnih razlik med dohodki domačih in tujih
rezidentov prihaja do izredno ostrega poseganja na dohodke
tujih rezidentov, ustvarjenih v Republiki Sloveniji, ki ni primerljivo z obdavčitvijo v njihovih državah, zato predlagamo oprostitev plačila davka za tuje eksperte, ki jih najamejo državni
organi. Prav tako predlagamo oprostitev plačila davka od
dohodkov za državljane Republike Slovenije, ki so zaposleni
pri mednarodnih organizacijah, če se je Republika Slovenija
z mednarodno pogodbo zavezala, da tovrstnih dohodkov ne
bo obdavčevala.
- predlagamo obdavčitev dohodkov iz naslova opravljanja
storitev s kmetijsko mehanizacijo s upoštevanjem normiranih
stroškov v višini 60%.

14. Predlagatelj je dopolnil besedilo predloga zakona še
z nekaterimi drugimi izboljšavami in dopolnitvami besedila, ki
so predvsem redakcijske narave.
15. Predlagane spremembe zakona o dohodnini so glede
finančnih posledic upoštevane v proračunskem memorandumu za leto 1994, s tem, da predvidevamo, da bodo za
nadomestitev izpada dohodkov uvedeni novi davčni viri, in
sicer: posebni prometni davek od iger na srečo, posebni
davek na določene prejemke in davek od cestnih motornih
vozil.
16. V 12. členu predloga zakona je določena lestvica za
dohodnino na podlagi poprečne plače za mesec marec 1993.
Predlagatelj bo zato v zakonskem roku predlagal amandma
k 12. členu predloga zakona tako, da bodo pri določitvi
lestvice upoštevani zadnji znani podatki o poprečni plači
v Republiki Sloveniji v letu 1993.
II. Pripombe In predlogi, ki /lh predlagatelj nI upošteval
1. Predlagatelj je proučil priporočilo Državnega zbora glede
možnosti dopolnitve 10. člena tako, da bi veljala enaka progresivna olajšava ne glede na to ali olajšavo uveljavlja za vse
otroke eden od staršev ali pa se sporazumeta za uveljavljanje
olajšave vsak za določeno število otrok in ugotovil, da je
tovrstno olajšavo tehnično izredno zapleteno izvesti. Postopek se izredno zaplete v primerih zavezancev, ki vzdržujejo
več otrok v različnih razmerjih in kjer se lahko otroci pojavljajo v različnem zaporedju, zato predlagatelj te pobude ni
upošteval.

- zaradi spodbujanja trga nepremičnin, predlagamo, da se
obdavčijo dobički, doseženi s prodajo nepremičnin, če je bila
prodaja izvršena v roku treh let od pridobitve nepremičnine.
Dosedanja obdavčitev se je nanašala na prodajo v obdobju 10
let od pridobitve. Menimo, da se na ta način spodbuja normalno prehajanje lastništva posameznih stanovanjskih enot,
ki nastaja predvsem zaradi spremenjenih družinskih pogojev
davčnih zavezancev.

2. Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve glede uporabe termina davčni organ. Termin
»davčni organ « uporabljamo v primeru stvarne pristojnosti
Republiške uprave za javne prihodke kot organa, ki jo
v skladu z zakonom o Republiški upravi za javne prihodke
(Uradni list RS, št. 14/92) pristojen za pobiranje davkov fizičnih oseb, termin »izpostava« pa se uporablja v primeru določanja krajevno pristojnega dela Republiške uprave za javne
prihodke.

- zaradi pravilne obdavčitve dohodkov družbenikov osebnih
družb, v skladu z ureditvijo v zakonu o davku od dobička
pravnih oseb, predlagamo, da se kot izplačani delež pri
obdavčitvi dobička upošteva prejemek, povečan za plačan
davek od dobička pravnih oseb.

Predlagatelj prav tako ni upošteval pobude, da se ponovno
proučijo kazenske določbe zakona, ker meni, da jih je
potrebno zadržati z vidika zagotavljanja ustrezne davčne discipline.
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poročevalk

Predlog zakona 9 NAČINU OPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA PROMETA
NA OBSTOJEČI ŽELEZNIŠKI MREŽI TER REORGANIZACIJI IN
LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE
ŽELEZNICE - EPA 300 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NAČINU OPRAVUANJA IN
FINANCIRANJA PROMETA NA OBSTOJEČI ŽELEZNIŠKI
MREŽI TER REORGANIZACIJI IN LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za
predložitev predloga ^akona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmajev k predlogu zakona o načinu opravljanja in
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter
reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega
podjetja Slovenske železnice, ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 190. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranju prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice
I. SPLOŠNA DOLOČBA

4. člen
l.člen

Ta zakon opredeljuje železniške prometne storitve, določa
pogoje in način njihovega opravljanja v delu, ki ga zagotavlja
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) zaradi
javnega interesa, ureja gospodarjenje z železniško infrastrukturo ter določa reorganizacijo in način lastninskega preoblikovanja javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana p. o.
(v nadaljnjem besedilu: Slovenske železnice).

Sredstva za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške
infrastrukture ter sofinanciranja železniških prometnih storitev iz prejšnjega člena se zagotavljajo iz:
- nadomestila za uporabo železniške infrastrukture;
- cene železniških prometnih storitev;
- proračuna republike;
- iz kreditov, za katere da poroštvo republika na podlagi
posebnega zakona;
- iz sredstev vlaganj tujih oseb pod pogoji zakona.
5. člen

■I- PROMETNE STORITVE
2. člen
Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve
železniškega potniškega prometa) in blaga (storitve železniškega tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in storitve, ki so neposredni pogoj za
njihovo opravljanje (vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture, varnost in urejenost železniškega prometa).
Železniške prometne storitve se opravljajo na način in pod
Pogoji, ki jih določajo zakon, železniške konvencije in splošni
Pogoji prevoza.

Nacionalni program, ki vsebuje dolgoročno strategijo razvoja
železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja republika
zaradi javnega interesa, sprejme državni zbor.
6. člen
Za opravljanje železniških prometnih storitev vlada ustanovi
javno podjetje v obliki delniške družbe.
Javno podjetje iz prejšnjega odstavka opravlja železniške
prometne storitve iz 3. člena tega zakona.
Za opravljanje železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona lahko vlada podeli koncesijo v skladu z zakonom.

3. člen

7. člen

V okviru železniških prometnih storitev zagotavlja republika
*aradi javnega interesa:
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture;
~ storitve železniškega potniškega prometa;
^ storitve železniškega kombiniranega prometa;
~ varnost in urejenost železniškega prometa,
lada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
Predpiše način opravljanja storitev iz prve, druge in tretje
|iinee prejšnjega odstavka.
toritve iz četrte alinee prvega odstavka tega člena se opravilo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Za opravljanje storitev železniškega potniškega prometa in
storitev železniškega kombiniranega prometa sklene vlada
pogodbo z javnim podjetjem iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona oziroma koncesijsko pogodbo s koncesionarjem.

Poročevalec

Pogodbo iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
- vrsto prometnih storitev;
- kakovost in obseg storitev;
- časovno in kontinuirano obveznost opravljanja storitev
(trajnost, neprekinjenost, urejenost, ustreznost);
- cene storitev;
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- način oblikovanja in spremembe cen storitev;
- način plačila storitev;
- začetek in čas trajanja pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem pogodbe;
- pogoje in osnove za spremembo pogodbe;
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe.
8. člen
Ob izrednih okoliščinah, ki jih ugotovi vlada (elementarne
nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.) lahko vlada določi prednost železniških prevoznih storitev. Ob dodatnih stroških prevoznika zagotovi njihovo pokritje.
9. člen
V času stavke v javnem podjetju iz prvega odstavka 6. člena
tega zakona morajo delavci zagotavljati opravljanje železniškega prometa v skladu s predpisi o varnosti in opravljati
železniške prometne storitve potniškega prometa v obsegu
mednarodnega potniškega prometa in primestnega potniškega prometa (dnevne migracije), pri storitvah tovornega
prometa pa prevoz blaga v mednarodnem prometu ter 30%
obsega dela notranjega tovornega prometa (povprečje zadnjih treh mesecev) ter živine in pokvarljivega blaga.
Železniške prometne storitve iz prejšnjega odstavka morajo
opravljati v času stavke delavci, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa v skladu z zakonom.
S koncesijsko pogodbo med vlado in koncesionarjem se
določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesionar
dolžan opravljati v času stavke v skladu s pogoji iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
10. člen
Železniška infrastruktura obsega;
- proge s spodnjim in zgornjim ustrojem;
- telekomunikacijske, signalno-varnostne, elektrovlečne,
elektroenergetske ter druge postroje in naprave na progi;
- stavbe, namenjene za opravljanje železniškega prometa;
- zemljišča, ki funkcionalno pripadajo progi.
- Železniško infrastrukturo iz prejšnjega odstavka upravlja
javno podjetje iz 15. člena tega zakona.
11. člen
Za storitve vzdrževanja in storitve razvoja železniške infrastrukture sklene vlada pogodbo z javnim podjetjem iz prvega
odstavka 6. člena tega zakoan oziroma koncesijsko pogodbo
s koncesionarjem.
Pogodba iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
- predmet pogodbe in medsebojne pogodbene obveznosti;
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti;
- ceno oziroma način njenega oblikovanja in spreminjanja;
- dolžnost izvajalca poročati vladi o vseh dejstvih, ki utegnejo
vplivati na izvedbo pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- primere in pogoje spreminjanja pogodbe.

- prost pristop uporabnikov, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje;
- uporaba infrastrukture na način, predpisan z zakonom;
- odplačna uporaba.
Vlada predpiše višino nadomestila za odplačno uporabo,
način plačila nadomestila in namen nadomestila.
IV. RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
13. člen
Kot izvajalec železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona, vodi javno podjetje iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona oziroma koncesionar ločeno računovodsko evidenco,
ki omogoča ločen obračun za železniško infrastrukturo, za
železniške prometne storitve in v njihovem okviru za storitve,
ki se opravljajo zaradi javnega interesa.
14. člen
Pri izvajalcih železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona se obvezno letno pregledajo računovodski izkazi
v skladu z zakonom.
V. REOGRANIZACIJA
15. člen
Vlada reorganizira Slovenske železnice v javno podjetje
v obliki delniške družbe po določbah Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in tega zakona.
Edini ustanovitelj družbe iz prejšnjega odstavka je republika,
ki jo zastopa vlada.
Dokler je republika edini delničar, opravlja vlogo skupščine
družbe vlada.
16. člen
Nadzorni svet javnega podjetja iz 15. člena tega zakona j«
sestavljen iz devetih članov. Šest članov imenuje vlada in tri
člane svet delavcev javnega podjetja.
17. člen
Nadzorni svet iz prejšnjega člena ima poleg pristojnosti dole
čenih v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, $'•
30/93) še naslednje pristojnosti;
- zagotavlja izvajanje odločitev vlade o pogojih za delovanj*
javnega podjetja;
- predlaga vladi imenovanje uprave javnega podjetja;
- spremlja pristop javnega podjetja k mednarodnim pogod*
bam, ki zadevajo izvajanje železniškega prometa z ustrezni"11
železniškimi upravami in organizacijami drugih držav.
IS. člen
Za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja i*
15. člena takega zakona se uporabljajo določbe Zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.4»
93), razen določb prvega odstavka 79. člena.
VI. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE
19. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona gospodari in opravljjj
dejavnost s sredstvi, ki so na dan uveljavitve tega zakon«
pripadala Slovenskim železnicam.

12. člen

20. člen

Uporaba železniške infrastrukture je dovoljena pod naslednjimi pogoji;

Na javno podjetje iz 15. člena tega zakona se prenesoi0
sredstva, ki so na dan uveljavitve tega zakona pripadala:
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- javnemu podjetju Slovenske železnice,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana
Moste,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana
Šiška,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Divača,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Maribor,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških voz Dobova,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj.
21. člen
Lastninsko se:
- SŽ-TTG Slovenijaturist Ljubljana,
- SŽ-Zdravilišče Atomske toplice Podčetrtek;
- SŽ-Špedicija za mednarodni in notranji promet Feršped
Ljubljana,
- Mostovna-Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in
dvigal Ljubljana, p. o.,
- SŽ-Železarniška tiskarna Ljubljana,
- SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
- SŽ-Consulting-Podjetje za izvajanje investicij Ljubljana,
- SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana,
- Prometni institut Ljubljana, d. o. o.,
preoblikujejo po ugotovitvi deleža Slovenskih železnic v njihovem družbenem kapitalu, ki je posledica ustanovitvenih
vložkov ali vlaganj v njihovo dejavnost.
Tako ugotovljeni deleži se prenesejo na javno podjetje iz 15.
člena tega zakona.
Ce so bile organizacije iz prvega odstavka tega člena že
lastninjene, se opravi revizija po Zakonu o lastninskem preobjikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) in na
njeni podlagi ugotovijo deleži.
22. člen
Lastninsko se:
- SŽ-Železniška srednja šola Ljubljana,
- SŽ-Železniška srednja šola Maribor,
- SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana,
- SŽ-Zdravstveni center Maribor
preoblikujejo po določbah Zakona o zavodih (Uradni list RS,
St. 12/91-1).
VII. PREHODNE DOLOČBE
23. člen
Do sprejema novih splošnih aktov uporablja javno podjetje iz
15. člena tega zakona obstoječe akte, če niso v nasprotju
z zakonom.

24. člen
Vlada izda predpise iz 3. člena, 12. člena in 15. člena tega
zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona oziroma izvajalec
železniških prometnih storitev iz 3. člena tega zakona, vodi
ločeno računovodsko evidenco v skladu s 13. členom tega
zakona najkasneje z dnem uveljavitve tega zakona.
26. člen
Pravni naslednik za obveznosti, ki do uveljavitve tega zakona
izhajajo iz posojilnih pogodb za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena tega zakona, ostane z dnem
uveljavitve tega zakona javno podjetje iz 15. člena tega zakona.
Sredstva za poravnavo zapadlih obveznosti za kredite najete
za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena
tega zakona, ki so določena v sanacijskem programu Slovenskih železnic, zagotavlja v skladu s 4. členom tega zakona
republika v proračunu za posamezno leto.
27. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona najema kredite za
vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena
tega zakona v skladu s četrto alineo prvega odstavka 4. člena
tega zakona.
VIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Družbeni dogovor o financiranju železniške infrastrukture (Uradni
list SFRJ, št. 38/89).
29. člen
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89 in 33/92)
preneha veljati z dnem uveljavitve predpisa o reorganizaciji iz
15. člena tega zakona.
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Pri pripravi predloga zakona o železnicah za drugo obravnavo
v skladu s strukturo predloga zakona za drugo branje, ki je
na telesih Državnega zbora in v Državnem zboru, je predlagaurejena tako, da je razširjeno poglavje o prometnih storitvah
telj upošteval stališča in sklepe, ki sta jih organ in institucija
z vključitvijo člena, ki normira ravnanje v primeru izrednih
podala ob prvi obravnavi predloga zakona, na kateri sta cilje
okoliščin (8. člen) in spremenjen člen o ravnanju v času
In poglavitne rešitve predloga zakona, ocenila kot ustrezne.
stavke (9. člen).
Spremenjeni naslov predloga za drugo branje je rezultat upoštevanja stališč glede spremembe naslova, ki jih je zavzel
Državni zbor. Hkrati je predlagatelj upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državenega zbora
° Potrebi po spremembi strukture besedila zakonskega pred'°ga za drugo branje, tako da naslov predloga zakona za
"rugo obravnavo glasi: Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji
" lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice.
Predlagatelj je v zvezi z naslovom upošteval mnenje Sekretari®'a ža zakonodajo in pravne zadeve ter v 1. členu, ki navaja
vsebino predloga zakona za drugo branje, spremenil vrstni
ed
navajanja in preciziral vsebino. Spremenjeni vrstni red je
Poročevalec

Tudi pri določbah o reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju poslovnega sistema Slovenskih železnic je predlagatelj
upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve ter vsebino oblikoval v dveh ločenih poglavjih, in sicer
v poglavju o reorganizaciji (V.) ter lastninskem preoblikovanju
(VI.) z vsebino, ki bo predstavljena v nadaljevanju.
Pravno organizacijska oblika izvajalca železniških prometnih
storitev je, v skladu s stališčem Državnega zbora, po katerem
se naj podjetje Slovenske železnice organizira kot javno
podjetje v obliki delniške družbe, določena v 6. členu predloga zakona za drugo branje.
V skladu s 15. členom predloga zakona za drugo branje, vlada
obstoječe javno podjetje, ki je bilo organizirano na podlagi
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Zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88. 40/89. 4&90.
61/90) in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje
dejavnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89.
33/92), reorganizira v javno podjetje v obliki delniške družbe
po določbah predlaganega zakona in Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS. št. 3(V93).
Organi javnega podjetja v obliki delniške družbe so: - skupščina družbe, katero zastopa vlada; vlada bo imela vlogo
skupščine v času, ko bo edini delničar republika;
- nadzorni svet družbe, ki je sestavljen iz devetih članov, od
katerih šest članov imenuje vlada in tri člane svet delavcev
javnega podjetja;
- uprava družbe, ki bo organizirana v skladu z Zakonom
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
akti družbe.
Navedeni organi javnega podjetja so v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah; s tem v zvezi predlagatelj ni upošteval stališča Državnega zbora o opredelitvi pristojnosti upravnega odbora, ker njegovo funkcijo prevzemata skupščina
družbe in nadzorni svet.
Predlagatelj meni, da je nadzorni svet v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, strokovni organ delničarjev
družbe, ki zagotavlja varovanje njihovih interesov in z učinkovitim nadzorom vpliva na upravljanje družbe.

škega prometa ter določeno, da se vsebina in obseg le-teh
uredita z zakonom.
Iz obsega železniške infrastrukture, določene z 10. členom
predloga zakona za prvo branje so v predlogu zakona za
drugo branje izvzeta premična sredstva. Člen je dopolnjen
z drugim odstavkom, ki določa upravljalca železniške infrastrukture, ki je po Zakonu o gospodarskih javnih službah,
postala lastnina republike. Ta odstavek predstavlja amandma
predlagatelja na prvi zakonski predlog.
V pogodbi med vlado in javnim podjetjem za opravljanje
storitev železniškega potniškega in kombiniranega prometa,
ki je določena v 7. členu predloga zakona za drugo branje, so
kot obvezne sestavine določene tudi:
- kakovost in obseg storitev;
- časovna in kontinuirana obveznost opravljanja storitev
(trajnost, neprekinjenost, urejenost, ustreznost).
S tem je predlagatelj upošteval stališče Državnega zbora
o potrebnih elementih pogodbe.
Določbe 11. člena predloga zakona za prvo branje, ki določajo način opravljanja prometa na območjih lokalnih skupnosti v primeru manjše zasedenosti potniških vlakov je predlagatelj, na podlagi stališča Državnega zbora, v celoti črtal iz
predloga zakona za drugo branje.

Nadzorni svet je odgovoren vladi kot, zaenkrat, edinemu delničarju družbe. Glede na dejstvo, da Vlada Republike Slovenije za porabo proračunskih sredstev odgovarja Državnemu
zboru, potrebuje večino v nadzornem svetu s čimer dejansko
prevzema odgovornost za delo in poslovanje družbe. Ob
upoštevanju odgovornosti Vlade, bi 50% udeležba delavcev
v nadzornem svetu družbe onemogočila učinkovito odločanje
v prid lastnika.

Vrsto, obseg In način opravljanja železniških prometnih storitev v primeru stavke, ki so bile določene v 13. členu predloga
zakona za prvo branje, je predlagatelj spremenil, tako da so
v besedilu prvega odstavka 9. člena predloga zakona za drugo
branje, določene železniške prevozne storitve, ki so jih
delavci javnega podjetja dolžni opravljati v primeru stavke
v javnem podjetju. Ob tem je določen tudi način opravljanja
glede zagotavljanja varnosti železniškega prometa. Navedene
storitve zagotavlja republika v javnem interesu na podlagi 3člena zakonskega predloga. Opredelitve v 9. členu predloga
zakona za drugo branje izhajajo iz določb 77. člena Ustave
republike Slovenije in ustrezajo naravi železniškega prometa.

Navedena stališča predlagatelja vsebuje 16. člen zakonskega
predloga za drugo branja, ki predstavlja amandma predlagatelja na predlog zakona za prvo branje.

Drugi odstavek 9. člena določa strukturo delavcev javnega
podjetja, ki so v primeru stavke dolžni opravljati železniške
prevozne storitve iz prvega odstavka tega člena.

Izhajajoč iz navedenega stališča predlagatelja. 18. člen predloga zakona za drugo branje določa, da se določbe prvega
odstavka 75. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), pri oblikovanju nadzornega
sveta v delniški družbi ne uporabljajo. Pravna podlaga za
odločitev iz prejšnjega stavka je drugi odstavek 1. člena
zakona. Določba 18. člena je amandma predlagatelja na predlog zakona za prvo branje.

S koncesijsko pogodbo med vlado in koncesionarjem se
določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesiona'
dolžan opravljati v času stavke v njegovi organizaciji.

Pristojnosti nadzornega sveta so določene v 17. členu predloga zakona za drugo branje. Opredelitev pristojnosti upošteva stališča Državnega zbora ter tudi pristojnosti, ki jih
določa Zakon o gospodarskih družbah. Navedene pristojnosti
so v skladu s statusom in vlogo javnega podjetja ter s tem
v zvezi s pristojnostmi republike pri sprejemanju poslovnih
odločitev, ki imajo širše posledice. Dolgoročne odločitve (graditve železniških prog za velike hitrosti in posodobitev obstoječih železniških prog, itd.), bodo vsebina nacionalnega železniškega programa, ki ga bo na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), Vlada Republike
Slovenije predložila v sprejem Državnemu zboru. Program bo
vseboval strategijo razvoja za železniške prometne storitve, ki
jih zagotavlja republika zaradi javnega interesa.
Predlagatelj je upošteval stališča Državnega zbora in ni opredelil vsebine nacionalnega železniškega programa v 5. členu
zakonskega predloga za drugo branje. Hkrati je dolgoročno
strategijo preimenoval v nacionalni železniški program pri
čemer je upošteval sklep Državnega zbora, s katerim je le-ta
predlagatelja zadolžil za predložitev nacionalnega programa
izgradnje železniškega sistema Republike Slovenije.
V 3. členu predloga zakona za drugo branje je upoštevano
stališče Državnega zbora, tako da sta opredeljeni kot
področje javnega interesa tudi varnost in urejenost železni50

Navedene spremembe 9. člena zakonskega predloga zt
drugo branje predstavljajo amandma predlagatelja na predlog zakona za prvo branje.
V skladu s stališčem Državnega zbora, je predlagatelj preveril
upravičenost uvrstitve organizacij iz 20. člena predlog*0
zakona za prvo branje v 21. člen predloga zakona za drug
branje, ki določa način lastninjenja deleža republike v družbenem kapitalu v teh organizacijah. Uvrstitev predstavlja konkretizacijo določb Zakona o gospodarskih javnih službah
kajti, vse organizacije uvrščene v 21. člen so tehnološko
vezane na zagotavljanje železniških prometnih storitev, opi*
deljenih v 3. členu predloga zakona za drugo branje.
Na podlagi 1. člena Zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet (Uradni list SRS, št. 18/74). s°
zadeve posebnega družbenega pomena na področju dejavnosti javnega železniškega in luškega prometa med ostalu11
tudi:
- trajnost, varnost in kakovost javnega železniškega
luškega prometa.
Navedene parametre je tedanji poslovni sistem SOZD Železniško gospodarstvo Ljubljana, zagotavljal tudi s tehnološl<
vezanostjo organizacij iz 21. člena predloga za drugo branje
Poleg tega so bile navedene organizacije v preteklosti financ
rane z zagotavljanjem sredstev v okviru Samoupravne in
resne skupnosti za železniški in luški promet, na podia9
navedenega zakona oziroma proračunskih dotacij. Rešitev.
jo vsebuje 21. člen predloga zakona za drugo branje, otn
goča da se v postopku lastninjenja ugotovi delež teh
^
zacij v njihovem družbenem kapitalu, ki bo lastninjen P"
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določbah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93); enako določbo je
vseboval predlog zakona za prvo branje. Potemtakem bo po
ugotovitvi višine deleža družbenega kapitala, ki ne preide
v lastnino republike, posamezna organizacija iz 21. člena
predloga za drugo branje, glede tega kapitala, lastninjena po
določbah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Delež kapitala republike v njihovem družbenem kapitalu bo
vložen v osnovni kapital javnega podjetja iz 15. člena drugega
predloga.
Če so bile te organizacije že lastninjene, se opravi revizija po
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in na njeni
podlagi ugotovijo deleži.
Predlagatelj je črtal določbe 17. člena predloga zakona za
prvo branje ter jih nadomestil z 19. členom, ki določa sredstva, s katerimi gospodari javno podjetje. Navedena sprememba upošteva pravno dejstvo veljave 76. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah, po katerem je republika lastnik infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti iz
68. člena zakona. Devetnajsti člen je amandma predlagatelja
na prvi predlog zakona.
Predlagatelj je spremenil 26. člen predloga za prvo branje
tako. da je v prvem odstavku opredelil javno podjetje iz 15.

člena predloga za drugo branje, kot pravnega naslednika za
obveznosti, ki do uveljavitve predlaganega zakonskega besedila izhajajo iz posojilnih pogodb za vzdrževanje in razvoj
železniške infrastrukture iz 10. člena predloga za drugo branje. Drugi odstavek določa, da se sredstva za poravnavo
zapadlih obveznosti Slovenskih železnic, ki so bila namenjena
za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture in jih vsebuje sanacijski program Slovenskih železnic, zagotavljajo
v proračunu republike v posameznem letu v skladu s 4.
členom predloga zakona za drugo branje. Ta člen predstavlja
amandma predlagatelja na predlog zakona za prvo branje.
Predlagatelj je v predlog za drugo branje dodal 27. člen ki
določa, da kredite za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena predloga, najema javno podjetje iz 15.
člena predloga za drugo branje. S predlogom želi predlagatelj
zavezati javno podjetje k učinkovitemu invstiranju ter hkrati
razbremeniti državni proračun. Dodatni člen je amandma
predlagatelja na predlog zakona za prvo branje.
Javno podjetje najema kredite v skladu s četrto alineo prvega
odstavka 4. člena, ki skupaj s peto alineo predstavljata
amandma predlagatelja na prvi predlog zakona. Tudi s to
določbo predlagatelj zasleduje gospodarnost javnega
podjetja pri opravljanju železniških prometnih storitev.
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Predlog zakona o DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB - EPA 395
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH
OSEB,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za
predložitev predloga zakona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Siniša MITROVlC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb
I. PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
V prvem delu davčne reforme v Republiki Sloveniji je bil ob
koncu leta 1990 sprejet in s 1. januarjem 1991 uveljavljen tudi
zakon o davku od dobička pravnih oseb. Navedeni zakon sodi
v instrumentarij neposrednih davkov, ki se je ob koncu leta
1990 uskladil z davčnimi instrumenti tržnih gospodarstev.
Zakon ureja štiri temeljna področja obdavčevanja dobička, in
sicer: opredelitev davčnih zavezancev, davčne osnove,
davčne stopnje ter način obračunavanja in plačevanja davka.
Pri določitvi davčnih zavezancev so bili upoštevani predpisi,
ki opredeljujejo podjetja in druge pravne osebe z omejeno
odgovornostjo (inkorporirane pravne osebe). Eden od temeljnih predpisov na tem področju je bil zakon o podjetjih. Opredelitev davčne osnove dobička je temeljila na zakonu o računovodstvu z nekaterimi, davčnemu sistemu primernimi spremembami, predvsem pri opredeljevanju priznanih stroškov.
V zakonu je posebej določen način popolne davčne integracije pri razdelitvi dobička med pravnimi osebami, rezidenti
Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljeno, da so dividende in drugi deleži v dobičku obdavčeni le enkrat in sicer le
v primeru razdelitve med pravnimi osebami. Na področju
obdavčevanja fizičnih oseb (prejemnikov dividend in drugih
deležev v dobičku) pa davčna integracija ni bila uveljavljena.
Od leta 1990, ko je bil zakon o davku od dobička pravnih oseb
sprejet, je na področju gospodarskega sistema uveljavljenih
precej sprememb, ki posredno ali neposredno terjajo določene spremembe tudi na davčnem področju/
Zakon o gospodarskih družbah, ki je bil uveljavljen v letošnjem letu, na novo ureja statusna vprašanja gospodarskih
družb, ki so opredeljene kot pravne osebe oziroma na novo
ureja statusna vprašanja davčnih zavezancev za davek od
dobička. Družbe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati
letna poročila (bilanco stanja, izkaz uspeha, izkaz uporabe
dobička in kritja izgube) ob upoštevanju računovodskih standardov, za razliko od dosedaj veljavnega sistema, ko je to
področje urejal zakon o računovodstvu, opredelitev davčne
osnove pa je temeljila tudi na rešitvah iz tega zakona.
Že zaradi navedenih novosti je potrebno uveljaviti spremembe
na področju opredelitve davčnih zavezancev ter na področju
ugotavljanja davčne osnove.
V skoraj triletnem izvajanju novega sistema obdavčevanja
dobička pravnih oseb sta se izoblikovali predvsem dve vsebinski pripombi in sicer na neuveljavitev davčne integracije pri
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obdavčevanju fizičnih oseb ter na veljavni davčni prenos
izgub oziroma pokrivanje izgub z bodočimi večletnimi
dobički. V veljavni ureditvi je namreč davčnim zavezancem
dovoljen le enoletni prenos polovice izgub.
Menimo, da je potrebno upoštevati navedeni pripombi in
predlagati spremembe obstoječe ureditve na teh področjih.
Ob tem pa velja opozoriti, da je uveljavitev davčne integracije
nekaterih prejemkov fizičnih oseb (dividend in drugih deležev
v dobičku) sestavni del 3prememb in dopolnitev zakona
o dohodnini.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE
REŠITVE

Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb ureja štiri
temeljna področja in sicer: kdo je davčni zavezanec, od katere
davčne osnove se davek obračunava, po kolikšni stopnji se
davek plačuje, kako se davek obračunava in plačuje.
2.
Kot davčni zavezanci so opredeljene pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti. Davčni zavezanci so
razvrščeni v dve temeljni skupini in sicer v skupino takoimenovanih neomejenih davčnih zavezancev in v skupino takoimenovanih omejenih davčnih zavezancev. V prvo skupin0
spadajo pravne osebe, rezidenti Republike Slovenije, ki so
zavezanci za doseženi dobiček z opravljanjem dejavnost!
doma in v tujini. V drugo skupino pa spadajo pravne osebe,
nerezidenti Republike Slovenije, ki so zavezanci za dosežen«
dobiček, ki je dosežen z opravljanjem dejavnosti le v Republiki Sloveniji.
širše in bolj natančno kot po obstoječi zakonodaji je urejeno
področje opredelitve nerezidentov Republike Slovenije, ki so
davčni zavezanci le za doseženi dobiček v Republiki Slovenj
Določbe tega zakona so pripravljene na podlagi modela drža
OECD za sklepanje meddržavnih sporazumov o izogibanj"
dvojnemu obdavčevanju.
3.
S procesom lastninjenja družbenega kapitala se v RePub''ji'
Sloveniji uveljavlja tudi zakonodaja na področju bodoc
investicijskih skladov. Predlagamo, da se investicijski skia
uvrstijo med davčne zavezance, ki so oproščeni plačila te0
davka. Na ta način bi bili investitorji, ki investirajo Pre
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investicijskih skladov, davčno izenačeni z investitorji, ki investirajo neposredno.
4.
Kot davčna osnova je opredeljen dobiček, ki se ugotavlja
tako, da se od ustvarjenih prihodkov davčnega zavezanca
odštejejo odhodki, ki so opredeljeni s tem zakonom.
Pri opredeljevanju davčne osnove predlagamo tri temeljne
vsebinske spremembe in sicer:
a) na področju obračunavanja amortizacije za davčne
namene predlagamo bistveno poenostavitev tako pri opredelitvi amortizacijskih skupin kot pri opredelitvi najvišjih amortizacijskih stopenj.

memb na področju davčne amortizacije, bi po podatkih iz leta
1992 znašala okoli 25% davka od dobička. V tej oceni so
upoštevane spremembe, ki povečujejo davčno osnovo, ter
spremembe, ki znižujejo davčno osnovo. Za oceno investicijskih olajšav smo uporabili podatke o izplačilih za Investicije
v nejavnem sektorju. Glede na to, da lahko pričakujemo
zmanjšanje davčne osnove tudi na račun hitrejšega amortiziranja sredstev, bo ocenjeni izpad prihodkov iz tega davka
večji.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNA DOLOČBA

b) predlagamo petletni prenos negativne davčne osnove oziroma izgube
c) predlagamo, da so kapitalski dobički od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu sestavni del ostalih
prihodkov in so obdavčeni po določilih tega zakona.
5.
Na področju davčnih olajšav predlagamo uveljavitev olajšave
za opravljene investicije v opredmetena osnovna sredstva
(zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda, večletni
nasadi,...) in neopredmetena dolgoročna sredstva (naložbe
v patente, licence, blagovne znamke,...). Predlagamo znižanje
davčne osnove v višini 20% vrednosti dejansko opravljene
investicije. Če je 20% znesek investicije višji od davčne
osnove, se olajšava koristi v višini davčne osnove.
Z uveljavitvijo nove davčne olajšave predlagamo, da se zniža
davčna olajšava za investicijske rezerve (rezerve za bodoče
investicije) in sicer od sedaj veljavnih 20% davčne osnove na
10% davčne osnove.
Pri spodbujanju zaposlovanja nezaposlenih oseb predlagamo
povišanje davčne olajšave od sedaj veljavnega znižanja
davčne osnove za 23% bruto osebnih dohodkov teh delavcev
na 30%. S to davčno olajšavo se kompenzirajo obveznosti
delodajalca za socialne prispevke. Z zniževanjem socialnih
prispevkov in povišano davčno olajšavo se realni obseg sedaj
veljavne olajšave še dodatno povečuje.
Na področju davčnih olajšav hkrati predlagamo ukinitev
davčne olajšave za davčne zavezance, ki začnejo s poslovanjem na novo. Z uveljavitvijo večletnega prenosa izgub,
davčna olajšava za začetek poslovanja izgubi svoj namen in je
v davčnem sistemu nezdružljiva z novo rešitvijo na področju
prenosa izgub.
Upoštevaje načelo nevtralnosti davčnega sistema ne predlagamo olajšav, ki bi temeljile na selektivnem pristopu (po
davčnih zavezancih, po panogah ali kako drugače). Davčne
olajšave, v povezavi z opredelitvijo davčne osnove, veljajo za
vse davčne zavezance in so usmerjene k spodbujanju investicijske dejavnosti ter zaposlovanja nezaposlenih oseb. V predlaganih spremembah ugotavljanja davčne osnove ter davčnih
olajšav pa smo vključili tudi predloge, ki so v osnovi temeljili
na selektivnem pristopu.
"I- FINANČNE POSLEDICE

1.člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od
dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek).
II. DAVČNI ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za davek je pravna oseba, ki dosega dobiček
z opravljanjem dejavnosti in ima sedež na območju Republike
Slovenije - rezident Republike Slovenije - (v nadaljnjem
besedilu: davčni zavezanec).
3. člen
Davčni zavezanec je tudi pravna oseba, ki nima sedeža na
območju Republike Slovenije (oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije) za dobiček, ki ga doseže s trajnim opravljanjem
dejavnosti na območju Republike Slovenije.
Davčni zavezanec je tudi predstavništvo tuje osebe za agencijske posle v zračnem in drugem prometu, ki dosega prihodke s prodajo lastnih prevoznih listin na območju Republike Slovenije.
4. člen
Za trajno opravljanje dejavnosti se šteje, če davčni zavezanec
iz prvega odstavka prejšnjega člena posluje v Republiki Sloveniji preko stalne poslovne enote ali če imajo posredniki
pooblastilo, da v njegovem imenu sklepajo pogodbe na
območju Republike Slovenije, razen za nakup proizvodov ali
storitev.
Stalna poslovna enota je stalno poslovno mesto, v katerem ali
preko katerega davčni zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena v celoti ali delno posluje na območju Republike
Slovenije.
5. člen
Za stalno poslovno enoto iz prejšnjega člena se šteje zlasti :sedež uprave, podružnica, poslovalnica, tovarna, delavnica,
rudnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se izkoriščajo naravna
bogastva, gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena oziroma montažna dela, ki trajajo dlje kot 12 mesecev.

j* predlagano ureditvijo se bo zmanjšala neposredna obdavčitev dobička pravnih oseb. Nova ureditev namreč omogoča
davčnim zavezancem bistveno krajši rok amortiziranja opredmetenih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
uveljavljanje davčne olajšave za opravljene investicije in sicer
v
višini 20% vrednosti investicij, uveljavljanje davčne olajšave
*a bodoče investicije in sicer v višini 10% davčne osnove ter
uveljavljanje povišanih davčnih olajšav za novozaposlene
a
®lavce.

Za stalno poslovno enoto iz prejšnjega člena se ne šteje:uporaba objektov ali opreme le za skladiščenje, razstavljanje ali
dobava proizvodov, ki pripadajo davčnemu zavezancu iz
prvega odstavka 3. člena tega zakona, le zato, da jih druga
oseba predela; vzdrževanje stalnega poslovnega mesta le
zaradi nakupovanja proizvodov ali storitev ali za zbiranje
informacij za davčnega zavezanca iz prvega odstavka 3. člena
tega zakona; vzdrževanje stalnega poslovnega mesta le
zaradi reklamnih namenov, dajanja informacij ter znanstvenega raziskovanja.

Groba ocena (na podlagi razpoložljivih podatkov) zmanjšanja
ne
Posredne obdavčitve dobičkov, brez upoštevanja spre-

če sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju drugače
ureja stalno poslovno enoto, se za davčne zavezance, ki so
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rezidenti držav, s katerimi je sklenjen sporazum o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju, neposredno uporabljajo določbe
tega sporazuma.
III. DAVČNE OPROSTITVE
6. člen
Davka ne plačujejo:

- davki, ki jih je plačal lastnik davčnega zavezanca kot fizična
oseba,
- danarne kazni,
- zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in
prispevkov,
- odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let,
- rezervacije za kritje možnih izgub,
- odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb.
14. člen

- Banka Slovenije,
- javna podjetja in javni gospodarski zavodi, ki so v lasti
Republike Slovenije oziroma občin,
- invalidska podjetja,
- investicijski skladi po zakonu o investicijskih skladih, če do
30. novembra razdelijo najmanj 90% dobička,

Stroški materiala in odhodki iz prodaje zalog izdelkov ter
trgovskega blaga se priznavajo kot odhodek v obračunanem
znesku, v skladu s sprejeto metodo obračunavanja oziroma
prodaje zalog.
Če davčni zavezanec spremeni metodo obračunavanja oziroma prodaje zalog, mora v davčnem izkazu pojasniti razloge
za spremembo in prikazati vrednostni učinek spremembe.

- javni zavodi, razen za pridobitno dejavnost,
- civilnopravne osebe, razen za pridobitno dejavnost.
IV. DAVČNA OSNOVA
7. člen
Davčna osnova je dobiček, ki se ugotovi v davčnem izkazu.

15. člen
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se kot odhodek prizna v obračunanem znesku, vendar največ do zneska, obračunanega
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja
ter najvišjih letnih amortizacijskih stopenj, predpisanih s tem
zakonom.
16. člen

8. člen
Dobiček se ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov
davčnega zavezanca odštejejo odhodki, ki so določeni s tem
zakonom.
9.člen
Za ugotavljanje dobička se priznavajo prihodki in odhodki
v zneskih, ugotovljenih v izkazu uspeha, na podlagi predpisov
ali računovodskih standardov, razen prihodkov in odhodkov,
ki so določeni s tem zakonom.
10. člen
Med prihodke davčnega zavezanca se vštevajo prihodki,
obračunani na podlagi predpisov ali računovodskih standardov, razen prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku drugih pravnih oseb.
Prihodki, doseženi z udeležbo pri dobičku drugih pravnih
oseb se obdavčujejo na način, kot je določen v tem zakonu.
Pri ugotavljanju prihodkov davčnega zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami, vendar najmanj
do višine povprečnih cen, ki veljajo za določeno vrsto blaga
ali storitev na domačem ali primerljivem tujem trgu.
11. člen
Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo odhodki, obračunani na podlagi predpisov ali računovodskih standardov,
razen odhodkov, za katere je s tem zakonom predpisan drugačen način ugotavljanja.
12. člen
Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo samo tisti
odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali
posledica opravljanja te dejavnosti oziroma samo tisti
odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov.
Med odhodke ni mogoče vključiti izdatkov, ki imajo naravo
investicij.
13. člen
Med odhodke po tem zakonu ne štejejo:
54

Amortizacija se obračunava posamično.
Sredstva, ki se amortizirajo ter pričetek obračunavanja amortizacije določajo predpisi ali računovodski standardi.
Amortizacija dokončno amortiziranih sredstev se ne šteje za
odhodek, tudi če se taka sredstva še naprej uporabljajo za
opravljanje dejavnosti.
17. člen
Zavezanec obračunava amortizacijo po posameznih amortizacijskih skupinah:
Amortizacijske skupine

najvišje letne
amortizacijske
stopnje
<v%)

1. Gradbeni objekti
1.1. Stavbe
1.1.1. Ceste, komunalni objekti, zgornji
ustroj železniških prog

105

2. Oprema, vozila, mehanizacija...
2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov ter za raziskovanje, pridobivanje in prenos nafte in plina
2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in kanalizacijo
2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkoriščanje gozdov ter gojitev in lov divjadi
2.4. Računalniki in računalniška oprema

33,3

50
50

3. Dolgoročni nasadi
3.1. Maline, robide in ribez
3.2. Hitrorastoče drevje

14.3
33,3
33.3

14,3

20
14,3

4. Delovna in plemenska živina

50

5. Druga vlaganja

33,3

5.1.Goodwill

20
18. člen

Med odhodke se priznava tudi revalorizacija amortizacijo P°
predpisih ali računovodskih standardih.
poročevalk

19. člen

26. člen

Pri ugotavljanju odhodkov davčnega zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami, vendar največ do
višine povprečnih cen, ki veljajo za določeno vrsto blaga ali
storitev na domačem ali primerljivem tujem trgu.

Reprezentančni stroški ter stroški upravnega in nadzornega
odbora davčnega zavezanca se priznajo kot odhodek v višini
70% obračunanih zneskov.

Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo lastniki, njihovi
ožji družinski člani ali druge osebe, ki so z lastnikom kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo lahko vpliv na sprejemanje odločitev, pravne osebe in zasebniki, pri katerih
sodeluje v kapitalu ista fizična oseba in njeni ožji družinski
člani, če imajo status zasebnikov ali večinskih lastnikov kapitala, ali ista pravna oseba kot pri davčnem zavezancu (v
nadaljnjem besedilu: povezane osebe).

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne in religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so v skladu
s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih
dejavnosti - vendar največ v višini 0,1% ustvarjenih prihodkov.

20. člen
Med odhodke se priznajo obračunane obresti, razen obresti
na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb, ki se
priznavajo največ v višini zadnje znane, ob času odobritve
posojila, skupne povprečne medbančne letne obrestne mere,
ki jo objavlja Banka Slovenije.
21. člen
Plače se priznavajo kot odhodek v obračunanih zneskih ugotovljenih v skladu s splošnima kolektivnima pogodbama.
Kot odhodek se priznavajo tudi deli plač iz naslova uspešnosti
poslovanja v obračunanih zneskih, ugotovljenih v skladu
s splošnima kolektivnima pogodbama.
22. člen
Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi, solidarnostna pomoč, prehrana med delom, plača
pripravnikom ter povračila stroškov v primeru službenega
potovanja se priznavajo kot odhodek v obračunanih zneskih
vendar največ do višine, ki je določena v splošnima kolektivnima pogodbama.
Druga povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prevoz na
delo in iz dela in terenski dodatek ter plačila učencem in
študentom na praksi se priznajo kot odhodek največ v višini
najmanjšega zneska opredeljenega v splošnima kolektivnima
pogodbama.
23. člen
Davčnim zavezancem, ki nimajo zaposlenega niti enega
delavca, se kot odhodek ne priznavajo odhodki iz 22. člena
tega zakona, razen plačila učencem in študentom v skladu
z drugim odstavkom 22. člena.
24. člen
če se za odhodke iz prvega odstavka 22. člena v splošnima
kolektivnima pogodbama določi najmanjši znesek, se priznajo ti odhodki največ v višini tega najmanjšega zneska.
25. člen
Dolgoročne rezervacije stroškov se priznajo v obračunanih
Zneskih vendar največ do 70% teh stroškov, razen dolgoročnih rezervacij iz naslova dotacij iz proračunov za osnovna
sredstva.
Rezervacije pri bankah se priznajo v obračunanih zneskih
največ do višine, ki jo predpiše Banka Slovenije,
skladu z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah.

v
8ndar
v

glede na določbe prejšnjega odstaveka, se pri bankah, ki
so v postopku predsanacije in sanacije, priznajo tudi rezervacije v skladu z odločbo Banke Slovenije.
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27. člen

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organizacije, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu.
28. člen
Davčni zavezanci, ki imajo prihodke iz davkov in prispevkov
po predpisih, ali ki prejemajo dotacije in subvencije iz proračunov in donacije, pripravijo davčni izkaz brez teh prihodkov
in sorazmernih stroškov.
Davčni zavezanci - civilnopravne osebe - pripravijo davčni
izkaz brez prihodkov in sorazmernih stroškov, ki izvirajo iz
opravljanja dejavnosti, za katere so ustanovljene.
29. člen
Če je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem, lastnikom
ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestmi, ki
so nižje od zadnje znane, ob času odobritve posojila, skupne
povprečne ponderirane medbančne letne obrestne mere, se
davčna osnova poveča za razliko med obrestmi, obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni letni
obrestni meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni zavezanec.
Če je banka ali druga finančna organizacija dala lastnikom ali
drugim povezanim osebam posojilo brez obresti ali
z obrestmi, ki so nižje od obresti, ki jih ob času odobritve
posojila za takšna posojila zaračunava tretjim osebam, se
davčna osnova poveča za razliko med temi obrestmi in
obrestmi, ki jih je zaračunala lastnikom.
30. člen
Davčna osnova se poveča za prejete dividende v skladu s 34.
členom tega zakona.
31. člen
Davčna osnova se zmanjša za dobiček, ki ga je davčni zavezanec prenesel iz tujine, če je bil od tega dobička plačan
ustrezen davek v tujini.
Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku ne more
presegati višine davčne osnove.
Davčni zavezanec mora ustrezen dokument o plačanem
davku v tujini predložiti skupaj z davčnim izkazom.
32. člen
Davčna osnova se zmanjša za prejete obresti od dolgoročnih
in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile
Republika Slovenija oziroma občine, vendar največ v višini
davčne osnove.
33.člen
Davčna osnova se zmanjša za že obdavčene, neporabljene
dolgoročne rezervacije, ki jih je davčni zavezanec izkazal
v prihodkih, vendar največ v višini davčne osnove.
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34. člen

42. člen

Davčni zavezanec, ki izplačuje dividende in druge deleže
v dobičku (v nadaljnjem besedilu: dividende), mora ob vsakem izplačilu dividende obračunati in plačati posebno akontacijo za davek od dobička in dohodnine glede na izplačano
dividendo (v nadaljnjem besedilu: posebna akontacija), in
sicer po stopnji 15% za transfer v tujino in po stopnji 25% za
prejemnike - rezidente Republike Slovenije (razen za fizične
osebe - družabnike osebnih družb). Davčni zavezanec izda
prejemniku dividende potrdilo o plačani posebni akontaciji.

Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno
sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej
kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo
po 41. členu tega zakona, mora za znesek izkoriščene davčne
olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje
oziroma odtujitve sredstva.
43. člen

Pri davčnem zavezancu - prejemniku dividende se davčna
osnova poveča za prejete dividende, vključno s plačano
posebno akontacijo.

Davčnemu zavezancu, ki oblikuje investicijske rezerve za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
dolgoročna sredstva ter za dolgoročne naložbe v druge osebe
v Republiki Sloveniji, se prizna davčna olajšava v višini oblikovanih rezerv, vendar največ v višini 10% davčne osnove.

Pri davčnem zavezancu, ki je povečal davčno osnovo po
prejšnjem odstavku, se plačilo obračunanega davka od
dobička zniža za plačano posebno akontacijo.

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za dobo
štirih let.

Če je izplačevalec dividend davčni zavezanec - rezident
Republike Slovenije obračunal in plačal davek od dobička po
stopnji iz 40. člena tega zakona, ne obračuna in ne plača
posebne akontacije po prvem odstavku tega člena, za pravne
osebe - rezidente Republike Slovenije.
V primeru iz prejšnjega odstavka se davčna osnova davčnega
zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, ki je prejel dividende, ne poveča za prejete dividende.
35. člen
Če je v sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
vprašanje obdavčevanja dividend urejeno drugače kot v tem
zakonu, se za davčne zavezance, ki niso rezidenti Republike
Slovenije, uporabljajo neposredno določbe takšnega sporazuma.
36. člen
Če je razlika med prihodki vključno s povečanjem davčne
osnove in odhodki vključno z zmanjšanjem davčne osnove po
tem zakonu negativna, izkaže davčni zavezanec izgubo
v davčnem izkazu.
Tako izkazano izgubo lahko davčni zavezanec pokriva
z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih letih.
37. člen
Pokrivanje izgube po prejšnjem členu ne sme presegati višino
tekoče ugotovljene davčne osnove.
38. člen
Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz preteklih let,
se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo starejšega datuma.
39. člen
Določbe 36. do 38. člena se ne uporabljajo v primerih združitve davčnih zavezancev ter za obdavčevanje na podlagi konsolidiranoga davčnega izkaza.
V. DAVČNA STOPNJA
40. člen
Davek se plačuje po stopnji 30%.
VI. DAVČNE OLAJŠAVE
41. člen
Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 20%
investiranega zneska v opredmetena sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.
56

Če davčni zavezanec ob koncu četrtega poslovnega leta po
poslovnem letu, ko je obračunal davčno olajšavo iz prvega
odstavka tega člena, izkaže neporabljeni znesek investicijskih
rezerv, mora za ta znesek povečati davčno osnovo za to leto.
44. člen
Davčnemu zavezancu, ki v poslovnem letu za nedoločen čas
zaposli pripravnike oziroma druge delavce, ki prvič sklepajo
delovno razmerje, in delavce, ki so bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj 6 mesecev prijavljeni pri službi za
zaposlovanje, se davčna osnova zniža za znesek, ki je enak
30% izplačanih plač teh zaposlenih, in sicer največ za prvih 12
mesecev njihove zaposlitve.
Davčnemu zavezancu, ki zaposluje invalide, se davčna
osnova zniža za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač invalidov.
Znižanje davčne osnove po prejšnjih odstavkih se prizna
v višini izplačanih plač, vendar največ v višini davčne osnove
45. člen
Pri davčnem zavezancu - zavarovalnici se davčna osnova
zmanjša za oblikovane rezerve iz dobička, vendar največ
v višini davčne osnove.
46. člen
Davčne olajšave po določbah 41. do 45. člena tega zakona s®
priznajo skupaj največ do višine davčne osnove.
VII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
47. člen
Davek se obračunava in plačuje za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
Med letom se davek plačuje v obliki mesečnih akontacij.
Davčni zavezanci zagotavljajo podatke o poslovanju, ki son
podlaga za ugotovitev davčne obveznosti, na način '
v obsegu, kot je določeno s predpisi, računovodskimi standardi in s tem zakonom.
48. člen
Davčni zavezanec predloži davčni izkaz davčnemu organuDavčni izkaz se predloži na obrazcu, ki ga predpiše minist0r
za finance.
Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kriti®
izgube in potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseženi"
z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega izkaza.
Izkaza uporabe dobička in kritja izgube ni mogoče spre'71'
njati brez soglasja davčnega organa.

i
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49. člen
Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik
več kot 90% osnovnega kapitala drugega davčnega zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja
davčno obveznost na podlagi konsolidiranoga davčnega
izkaza ( v nadaljnjem besedilu: obdavčenje v skupini).
Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni
izkaz, le eden od članov skupine pa predloži tudi konsolidirani davčni izkaz.
V konsolidiranom davčnem izkazu se izguba v davčnem
izkazu članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. Če se po pokritju izgube izkaže dobiček, so zavezanci za
davčno obveznost po konsolidiranom davčnem izkazu posamezni člani skupine, sorazmerno obdavčljivemu dobičku iz
posameznih davčnih izkazov.
Plačilo obračunanega davka po konsolidiranom davčnem
izkazu opravi predlagatelj tega izkaza.
Pripravo konsolidiranoga davčnega izkaza, najmanj za tri leta,
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. Člani skupine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posameznih članov skupine.
Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posamično obdavčenje, ali se naknadno ugotovi, da izguba ni bila
dejansko pokrita, mora vsak član skupine plačati razliko, ki je
nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini.

Letni obračun davka iz prejšnjega odstavka se predloži davčnemu organu v 60 dneh od dneva, ko se je začel postopek
likvidacije ali stečajni postopek.
Poračun in plačilo davka v postopku likvidacije se opravi
hkrati s predložitvijo letnega obračuna davka.
54. člen
Davek se plačuje med letom v obliki mesečnih akontacij
sorazmerno z višino davčne osnove po zadnjem obračunu
davka.
Akontacije se plačujejo mesečno najpozneje do desetega dne
v mesecu za pretekli mesec.
55. člen
Minister za finance lahko predpiše, da plačujejo davčni zavezanci med letom večje akontacije, kot bi jih sicer plačevali po
zadnjem obračunu davka, če je rast drobnoprodajnih cen
v Republiki Sloveniji glede na zadnje obračunsko obdobje
večje kot 10%.
Minister za finance lahko predpiše, da plačujejo davčni zavezanci drugačne akontacije, kot bi jih sicer plačevali po zadnjem obračunu davka, če se med letom spremenijo davčne
stopnje.

Minister za finance predpiše obliko in način priprave konsolidiranoga davčnega izkaza.

56. člen

50. člen

Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara
v petih letih po preteku leta, v katerem je nastala davčna
obveznost.

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu obračun davka
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
pavčni zavezanec plača razliko med plačanimi akontacijami
obračunanim davkom v petih dneh po predložitvi obračuna
davka.
Davčni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačanih
akontacij hkrati s predložitvijo obračuna davka.
51. člen
Davčna obveznost, ugotovljena v davčnem izkazu davčnega
zavezanca, se šteje za dokončno, razen če davčni organ na
Podlagi podatkov iz davčnega izkaza, podatkov o obračunu
Poslovanja
in drugih podatkov, ki jih pridobi med kontrolo,
u
9otovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana.
davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno
obračunana, izda odločbo, s katero davčnemu zavezancu
"aloži, da v 30 dneh po prejemu odločbe plača davek s pripadajočimi obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost
*a obračun in plačilo davka.

Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka in
obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po
preteku leta, v katerem jih je plačal.
57. člen
Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka se pretrga
z vsakim uradnim dejanjem pristojnega organa oziroma
davčne službe, ki mu je namen obračun in plačilo davka in je
bilo dano v vednost davčnemu zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega
davka in obresti se pretrga z vsakim dejanjem, ki ga davčni
zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma davčni službi,
da doseže vračilo.
Po vsakem pretrganju zastaranja začne teči zastaralni rok
znova.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od
dneva, ko je prvič pričelo teči.

52. člen
pavčni
zavezanci, pri katerih nastanejo združitve, sestavijo
<e,
ni obračun davka na dan vpisa združitve v register.
l-«tni
obračun davka iz prejšnjega odstavka se predloži davčn
®niu organu v 60 dneh po vpisu združitve v register.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen

53. člen

Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajenega davka,
najmanj pa 1.500.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega
zakona o ugotavljanju davčne osnove (7. do 39. člen in 49.
člen) in davčnih olajšav (41. do 46. člen) navede v obračunu
davka napačne podatke in je zaradi tega prišlo do znižanja
davčne osnove oziroma višine obračunanega davka.

pavčni zavezanec, nad katerim se začno postopek likvidacije
stečajni postopek, sestavi letni obračun davka na dan pred
"nevom, ko se začne ta postopek.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Kračun
in plačilo davka po prejšnjih odstavkih opravi pravni
n
®slednik davčnega zavezanca hkrati s predložitvijo letnega
Računa davka.
,

Poročevalec
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59. člen

davčnega izkaza izda tudi nalog za poravnavo ugotovljenega
zneska davka.

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek davčni zavezanec, če v predpisani obliki in predpisanem roku ne predloži obračuna davka (47. do 54. člen).

62. člen

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Minister za finance lahko izda podrobnejše predpise o načinu
obračunavanja in plačevanja davka.
63. člen
l. ■ 4 V
Davčni zavezanci poravnajo svoje obveznosti za leto 1993 po
določbah zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 48/90 in 32/91).

60. člen

64. člen

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčne službe
opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.

Davčni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega zakona uveljavljajo davčno olajšavo po 21. in 24.a členu zakona o davku od
dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91), lahko
to olajšavo uveljavljajo do poteka dobe.

61. člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede kontrole, postopka in izterjave davka uporablja ta zakon in predpisi o službi družbenega knjigovodstva.
Ne glede na predpise o službi družbenega knjigovodstva
lahko služba družbenega knjigovodstva, če v postopku kontrole ugotovi, da davčni zavezanec ni pravilno obračunal
davka, davčnemu zavezancu hkrati z zahtevkom za popravek

65. člen
dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91).
66. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
1.
Z obstoječim zakonom o davku od dobička pravnih oseb se
ureja obdavčitev dobička in drugih sestavin dobička pravnih
oseb - dividend in drugih deležev v dobičku. Navedeni zakon
je bil sprejet konec leta 1990 in je pričel veljati s 1. januarjem
1991. Konec leta 1991 je bil zakon dopolnjen in spremenjen,
dopolnitve in spremembe pa so veljale tudi za obračun davka
za leto 1991.
Glede na to, da so potrebne spremembe oziroma dopolnitve
v pretežnem delu sedaj veljavnih rešitev, je zaradi lažjega
obravnavanja predloga v zakonodajnem postopku in zaradi
lažjega izvajanja zakona v praksi predlog predloženega
zakona pripravljen v obliki celovitega novega besedila ne pa
v obliki novele veljavnega zakona.
2.
Po posameznih členih zakona so predlagane naslednje spremembe in dopolnitve glede na obstoječo ureditev:
1. V 2. členu so kot zavezanci za davek določene vse pravne
osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem kakršnekoli dejavnosti na območju Republike Slovenije in so registrirane na
območju Republike Slovenije - rezidenti Republike Slovenije.
Zavezanci po drugem členu so: osebne in kapitalske družbe
po zakonu o družbah (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in komanditna delniška družba...), družbe po
zakonu o gospodarskih javnih službah (javno podjetje in javni
gospodarski zavod), banke In druge finančne organizacije,
zavarovalne organizacije, zadruge, zavodi in druge pravne
osebe.
2. V 3. do S. členu so kot davčni zavezanci opredeljene tudi
pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije - nerezidenti Republike Slovenije, za dobiček, ki ga
dosegajo s trajnim opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije. V navedenih členih je bolj natančno opredeljena kategorija /trajno opravljanje dejavnostil in je vsebinsko
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vsklajena z modeli, ki se uporabljajo pri sklepanju meddržavnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.
3. V 6. členu zakona predlagamo, da se investicijski skladi
uvrstijo med davčne zavezange, ki so oproščeni plačila davka
od dobička. Na ta način bi bili investitorji, ki investirajo preko
skladov, davčno izenačeni z investitorji, ki investirajo neposredno. Investicijski skladi pa bodo obračunavali in plačevali
davek po odbitku dividend, katerih prejemniki so tuje pravne
in fizične osebe.
Po sedaj veljavnem zakonu so javni zavodi in civilnopravne
osebe zavezanci za plačilo davka le od dobička, ki ga ustvarijo
z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Zaradi natančnejše ureditve predlagamo, da se dopolnijo določbe 6. člena tako, da je
jasno razvidno, da so javni zavodi in civilnopravne osebe
davčni zavezanci le iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti.
4. Največ novih rešitev v primerjavi z dosedanjo ureditvijo je
predlaganih glede opredelitve davčne osnove. Del davčnih
zavezancev - družbe, po zakonu o družbah, morajo od 1januarja 1994 voditi poslovne knjige ter izdelati bilanco stanja, izkaz uspeha, izkaz uporabe dobička in kritja izgube ob
upoštevanju računovodskih standardov, za razliko od sedaj
veljavnega sistema, ko to področje ureja zakon o računovodstvu. Pri opredeljevanju davčne osnove predlagamo nove
rešitve, ki so posledica sistemskih sprememb na računovodskem področju ter tri temeljne vsebinske spremembe, in sicer
na področju obračunavanja amortizacije (za davčne namene),
izkaza in večletnega prenosa izgub ter na področju obdavčevanja kapitalskih dobičkov od prodaje vrednostnih papirjev in
drugih deležev v kapitalu.
V členih 15 do 18 je predlagana nova ureditev obračunavanja
amortizacije za davčne namene. Zgornja meja amortizacijskih
stroškov, ki se priznavajo kot odhodek za davčne namene, Je
opredeljena z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami ter
s predpisano metodo enakomernega časovnega amortlz'"
ranja.
poročevalk
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Po sedaj veljavnem zakonu se amortizacija priznava kot odhodek največ v višini, ki za 50% presega amortizacijo, izračunano na podlagi stopenj, predpisanih z računovodsko zakonodajo. Nomenklatura sredstev za amortizacijo vsebuje 14
amortizacijskih skupin, preko 370 podskupin ter preko 1000
letnih amortizacijskih stopenj.
Zato predlagamo bistveno poenostavitev pri opredelitvi amortizacijskih skupin in najvišjih amortizacijskih stopenj. Predlagamo pet osnovnih amortizacijskih skupin in sicer: gradbeni
objekti; oprema; dolgoročni nasadi; delovna in plemenska
živina; druga vlaganja. V okviru teh skupin pa še devet podskupin.
Najvišje letne amortizacijske skupine zelo odstopajo od sedaj
veljavnih, saj predlagamo, da je možno za davčne namene
odpisati gradbene objekte v desetih letih (v tem okviru pa
stavbe v 20 letih), opremo, vozila in mehanizacijo v treh letih
(z določenimi izjemami, kjer je dovoljen odpis v 7 in 5 letih),
računalnike in računalniško opremo pa bo možno amortizirati
v dveh letih .
Po sedaj veljavni zakonodaji je dovoljen odpis gradbenih
objektov v obdobju med 10 in 70 leti, stavb med 25 in 50 leti
ter opreme med 5 in 10 leti (nekatere pa tudi do 20 let).
Predlagane rešitve so usmerjene k spodbujanju investicijske
dejavnosti, saj se povečuje neobdavčljivi znesek, namenjen za
obnovo opredmetenih osnovnih sredstev.
V 36. do 39. členu predlagamo nove rešitve na področju
Prenosa davčne izgube, ki jo davčni zavezanec izkaže v davčnem izkazu. Predlagamo petletni prenos izgube oziroma
Pokrivanje izgube z bodočimi petletnimi dobički. Sedaj
veljavna rešitev dovoljuje le enoletni prenos polovice izkazane izgube. Nova rešitev sodi v krog sistemskih sprememb in
je rezultat vsebinskih pripomb k izvajanju sedaj veljavnega
sistema obdavčevanja dobička pravnih oseb.
poločbe sedaj veljavnega zakona izvzemajo iz obdavčevanja
(do konca letošnjega leta) kapitalske dobičke, dosežene
s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu. Ta
rešitev je bila vgrajena predvsem z namenom spodbujanja
ftavoja sekundarnega trga vrednostnih papirjev. Menimo, da
le zastavljeni cilj dosežen, zato predlagamo, da so kapitalski
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dobički iz teh naslovov sestavni del ostalih prihodkov in so
obdavčeni v skladu s predloženimi zakonskimi rešitvami.
5. Na področju davčnih olajšav predlagamo naslednje nove
rešitve:
- znižanje davčne osnove v višini 20% vrednosti dejansko
opravljene investicije v opredmetena sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva;
- znižanje davčne osnove v višini 10% davčne osnove za
bodoče investicije - investicijska rezerva;
- povišanje davčne olajšave za zaposlovanje nezaposlenih
oseb od sedaj veljavnih 23% bruto osebnih dohodkov teh
delavcev na 30%. Enako povišanje davčne olajšave predlagamo tudi za zaposlene invalide;
- z uveljavitvijo večletnega prenosa izgub predlagamo ukinitev davčne olajšave za davčne zavezance, ki začenjajo
s poslovanjem na novo, saj je ta davčna olajšava v sedaj
veljavnem zakonu nadomeščala na novo predlagano rešitev.
Davčnim zavezancem, ki še niso izkoristili davčno olajšavo za
začetek poslovanja se tudi po uveljavitvi tega zakona davčna
olajšava prizna - do izteka - po sedaj veljavnih določbah;
- predlagamo ukinitev davčnih olajšav za oblikovane rezerve
iz dobička pri bankah in drugih finančnih organizacijah.
Menimo, da je sedaj veljavna olajšava dosegla svoj namen, saj
po zadnjih podatkih, banke, ki niso v predsanacijskih in sanacijskih postopkih, izkazujejo večjo kapitalsko ustreznost, kar
je tudi na račun koriščenja dosedaj veljavne olajšave.
6. Na področju obračunavanja in plačevanja davka ne predlagamo vsebinsko novih rešitev, predlagamo le spremembo
roka za predložitev letnega obračuna davka in sicer 31.
marec. V sedaj veljavnem zakonu pa je bil ta rok 15. marec.
7. V prehodnih določbah zakona je predvideno:
- da se obračun in plačilo davka za leto 1993 izvede po sedaj
veljavnem zakonu;
- da bo zakon začel veljati 1. januarja 1994.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O USKLAJEVANJU
POKOJNIN IN DENARNIH NADOMESTIL ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
V LETU 1993 - EPA 397 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:

predložitev predloga zakona (drugi odstavek .52. člena
poslovnika Državnega zbora).

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
O USKLAJEVANJU POKOJNIN IN DENARNIH NADOMESTIL ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI V LETU 1993,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 197. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve
- Nataša BELOPAVLOVIČ, država sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o spremembah zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih
nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993
i. UVOD
1. Usklajevanje pokojnin
Po 160. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list št. 12/92 - v nadaljevanju: zakon) se pokojnine usklajujejo na podlagi uradnih statističnih podatkov
o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev na
območju države.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na tej
podlagi do uveljavitve zakona o usklajevanju pokojnin in
denarnih nadomestil za primer brezposelnosti (Uradni list RS
št. 12/93,17/93 - v nadaljevanju: interventni zakon) pokojnine
uskladil vsak mesec za odstotek porasta povprečne plače na
zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji, kot ga je ugotovil
Zavod za statistiko za naslednji mesec po mesecu, iz katerega
so bili vzeti podatki za prejšnjo uskladitev pokojnin. Skladno
z drugim odstavkom 160. člena zakona, upokojencem pripada
usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za katerega je bil
ugotovljen porast plač, ki še ni bil upoštevan pri prejšnjih
uskladitvah pokojnin. Ker so podatki o gibanju plač zaostajali
za po dva meseca, je bil upokojencem ob vsaki uskladitvi
pokojnin izplačan poračun za prejšnja dva meseca.
Enako kot pokojnine so se usklajevali tudi varstveni dodatki
k pokojninam, invalidnine, dodatki za pomoč in postrežbo,
nadomestila za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo, na
drugi ustrezno delo ali na drugo zaposlitev in za čas poklicne
rehabilitacije, nadomestila zaradi manjše plače na drugem
ustreznem delu ter kmečke starostne pokojnine.
Kot dodaten korektiv pri usklajevanju pokojnin je v 159. členu
zakona določeno razmerje med povprečno starostno pokojnino, odmerjeno po splošnih predpisih za polno pokojninsko
dobo in povprečno plačo na zaposlenega v republiki.
Po določbi prvega odstavka 159. člena zakona mora Državni
zbor v začetku vsakega leta določiti razmerje med poprečno
starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo. Za leto 1993
je bilo to storjeno v okviru interventnega zakona, s katerim je
bilo določeno, da to razmerje znaša 85%.
Interventni zakon o usklajevanju pokojnin
Z interventnim zakonom je bilo v letu 1993 odpravljeno izpla60

čevanje dvomesečnih poračunov pri vsaki uskladitvi pokojnin
in drugih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Postavljeno je bilo čvrsto stališče, da se z usklajevanjem
stalno zagotavlja 85%-no razmerje med poprečno starostno
pokojnino za polno pokojninsko dobo in poprečno plačo na
zaposlenega v državi.
Z 31. 12. 1993 se bo prenehal uporabljati interventni zakon,
zato se bo od 1. 1. 1994 dalje spet uporabljala določba
drugega odstavka 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri se ob vsakem povečanju
pokojnin izplača dvomesečen poračun. Navedena določba, ki
je bila sprejeta v času visoke inflacije, ko so nominalne plače
rasle po 10 do 15% mesečno, bi v času počasnejše rasti plač,
ko občasno prihaja celo do njihovega nominalnega znižanja,
povzročila nesorazmerja. Skladno s splošnimi pravnimi načeli
je namreč možno dvomesečno poračune pokojnin upoštevati
le v primerih, ko se pokojnine uskladijo glede na ugotovljeni
porast plač v republiki, ne pa ob ugotovljenem znižanju povprečnih plač.
V času po uveljavitvi predpisov o lastinjenju družbenih podjetij, ko hkrati potekajo tudi obsežne strukturne spremembe
gospodarstva in družbenih dejavnosti, so se pri izvajanju
uskladitev pokojnin in drugih prejemkov iz socialnega zavarovanja na podlagi ugotovljenega porasta povprečne plače na
zaposlenega delavca, pojavila opazna nesorazmerja. Ob
zmanjševanju števila delavcev v podjetjih In organizacijah se
spreminjata njihova struktura, saj ostajajo v zaposlitvi v povprečju bolje usposobljeni in bolje nagrajeni delavci. Zaradi
navedenega se povprečna plača na zaposlenega delavca že
nekaj let povečuje hitreje od mase vseh plač zaposlenih.
Medtem, ko se manjša število delavcev v podjetjih, ki finančno
poslujejo preko SDK, in se prispevki za njihovo zavarovanje
obračunajo ob vsakem izplačilu od celotnega zneska izplačanih plač, se povečuje število samozaposlenih zavarovancev,
ki prosto izbirajo zavarovalne osnove, in število drugih zavarovancev, zavarovanih od najnižjih možnih osnov. Pri jzračunu poprečja plač, ki se upošteva pri usklajevanju pokojnin,
se te sorazmerno nizke osnove ne upoštevajo.
Zmanjšanje števila zavarovancev, do katerega je prišlo po letu
1987, se je skoraj v celoti odrazilo v povečanju števila up°k°'
jencev. Ukrepi za zmanjšanje rasti upokojevanja, ki so bi"
uveljavljeni s sprejemom zakona o pokojninskem in invalid'
skem zavarovanju, so v letošnjem letu sicer pričeli učinkovati'
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vendar se še vedno pozna izredno povečanje števila upokojencev v letih 1991 in 1992, ko so si zavarovanci zagotovili
pokojnine po prejšnjih, ugodnejših predpisih. Razmerje med
številom zavarovancev in upokojencev, ki je do leta 1980
presegalo razmerje 3:1, je leta 1991 padlo pod razmerje 2:1,
v juniju 1993 pa je znašalo le še 1,65:1.
Sprememba razmerja med številom upokojencev in številom
zavarovancev se neposredno odraža v večanju prispevne
stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skupna
prispevna stopnja prispevkov delodajalcev in zavarovancev je
bila do začetka osemdesetih let na ravni stopenj v drugih
srednjeevropskih držav, šele v letu 1987 je presegla 20% bruto
plač oziroma zavarovalnih osnov, v letu 1992 je znašala 28,8%
bruto plač oziroma zavarovalnih osnov zavarovancev, po
povečanju v začetku leta 1993 pa znaša že 31% bruto plač
oziroma zavarovalnih osnov. V tej prispevni stopnji je upoštevano razmerje med povprečno starostno pokojnino za polno
dobo in povprečno plačo na zaposlenega v višini 85% in
usklajevanje pokojnin brez dvomesečnih proračunov. Če bi
ob vsaki uskladitvi pokojnin ponovno pričeli izplačevati dvomesečne poračune, bi prišlo do povečanja sredstev za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nadaljnje
obremenjevanje gospodarstva s povečevanjem prispevkov bi
dodatno zmanjšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva v mednarodni trgovini in ogrozilo obstoj številnih podjetij.
2. Predlog rešitve
Vlada Republike Slovenije predlaga podaljšanje veljavnosti
interventnega zakona, s katerim bi začasno, v obdobju do
konca leta 1994, nadomestili določbe sistemskega zakona, ki
se nanašajo na način usklajevanja pokojnin in drugih dajatev
■z pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Državni zbor bi s podaljšanjem veljavnosti interventnega
zakona, v katerem je določeno, da se z usklajevanjem pokojnin vzpostavlja in ohranja stanje, po katerem znaša poprečna
starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo 85%
Poprečne plače na zaposlenega v državi, izpolnil tudi svojo
obveznost iz 159. člena zakona, po kateri mora v začetku
vsakega leta določiti, koliko znaša to razmerje.
Glede na to, da bo Državni zbor predvidoma do konca leta
1993 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, s katerimi bo med
drugim urejen tudi način usklajevanja denarnih nadomestil za

primer brezposelnosti, se iz interventnega zakona črtajo
določbe o usklajevanju teh nadomestil.
3. Finančne posledice
Ob poprečnem 1,5-odstotnem povečevanju poprečne
mesečne plače na zaposlenega v državi, bi moral Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 1994
po predloženem zakonu zagotoviti za izplačevanje pokojnin
in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 3% nižja sredstva (6,2 mil SIT) kot v primeru, če ta
zakon ne bi bil sprejet. Finančne obveznosti proračuna za
pokritje izdatkov zavoda za izplačevanje pokojnin po posebnih predpisih, bi se zmanjšale sorazmerno deležu teh obveznosti v skupnih izdatkih zavoda.
S sprejemom tega zakona ne bi nastale nove obveznosti
republiškega proračuna.
BESEDILO ČLENOV
1.člen
V zakonu o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za
primer brezposelnosti v letu 1993 (Uradni list RS, št. 12/93 in
17/93) se naslov dopolni tako, da se na koncu doda besedilo
»in o usklajevanju pokojnin v letu 1994«.
2. člen
V 1. členu se črta besedilo: »in prvega stavka 24. člena
Zakona o zaposlovanjnu in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, številka 5/91 in 12/92)«.
Besedilo: »od 1. aprila 1993 do 31. decembra 1993« se nadomesti z besedilom: »v letu 1994«.
3. člen
Črtata se 2. in 3. člen.
Sedanji 4. člen postane 2. člen.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
^odlagani zakon o spremembah zakona o usklajevanju
Pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti za
leto 1993 naj bi uredil dinamiko rasti dajatev na področju
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

nih plač. Možne bi bile celo zahteve, da se pri uskladitvah
pokojnin upošteva rast plač v preteklem obdobju, kolikor
zaradi te omejitve ni bila že upoštevana pri dosedanjih uskladitvah pokojnin.

® predlaganim zakonom bi preprečili motnje v gospodarstvu,
nastajajo tudi zaradi posledic neenakomernega razmerja
"a področju rasti plač in dajatev iz pokojninskega in invalidnega zavarovanja. Glede na predvidena gospodarska gibanja
" letu 1994 in v proračunskem memorandumu predviden
n
*čin finančne politike, v začetku leta 1994 ni možno
Ponovno preiti na usklajevanje pokojnin z dvomesečnimi
Poračuni razlik.

Vlada ocenjuje, da izredne potrebe države, ki izhajajo iz
v proračunskem memorandumu določenih usmeritev, ne
dopuščajo realnega povečanja pokojnin, do katerega bi prišlo, če bi se od začetka leta 1994 pokojnine usklajevale
z dvomesečnimi poračuni oziroma z veljavnostjo za nazaj in
ne glede na razmerje med poprečno starostno pokojnino za
polno pokojninsko dobo ter poprečno plačo na zaposlenega
v državi. Zato je nujno do konca leta 1993 sprejeti predloženi
predlog zakona, po katerem se bodo tudi v letu 1994 pokojnine uveljavljale z veljavnostjo za naprej in tako, da bo
poprečna starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo
znašala 85% poprečne plače na zaposlenega delavca v državi.
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'- decembra 1993 bi prenehal veljati interventni zakon
° usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer
brezposelnosti, v katerem je določeno tudi razmerje med
Poprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in
Poprečno plačo na zaposlenega v državi. Če do takrat Državni
*°°r ne bo določil dopustnega razmerja med poprečno stalno pokojnino za polno pokojninsko dobo in poprečno
Ps ačo za leto 1994, od 1. januarja 1994 dalje ne bo več tega
jdra, in bi upokojenci lahko zahtevali povečanje pokojnin in
°rugih dajatev glede na celoten odstotek povečanja popreč-
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V postopku sprejemanja je predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, v katerem je urejeno usklajevanje nadomestil
za primer brezposelnosti zato se v tem predlogu zakona
izpuščene določbe, ki so se nanašale na usklajevanje teh
nadomestil.
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ČLENI ZAKONA O USKLAJEVANJU POKOJNIN
IN DENARNIH NADOMESTIL ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI V LETU 1993 (Ur. I. RS, št. 12/
93 in 17/93), KI SE SPREMINJAJO
1.čten
Ne glede na določbo 160. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92) in prvega stavka
24. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91 in 12/92) se v obdobju od 1.
aprila 1993 do 31. decembra 1993 pokojnine in druge dajatve
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se usklajujejo na enak način kot pokojnine, ter denarna nadomestila za
primer brezposelnosti, usklajujejo skladno s tem zakonom.
2. član
Denarna nadomestila za primer brezposelnosti se v obdobju
od 1. aprila 1993 do 30. junija 1993 usklajujejo ob upoštevanju
naslednje eskalacijske lestvice:
- ob rasti cen življenjskih potrebščin glede na pretekli mesec
do vključno 3% se dajatev ne poveča;
- ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 3% do vključno 5%
se dajatev poveča za 70% rasti cen življenjskih potrebščin nad
3%;
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- ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 5% do vključno 8%
se dajatev poveča za 80% rasti cen življenjskih potrebščin nad
5% in za odstotek povečanja iz prejšnje alinee;
- ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 8% se dajatev
poveča za 90% rasti cen življenjskih potrebščin nad 8% in za
odstotek povečanja iz druge in tretje alinee tega člena.
3. člen
Denarna nadomestila za primer brezposelnosti se od 1. julija
1993 dalje povečujejo v skladu z naslednjo eskalacijsko lestvico:
- ob rasti cen življenjskih potrebščin do 3% se dajatev ne
poveča;
- ob rasti cen življenjskih potrebščin do vključno 5% se
dajatev poveča za 70% rasti cen življenjskih potrebščin;
- ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 5% do vključno 8%
se dajatev poveča za 80% rasti cen življenjskih potrebščin;
- ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 8% se dajatev
poveča za 90% rasti cen življenjskih potrebščin.
Če v dveh zaporednih mesecih mesečna rast cen življenjskih
potrebščin ne preseže 3%, se nadomestilo lahko poveča za
komulativno rast cen življenjskih potrebščin za ta dva meseca
v skladu z eskalacijsko lestvico iz prejšnjega odstavka.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE O SODELOVANJU NA
PODROČJU PATENTOV - EPA 394 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26/10-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE
O SODELOVANJU NA PODROČJU PATENTOV,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog akta obravnava čimprej.

- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slovenije
za varstvo industrijske lastnine.

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov
1.člen
Ratificira se pogodba o sodelovanju na področju patentov, ki
le bila sestavljena 19. junija 1970 v Washingtonu, dopolnjena
2. oktobra 1979 in spremenjena 3. februarja 1984, v francoskem in angleškem izvirniku.
2. člen
Besedilo pogodbe v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu se glasi*:
OPOMBA: sledi tekst pogodbe v angleškem jeziku
* Pravilnik iz 58. člena pogodbe je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve ter
v Ministrstvu za znanost in tehnologijo - Uradu Republike
Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
POGODBA O SODELOVANJU NA PODROČJU
PATENTOV
Države pogodbenice so
v želji, da prispevajo k razvoju znanosti in tehnologije,
v
želji, da izpopolnijo pravno varstvo izumov,
y želji, da poenostavijo in omogočijo ekonomičnejše varstvo
izumov,
kadar se tako varstvo zahteva v več državah,
v
želji, da vsem omogočijo lažji in hitrejši dostop javnosti do
tehničnih informacij, ki jih vsebujejo listine, v katerih so
°pisani
novi izumi,
v
želji, da spodbudijo in pospešijo gospodarski napredek
držav v razvoju s sprejetjem ukrepov, s katerimi se povečuje
utinkovitost njihovih državnih ali regionalnih pravnih sistemov za varstvo izumov, da jim omogočijo lahek dostop do
'^formacij, ki se nanašajo na razpoložljivost tehničnih rešitev,
Prilagojenih njihovim specifičnim potrebam, in da jim olajšajo
dostop do vse bolj obsežne moderne tehnologije,
v
Prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje precej olajšalo
uresničitev teh ciljev.
Sklenile to pogodbo.

Ta Unija se imenuje Mednarodna unija za sodelovanje na
področju patentov.
(2) Nobena določba te pogodbe se ne sme razlagati tako, da
se z njo zmanjšujejo pravice, ki so s Pariško konvencijo
o varstvu industrijske lastnine priznane pripadnikom držav, ki
so pogodbenice, ali osebam, ki imajo stalno prebivališče v teh
državah.
2. člen
Definicije
Za namene te pogodbe in pravilnika in če ni izrecno drugače
navedeno:
(I) »prijava« pomeni prijavo za varstvo izuma; vsako sklicevanje na »prijavo« se šteje za sklicevanje na prijave patentov za
izume, izumiteljska spričevala, spričevala o koristnosti, uporabne modele, dopolnilne patente ali spričevala, dopolnilna
izumiteljska spričevala in dopolnilna spričevala o koristnosti;
(II) se vsako sklicevanje na »patent« šteje za sklicevanje na
patente za izume, izumiteljska spričevala, spričevala o koristnosti, uporabne modele, dopolnilne patente ali spričevala,
dopolnilna izumiteljska spričevala in dopolnilna spričevala
o koristnosti;
(III) »državni patent« pomeni patent, ki ga je izdal državni
organ;
(IV) »regionalni patent« pomeni patent, ki ga je izdal državni
organ ali medvladni organ, pooblaščen za izdajo patentov, ki
veljajo v več kot eni državi;
(V) »regionalna prijava« pomeni prijavo za izdajo regionalnega patenta; (VI) se vsako sklicevanje na »državno prijavo«
šteje za sklicevanje na prijave za izdajo državnih patentov in
regionalnih patentov, ki niso bile vložene v skladu s to
pogodbo;
(VII) »mednarodna prijava« pomeni prijavo, vloženo v skladu
s to pogodbo;
(VIII) se vsako sklicevanje na »prijavo« šteje za sklicevanje na
mednarodne in državne prijave;

Uvodne določbe
l.člen
Ustanovitev unije

(IX) se vsako sklicevanje na »patent« šteje za sklicevanje na
državne in regionalne patente;

(j1) Države, pogodbenice te pogodbe (v nadaljnem besedilu:
Jžave pogodbenice), sestavljajo Unijo za sodelovanje na
Področju vlaganja prijav, poizvedbe in preizkušanje prijav za
stvo izumov ter za opravljanje posebnih tehničnih storitev.

(X) se vsako sklicevanje na »notranjo zakonodajo« šteje za
sklicevanje na notranjo zakonodajo posamezne dritave
pogodbenice ali. kadar gre za regionalno prijavo ali regi-
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onalni patent, na pogodbo, ki določa vlaganje regionalnih
prijav ali izdajanje regionalnih patentov;
(XI) »prednostni datum« pomeni zaradi štetja rokov:
(a) kadar vsebuje mednarodna prijava eno zahtevo za priznanje prednosti po 8. členu - datum vložitve prijave, katere
prednost se zahteva na ta način;
(b) kadar vsebuje mednarodna prijava več zahtev za priznanje
prednosti po 8. členu - datum vložitve prijave, ki je bila
najprej vložena in katere prednost se zahteva na ta način;
(c) kadar mednarodna prijava ne vsebuje nobene zahteve za
priznanje prednosti po 8. členu - datum mednarodne vložitve
te prijave;

(I) mora biti sestavljena v enem izmed predpisanih jezikov;
(II) mora izpolnjevati predpisane pogoje glede oblike;
(III) mora ustrezati predpisani zahtevi o enotnosti izuma;
(IV) je zavezana plačilu predpisanih taks.
4. člen
Zahteva
(1) Zahteva za priznanje pravic mora vsebovati:
(1) zahtevek, s katerim se zahteva, da se mednarodna prijava
obdela po tej pogodbi;
(II) navedbo države ali držav pogodbenic, v katerih se zahteva

(XII) »državni urad« pomeni državni organ posamezne države
pogodbenice, ki je pristojen za izdajo patentov; z vsakim
sklicevanjem na »državni urad« je mišljeno tudi sklicevanje na
vsak medvladni organ, ki ga je več držav pooblastilo za izdajo
regionalnih patentov, če je vsaj ena izmed teh držav država
pogodbenica in če so zadevne države pooblastile imenovani
organ, da izpolnjuje obveznosti in izvršuje pravice, ki so s to
pogodbo in pravilnikom dane državnim uradom;
(XIII) »imenovani urad« pomeni državni urad države, ki jo je
navedel prijavitelj v skladu s I. poglavjem te pogodbe, ali vsak
urad, ki dela za to državo;
(XIV) »izbrani urad« pomeni državni urad države, ki ga je
izbral prijavitelj v skladu z II. poglavjem te pogodbe, ali vsak
urad, ki dela za to državo;
(XV) »prejemni urad« pomeni državni urad ali medvladno
organizacijo, pri kateri je bila vložena mednarodna prijava;
(XVI) »Unija« pomeni Mednarodno unijo za sodelovanje na
področju patentov;
(XVII) »skupščina« pomeni skupščino Unije;
(XVIII) »organizacija« pomeni Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino;

varstvo izuma na podlagi mednarodne prijave (»imenovane
države«); če se lahko za posamezno imenovano državo dobi
regionalni patent in če želi prijavitelj namesto državnega
patenta regionalni patent, mora biti to navedeno v zahtevi; če
prijavitelj v skladu s posamezno pogodbo o regionalnem
patentu ne more omejiti svoje prijave na nekatere od držav, ki
so članice takšne pogodbe, se navedba ene izmed teh držav
in izražena želja za pridobitev regionalnega patenta štejeta,
kot da so navedene vse te države; če ima po notranji zakonodaji posamezne navedene države navedba zadevne države
učinek regionalne prijave, se ta navedba šteje kot izraz želje
za pridobitev regionalnega patenta;
(III) ime in druge predpisane podatke, ki se nanašajo na
prijavitelja in zastopnika (če je);
(IV) naziv izuma;
(V) ime izumitelja in druge predpisane podatke, ki se nanj
nanašajo, kadar notranja zakonodaja vsaj ene izmed imenovanih držav zahteva, da morajo biti ti podatki navedeni že
v času, ko se vlaga državna prijava; v drugh primerih se lahko
ti podatki navedejo bodisi v zahtevi bodisi v posebnih obvestilih, poslanih vsakemu imenovanemu uradu, po katerega
notranji zakonodaji se zahtevajo ti podatki, dovoljeno pa je,
da se pošljejo po vložitvi državne prijave.

(XIX) »Mednarodni urad« pomeni Mednarodni urad organizacije in - dokler bodo obstajali - Združene mednarodne urade
za varstvo intelektualne lastnine (BIRPI);

(2) Za vsako navedbo se morajo predpisane takse plačti
v predpisanem roku.

(XX) »generalni direktor« pomeni generalnega direktorja
organizacije in - dokler bodo obstajali BIRPI - direktorja
BIRPI.

(3) Če prijatelj ne zahteva drugih oblik varstva iz 43. člena,
navedba pomeni, da je zahtevano varstvo v tem, da patent
izda imenovana država ali da se izda za to državo. Določba 2.
člena pod (II) se ne uporablja za ta odstavek.

I. POGLAVJE

(4) Opustitev navedbe imena izumitelja in drugih podatkov
o izumitelju v zahtevi za priznanje pravic nima nobenih posledic v imenovanih državah, po katerih notranji zakonodaji se ti
podatki zahtevajo, vendar je dovoljeno, da se dajo po vložitvi
državne prijave. Opustitev navedbe teh podatkov v posebnem
obvestilu nima nobene posledice v imenovanih državah, kjer
notranja zakonodaja ne zahteva teh podatkov.

MEDNARODNA PRIJAVA IN MEDNARODNA POIZVEDBA
3. člen
Mednarodna pri|ava
(1) Prijave za varstvo izumov se lahko v vsaki državi pogodbenici vložijo kot mednarodne prijave po tej pogodbi.

5. člen
Opis

(2) Mednarodna prijava mora v skladu s to pogodbo in pravilnikom vsebovati; zahtevo za priznanje pravic, opis, enega ali
več patentnih zahtevkov, eno ali več skic (če so potrebne) in
izvleček.

V opisu se mora izum dovolj jasno in popolnoma razložiti, da
bi ga lahko strokovnjak uporabljal.

(3) Izvleček je namenjen samo za tehnično informiranje; ne
sme se ga upoštevati za noben drug namen, predvsem pa ne
za presojo obsega zahtevanega varstva.
(4) Mednarodna prijava:
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6. člen
Patentni zahtevki

'

j

j

V patentnem zahtevku ali zahtevkih mora biti naveden predmet zahtevanega varstva. Patentni zahtevki morajo biti jasni
In zgoščeni. V celoti morajo temeljiti na opisu.

j
j
r
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7. člen
Skice
(1) Skice se morajo poslati, kadar so nujne za razumevanje
izuma, pri čemer se mora upoštevati drugi odstavek pod (II).
(2) Če je izum po naravi tak, da ga ni mogoče ponazoriti
s skicami, čeprav te niso nujne za njegovo razumevanje:
(I) lahko prijavitelj priloži take skice k mednarodni prijavi ob
njeni vložitvi;
(II) lahko vsak imenovani urad zahteva, da mu prijavitelj predloži take skice v predpisanem roku.
8. člen
Zahteva za priznanje prednosti
(1) Mednarodna prijava lahko vsebuje izjavo v skladu s pravilnikom, s katero se zahteva priznanje prednosti na podlagi ene
ali več prejšnjih prijav, vloženih v katerikoli državi članici
Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine ali za tako
državo.
(2)(a) Pogoji in učinki vsake zahteve za priznanje prednosti,
vložene v skladu s prvim odstavkom, so taki, kot so navedeni
v 4. členu stockholmske listine Pariške konvencije o varstvu
industrijske lastnine, pri čemer je upoštevana tudi določba
pod(b).
(b) Mednarodna prijava, s katero se zahteva priznanje prednosti na podlagi ene ali več prejšnjih prijav, vloženih v posamezni državi pogodbenici ali za to državo, lahko vsebuje
navedbo te države. Če se v mednarodni prijavi zahteva priznanje prednosti na podlagi ene ali več državnih prijav, vloženih
v posamezni imenovani državi ali za to državo, ali prednosti
na podlagi ene mednarodne prijave, v kateri je imenovana
samo ena država, so pogoji in učinki, nastali z vložitvijo
zahteve za priznanje prednosti v zadevni državi, taki, kot so
določeni z notranjo zakonodajo zadevne države.
9. člen
Prijavitelj
1

( ) Vsaka oseba, ki ima stalno prebivališče v posamezni državi
Pogodbenici in vsak državljan te države, lahko vložita mednarodno prijavo.

(II) da je mednarodna prijava sestavljena v predpisanem
jeziku;
(lil) da ima mednarodna prijava vsaj naslednje sestavine:
(a) opombo, da gre za mednarodno prijavo;
(b) navedbo najmanj ene države pogodbenice;
(c) ime prijavitelja, navedeno na predpisan način;
(d) del, ki je na prvi pogled opis izuma;
(e) del, ki je na prvi pogled patentni zahtevek ali več patentnih
zahtevkov.
(2)(a) Če prejemni urad ugotovi, da mednarodna prijava ob
prejemu ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka, v skladu
s pravilnikom pozove prijavitelja, da vloži potrebne popravke.
(b) Če prijavitelj ravna po tem pozivu, prejemni urad v skladu
s pravilnikom prizna kot datum vložitve mednarodne prijave
datum prejema zahtevanega popravka.
(3) S pridržkom četrtega odstavka 64. člena ima vsaka mednarodna prijava, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prvem
odstavku pod (I) do (III), in ki ji je priznan datum mednarodne
prijave, od datuma vložitve mednarodne prijave učinek redne
državne prijave v vsaki imenovani državi; ta datum se šteje za
datum dejanske vložitve prijave v vsaki imenovani državi.
(4) Vsaka mednarodna prijava, ki izpolnjuje pogoje, navedene
v prvem odstavku pod (I) do (III), se šteje za redno državno
prijavo po Pariški konvenciji o varstvu industrijske lastnine.
12. člen
Doatava mednarodne prijave Mednarodnemu uradu in
ustanovi za mednarodno poizvedbo
(1) En izvod mednarodne prijave ostane prejemnemu uradu
(»izvod za prejemni urad«), en izvod (»arhivski izvod«) se
pošlje Mednarodnemu uradu, en izvod (»poizvedbeni izvod«)
pa se pošlje pristojni ustanovi za mednarodno poizvedbo iz
16. člena v skladu s pravilnikom.
(2) Arhivski izvod se šteje za verodostojni izvod mednarodne
prijave.
(3) Mednarodna prijava se šteje za umaknjeno, če Mednarodni urad ne prejme arhivskega izvoda v predpisanem roku.

(2) Skupščina lahko odloči, da se osebam, ki imajo stalno
Prebivališče v katerikoli državi članici Pariške konvencije
o varstvu industrijske lastnine, ki ni stranka v tej pogodbi, in
državljanom te države dovoli, da vložijo mednarodne prijave.

13. člen
Možnost, da imenovani uradi pre|me|o izvod mednarodne
prijave

0) Pojma stalnega prebivališča in državljanstva ter njuna
"Poraba v primeru, ko je več prijaviteljev in ko ne gre za iste
Prijavitelje za vse imenovane države, so opredeljeni v pravilniku.

(1) Vsak imenovani urad lahko pri Mednarodnem uradu zahteva en izvod mednarodne prijave, preden se ta pošlje tako,
kot je določeno v 20. členu; Mednarodni urad mu pošlje ta
izvod takoj, ko je to mogoče po poteku enega leta, šteto od
prednostnega datuma.

10. člen
Prejemni urad

(2)(a) Prijavitelj lahko kadarkoli pošlje vsakemu imenovanemu
uradu po en izvod mednarodne prijave.

J^ednarodna
prijava se vloži pri predpisanem prejemnem
Hradu, ki prijavo preveri in obdela v skladu s to pogodbo in
Pravilnikom.

(b) Prijavitelj lahko kadarkoli zahteva od Mednarodnega
urada, da vsakemu imenovanemu uradu pošlje po en izvod
njegove mednarodne prijave; Mednarodni urad pošlje ta
izvod imenovanemu uradu takoj, ko je to mogoče.

11. član
Datum vložitve prijava in učinki mednarodne pri|ave

(c) Vsak državni urad lahko sporoči Mednarodnemu uradu, da
ne želi prejeti izvodov, navedenih v pododstavku (b); v tem
primeru se ta pododstavek ne uporablja za zadevni urad.

'1ri) Prejemni urad prizna kot datum vložitve mednarodne
P 01)ave datum prejema mednarodne prijave, če pri tem preu ugotovi naslednje:
iHn*1®državljanstva
Pr'iavitelj zaradi
svojega
stalnega prebivališča
ali vloži
svojca
očitno
ni bil prikrajšan
za pravico, da
^narodno prijavo pri prejemnem uradu;
Poročevalec

14. člen
Pomanjkilivoatt v mednarodni prijavi
(1)(a) Prejemni urad preveri, ali ima mednarodna prijava
kakšno od naslednjih pomanjkljivosti:
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(1) ni podpisana v skladu s pravilnikom;
(II) ne vsebuje predpisanih podatkov o prijavitelju;
(III) ne vsebuje imena;
(IV) ne vsebuje izvlečka;
(V) ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede oblike v obsegu,
ki je določen s pravilnikom;
(b) Če prejemni urad ugotovi katero izmed teh pomanjkljivosti, pozove prijavitelja, da mednarodno prijavo uredi v predpisanem roku; v nasprotnem se taka prijava šteje za umaknjeno,
prejemni urad pa da o tem izjavo.
(2) Če se mednarodna prijava sklicuje na skice, čeprav ji te
niso priložene, prejemni urad o tem obvesti prijavitelja, ki
lahko te skice pošlje v predpisanem roku; v tem primeru se za
datum mednarodne prijave šteje datum, ko prejemni urad
prejme te skice. V nasprotnem se vsako sklicevanje na take
skice šteje kot neobstoječe.
(3)(a) Če prejemni urad ugotovi, da takse, predpisane v četrtem odstavku 3. člena pod (IV), niso bile plačane v predpisanem roku ali da taksa, predpisana v drugem odstavku 4.
člena, ni bila plačana za nobeno izmed imenovanih držav, se
šteje, da je mednarodna prijava umaknjena, prejemni urad pa
da o tem izjavo.
(b) Če prejemni urad ugotovi, da je bila taksa, predpisana
v drugem odstavku 4. člena, plačana v predpisanem roku za
eno ali več imenovanih držav (vendar ne za vse te države), se
navedba teh držav, za katere taksa ni bila plačana v predpisanem roku, šteje za umaknjeno, prejemni urad pa da o tem
izjavo.
(4) Če prejemni urad potem, ko mednarodni prijavi prizna
datum vložitve mednarodne prijave, v predpisanem roku ugotovi, da omenjenega dne ni bil izpolnjen kak pogoj, naveden
v prvem odstavku 11. člena pod (I) do (III), se taka prijava šteje
za umaknjeno, prejemni urad pa da o tem izjavo.
15. člen
Mednarodna poizvedba
(1) Za vsako mednarodno prijavo je obvezna mednarodna
poizvedba.
(2) Namen mednarodne poizvedbe je ugotoviti relevantno
stanje tehnike.
(3) Mednarodna poizvedba se opravi na podlagi patentnih
zahtevkov, pri čemer se upoštevajo opis in skice (če so).
(4) Ustanova za mednarodno poizvedbo iz 16. člena si prizadeva, da ugotovi relevantno stanje tehnike, kolikor to njena
sredstva dopuščajo, in mora v vsakem primeru preučiti dokumentacijo, ki je določena v pravilniku.
(5)(a) Prijavitelj, ki je vložil državno prijavo pri državnem
uradu posamezne države pogodbenice ali pri uradu, ki dela za
to državo, lahko, če to dovoljuje notranja zakonodaja zadevne
države, in pod pogoji, določenimi z omenjeno zakonodajo,
zahteva, da se v zvezi s to prijavo opravi poizvedba, podobna
mednarodni poizvedbi (»poizvedba mednarodnega tipa«).

mednarodno poizvedbo po njegovem mnenju ne more uporabljati pri obdelavi prijave, se poizvedba mednarodnega tipa
opravi na podlagi prevoda, ki ga je prijavitelj predložil v enem
izmed jezikov, predpisanih za vlaganje mednarodnih prijav, ki
jih je imenovana ustanova sprejela za vlaganje mednarodnih
prijav. Državna prijava in prevod, kadar se zahteva, morata biti
vložena v obliki, ki je predpisana za mednarodne prijave.
16. člen
Ustanova za mednarodno poizvedbo
(1) Mednarodno poizvedbo opravlja ustanova za mednarodno
poizvedbo; to je lahko državni urad ali medvladna organizacija, kot na primer Mednarodni inštitut za patente, katerega
naloga je tudi dajanje poročil o dokumentarni poizvedbi o stanju tehnike v zvezi z izumi, ki so predmet mednarodnih prijav.
(2) Če je, dokler se ne ustanovi enotna ustanova za mednarodno poizvedbo, več ustanov za mednarodno poizvedbo,
določi vsak prejemni urad v skladu s sporazumom, ki se
uporablja in ki je naveden v tretjem odstavku pod (b), eno ali
več teh ustanov, ki bodo pristojne za poizvedbo v zvezi z mednarodnimi prijavami, vloženimi pri omenjenem uradu.
(3)(a) Skupščina imenuje ustanove za mednarodno poizvedbo. Vsak državni urad in vsaka medvladna organizacija, ki
izpolnjujeta pogoje iz pododstavka (c), sta lahko imenovana
kot ustanova za mednarodno poizvedbo.
(b) Imenovanje je odvisno od soglasja zadevnega državnega
urada ali medvladne organizacije in od sklenitve sporazuma
med tem uradom oziroma to organizacijo in Mednarodnim
uradom, ki ga mora potrditi skupščina. Ta sporazum
podrobno ureja pravice in obveznosti strani in vsebuje zlasti
formalno obveznost tega urada oziroma te organizacije, da
uporablja in spoštuje vsa običajna pravila mednarodne poizvedbe.
(c) Pravilnik predpisuje najmanjše zahteve, zlasti glede
kadrov in dokumentacije, ki jih mora vsak urad oziroma vsaka
organizacija izpolniti pred imenovanjem in ki jih mora izpolnjevati ves čas, za katerega je imenovan.
(d) Imenovanje je za določen čas in se lahko podaljša.
(e) Preden odloči o imenovanju državnega urada oziroma
medvladne organizacije ali o podaljšanju takega imenovanja
in preden odloči o prenehanju takega imenovanja, skupščina
obravnava mnenje zadevnega urada oziroma organizacije in
si preskrbi mnenje odbora za tehnično sodelovanje iz 56.
člena, ko je ta odbor ustanovljen.
17. člen
Postopek pri ustanovi za mednarodno poizvedbo
(1) Postopek pri ustanovi za mednarodno poizvedbo je določen s to pogodbo, pravilnikom in sporazumom, ki ga Mednarodni urad v skladu s to pogodbo in pravilnikom sklene
z omenjeno ustanovo.
(2)(a) Če ustanova za mednarodno poizvedbo meni:
(I) da se mednarodna prijava nanaša na zadevo, za katero P°
pravilniku ni obvezna poizvedba, odloči, da v tem primeru ne
opravi poizvedbe, ali

(b) Državni urad posamezne države pogodbenice ali urad, ki
dela za tako državo, lahko, če notranja zakonodaja zadevne
države to dovoljuje, opravi poizvedbo mednarodnega tipa za
vsako državno prijavo, vloženo pri njem.

(II) da opis, patentni zahtevki ali skice ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, tako da ni mogoča ustrezna poizvedba, se
izreče o tem in obvesti prijavitelja in Mednarodni urad, da ne
bo sestavljeno poročilo o mednarodni poizvedbi.

(c) Poizvedbo mednarodnega tipa opravi ustanova za mednarodno poizvedbo, navedena v 16. členu, ki bi bila pristojna za
mednarodno poizvedbo, če bi državna prijava pomenila mednarodno prijavo, vloženo pri uradu iz pododstavkov (a) in (b).
Če je državna prijava sestavljena v jeziku, ki ga ustanova za

(b) Če se eden izmed primerov, navedenih v pododstavku (a)'
nanaša samo na nekatere patentne zahtevke, vsebuje por?"
čilo o mednarodni poizvedbi opombo glede teh patentnin
zahtevkov, za druge patentne zahtevke pa se poročilo sestav
v skladu z 18. členom.
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(3)(a) Če ustanova za mednarodno poizvedbo meni, da mednarodna prijava ne izpolnjuje pogoja glede enotnosti izuma,
kot je ta določen v pravilniku, pozove prijavitelja, da plača
dodatne takse. Ustanova za mednarodno poizvedbo sestavi
poročilo o mednarodni poizvedbi o delih mednarodne prijave,
ki se nanašajo na izum, ki je prvi naveden v patentnih zahte*
kih (»glavni izum«) in, če so bile ustrezne takse plačane
v predpisanem roku, o delih mednarodne prijave, ki se nanašajo na izume, za katere so bile navedene takse plačane.
(b) Notranja zakonodaja vsake imenovane države lahko
določa, da se, kadar državni urad zadevne države meni, da je
poziv ustanove za mednarodno poizvedbo, naveden v določbi
Pod (a), upravičen, in kadar prijavitelj ne plača vseh dodatnih
taks, deli mednarodne prijave, ki zaradi tega niso bili predmet
poizvedbe, štejejo za umaknjene glede učinka v zadevni
državi, razen če prijavitelj plača državnemu uradu te države
posebno takso.

21. člen
Mednarodna objava
(1) Mednarodni urad objavlja mednarodne prijave.
(2)(a) Razen ob izjemah, predvidenih v pododstavku (b) in
tretjem odstavku 64. člena, se mednarodna prijava mednarodno objavi takoj po poteku 18 mesecev od prednostnega
datuma prijave.
(b) Prijavitelj lahko zahteva od Mednarodnega urada, da njegovo mednarodno prijavo objavi kadarkoli pred potekom roka
iz pododstavka (a). Mednarodni urad ravna glede take zahteve
v skladu s pravilnikom.
(3) Poročilo o mednarodni poizvedbi ali obvestilo iz drugega
odstavka 17. člena pod (a) se objavi v skladu s pravilnikom.
(4) Jezik in oblika mednarodne objave ter druge podrobnosti
so določeni s pravilnikom.

18. člen
Poročilo o mednarodni poizvedbi
(1) Poročilo o mednarodni poizvedbi se sestavi v predpisanem
roku in v predpisani obliki.
(2) Ustanova za mednarodno poizvedbo pošlje poročilo
o mednarodni poizvedbi, takoj ko ga sestavi, prijavitelju in
Mednarodnemu uradu.
0) Poročilo o mednarodni poizvedbi ali obvestilo iz drugega
odstavka 17. člena pod (a) se prevede v skladu s pravilnikom.
Prevode pripravi Mednarodni urad ali je zanje odgovoren.

19. člen
Sprememba patentnih zahtevkov pri Mednarodnem uradu
j11 Po prejemu poročila o mednarodni poizvedbi ima prijavitelj pravico, da enkrat spremeni patentne zahtevke v mednarodni prijavi, pri čemer mora spremembe v predpisanem roku
predložiti Mednarodnemu uradu. K temu lahko priloži kratko
zjavo v skladu s pravilnikom, v kateri pojasni spremembe in
natančno opredeli njihov morebitni učinek na opis in skice.
Spremembe ne smejo presegati okvirov, v katerih je izum
Složen v mednarodni prijavi, kakršna je bila vložena.

(6) Če Mednarodni urad meni, da vsebuje mednarodna prijava
izraze ali skice, ki so v nasprotju z dobrimi običaji ali javnim
redom, ali nesprejemljive izjave po pravilniku, jih v objavi
lahko izpusti, vendar mora navesti, kje in koliko besed ali skic
je bilo izpuščenih. Posebne izvode teh izpuščenih mest pošlje
na zahtevo.
22. člen
Izvod, prevod in taksa za Imenovane urade
(1) Prijavitelj pošlje vsakemu imenovanemu uradu po en izvod
mednarodne prijave (razen če je bila ta že poslana po 20.
členu) in po en izvod njenega prevoda (kakršen je predpisan)
ter mu vplača državno takso (če je predpisana) najpozneje do
poteka 20 mesecev od prednostnega datuma. Če se ob vložitvi državne prijave ne zahteva navedba imena izumitelja in
drugih podatkov, ki se nanj nanašajo in so predpisani z notranjo zakonodajo imenovane države, jih prijavitelj, če jih ni
v zahtevi za priznanje pravic, sporoči državnemu uradu
zadevne države ali uradu, ki dela zanj, najpozneje do poteka
20 mesecev od prednostnega datuma.

v«anihi
^espoš,ovan
ie drugega
odstavka
nima posledic
v imenodržavah, katerih
notranja
zakonodaja
dovoljuje
spremembe, ki presegajo omenjene meje razlage izuma.

(2) Kadar ustanova za mednarodno poizvedbo v skladu z drugim odstavkom 17. člena pod (a) izjavi, da ne bo sestavila
poročila o mednarodni poizvedbi, je rok za dejanja, navedena
v prvem odstavku tega člena, enak roku, določenem v prvem
odstavku.

20. člen
Doatava Imenovanim uradom

(3) Notranja zakonodaja vsake države pogodbenice lahko za
dejanja iz prvega in drugega odstavka določi roke, ki potečejo
po rokih, določenih v navedenih odstavkih.

(1)(a) Mednarodna prijava s poročilom o mednarodni poizedbi (vštevši vsako opombo iz drugega odstavka 17. člena
P°d (b)) ali obvestilo iz drugega odstavka 17. člena pod (a) se
skladu s pravilnikom dostavi vsakemu imenovanemu uradu,
*■ se ni v celoti ali delno odrekel tej dostavi.

23. člen
Mirovanje državnega postopka

U20 Dostava obsega tudi prevod (kakršen je predpisan) navenega poročila ali navedenega obvestila.
jj-j8Če so patentni zahtevki spremenjeni v skladu s prvim
° tavkom 19. člena, se pošlje celotno besedilo patentnih
antevkov, kot so bili vloženi in kot so bili spremenjeni, ali
no >esed 0
1
tem
*
" patentnih zahtevkov, kot so bili vloženi, pri
t J* Pa se natančno navede, kaj je bilo spremenjeno; poleg
9a
se,
kadar
je tak primer, pošlje izjava iz prvega odstavka
,a
- člena.
j,g)Na zahtevo imenovanega urada ali prijavitelja mu ustanova
i, Mednarodno poizvedbo v skladu s pravilnikom pošlje
a listin, navedenih v poročilu o mednarodni poizvedbi.
Poročevalec
L

(5) Mednarodna prijava se mednarodno ne objavi, če je umaknjena ali če se šteje za umaknjeno, preden se končajo tehnične priprave za objavo.

(1) Noben imenovani urad ne vodi postopka in ne obravnava
mednarodne prijave pred potekom roka, ki se uporablja po
22. členu.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko vsak imenovani urad na
izrecno zahtevo prijavitelja kadarkoli vodi postopek ali obravnava mednarodno prijavo.
24. člen
Možno prenehan|e učinka v imenovanih državah
(1) S pridržkom 25. člena prenehajo učinki mednarodne prijave, predvideni v tretjem odstavku 11. člena, v primeru iz
določbe pod (II) v vsaki imenovani državi; to prenehanje ima
enake posledice kot umik državne prijave v zadevni državi:
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(1) če prijavitelj umakne svojo mednarodno prijavo ali
navedbo zadevne države;

(I) podatek o imenu njegovega uslužbenca, ki je pooblaščen,
da ga predstavlja, kadar je prijavitelj pravna oseba;

(II) če se mednarodna prijava šteje za umaknjeno po tretjem
odstavku 12. člena, prvem odstavku 14. člena pod (b), tretjem
odstavku 14. člena pod (a) ali četrtem odstavku 14. člena ali
če se navedba zadevne države šteje za umaknjeno po tretjem
odstavku 14. člena pod (b);

(II) da predloži listine, ki ne spadajo k mednarodni prijavi,
vendar pomenijo dokaz o navedbah ali izjavah v tej prijavi,
vštevši potrdilo mednarodne prijave s podpisom prijavitelja,
kadar je to prijavo, kakršna je bila vložena, podpisal njegov
predstavnik ali zastopnik.

(III) če prijavitelj v ustreznem roku ne opravi dejanj iz 22.
člena.

(3) Če prijavitelj glede na katerokoli imenovano državo po
notranji zakonodaji zadevne države ne more vložiti državne
prijave, ker ni izumitelj, imenovani urad lahko zavrže mednarodnoprijavo.

(2) Ne glede na prvi odstavek lahko vsak imenovani urad
ohrani učinke iz tretjega odstavka 11. člena, čeprav se ne
zahteva, da se ti učinki ohranijo v skladu z drugim odstavkom
25. člena.
25. član
Revizija s strani imenovanih uradov
(1)(a) Če prejemni urad zavrne potrditev datuma mednarodne
vložitve, ali izjavi, da se mednarodna prijava šteje za umaknjeno, ali če Mednarodni urad pride do ugotovitve v skladu
s tretjim odstavkom 12. člena, ta urad na zahtevo prijavitelja
čimprej pošlje vsakemu imenovanemu uradu, ki ga je ta
navedel, izvod katerekoli listine, ki jo vsebuje zadeva.
(b) Če prejemni urad izjavi, da se navedba posamezne države
štejeza umaknjeno, Mednarodni urad na zahtevo tistega, ki to
zahteva, čimprej pošlje državnemu uradu zadevne države
izvod katerekoli listine, ki jo vsebuje zadeva.
(c) Zahteve, ki temeljijo na pododstavkih (a) ali (b), se morajo
vložiti v predpisanem roku.
(2)(a) S pridržkom določb pododstavka (b), vsak imenovani
urad odloči, ali so zavrnitev, izjava ali ugotovitev, navedene
v prvemodstavku, upravičene po tej pogodbi in pravilniku, če
je bila državna taksa (če je predpisana) plačana in če je bil
ustrezni prevod (kakršen je predpisan) poslan v predpisanem
roku; če ugotovi, da je zavrnitev ali izjava posledica napake ali
opustitve prejemnega urada ali da je ugotovitev posledica
napake ali opustitve Mednarodnega urada, ravna glede
učinka mednarodne prijave v državi imenovanega urada, kot
da take napake ali opustitve ni.
(b) Če arhivski izvod zaradi napake ali opustitve prijavitelja
prispe v Mednarodni urad po poteku roka, predpisanega
v tretjem odstavku 12. člena, se določbe pododstavka (a)
uporabljajo samo pod pogoji, navedenimi v drugem odstavku
48. člena.
26. član
Možnost popravkov pri imenovanih uradih
Noben imenovani urad ne sme zavrniti mednarodne prijave
zato, kerne izpolnjuje pogojev iz te pogodbe in pravilnika, ne
da bi prijavitelju poprej omogočil, da to prijavo uredi v obsegu
in po postopku, kot je določeno z notranjo zakonodajo za
enake ali podobne primere pri državnih prijavah.
27. član
Zahteva državnega prava
(1) Notranja zakonodaja posamezne države ne sme zahtevati,
da mednarodna prijava glede svoje oblike ali vsebine izpolnjuje drugačne pogoje, kot so določeni v tej pogodbi in
pravilniku, alidodatne pogoje.
(2) Določbe prvega odstavka ne vplivajo na uporabo drugega
odstavka 7. člena in notranji zakonodaji katerekoli države ne
preprečujejo, da - kadar postopek v zvezi z mednarodno
prijavo že teče - zahteva od imenovanega urada:
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(4) Kadar notranja zakonodaja glede oblike ali vsebine državnih prijav določa pogoje, ki so s stališča prijavitelja ugodnejši
od pogojev, predvidenih s to pogodbo in pravilnikom za
mednarodne prijave, lahko državni urad, sodišča in vsi drugi
pristojni organi imenovane države ali tisti, ki delajo zanjo,
uporabijo za mednarodne prijave prve pogoje namesto zadnjih, razen če prijavitelj zahteva, da se pogoji, predvideni s to
pogodbo in pravilnikom, uporabijo za njegovo mednarodno
prijavo.
(5) Nič v tej pogodbi in pravilniku se ne sme razumeti tako, da
omejuje svobodo katerekoli države pogodbenice, da predpiše
vse materialne pogoje glede patentibilnosti, tako kot to želi.
Vsaka določba te pogodbe in pravilnika, ki se nanaša na
ugotavljanje stanja tehnike, je predpisana samo zaradi urejanja mednarodnega postopka; vsaka država pogodbenica
lahko torej pri ugotavljanju patentibilnosti posameznega
izuma, ki je predmet mednarodne prijave, uporablja merila iz
svoje notranje zakonodaje o stanju tehnike in drugih pogojih
za patentibilnost, ki niso pogoji gledeoblike in vsebine prijave.
(6) Notranja zakonodaja lahko zahteva od prijavitelja, da predloži dokaze o vsakem predpisanem materialnopravnern
pogoju za patentibilnost.
(7) Vsak prejemni urad in vsak imenovani urad, pri katerem se
je začel postopek v zvezi z mednarodno prijavo, lahko uporabi
vsako določbo svoje notranje zakonodaje o tem, da mora
prijavitelja pritem uradu zastopati pooblaščeni zastopnik, in
o tem, da se mora navesti naslov v imenovani državi, preK
katerega bo prejemal obvestila.
(8) Nič v tej pogodbi in pravilniku se ne sme razlagati tako, da
omejuje svobodo katerekoli države pogodbenice, da izvede
ukrepe, ki so po njenem mmenju potrebni za ohranite"
državne varnosti, ali da zaradi varstva svojih splošnih ekonomskih interesov omeji pravico svojih državljanov ali oseb.
ki imajo stalno prebivališčena njenem ozemlju, da vlagajo
mednarodne prijave.
28. član
Sprememba patentnih zahtevkov, opisa in skic pri
imenovanih uradih
(1) Prijavitelj ima možnost, da pri vsakem imenovanem uradu
in
v predpisanem roku spremeni patentne zahtevke, opis ne
skice. Nobenimenovani urad ne sme izdati patenta in
zavrniti njegove izdaje pred potekom omenjenega roka, razen
z izrecnim soglasjem prijavitelja.
(2) Spremembe ne smejo preseči meja, v katerih je izu^
razložen v mednarodni prijavi, kakršna je bila vložena, razen
če notranja zakonodaja imenovane države to izrecno dovoljuje.
(3) Spremembe morajo biti v skladu z notranjo zakonodajo0
imenovane države glede vsega, kar ni urejeno s to pogodb
ali pravilnikom.
(4) Če imenovani urad zahteva prevod mednarodne prijav0,
morajo biti spremembe podane v jeziku prevoda.
poročevalk

29. člen
Učinki mednarodne objave

(3) Določbe pod (a) drugega odstavka se uporabljajo za vsak
prejemni urad, razen za dostave iz prvega odstavka 12. člena.

(1) Kar zadeva varstvo katerekoli pravice prijavitelja v posamezni imenovani državi, ima mednarodna objava mednarodne prijave v zadevni državi, s pridržkom določb drugega
do četrtega odstavka, enake učinke, kot jih notranja zakonodaja predvideva za obvezne državne objave nepreizkušenih
državnih prijav kot takih.

(4) Po tem členu je z izrazom »imeti dostop« mišljeno vsako
sredstvo, na podlagi katerega kdo drug pride do spoznanja,
vštevši individualno sporočanje in splošno objavo; vendar
noben državni urad ne sme objaviti mednarodne prijave ali
njenega prevoda pred mednarodno objavo ali pred potekom
20 mesecev od prednostnega datuma, če do mednarodne
objave ni prišlo po poteku omenjenega roka.

(2) Če jezik, v katerem je mednarodna prijava mednarodno
objavljena, ni jezik, v katerem se objavljajo mednarodne prijave po notranji zakonodaji imenovane države, lahko omenjena zakonodaja določi, da učinki iz prvega odstavka nastanejo šele od tistega dne:

II. POGLAVJE
MEDNARODNI PREDHODNI PREIZKUS

(I) ko je prevod v ta drug jezik objavljen v skladu z notranjo
zakonodajo;

31. člen
Zahteva za mednarodni predhodni preizkus

(II) ko je prevod v ta drug jezik dostopen javnosti zaradi
vpogleda, v skladu z notranjo zakonodajo;

(1) Na zahtevo prijavitelja se opravi mednarodni predhodni
preizkus njegove mednarodne prijave v skladu z navedenimi
določbami in pravilnikom.

(III) ko prijavitelj pošlje prevod v ta drug jezik nepooblaščenemu, dejanskemu ali možnemu uporabniku izuma, ki je
predmet mednarodne prijave; ali
(IV) ko sta opravljeni obe dejanji iz določb pod (I) in (III) aliobe
dejanji iz določb pod (II) in (III).
(3) Notranja zakonodaja vsake imenovane države lahko
določi, da učinki iz prvega odstavka, kadar se mednarodna
objava opravi na zahtevo prijavitelja pred poteftom 18 mesecev od prednostnega datuma, nastanejo šele po poteku 18
mesecev od prednostnega datuma.
(4) Notranja zakonodaja vsake imenovane države lahko
določi, da učinki iz prvega odstavka nastanejo šele od dneva,
ko državni urad zadevne države ali urad, ki dela za to državo,
prejme en izvod objave mednarodne prijave v sjcladu z 21.
členom. Ta urad takoi. ko ie to mogoče, objavi v svojem
glasniku datum prejema
30. člen
Zaupni značaj mednarodne prijave
(1)(a) S pridržkom določb pododstavka (b) Mednarodni urad
In ustanove za mednarodno poizvedbo ne smejo nobeni osebi
ali organu dovoliti dostopa do mednarodne prijave pred njeno
mednarodno objavo, razen na zahtevo ali s pooblastilom
prijavitelja.
(b) Določbe pododstavka (a) se ne uporabljajo za dostave
ustanoviza mednarodno poizvedbo, dostave iz 13. člena in
dostave iz 20. člena.
(2)(a) Noben državni urad ne sme komu drugemu dovoliti
dostopa do mednarodne prijave, razen na zahtevo ali s pooblastilom prijavitelja, pred enim izmed naslednjih datumov, ki
je prvi;
(0 datumom mednarodne objave mednarodne prijave;
(JI) datumom prejema dostave mednarodne prijave po 20.
členu;
OH) datumom prejema enega izvoda mednarodne prijave po
22. členu.
(t>) Določbe pododstavka (a) ne smejo državnemu uradu prePfečiti, da druge obvesti, da je imenovan, in da to objavi. Tako
obvestiloali objava lahko vsebuje samo naslednje podatke:
navedbo prejemnega urada, ime prijavitelja, datum vložitve
[Mednarodne prijave, številko mednarodne prijave in naziv
'zuma.
(c) Določbe pododstavka (a) ne morejo imenovanemu uradu
Preprečiti, da sodnemu organu dovoli dostop do mednarodne
Prijave.
Poročevalec

(2)(a) Vsak prijavitelj, ki ima po pravilniku stalno prebivališče
v kaki državi pogodbenici, za katero velja II. poglavje, ali je
pripadnik te države in katerega mednarodna prijava je bila
vložena pri prejemnem uradu zadevne države ali uradu, ki
dela za to državo, lahko vloži zahtevo za mednarodni predhodni preizkus.
(b) Skupščina lahko odloči, da osebam, ki so pooblaščene za
vlaganje mednarodnih prijav, dovoli, da vlagajo zahteve za
mednarodni predhodni preizkus, čeprav imajo stalno prebivališče v državi, ki ni pogodbenica ali zanjo ne velja II. poglavje,
ali so pripadniki take države.
(3) Zahteva za mednarodni predhodni preizkus se vloži ločeno
od mednarodne prijave. Vsebovati mora predpisane podatke
in biti sestavljena v predpisanem jeziku in v predpisani obliki.
(4)(a) V zahtevi za mednarodni predhodni preizkus mora biti
imenovana država oziroma država pogodbenica, v katerih
namerava prijavitelj uporabljati rezultate mednarodnega
predhodnega preizkusa (»izbrane države«). Dodatne države
pogodbenice se lahko pozneje izberejo. Izberejo se lahko
samo države pogodbenice, ki so že navedene v skladu s 4.
členom.
(b) Prijavitelji iz drugega odstavka pod (a) lahko izberejo
katerokoli državo pogodbenico, za katero velja II. poglavje.
Prijavitelji iz drugega odstavka pod (b) lahko izberejo samo
države pogodbenice, za katere velja II. poglavje in ki so
izjavile, da se strinjajo, da jih ti prijavitelji izberejo.
(5) Za zahtevo za mednarodni predhodni preizkus se morajo
v predpisanem roku plačati predpisane takse.
(6)(a) Zahteva za mednarodni predhodni preizkus se vloži pri
ustanovi za mednarodni predhodni preizkus, navedeni v 32.
členu.
(b) Vsaka poznejša izbira se mora opraviti preko Mednarodnega urada.
(7) Vsak izbrani urad dobi obvestilo o tem, da je izbran.
32. člen
Ustanova za mednarodni predhodni preizkus
(1) Mednarodni predhodni preizkus opravi ustanova za mednarodni predhodni preizkus.
(2) Glede zahtev za mednarodni predhodni preizkus, navedenih v drugem odstavku 31. člena pod (a), določi prejemni urad
ustanovo ali ustanove, ki bodo pristojne za predhodni preizkus, glede zahtev za mednarodni predhodni preizkus, navedenih v drugem odstavku 31. člena pod (b), pa določi te ustanove skupščina; te ustanove se določijo v skladu z veljavnim
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sporazumom, sklenjenim med eno ali već zainteresiranih
ustanov za mednarodni predhodni preizkus in Mednarodnim
uradom.

izuma, kot je to določeno v pravilniku, lahko pozove prijavitelja, da po svoji izbiri omeji patentne zahtevke tako, da bo
izpolnjen ta pogoj ali da plača dodatne takse.

(3) Določbe tretjega odstavka 16. člena se uporabljajo mutatis
mutandis za ustanove za mednarodni predhodni preizkus.

(b) Notranja zakonodaja vsake izbrane države lahko določi, da
se, kadar se prijavitelj odloči za omejitev patentnih zahtevkov
po pododstavku (a), deli mednarodne prijave, ki zaradi omejitve niso predmet mednarodnega predhodnega preizkusa,
glede učinka v zadevni državi štejejo za umaknjene, razen če
prijavitelj plača posebno takso državnemu uradu zadevne
države.

33. člen
Mednarodni predhodni preizkus
(1) Namen mednarodnega predhodnega preizkusa je oblikovati predhodno neobvezno mnenje o vprašanjih, ali je izum,
katerega varstvo se zahteva, nov, ali je rezultat ustvarjalnega
dela (da očitno ne izhaja iz znanega stanja tehnike) in ali je
industrijsko uporabljiv.
(2) Za mednarodni predhodni preizkus se izum, katerega
varstvo se zahteva, šteje za novega, če ni obsežen s stanjem
tehnike, kot je opredeljeno v pravilniku.
(3) Za mednarodni predhodni preizkus se izum, katerega
varstvo se zahteva, šteje za rezultat ustvarjalnega dela, če
glede na stanje tehnike, kot je opredeljeno v pravilniku, na
predpisani relevantni dan očitno ne izhaja iz stanja tehnike, ki
ga strokovnjak pozna.
(4) Za mednarodni predhodni preizkus se šteje, da je izum,
katerega varstvo se zahteva, industrijsko uporabljiv, če se
lahko po svoji naravi proizvede ali izkorišča (v tehnološkem
smislu) v katerikoli industrijski proizvodnji. Besedo »industrija« je treba razumeti v njenem najširšem pomenu kot
v Pariški konvenciji o varstvu industrijske lastnine.
(5) Navedena merila se uporabljajo samo za mednarodni
predhodni preizkus. Vsaka država pogodbenica lahko uporabi dodatna ali drugačna merila, ko odloča, ali se lahko izum
v njej zavaruje s patentom ali ne.
(6) Pri mednarodnem predhodnem preizkusu se mora upoštevati vsa dokumentacija, navedena v poročilu o mednarodni
poizvedbi. Pri njem se lahko upošteva dodatna dokumentacija, ki se šteje za relevantno v konkretnem primeru.
34. člen
Postopek pri ustanovi za mednarodni predhodni preizkus
(1) Postopek pri ustanovi za mednarodni predhodni preizkus
je določen s to pogodbo, pravilnikom in sporazumom, ki ga
Mednarodni urad v skladu s to pogodbo in pravilnikom sklene
z omenjeno ustanovo.
(2)(a) Prijavitelj ima pravico, da ustno in pisno komunicira
z ustanovo za mednarodni predhodni preizkus.
(b) Prijavitelj ima pravico, da patentne zahtevke, opis in skice
spreminja na predpisan način in v predpisanem roku, preden
sestavi poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu.
Spremembe ne smejo presegati meja, v katerih je izum razložen v mednarodni prijavi, kakršna je bila vložena.
(c) Prijavitelj dobi od ustanove za mednarodni predhodni
preizkus najmanj eno pisno mnenje, razen če ta ustanova
meni, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(I) da izum izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 33. člena;
(II) da mednarodna prijava izpolnjuje pogoje iz te pogodbe in
pravilnika v obsegu, v katerem jih je preverila ta ustanova;
(III) da ni namena, da se dajo pripombe po zadnjem stavku
drugega odstavka 35. člena.
(d) Prijavitelj lahko odgovori na pisno obvestilo.
(3)(a) Če ustanova za mednarodni predhodni preizkus meni,
da mednarodna prijava ne izpolnjuje pogoja glede enotnosti
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(c) Če prijavitelj v predpisanem roku ne odgovori na poziv iz
pododstavka (a), pošlje ustanova za mednarodni predhodni
preizkus poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu
o delih mednarodne prijave, ki se nanašajo na tisto, kar je po
vsej verjetnosti glavni izum, in to navede v poročilu. Notranja
zakonodaja vsake izbrane države lahko določi, da se - če
državni urad zadevne države meni, da je poziv ustanove za
mednarodni predhodni preizkus upravičen - deli mednarodne prijave, ki se ne nanašajo na glavni izum, štejejo za
umaknjene, kar zadeva, učinek v zadevni državi, razen če je
prijavitelj plačal temu uradu posebno takso.
(4)(a) Če ustanova za mednarodni predhodni preizkus meni:
(I) da se mednarodna prijava nanaša na predmet, za katerega
v skladu s pravilnikom ni obvezen mednarodni predhodni
preizkus, odloči, da v tem primeru takega preizkusa ne opravi;
(II) da opis, patentni zahtevki ali skice niso jasni ali da patentni
zahtevki ustrezno ne temeljijo na opisu, tako da ni mogoče
dati določenega mnenja glede novosti, rezultata ustvarjalnega dela (neočitnosti) ali industrijske uporabljivosti izuma,
katerega varstvo se zahteva, ne obravnava vprašanj, navedenih v prvem odstavku 33. člena, s tem mnenjem in s svojimi
razlogi pa seznani prijavitelja.
t
(b) Če gre za kakšnega izmed primerov, navedenih v podod;
stavku (a), samo v nekaterih patentnih zahtevkih ali v zvezi
z nekaterimi patentnimi zahtevki, se določbe tega pododstavka uporabljajo samo za te patentne zahtevke.
35. člen
Poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu
(1) Poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu se
sestavi v predpisanem roku in v predpisani obliki.
(2) Poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu ne vsebuje nobene izjave o vprašanju, ali je izum, katerega varstvo
se zahteva, dejansko ali navidezno primeren za varstvo
P
kaki notranji zakonodaji. S pridržkom določb tre,j®p®
odstavka mora vsebovati poročilo izjavo v zvezi z vsakim
patentnim zahtevkom, ali zadevni patentni zahtevek po vse
verjetnosti izpolnjuje pogoje glede novosti, ustvarjalnos
(neočitnosti) in industrijske uporabljivosti, kot so določeni z
mednarodni predhodni preizkus v prvem do četrtem odstavK
33. člena. Ob tej izjavi se navedejo listine, na katerih rteme
i
naveden sklep, in vsa pojasnila, ki so v konkretnem P "Ve e
potrebna. Ob tej izjavi se navedejo druge opombe, določen
v pravilniku.
(3)(a) Če ustanova za mednarodni predhodni preizkus
oj>
sestavljanju poročila o mednarodnem predhodnem P1"®'2*1!.,,
meni, da gre za enega izmed primerov, navedenih v Četrte
odstavku 34. člena pod (a), mora poročilo vsebovati izJa
o tem in razloge za to. Poročilo ne sme vsebovati nobe
izjave po drugem odstavku.
(b) Če gre za enega izmed primerov, navedenih v će,rt(®J
odstavku 34. člena pod (b), mora vsebovati poročilo o P
hodnem mednarodnem preizkusu za konkretne patentneiz
tevke opombo iz pododstavka (a), za druge patentne zahte
pa izjavo, navedeno v drugem odstavku.

36. člen
Dostava, prevod in pošiljanje poročila o mednarodnem
predhodnem preizkusu
(1) Poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu in predpisane priloge se pošljejo prijavitelju in Mednarodnemu
uradu.
(2)(a) Poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu in
njegove priloge se prevedejo v predpisane jezike.
(b) Vsak prevod prevedenega poročila pripravi Mednarodni
urad ali se pripravi na njegovo odgovornost; vsak prevod
prilog poročila pripravi prijavitelj.
(3)(a) Mednarodni urad pošlje poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu z njegovim prevodom (kakršen je predpisan) in njegovimi prilogami (v izvirniku) vsakemu izbranemu
uradu.
(b) Prijavitelj pošlje v predpisanem roku predpisani prevod
prilog izbranim uradom.
(4) Določbe tretjega odstavka 20. člena se uporabljajo mutatis
mutandis za izvode vsake listine, ki je navedena v poročilu
o mednarodnem predhodnem preizkusu in ki ni biia navedena
v poročilu o mednarodni poizvedbi.
37. člen
Umik zahteve za mednarodni predhodni preizkus ali umik
Izbire
(1) Prijavitelj lahko umakne nekatere izbire ali vse izbire.
(2) Če je umaknjena izbira vseh držav, se šteje, da je zahteva
za mednarodni predhodni preizkus umaknjena.
(3)(a) Vsak umik se mora sporočiti Mednarodnemu uradu.
(b) Mednarodni urad obvesti o tem izbrane urade in ustanovo
za mednarodni predhodni preizkus, na katere se to nanaša.
(4)(a) S pridržkom določb pododstavka (b) se umik zahteve za
mednarodni predhodni preizkus ali izbire kake države pogodoenice. če z notranjo zakonodajo ni drugače določeno, šteje
za umik mednarodne prijave za to državo.
(b) Umik zahteve za mednarodni predhodni preizkus ali izbire
se ne šteje za umik mednarodne prijave, če je bila zahteva
umaknjena pred potekom roka, ki se lahko uporabi po 22.
cienu; vsaka država pogodbenica lahko vseeno v svoji notra)i zakonodaji določi, da bo tako samo, če njen državni urad
» omenjenem roku prejme izvod mednarodne prijave s prevodom (kakršen je predpisan) in državno takso.
38. člen
Zaupni značaj mednarodnega predhodnega preizkusa
'Razen na zahtevo ali s pooblastilom prijavitelja, Mednaodni urad in ustanova za mednarodni predhodni preizkus ne
smeta nikoli nobeni osebi ali organu - razen izbranim uradom po sestavi poročila o mednarodnem predhodnem preizkusu - dovoliti v smislu in pod pogoji iz četrtega odstavka 30.
r

kusa° ^os'°Pa

dosjeja mednarodnega predhodnega preiz-

|2) S pridržkom določb prvega odstavka tega člena in prvega
'er tretjega odstavka 36. člena in tretjega odstavka 37. člena
P°d (b) Mednarodni urad in ustanova za mednarodni predhodni preizkus ne smeta dati, razen na zahtevo ali s pooblastilom prijavitelja, nobenega obvestila o izdaji ali zavrnitvi izdaje
Poročila o mednarodnem predhodnem preizkusu in o umiku
zahteve ali vztrajanju pri zahtevi za mednarodni predhodni
Preizkus ali umiku kake izbire ali vztrajanju pri njej.

uporablja, prijavitelj pa pošlje vsakemu izbranemu uradu
izvod mednarodne prijave (Če že ni bila poslana po 20. členu)
in prevod (kakršen je predpisan) te prijave in mu plača
državno takso (če je predvidena) najpozneje do poteka 30
mesecev od prednostnega dneva.
(b) Vsaka notranja zakonodaja lahko za dejanja iz pododstavka (a) določi roke, ki potečejo po roku iz omenjene
določbe.
(2) Učinek, predviden v tretjem odstavku 11. člena, preneha
v izbrani državi z enakimi posledicami, kot nastanejo zaradi
umika državne prijave v zadevni državi, če prijavitelj ne opravi
dejanj iz prvega odstavka pod (a) v roku, ki se uporablja
v skladu s prvim odstavkom pod (a) ali (b).
(3) Vsak izbrani urad lahko ohrani učinek iz tretjega odstavka
11. člena, čeprav prijavitelj ne izpolni pogojev iz prvega
odstavka pod (a) ali (b).
40. člen
Mirovanje postopka državnega preizkusa In drugih
postopkov
(1) Če je bila kaka država pogodbenica izbrana pred potekom
19. meseca, računano od prednostnega dneva, se 23. člen
zanjo ne uporablja, njen državni urad ali urad, ki dela zanjo,
pa ne glede na drugi odstavek ne opravi preizkusa in ne vodi
nobenega drugega postopka v zvezi z mednarodno prijavo
pred potekom roka, ki se uporablja po 39. členu.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko vsak izbrani
urad na izrecno zahtevo prijavitelja kadarkoli pristopi k preizkusu in začne vsak drug postopek v zvezi z mednarodno
prijavo.
41. člen
Sprememba patentnih zahtevkov, opisa In skic pri izbranih
uradih
(1) Prijavitelj ima možnost, da v predpisanem roku pri vsakem
izbranem uradu spremeni patentne zahtevke, opis in skice.
Noben izbrani urad ne sme izdati patenta in ne zavrniti njegove izdaje pred potekom omenjenega roka, če prijavitelj v to
ni izrecno privolil.
(2) Spremembe ne smejo preseči mej, v katerih je izum razložen v mednarodni prijavi, kakršna je bila vložena, razen če to
ni izrecno dovoljeno z notranjo zakonodajo izbrane države.
(3) Spremembe morajo biti v skladu z notranjo zakonodajo
izbrane države glede vseh vprašanj, ki niso urejena s to
pogodbo ali pravilnikom.
(4) Če izbrani urad zahteva prevod mednarodne prijave,
morajo biti spremembe navedene v jeziku prevoda.
42. člen
Rezultati državnega preizkusa pri Izbranih uradih
Izbranim uradom, ki prejmejo poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu, ni treba od prijavitelja zahtevati, da jim
pošlje izvode listin v zvezi s preizkusom, ki se nanaša na isto
mednarodno prijavo v kateremkoli drugem izbranem uradu,
ali da jim pošlje obvestila o vsebini teh listin.
■II. POGLAVJE
SKUPNE DOLOČBE

|

39. člen
Izvod, prevod In takse za Izbrane urade

43. člen
Zahteva za varstvo več vrst pravic

'

a
8
lq'
'e k®*
država pogodbenica
pred zanjo
potekom
3 '
- meseca
od prednostnega
dneva, izbrana
se 22. člen
ne

Glede vsake navedene ali izbrane države, katere zakon določa
izdajo izumiteljskih spričeval, spričeval o koristnosti, uporab-
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nih modelov, dopolnilnih patentov ali dopolnilnih spričeval,
dopolnilnih izumiteljskih spričeval ali dopolnilnih spričeval
o koristnosti, lahko prijavitelj v skladu s pravilnikom navede,
da s svojo mednarodno prijavo zahteva za zadevno državo
izdajo izumiteljskega spričevala, spričevala o koristnosti ali
uporabnega modela, ne pa patenta, ali izdajo dopolnilnega
patenta ali dopolnilnega spričevala, dopolnilnega izumiteljskega spričevala ali dopolnilnega spričevala o koristnosti;
učinki, ki izhajajo iz te navedbe, so določeni z izbiro prijavitelja. Za namene tega člena in vsakega pravila, ki se nanj
nanaša, se 2. člen pod (II) ne uporablja.

v primerih, navedenih v pravilniku, in pod pogojem, da so
poslani dokazi in izpolnjeni drugi pogoji, predpisani s pravilnikom.

44. člen
Zahteva za varstvo dveh vrst pravic

49. člen
Pravica do udeležbe v postopku pri mednarodnih ustanovah

Za vsako imenovano ali izbrano državo, katere zakonodaja
dovoljuje, da se prijava, s katero se zahteva izdaja patenta ali
kaka druga vrsta varstva, ki je imenovana v 43. členu, hkrati
nanaša tudi na kako drugo izmed omenjenih vrst varstva,
lahko prijavitelj v skladu s pravilnikom navede dve vrsti varstva, katerega izdajo zahteva; učinki, ki iz tega izhajajo, so
določeni z navedbami prijavitelja. Po tem členu se določba 2.
člena pod (II) ne uporablja.

Vsak odvetnik, patentni zastopnik ali druga oseba, ki ima
pravico, da se udeleži postopka pri državnem uradu, pri
katerem je bila vložena mednarodna prijava, ima pravico, da
se udeleži postopka, kadar gre za to prijavo, pri Mednarodnem uradu, ustanovi za mednarodno poizvedbo in ustanovi za
mednarodni predhodni preizkus.

45. člen
Pogodbe o regionalnem patentu
(1) Vsaka pogodba, ki določa izdajo regionalnega patenta
(»pogodba o regionalnem patentu«) in ki vsakomur, ki je po 9.
členu pooblaščen, da vlaga mednarodne prijave, daje pravico,
da vlaga prijave, s katerimi se zahteva izdaja takih patentov,
lahko določa, da se lahko mednarodne prijave, v katerih je
imenovana ali izbrana kaka država članica omenjene
pogodbe o regionalnem patentu in te pogodbe, vložijo zaradi
izdaje regionalnih patentov.
(2) Notranja zakonodaja te imenovane ali izbrane države
lahko določa, da se vsaka navedba ali izbira te države v mednarodni prijavi šteje kot izjava, da želi prijavitelj dobiti regionalni patent v skladu s pogodbo o regionalnem patentu..
46. člen
Napačen prevod mednarodne prijave
Če zaradi napačnega prevoda mednarodne prijave obseg
patenta, izdanega na podlagi te prijave, presega obseg mednarodne prijave v izvirnem jeziku, lahko pristojni organi
države pogodbenice zaradi tega omejijo retroaktivno obseg
patenta in izjavijo, da je ničen in brez učinka v tistem obsegu,
v katerem njegov obseg presega obseg iz mednarodne prijave
v izvirnem jeziku.
47. člen
Roki
1) Štetje rokov, predvidenih v tej pogodbi, je urejeno s pravilnikom.
(2)(a) Vsi roki, določeni v I. in II. poglavju te pogodbe, se lahko
poleg revizije po 60. členu spremenijo, če tako sklenejo
države pogodbenice.
(b) Sklep se sprejme v skupščini ali s korespondenčnim glasovanjem, sprejeti pa se mora soglasno.
(c) Podrobnosti postopka so določene s pravilnikom.
46. člen
Zamuda določenih rokov
(1) Če je posamezen rok, določen s to pogodbo ali pravilnikom, zamujen zaradi prekinitve dela pošte, izgube ali nepopravljive zamude pisma, se šteje, da se je v roku ravnalo
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(2)(a) Vsaka država pogodbenica mora, kadar gre zanjo, opravičiti zamujene roke iz razlogov, določenih z njeno notranjo
zakonodajo.
(b) Vsaka država pogodbenica lahko, kadar gre zanjo, opraviči zamujene roke tudi iz razlogov, ki niso navedeni v pododstavku (a).

IV. POGLAVJE
TEHNIČNE STORITVE
50. člen
Storitve v zvezi z dajanjem patentnih Informacij
(1) Mednarodni urad lahko opravlja storitve v zvezi z dajanje"1
tehničnih informacij ter vseh drugih ustreznih informacij'
s katerimi razpolaga na podlagi objavljenih listin, v glavnei"
patentov in objavljenih prijav (v nadaljnem besedilu tega
člena: »informacijske storitve«),
(2) Mednarodni urad lahko opravlja informacijske storitv*
neposredno ali po eni ali več ustanovah za mednarodno
poizvedbo ali drugih specializiranih institucijah državnega a"
mednarodnega značaja, s katerimi sklene sporazum.
(3) Informacijske storitve še opravljajo tako, da zlasti država"1
pogodbenicam, ki so države v razvoju, omogočajo pridobi"?'
nje tehničnega in tehnološkega znanja, vštevši objavljeni i"
razpoložljivi know-how.
(4) Informacijske storitve lahko uporabljajo vlade dri**
pogodbenic, njihovi pripadniki in osebe, ki imajo stalno prse'
vališče na njihovem ozemlju. Skupščina lahko sklene, "
lahko te storitve dobijo tudi druge zainteresirane osebe.
(5)(a) Vsaka storitev, opravljena za vlade držav pogodben^
se zaračuna po lastni ceni; kadar se storitve opravljajo 1
vlade držav članic, ki so države v razvoju, je cena pod lasti11
ceno, če se razlika lahko pokrije s prihodki od opravlja n!
storitev za osebe, ki niso vlade držav pogodbenic, ali 5
enega izmed načinov, navedenih v četrtem odstavku
člena.
(b) Lastno ceno, za katero gre v pododstavku (a), sestavi)3^
stroški, ki se prištejejo k stroškom, ki jih ima državni urad a
ustanova za mednarodno poizvedbo redno pri opravlja"'
svojih nalog.
(6) Podrobnosti v zvezi z uporabo določb iz tega člena ^
urejene s sklepi skupščine in v mejah, ki jih ta določi, s skief
delovnih skupin, ki jih ustanovi v ta namen.
(7) Če skupščina meni, da je to potrebno, lahko pripor"'
druge oblike finančne pomoči kot dopolnitev tistih, k'
določene v petem odstavku.
51. člen
Tehnična pomoč
(1) Skupščina ustanovi odbor za tehnično pomoč (v nada"
nem besedilu tega člena: »odbor«).
poročevalk

(2)(a) Člani odbora se volijo izmed držav pogodbenic na
način, ki zagotavlja ustrezno zastopanost držav v razvoju.

mednarodne nevladne organizacije, so lahko kot opazovalke
navzoče na njenih sestankih;

(b) Generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo odbora
povabi predstavnike medvladnih organizacij, ki se ukvarjajo
s tehnično pomočjo državam v razvoju, da sodelujejo pri delu
odbora.

(X) sprejema vse druge ustrezne ukrepe za uresničitev ciljev
Unije in opravlja vsa druga koristna dejanja v okviru te pogodbe.

(3)(a) Naloga odbora je, da organizira in nadzoruje tehnično
pomoč državam pogodbenicam, ki so države v razvoju, pri
razvijanju njihovega patentnega sistema, posamično ali na
regionalni podlagi.
(b) Tehnična pomoč med drugim obsega usposabljanje strokovnjakov, odstopanje izvedencev in oskrbovanje z opremo
za usposabljanje in za delo.

(b) Skupščina odloča o vprašanjih, ki zanimajo tudi druge
unije, za katere organizacija opravlja administrativna dela, in
sicer po poprejšnjem mnenju koordinacijskega odbora organizacije.
(3) Delegat lahko predstavlja samo eno državo in lahko glasuje samo v njenem imenu.
(4) Vsaka država pogodbenica ima samo en glas.

(4) Mednarodni urad si prizadeva, da sklene sporazume
z mednarodnimi finančnimi organizacijami, zlasti z Združenimi narodi, agencijami Združenih narodov in specializiranimi
agencijami za tehnično pomoč, povezanimi z Združenimi
narodi, ter vladami držav, ki prejemajo tehnično pomoč, da bi
se financirali projekti po tem členu.

(5)(a) Za sklepčnost je potrebna polovica držav pogodbenic.

(5) Podrobnosti v zvezi z uporabo določb tega člena se določijo s sklepi skupščine in delovnih skupin, ki jih skupščina
lahko ustanovi v ta namen v okvirih, ki jih sama določi.

(6)(a) S pridržkom določb drugega odstavka 47. člena pod (b),
drugega odstavka 58. člena pod (b), tretjega odstavka 58.
člena in drugega odstavka 61. člena pod (b) se sklepi skupščine sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih glasov.

52. člen
Razmerja do drugih določb pogodbe
Določbe tega poglavja ne vplivajo na finančne določbe kateregakoli drugega poglavja te pogodbe. Take določbe niso
uporabne za to poglavje in ne za njegovo uporabo.
V. POGLAVJE
ADMINISTRATIVNE DOLOČBE
53. člen
Skupščina
0)(a) Skupščino v skladu z osmim odstavkom 57. člena
sestavljajo države pogodbenice.

(b) Če skupščina ni sklepčna, lahko sprejema sklepe; ti sklepi,
razen tistih, ki se nanašajo na njen postopek, so polnoveljavni
samo, če sta bili sklepčnost in potrebna večina doseženi
z glasovanjem prek dopisov, predvidenih s pravilnikom.

(b) Vzdržani glasovi se ne štejejo!
(7) Če gre za vprašanja, ki izključno zanimajo države, za
katere velja II. poglavje, se vsako sklicevanje na države
pogodbenice iz četrtega, petega in šestega odstavka šteje za
sklicevanje samo na države, za katere velja II. poglavje.
(8) Vsaka medvladna organizacija, imenovana kot ustanova za
mednarodno poizvedbo ali kot ustanova za mednarodni predhodni preizkus, ima pravico, da je kot opazovalka navzoča na
sestankih skupščine.
(9) Če je število držav pogodbenic večje od 40, ustanovi
skupščina izvršilni odbor. Vsako sklicevanje na izvršilni odbor
v tej pogodbi ali v pravilniku se nanaša na obdobje, v katerem
je ta odbor ustanovljen.

(b) Vlado vsake države pogodbenice predstavlja po en dele9at, ki ima lahko namestnika, svetovalce in strokovnjake.

(10) Do ustanovitve izvršilnega odbora skupščina odloča
v mejah programa in triletnega proračuna o letnih programih
in proračunih, ki jih pripravlja generalni direktor.

(2)(a) Skupščina:
(I) obravnava vsa vprašanja v zvezi z delom in razvojem Unije
in uporabo te pogodbe;x

(11)(a) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane
vsako drugo leto na rednem zasedanju in, razen v izjemnih
primerih, v istem času in na istem mestu kot generalna skupščina organizacije.

(II) opravlja naloge, ki so ji izrecno naložene z drugimi določbami te pogodbe;

(b) Skupščina se »sestane na izrednem zasedanju na sklic
generalnega direktorja, na zahtevo izvršilnega odbora ali na
zahtevo četrtine držav pogodbenic.

daje Mednarodnemu uradu napotke v zvezi s pripravami
revizijskih konferenc;
(JV) obravnava in potrjuje poročila in dejavnosti generalnega
^rektorja
v zvezi z Unijo in mu daje vsa potrebna navodila, ki
36
nanašajo na pristojnost Unije;

(12) Skupščina sprejme svoj poslovnik o delu.
54. člen
Izvršilni odbor

<V) obravnava in potrjuje poročila in dejavnosti izvršilnega
opora, ustanovljenega v skladu z devetim odstavkom, in mu
da
Je navodila;

(1) Če skupščina ustanovi izvršilni odbor, ravna ta po naslednjih določbah.

jy.l) določa program, sprejema triletni proračun Unije in potrte zaključne račune;
Ml) sprejema finančni pravilnik Unije;

(2)(a) S pridržkom osmega odstavka 57. člena sestavljajo
izvršilni odbor države, ki jih je skupščina izvolila izmed držav
svojih članic.

M")enustanavlja odbore in delovne skupine, ki so po njenem
ju ustrezni za uresničitev ciljev Unije;

(b) Vlado vsake države, ki je članica izvršilnega odbora, predstavlja po en delegat, ki ima lahko namestnike, svetovalce in
strokovnjake.

0 ,em
dol•očbe osmega
' katere katere
državemedvladne
nečlanice,organizacije
in glede na
odstavka,
in

(3) Število držav članic izvršilnega odbora znaša četrtino
števila držav članic skupščine. Pri določanju števila mest, ki
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jih je treba zasesti, se ostanek, dobljen po deljenju s štiri, ne
upošteva.

(3) Generalni direktor je najvišji funkcionar Unije in predstavlja Unijo.

(4) Pri volitvah članov izvršilnega odbora upošteva skupščina
enakomerno zemljepisno zastopanost.

(4) Mednarodni urad objavlja Glasnik in druge publikacije,
navedene v pravilniku, ali tiste, ki jih določi skupščina.

(5)(a) Člani izvršilnega odbora opravljajo dolžnost od trenutka. ko se konča zasedanje skupščine, na katerem so bili
izvoljeni, do dneva, ko se konča naslednje redno zasedanje
skupščine.

(5) Pravilnik določa storitve, ki jih morajo državni uradi opravljati kot pomoč Mednarodnemu uradu, ustanovi za mednarodno poizvedbo in ustanovi za mednarodni predhodni preizkus pri opravljanju nalog, določenih s to pogodbo.

(b) Člani izvršilnega odbora so lahko ponovno izvoljeni, vendar največ samo dve tretjini njih.

(I) pripravlja predlog dnevnega reda skupščine;

(6) Generalni direktor in vsak uslužbenec, ki ga on določi
sodelujeta brez glasovalne pravice na vseh sestankih skupi;
čine, izvršilnega odbora in vsakega drugega odbora ali
delovne skupine, ki se ustanovi po tej pogodbi oziroma pravilniku. Generalni direktor ali uslužbenec, ki ga on določi, je po
uradni dolžnosti (ex officio) sekretar teh organov.
(7)(a) Mednarodni urad pripravlja revizijske konference p°
navodilih skupščine in v sodelovanju z izvršilnim odborom.

(II) predloži skupščini osnutek programa in dveletni proračun
Unije, ki ga je pripravil generalni direktor;

(b) Mednarodni urad se lahko med pripravami revizijskih
konferenc posvetuje z medvladnimi organizacijami in mednarodnimi nevladnimi organizacijami.

(III) (črtano)

(c) Generalni direktor in osebe, ki jih on določi, sodelujejo
brez glasovalne pravice v razpravah na revizijskih konferencah.

(c) Skupščina določa pogoje za volitve in /nožno ponovno
izvolitev članov izvršilnega odbora.
(6)(a) Izvršilni odbor:

(IV) predloži skupščini z ustreznimi komentarji periodična
poročila generalnega direktorja in revizijska letna poročila
o stanju računov;
(V) stori vse potrebno, da lahko generalni direktor v skladu
z odločitvami skupščine, ob upoštevanju razmer, ki so nastale
med dvema rednima zasedanjima, izvede program Unije;

(8) Mednarodni urad opravlja vse druge naloge, ki so cu
naložene.
56. člen
Odbor za tehnično sodelovanje

(VI) opravlja vse druge naloge, ki so mu zaupane po tej
pogodbi.

(1) Skupščina ustanovi odbor za tehnično sodelovanje (v
nadaljnem besedilu tega člena: »odbor«).

(b) Izvršilni odbor odloča po poprejšnjem mnenju koordinacijskega odbora organizacije o vprašanjih, ki zanimajo tudi
druge unije, za katere organizacija opravlja administrativna
dela.

(2)(a) Skupščina določi sestavo odbora in imenuje njegov*
člane, pri čemer pazi na enakomerno zastopanost držav v razvoju.

(7)(a) Izvršilni odbor se sestane enkrat na leto na rednem
zasedanju na sklic generalnega direktorja in, če je to mogoče,
v istem času in v istem kraju kot koordinacijski odbor organizacije.

(b) Ustanove za mednarodno poizvedbo in za mednarod"'
predhodni preizkus so ert officio člani odbora. Če je ta usta'
nova državni urad posamezne države pogodbenice, ta držav®
ne more imeti dodatnega predstavnika v odboru.

(b) Izvršilni odbor se sestane na izrednem zasedanju po sklicu
generalnega direktorja bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo
njegovega predsednika ali četrtine njegovih članov.

(c) Če to dovoljuje število držav pogodbenic, je skupno števil"
članov odbora večje od dvojnega števila članov ex officio.

(8)(a) Vsaka država članica izvršilnega odbora ima en glas.

(d) Generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo odboj®
povabi predstavnike zainteresiranih organizacij, da se ude10žijo razprave, ki jih zanima.

(b) Za sklepčnost izvršilnega odbora je potrebna polovica
držav članic.

(3) Z mnenji in priporočili želi odbor prispevati:

(c) Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.

(I) k nenehnemu izboljševanju storitev, določenih s
pogodbo;

(d) Vzdržani glasovi se ne štejejo.

(II) k temu, da se, dokler je več ustanov za mednarodni j
poizvedbo in več ustanov za mednarodni predhodni Preiz
doseže cilj, da so njihova dokumentacija in njihove delovn
metode čimbolj enotne in da so njihova poročila izenačena
kar najbolj kakovostna;
j

(e) Delegat lahko predstavlja samo eno državo in lahko glasuje samo v njenem imenu.

10 !

'

(9) Države pogodbenice, ki niso članice izvršilnega odbora,
ter vsaka medvladna organizacija, imenovana kot ustanova ža
mednarodno poizvedbo ali kot ustanova za mednarodni predhodni preizkus, so lahko kot opazovalke navzoče na sestankih izvršilnega odbora.

(III) k temu, da se na poziv skupščine ali izvršilnega odbo'j f
rešujejo tehnični problemi, zlasti v zvezi z ustanovitvijo e P
same ustanove za mednarodno poizvedbo.
^

(10) Izvršilni odbor sprejme svoj pravilnik o delu.

(4) Vsaka država pogodbenica in vsaka mednarodna zainte ji ?
sirana organizacija se lahko pisno obrne na odbor zara |i
obravnavanja vprašanj iz njegove pristojnosti.

55. člen
Mednarodni urad
(1) Upravne naloge Unije opravlja Mednarodni urad.
(2) Mednarodni urad opravlja dela sekretariatov raznih organov Unije.
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(5) Odbor lahko pošilja svoja mnenja in svoja pripor°fi||J
generalnemu direktorju ali preko njega skupščini, izvršilne
odboru, vsem ali nekaterim ustanovam za mednarodno po ^
vedbo ali ustanovam za mednarodni predhodni Prei*k^fjl
vsem ali nekaterim izmed njih ter vsem prejemnim uradom
nekaterim izmed njih.

P
h

i
i

poročevalk p

(6)(a) Generalni direktor pošlje v vseh primerih izvršilnemu
odboru besedilo vseh mnenj in priporočil odbora. Skupaj
s tem mu lahko pošlje tudi svoje opombe.

(6) Če proračun ni sprejet pred začetkom novega proračunskega leta, ostane na ravni proračuna iz prejšnjega leta, kot je
določeno s finančnim pravilnikom.

(b) Izvršilni odbor lahko izrazi svoje stališče o vseh mnenjih in
priporočilih ali o vseh drugih dejavnostih odbora in ga lahko
pozove, da preuči vprašanja, ki so v njegovi pristojnosti, in da
o tem poroča. Izvršilni odbor lahko pošlje skupščini z ustreznimi komentarji mnenja, priporočila in poročila odbora.

(7)(a) Unija ima poslovni sklad, ki ga sestavljajo enkratna
plačila vseh držav pogodbenic. Če sklad ne zadošča, skupščina ukrepa, da se poveča. Če de^tega sklada ni več potreben,
se vrne državam pogodbenicam.

(7) Dokler se ne ustanovi izvršilni odbor, se vsa sklicevanja
nanj v šestem odstavku štejejo za sklicevanja na skupščino.

(b) Začetni znesek vplačila vsake države pogodbenice v navedeni sklad ali njene udeležbe pri njegovem povečanju določi
skupščina na podlagi načel, ki so podobna načelom iz petega
odstavka pod (b).

(8) Skupščina sprejme posamezna pravila postopka pri delu
odbora.
57. člen
Finančna vprašanja
(1)(a) Unija ima svoj proračun.
(b) Proračun Unije obsega lastne prihodke in odhodke Unije
ter njen prispevek k proračunu skupnih odhodkov unij, za
katere organizacija opravlja administrativno delo.
(c) Odhodki, ki ne bremenijo samo Unijo, temveč tudi eno ali
več drugih unij, za katere organizacija opravlja administrativno delo, se štejejo za skupne odhodke unij. Del udeležbe
Unije pri prevzemanju skupnih odhodkov je sorazmeren
z interesom, ki ga ima v teh odhodkih.
(2) Pri določitvi proračuna Unije je treba upoštevati, da mora
biti usklajen s proračuni drugih unij, za katere organizacija
opravlja administrativno delo.

(c) Na predlog generalnega direktorja in po poprejšnjem
mnenju koordinacijskega odbora organizacije določi skupščina vplačilne pogoje.
(d) Vsako vračilo zneska je sorazmerno z zneski, ki jih je vsaka
država pogodbenica vplačala, pri čemer se upoštevajo datumi
teh vplačil.
(6)(a) Sporazum o sedežu, sklenjen z državo, na ozemlju
katere ima organizacija sedež, določa, da ta država odobrava
posojila, če poslovni sklad ni zadosten. Znesek teh posojil in
pogoji, pod katerimi se odobravajo, so v vsakem primeru
predmet posebnih sporazumov med zadevno državo in organizacijo. Ves čas, dokler mora dajati posojila, ima ta država ex
officio eno mesto v skupščini in v izvršilnem odboru.
(b) Država, za katero gre v pododstavku (a), in organizacija
imata vsaka zase pravico, da s pisnim sporočilom odpovesta
obveznost, da dajeta posojila. Odpoved prične veljati 3 leta po
izteku leta, v katerem je bila sporočena.
>

C) s taksami in plačili za storitve, ki jih Mednarodni urad,
opravlja v zvezi z Unijo;

(9) Račune potrjuje na način, določen s finančnim pravilnikom, ena ali več držav pogodbenic ali zunanji revizorji. Le-te
z njihovim soglasjem določi skupščina.
58. člen
f
Pravilnik

j (") iz zneska, dobljenega s prodajo publikacij Mednarodnega
urada, ki se nanašajo na Unijo, in plačil za pravice, ki se
nanašajo na te publikacije;

(1) Pravilnik, ki je v prilogi te pogodbe, vsebuje pravila, ki se
nanašajo:

! C") z darili, volili in subvencijami;

(1) na vprašanja, glede katerih se ta pogodba izrecno sklicuje
na pravilnik ali izrecno določa, da so ali da bodo predmet
njegovih določb;

(3) S pridržkom določb petega odstavka se proračun Unije
tinancira iz naslednjih virov:

CV) z najemninami, obrestmi in drugimi raznimi prihodki.
| (4) Takse in zneski, ki jih pobira Mednarodni urad, in prodajna
cena publikacij se določijo tako, da v rednih okoliščinah
Krijejo vse stroške, ki jih ima Mednarodni urad pri opravljanju
Mministrativnega dela v zvezi s to pogodbo.

(II) na vse upravne zahteve, zadeve ali postopke;

J (5)(a) če je letni finančni rezultat negativen, države članice
* Pridržkom določb pododstavkov (b) in (c) vplačajo svoje
Prispevke za kritje te izgube.

(2)(a) Skupščina lahko spreminja pravilnik.

° jb) Skupščina odloča o višini prispevka vsake države pogode j,en'ce' Pri tem pa upošteva število mednarodnih prijav, ki
„ ^'rajo iz vsake zadevne države med zadevnim letom.
(c) če se lahko izguba začasno v celoti ali delno pokrije
orugimj sredstvi, skupščina lahko odloči, da jo v tem obsegu
prenese in da od držav pogodbenic ne zahteva, da dajo svoj
Prispevek.
o!].
'inančno stanje Unije to dopušča, lahko skupščina
d |j!'Io4'. da se vsi prispevki, vplačani v skladu s pododstavkom
I '■ vrnejo državam pogodbenicam, ki so jih vplačale.
t

H
]
t
jii
>'

j®) Če posamezna država pogodbenica ni vplačala svojega
n ''Pevka tev skladu s pododstavkom (b) v dveh letih po
var v
obveznosti po sklepu skupščine, ne more glaso,j ' nobenem organu Unije. Vsak organ Unije pa lahko
0 državi da v n em
dr/
" ude pri vplačilu
'
i prispevka
glasuje prišlo
ves čas,
dokler
meni, da
je
am
lij.?
zaradi
izjemnih
okoc
'n, ki se jim ni bilo mogoče izogniti.
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(III) na vse koristne podrobnosti v zvezi z izvajanjem določb te
pogodbe:

(b) S pridržkom določb tretjega odstavka se spremembe opravijo, če so sprejete s tričetrtinsko večino oddanih glasov.
(3)(a) Pravilnik podrobno določa, katera pravila se lahko spremenijo samo:
(I) soglasno ali
(II) če nobena država pogodbenica, katere državni urad deluje
kot ustanova za mednarodno poizvedbo ali kot ustanova za
mednarodni predhodni preizkus, ne nasprotuje in če temu,
kadar je ta ustanova medvladna organizacija, ne nasprotuje
država pogodbenica, ki je članica te organizacije z ustreznimi
pooblastili, ki jih ji dajo druge države članice, združene
v okviru pristojnega organa te organizacije.
(b) Da bi se lahko v naslednjem obdobju katerokoli izmed teh
pravil spremenilo mimo navedenih pogojev, morajo biti
pogoji, navedeni v pododstavku (a)(l) ali (a)(ll), izpolnjeni.
(c) Da bi se lahko v naslednjem obdobju katerokoli pravilo
uvrstilo v eno ali drugo kategorijo, navedeno v pododstavku
(a), je potrebna soglasna odločitev.
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(4) Pravilnik določa, da generalni direktor pod nadzorstvom
skupščine sprejme administrativna navodila.
(5) Če se določbe pogodbe in določbe pravilnika ne ujemajo,
imajo prednost določbe pogodbe.
VI. POGLAVJE
SPORI

59. člen
Spori

S pridržkom petega odstavka 64. člena lahko katerakoli
zadevna država vsak spor med dvema ali več državami pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo te pogodbe in pravilnika, ki se ne reši sporazumno, predloži Mednarodnemu
sodišču zahtevo, vloženo v skladu s statutom sodišča, razen
če se zadevne države sporazumejo, da nastali spor rešijo
drugače. Država pogodbenica, ki začne spor pri sodišču,
obvesti o tem Mednarodni urad, ki to sporoči drugim državam
pogodbenicam.
VII. POGLAVJE
REVIZIJA IN SPREMEMBE
60. člen
Revizija pogodbe
(1) Ta pogodba se lahko občasno revidira na posebnih konferencah držav pogodbenic.
(2) O sklicu revizijske konference odloči skupščina.
(3) Vsaka mednarodna organizacija, ki je imenovana kot ustanova za mednarodno poizvedbo ali kot ustanova za mednarodni predhodni preizkus, ima pravico, da se kot opazovalka
udeleži vsake revizijske konference.
(4) Peti, deveti in enajsti odstavek 53. člena, 54. člen, četrti do
osmi odstavek 55. člena, 56. in 57. člen se lahko spremenijo
na revizijski konferenci ali na podlagi določb 61. člena.

VIII. POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE
62. člen
Način, na katerega lahko države postanejo pogodbenice
(1) Vsaka država, ki je članica Mednarodne unije za varstvo
industrijske lastnine, lahko postane pogodbenica v tej
pogodbi:
(1) s podpisom, ki mu sledi deponiranje ratifikacijske listine ali
(II) z deponiranjem listine o pristopu.
(2) Ratifikacijske listine in listine o pristopu se deponirajo pd
generalnem direktorju.
(3) Določbe 24. člena stockholmskega akta Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine se uporabljajo za to
pogodbo.
(4) V nobenem primeru se ne sme razlagati, da je s tretjin1
odstavkom mišljeno, da katerakoli država pogodbenica prizj
nava ali molče sprejema dejansko stanje na področju, na
katerem je to pogodbo uporabila kaka druga država pogodb*
niča na podlagi omenjenega odstavka.
63. člen
Uveljavitev pogodbe
(1)(a) S pridržkom določb tretjega odstavka začne ta pogodbi
veljati tri mesece po predložitvi ratifikacijskih listin ali lis"
o pristopu osmih držav, če vsaka izmed najmanj štirih ter
držav izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev
(I) da število prijav, vloženih v zadevni državi, po najnovejših
letnih statistikah, ki jih objavi Mednarodni urad, preseg'
40.000;

61. člen
Spremembe posameznih določb pogodbe

(II) da so pripadniki zadevne države ali osebe, ki imajo v"
stalno prebivališče, po najnovejših letnih statistikah, ki ' .
objavi Mednarodni urad, vložili v posamezni tuji državi naj
manj 1.000 prijav;

(1 )(a) Predloge za spremembo petega, devetega in enajstega
odstavka 53. člena, 54. člena, četrtega do osmega odstavka
55. člena, 56. in 57. člena lahko da vsaka država, ki je članica
skupščine, izvršilni odbor ali generalni direktor.

(III) da je državni urad zadevne- države
prejel od pripadni^
imajo
tujih držav ali od oseb, ki ir
"1" stalno prebivališče v '
državah, po najnovejših letnihh statistikah, ki jih objavi Med
rodni urad, najmanj 10.000 prijav

(b) Te predloge sporoči generalni direktor državam članicam
najmanj šest mesecev pred njihovo obravnavo v skupščim.

(b) Po tem odstavku z izrazom »prijave« niso zajete
uporabnih modelov.

(2)(a) Skupščina odloča o vseh spremembah členov, navedenih v prvem odstavku.

(2) S pridržkom določb tretjega odstavka ta pogodba zavez"
vsako državo, ki ni njena pogodbenica ob njeni uveljavit*
prvem odstavku, po poteku treh mesecev od dneva, k
deponirala svojo ratifikacijsko listino ali listino o pristopu.

(b) Za sprejetje je potrebna tričetrtinska večina oddanih
glasov.
(3)(a) Vsaka sprememba členov, navedenih v prvem odstavku,
začne veljati mesec dni od dneva, ko generalni direktor od
treh četrtin držav, ki so bile članice skupščine v času, ko je
bila sprememba sprejeta, prejme pisna sporočila o sprejetju,
sestavljena v skladu z njihovimi veljavnimi ustavnimi določbami.
(b) Vsaka sprememba tako sprejetih omenjenih členov je
obvezna za vse države, ki so članice skupščine v času, ko
začne sprememba veljati, s tem da je vsaka sprememba, ki
povečuje finančne obveznosti držav pogodbenic obvezna
samo za tiste izmed njih, ki so sporočile, da jo sprejemajo.
(c) Vsaka sprememba, sprejeta v skladu z določbami pododstavka (a), je obvezna za vse države, ki postanejo članice
skupščine po datumu, ko je sprememba začela veljati v skladu
z določbami pododstavka (a).
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(3) Določbe II. poglavja in ustrezna pravila iz pravilnika,
v prilogi te pogodbe, se lahko uporabljajo samo od dneva,
so tri države, ki izpolnjujejo najmanj enega izmed pog L
navedenih v prvem odstavku, postale pogodbenice v J
pogodbi, ne da bi pri tem po prvem odstavku 64. člena izja j
da po njihovem mnenju zanje ne veljajo določbe II. P°0| j(y
Ta datum nikakor ne more biti pred datumom prve uvelja
po prvem odstavku.
(b
k<
T«
64. člen
dr
Pridržki
Pr
mi
(1)(a) Vsaka država lahko izjavi, da zanjo ne veljajo določb m
poglavja.
(7
(b) Za države, ki dajo izjavo po pododstavku (a), ne vel' na
določbe II. poglavja in ustrezne določbe pravilnika.
poročev*'* IH

(2)(a) Vsaka država, ki ni dala izjave po prvem odstavku pod
(a), lahko izjavi:

65. člen
Postopna uporaba

(I) da zanjo ne veljajo določbe prvega odstavka 39. člena
v zvezi z dostavo izvoda mednarodne prijave in njenega prevoda (kakršen je predpisan);

(1) Če sporazum, sklenjen s posamezno ustanovo za mednarodno poizvedbo ali ustanovo za mednarodni predhodni preizkus, določa kot začasno rešitev omejitev števila ali vrst
mednarodnih prijav, ki jih ta ustanova lahko obdela, skupščina potrebno ukrepa za postopno uporabo te pogodbe in
pravilnika za določene kategorije mednarodnih prijav. Ta
določba se uporablja tudi za zahteve za poizvedbo mednarodnega tipa iz petega odstavka 15. člena.

(II) da obveznost glede mirovanja državnega postopka, urejena v 40. členu, ne preprečuje, da njen državni urad objavi ali
da se po njem objavi mednarodna prijava ali njen prevod, pri
tem pa vsekakor upošteva, da ta država ni oproščena obveznosti, določenih v 30. in 38. členu.
(b) Za države, ki dajo tako izjavo, je ta obvezna.
(3)(a) Vsaka država lahko izjavi, da, kar se nje tiče, ne zahteva
mednarodne objave mednarodnih prijav.
(b) Če mednarodna prijava po poteku 18 mesecev od prednostnega dneva vsebuje samo navedbo držav, ki so dale
izjavo po pododstavku (a), se mednarodna prijava ne objavi
v skladu z drugim odstavkom 21. člena.
(c) Če se uporablja pododstavek (b), Mednarodni urad vseeno
objavi mednarodno prijavo:
(I) na zahtevo prijavitelja v skladu s pravilnikom; (II) kadar je
državno prijavo ali patent, ki temelji na mednarodni prijavi,
objavil državni urad kake imenovane države, ki je dala izjavo
po pododstavku (a), ali je bila ta objavljena v njegovem imenu
v kratkem roku po tej objavi, vendar najpozneje 18 mesecev
Po prednostnem dnevu.
(4)(a) Vsaka država, katere notranja zakonodaja priznava svojim patentom učinek na stanje tehnike, šteto od datuma pred
objavo, ki pa glede stanja tehnike ne izenačuje prednostnega
datuma, zahtevanega po Pariški konvenciji o varstvu industrijske lastnine, z datumom dejanske vložitve prijave v zadevni
državi, lahko izjavi, da se vložitev mednarodne prijave, v kateri
je imenovana, zunaj njenega ozemlja glede stanja tehnike ne
izenačuje z dejansko vložitvijo prijave na njenem ozemlju.
(b) Za nobeno državo, ki da izjavo, navedeno v pododstavku
(a), v tem pogledu ne veljajo določbe tretjega odstavka 11.
člena.
(c) Vsaka država, ki da izjavo, navedeno v pododstavku (a),
mora istočasno dati pisno izjavo, od katerega datuma in pod
katerimi pogoji ima vsaka mednarodna prijava, v kateri je
menovana, na njenem ozemlju učinek na stanje tehnike. Ta
•zjava se lahko kadarkoli spremeni s sporočilom, poslanim
fleneralnemu direktorju.
(5) Vsaka država lahko izjavi, da po njenem mnenju zanjo ne
velja 59. člen. Za noben spor med posamezno državo pogodbenico, ki je dala tako izjavo, in vsako drugo državo pogodbeno se ne uporablja 59. člen.
(6)(a) Vsaka izjava, dana po tem členu, mora biti pisna. Lahko
da ob podpisu te pogodbe, ob deponiranju ratifikacijske
i ''stine ali listine o pristopu ali, razen v primeru iz petega
odstavka,
kadarkoli pozneje s sporočilom, poslanim generaln
emu direktorju. V primeru takega sporočila ima izjava učinek
50
• j r poteku šestih mesecev, šteto od dneva, ko generalni direkI ° prejme sporočilo, in nima učinka na mednarodne prijave,
j »'ožene pred potekom omenjenega šestmesečnega obdobja.
,

{J*) Vsaka izjava, dana na podlagi tega člena, se lahko kadar*oll prekliče s sporočilom, poslanim generalnemu direktorju.
Jak preklic začne veljati po poteku treh mesecev, šteto od
jmeva, ko generalni direktor prejme sporočilo, in, ko gre za
Preklic izjave, dane po tretjem odstavku, nima učinka na
ji Mednarodne prijave, vložene pred potekom omenjenega trimesečnega obdobja.
i* j?)
Noben pridržek na to pogodbo, razen tistih, ki so mogoči
na
podlagi prvega do petega odstavka, ni dovoljen.
>
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(2) Skupščina določi datume, od katerih se lahko glede na
določbo prvega odstavka vložijo mednarodne prijave oziroma
pošljejo zahteve za mednarodni predhodni preizkus. Ti
datumi ne smejo biti po poteku šestih mesecev od uveljavitve
te pogodbe v skladu z določbami prvega odstavka 63. člena
oziroma po poteku šestih mesecev od začetka uporabe II.
poglavja v skladu s tretjim odstavkom 63. člena.
66. člen
Odpoved
(1) Vsaka država pogodbenica lahko odpove to pogodbo tako,
da generalnemu direktorju pošlje sporočilo.
(2) Odpoved učinkuje po poteku šestih mesecev, šteto od
dneva, ko generalni direktor prejme sporočilo. Ta odpoved ne
vpliva na mednarodne prijave v državi, ki pogodbo odpove, če
je bila prijava vložena pred potekom tega šestmesečnega
obdobja in, če gre za izbrano državo, če je bila ta izbrana pred
potekom omenjenega obdobja.
67. člen
Podpisovanje In jeziki
(1)(a) Ta pogodba se podpiše v enem izvirniku v francoskem
in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
(b) Uradna besedila v japonskem, nemškem, portugalskem,
ruskem in španskem jeziku ter v drugih jezikih, ki jih lahko
določi skupščina, določi generalni direktor po posvetovanju
z zainteresiranimi vladami.
(2) Ta pogodba je odprta za podpis v VVashingtonu do 31.
decembra 1970.
68. člen
Obveznosti depozltarja
(1) Izvirnik te pogodbe se po poteku roka, v katerem je odprta
za podpis, deponira pri generalnem direktorju.
(2) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda te
pogodbe in pravilnika, ki ji je priložen, vladam vseh držav
članic Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in na
zahtevo vladi vsake druge države.
(3) Generalni direktor registrira to pogodbo pri sekretariatu
Organizacije Združenih narodov.
(4) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda vsake
spremembe te pogodbe in pravilnika vladam vseh držav
pogodbenic in na zahtevo vladi vsake druge države.
69. člen
Sporočila
Generalni direktor sporoči vladam vseh držav, ki so članice
Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine:
(I) katere države so podpisale pogodbo po 62. členu;
(II) katere države so deponirale ratifikacijske listine ali listine
o pristopu po 62. členu;
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(III) datum uveljavitve te pogodbe in datum, od katerega se
uporablja II. poglavje po tretjem odstavku 63. člena;

začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
Mednarodne prijave se vlagajo v angleškem jeziku.

(IV) izjave, dane na podlagi prvega do petega odstavka 64.
člena;
(V) preklic izjav na podlagi šestega odstavka 64. člena pod (b);
(VI) odpovedi, prejete v zvezi s 66. členom; in
(VII) kakršnekoli izjave, dane na podlagi četrtega odstavka 31.
člena.
3. člen
V skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov
prevzema Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske
lastnine (v nadaljnem besedilu: Urad) funkcijo prejemnega
urada.
Urad sprejema mednarodne prijave, katerih vložniki so državljani Republike Slovenije ali osebe, ki imajo sedež oziroma

4. člen
Evropski patentni urad deluje kot pristojna ustanova za mednarodno poizvedbo oziroma ustanova za mednarodni predhodni preizkus mednarodnih prijav, vloženih pri Uradu kot
prejemnem uradu.
5. člen
Za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov
skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad Republike
Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Patent Cooperation Treaty-PCT) je bila podpisana 19. junija 1970 v Washingtonu ter leta 1979 dopolnjena in nazadnje leta 1984 še
spremenjena. Med podpisniki te pogodbe je bila tudi SFRJ, ki
pa je ni ratificirala. Za izvajanje te pogodbe so sprejeta Se
posebna pravila, ki se pogosto spreminjajo.
Namen Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (v nadaljevanju Pogodba) je sodelovanje držav pri naslednjih zadevah: vlaganju patentnih prijav, ugotavljanju stanja tehnike,
preizkušanje prijav. V pogodbi ni predvidena izdaja mednarodnih patentov, ravno nasprotno, obveznost za izdajanje
patentov in odgovornost v zvezi s tem imajo izključno nacionalni uradi.
Do sprejema te pogodbe je bil edini način za zagotovitev
patentnega varstva za isti izum v več državah vložitev ločenih
patentnih prijav v vsaki državi posamično. To zahteva preizkušanje patentne prijave v vsaki državi posebej. S to pogodbo je
uveden sistem, katerega namen je, da v interesu uporabnikov
patentnega sistema in državnih patentnih administracij
poenostavi patentno varstvo za isti izum v več državah, ga
poceni in naredi učinkovitejšega.

Z zakonom o ratifikaciji se v 3. členu določa, da funkcijo
prejemnega urada opravlja Urad Republike Slovenije za var-,
stvo industrijske lastnine ter sprejema mednarodne prijavo,
katerih vložniki so državljani Republike Slovenije ali osebe, *'
imajo sedež ali stalno prebivališče na ozemlju Republik*
Slovenije. Ta določba temelji na prvem odstavku 9. členi f
pogodbe, s katerim so opredeljeni prijavitelji ter 10. člena, #' v
določa naloge prejemnega urada. S tretjim odstavkom %
člena pa je določeno, da se prijave vlagajo v angleščini. S 4- n
členom je za prijave, vložene preko slovenskega urada, dole
čen Evropski patentni urad, kot ustanova za mednarodno
poizvedbo oziroma mednarodni predhodni preizkus.

Izbira jezika, v katerem še vlagajo mednarodne prijave. I* S
pogojena z izbiro jezika ustanove za mednarodno poizvedD«
in ustanove za predhodni preizkus, kot to določa 12. t'e 0
Pravilnika.
Pri Evropskem uradu so trije uradni jeziki in sicer angleščl">' S
francoščina in nemščina. Glede na njeno razširjenost j' ^
nesporni status tujega jezika, ki ga obvlada največ držaji p
nov RS se bodo mednarodne prijave vlagale v angleščini■ ^

Pogodba ima 69. členov in je razdeljena na naslednja
poglavja: Preambula, Mednarodna prijava in mednarodna
poizvedba, Mednarodni predhodni preizkus, Skupna določila,
Tehnične storitve, Administrativna določila, Spori, Spremembe in dopolnitve ter Končne določbe.

Pristop k tej pogodbi ne bo zahteval sprejema novih predf
sov oziroma spremembe obstoječih, saj je Zakon o IndusvVk
ski lastnini (Utadni list Republike Slovenije, št. 13/92, 27,
s to pogodbo usklajen.

S to pogodbo se ustanavlja Unija za sodelovanje pri vlaganju,
poizvedbi In preizkusu prijav za varstvo izumov in zagotavljanju posebnih tehničnih uslug (1. člen).

Pristop k tej pogodbi ne pomeni dodatnih proračunsk
obveznosti. Izvajanje te pogodbe se financira iz pristopi,
prijaviteljev, zato se bo obseg sredstev, pridobljenih iz paten
nih pristojbin, še povečal.
r»e
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE ZA DOBAVE
ZEMELJSKEGA PLINA IZ RUSKE FEDERACIJE V REPUBLIKO
SLOVENIJO - EPA 390 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26/10-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE ZA DOBAVE ZEMEUSKEGA PLINA IZ
RUSKE FEDERACIJE V REPUBLIKO SLOVENIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru

Republike Slovenije, da predlog akta obravnava čimprej.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko
Slovenijo
*
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske
federacije v Republiko Slovenijo, podpisan v Moskvi 5.
novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v Izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
Opomba: sledi tekst sporazuma v ruskem |eziku
SPORAZUM
s ^ed Vlado Republike Slovenije In Vlado Ruske
Federacije za dobave zemeljskega plina iz
jftuske Federacije v Republiko Slovenijo

tovnem trgu za ustrezno blago po pogojih, sprejetih v mednarodni trgovinski praksi in v skladu z zakonodajo, veljavno
v vsaki od držav.
Zemeljski plin dobavljen na podlagi tega Sporazuma se lahko
reeksportira v tretje države samo s pisnim soglasjem pristojnih organov Ruske Federacije.
3. član
Obračuni za dobave zemeljskega plina po tem Sporazumu se
bodo opravljali v svobodni konvertibilni valuti v skladu
z zakoni in pravili devizne kontrole, veljavnimi v vsaki od
držav.
V primeru, da slovenska stran ne plača pravočasno zemeljskega plina, ki se dobavlja po tem Sporazumu, ima ruska
stran pravico prekiniti njegovo dobavo.

flf jflada Republike Slovenije in Vlada Ruske Federacije, v nadan Rvanju imenovani »pogodbeni stranki«,
Mamenom, da bi razvili in učvrstili dolgoročno ekonomsko
kit delovanje med obema državama.
s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije In
'ado Ruske Federacije o ekonomskem, znanstveno-tehničin kulturnem sodelovanju z dne 15. maja, 1991. leta,

4. član
Pristojni organi pogodbenih strank bodo ustvarjali ugodne
pogoje za realizacijo tega Sporazuma v skladu z zakonodajo
veljavno v vsaki od držav.

eni
S

'a a« sporazumeli, kot v nadaljevanju sledi.
I.člen

■ začetkom leta 1993 In do leta 2010 bodo potekale vsako. |ne dobave zemeljskega plina iz Ruske Federacije v RepuKo
Slovenijo, v obsegu 0,83 mlrd. kub. metrov.
2. član
2eme
ljskega plina iz Ruske Federacije v Republiko Slo"10 bo potekal na podlagi pogodb sklepanih med pooblašmi
organizacijami obeh držav po tekočih cenah na sve-

*°ročevalec

5. član
Z datumom uveljavitve tega Sporazuma v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko Federacijo preneha veljati Sporazum
med Vlado ZSSR in Zveznim Izvršnim svetom Skupščine SFRJ
o povečanju dobav zemeljskega plina iz ZSSR v SFRJ z dne
18. novembra 1988. leta.
6. član
Ta Sporazum stopi v veljavo z dnem, ko se pogodbeni stranki
medsebojno obvestita o izpolnitvi pogojev, potrebnih za njegovo uveljavitev, v skladu z zakonodajo, veljavno v vsaki od
držav, vendar se bodo njegova določila začasno uporabljala
od datuma podpisa tega Sporazuma.
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nih izvodih, vsak v ruskem in slovenskem jeziku, pri čemer
imata obe besedili enako veljavo.

7. člen
Ta Sporazum bo veljaven do 31. decembra leta 2010. Pogodbeni stranki bosta meli najkasneje 6 mesecev pred iztekom
ustreznega roka veljavnosti Sporazuma pogajanja v zvezi
z vprašanjem potrebnosti sklenitve novega medvladnega slovensko-ruskega sporazuma o dobavah zemeljskega plina iz
Ruske Federacije v Republiko Slovenijo za naslednje dolgoročno obdobje.
•
Obveznosti po pogodbah, sklenjenih v okviru tega Sporazuma, vendar neizpolnjene v času njegove veljavnosti, ostanejo v veljavi do njihove popolne izpolnitve v skladu z določili
tega Sporazuma.
Sklenjeno v MOSKVI 5. NOVEMBRA leta 1992 v dveh avtentič-

Po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Herman Rigelnik I. r.

Po pooblastilu
Vlade Ruske Federacije
AleksandrŠolin I. r.
3. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije
v Republiko Slovenijo je bil podpisan 5. novembra 1992
v Moskvi, veljati pa prične z dnem izmenjave obvestil o njegovi odobritvi v skladu z zakonodajo, veljavno v obeh pogodbenih strankah, s tem da se začasno uporablja od dne podpisa. Sporazum velja do 31. decembra 2010. leta, šest mesecev pred njegovim iztekom pa se bosta pogodbeni strani
srečali v zvezi s potrebnostjo sklenitve novega sporazuma
o dobavah zemeljskega plina.
Sporazum zagotavlja v obdobju od 1993 do 2010 letne dobave
zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo
v obsegu 830 mio kubičnih metrov. Vsebuje določbo o plače-

vanju v konvertibilnih valutah. Z dnem uveljavitve tega sporazuma preneha veljati Sporazum med Vlado ZSSR in Zveznim
Izvršnim svetom SFRJ o povečanju dobav zemeljskega plina
iz ZSSR v SFRJ, z dne 18. novembra 1988.
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah.
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
predpisov.
Za izvajanje sporazuma ne bodo potrebna proračunska sredstva.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO - EPA 392
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26/10-1993
določila besedilo:
i
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA
SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sprorazuma med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Švedsko
1-člen

2. člen

Ratificira se Trgovinski sporazum med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Švedsko, podpisan v Ljubljani 8. junija 1993.

1. Pogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo
z največjimi ugodnostmi glede carin, ki veljajo za izvoz in
uvoz blaga, in glede dajatev z enakim učinkom ter glede
postopkov in formalnosti, ki vplivajo na trgovino, načinov
plačila in nakazil ter pravil glede prodaje, nakupa, prevoza,
distribucije in uporabe blaga na domačem trgu.

2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
glasi:
p

OMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

2. Vsaka pogodbenica bo izdelke, ki so po poreklu z ozemlja
druge pogodbenice ali se tja izvažajo, obravnavala nediskriminacijsko glede uveljavljanja količinskih omejitev, dodeljevanja dovoljenj in deviznih predpisov.

JfUSOVINSKI SPORAZUM
JED REPUBLIKO SLOVENIJO

3. Določila iz prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo
za:

Paljevino švedsko
L
•
('ada Republike Slovenije in vlada Kraljevine Švedske,
nadaljevanju imenovani pogodbenici, sta se v želji,

a) ugodnosti, ki izhajajo iz ustanovitve carinske unije ali
proste trgovinske cone, ali ugodnosti, ki se podeljujejo
z namenom vzpostavitve take unije ali cone,

9
u

Se naprej krepita prijateljske odnose ter pospešujeta in
^yijata tako menjavo blaga in storitev kot tudi gospodarsko
delovanje med državama na podlagi obojestranskih inteSOv,

b) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica podeljuje
sosednjim državam, da bi olajšala maloobmejno trgovino,
c) ugodnosti, podeljene v skladu s Splošnim sporazumom
o carinah in trgovini, splošnim sistemom preferenc in drugimi
mednarodnimi ukrepi v korist držav v razvoju.
3. člen

upoštevanju pomena popolne uveljavitve vseh določil in
»cel procesa KVSE-ja ter še zlasti tistih, ki so opredeljeni
e
lki 6 -inški sklepni listini o varnosti in sodelovanju v Evropi ter
Pih bonske konference KVSE-ja o gospodarskem sodelolu
, ter vseh določil in načel Pariške listine za novo Evropo
k

Pogodbenici bosta podpirali in pospeševali trgovino med
podjetji v svojih državah pod normalnimi komercialnimi
pogoji ter pospeševali stike in izmenjavo informacij med
podjetji in organi, ki se ukvarjajo s trgovino in gospodarskim
sodelovanjem, še zlasti kar zadeva zakone in predpise ter
gospodarske in politične ukrepe.

u
Poštevanju obveznosti švedske kot pogodbenice SplošW sporazuma o carinah in trgovini (GATT) ter namena
»lovv®nije, da postane pogodbenica GATT-a,

4. člen

E

,u Izjave, ki so jo Republika Slovenija in države
Podpisale v Reykjaviku maja 1992,

bg,Ovorili naslednje:

5. člen
1-člen

J°dbenici
bosta v skladu z zakonodajo in predpisi, ki
ki®10 v njunih državah, prizadevali odpraviti ovire v trgovini
9°m med državama.
^r°čevalec
iie®

Plačila med državama se bodo opravljala v prosto zamenljivih
(konvertibilnih) valutah, razen če se posamezna podjetja za
posamezne primere ne dogovorijo drugače.

Blago s poreklom z ozemlja ene od pogodbenic, ki je bilo
začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, je lahko na
podlagi ustrezne odločbe oproščeno carine in drugih dajatev,
če so v zakonih in predpisih države uvoznice določila, ki tako
oprostitev omogočajo.
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Vsaka pogodbenica se še zlasti strinja, da bo dovoljevala uvoz
in ponovni izvoz izdelkov, ki se uporabljajo v reklamne
namene, kot so sejmi, razstave, misije in seminarji, na svojem
ozemlju brez plačila carine, če se taki izdelki ne prodajo ali
drugače ne odstopijo.

b) resne motnje v kateri koli sorodnr gospodarski panogi ali
težave, zaradi katerih bi se lahko resno poslabšal gospodarski
položaj neke regije,
lahko prizadeta pogodbenica ustrezno ukrepa pod pogoji in
v skladu s postopkom, predvidenim v XIX. členu GATT-a.

6. člen

8. člen

Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o problemih, ki
bi se lahko pojavili v dvostranski trgovini med državama, in se
bosta - z namenom, da olajšata izvajanje tega sporazuma in
rešita probleme, ki bi se pojavili pri njegovi uporabi - posvetovali z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja se skličejo na
zahtevo katere koli od pogodbenic in v času, za katerega se
pogodbenici dogovorita.

Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici obvestita o tem,
da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev tega sprazuma, ki jih
predvideva njuna zakonodaja.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera
koli od pogodbenic pisno ne odpove. Taka odpoved začne
veljati šest mesecev od dneva prejema takega obvestila.

7. člen

Sestavljeno v Ljubljani, 8. junija 1993 v dveh izvirnih izvodih
v angleškem jeziku.

1. Če pogodbenica ugotovi, da je v trgovinskih odnosih, ki jih
ureja ta sporazum, prišlo do dumpinga v smislu VI člena
GATT-a in Sporazuma o izvajanju VI člena GATT-a, lahko
ustrezno ukrepa proti taki praksi v skladu s VI členom Splošnega sporazuma o carinah in trgovini v skladu s sporazumi, ki
se nanašajo na ta člen, pod pogoji in v skladu s tem določenim postopkom.
2. Če se kateri koli izdelek uvaža v povečanih količinah, in to
pod pogoji, ki povzročajo ali bi lahko povzročili:
a) veliko škodo domačim proizvajalcem podobnih ali konkurenčnih izdelkov na ozemlju pogodbenice uvoznice ali

Za Vlado
Republike Slovenije
Davorin Kračun I. r.

Za Vlado
Kraljevine Švedske
Anita Gradin I. f3. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

R
OBRAZLOŽITEV
Sporazum je bil podpisan 8. junija 1993 v Ljubljani, veljati pa
začne, ko se pogodbenici obvestita o tem, da so izpolnjeni vsi
pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki jih predvideva njuna
zakonodaja. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če
ga katera koli od pogodbenic pisno ne odpove. Taka odpoved
začne veljati šest mesecev od dneva prejema takega obvestila.
Sporazum vsebuje potrebne elemente za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Vsebuje tudi določbe
o priznavanju največjih ugodnosti za menjavo med državama
glede carin in drugih dajatev, o tem, da ne bosta uveljavljali
diskriminacijskih ukrepov za blago, izmenjavi informacij
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o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, oprostitvi pla'
čila carine za začasno uvoženo blago, dumpingu ter določbe>
o plačevanju v konvertibilnih valutah. V primeru problem^ 0,
v dvostranski trgovini se bodo organizirala posvetovanja, W gi
naj bi se nastali problemi sproti reševali.

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slov? t),
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanr
zadevah.
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje
predpisov in novih proračunskih obveznosti.

8
poroče*'glforc

Predlog zakona o RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU
V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU - EPA 393 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26/10-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MADŽARSKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve.
- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve,
- spec. Bogo BRVAR, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

9 Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu
z mamili in organiziranemu kriminalu
1. člen

2. člen

Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado
^publike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu,
"®9alnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu,
Podpisan v Budimpešti 19. maja 1993.

Da bi preprečili terorizem, bosta pogodbenici na podlagi
svojih zakonov in ob upoštevanju določil tega dogovora:
1.
izmenjali spoznanja in podatke o načrtovanih ali izvršenih
terorističnih akcijah, udeleženih osebah, načinu i2vedbe in
o tehničnih sredstvih, ki so bila uporabljena pri izvedbi;
2.
izmenjali spoznanja in podatke o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja
dejanja na območju druge pogodbenice na njeno škodo, proti
njenim interesom, in ki so potrebni za zaustavitev terorizma
ali preprečevanje kaznivih dejanj, ki pomenijo veliko ogrožanje javne varnosti.

2. člen
°l, ^govor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
i«'9lasi:
tagovor
JJecl vlado Republike Slovenije in vlado
^publike Madžarske o sodelovanju v boju proti
korizmu, ilegalnemu prometu z mamili in
v/" ftr
9aniziranemu kriminalu
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
aljevanju: pogodbenici) sta v prizadevanju, da:

ad

* Prispevata
k razvoju dvostranskih stikov;
. 'v prepričanju, da je sodelovanje v boju proti kriminalu,
Osebno organiziranemu kriminalu in nedovoljenemu proz mamili, v boju proti terorizmu in za njihovo učinkovito
B
Prečevanje bistvenega pomena;
_ Povečata skupne napore v boju proti terorizmu;
. uskladita svoje akcije proti mednarodnemu organiziranemu
""linalu;
u
Portar0°čja,
'1'. obnaslednji
Poštevanju
mednarodnih pogodb, ki veljajo za ta
dogovor:

l.člen
jijj pogodbenici bosta ob upoštevanju določil predpisov svo[ držav sodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljeni?3 prome,a z mamili, organiziranega kriminala, v odkriva! ,n Pregonu teh oblik kriminala.
L' pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih primerih, ko
^ kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na območju
L od pogodbenic in podatki kažejo na območje druge
Sodbenice.
°r°Čevalec

3. člen
Za preprečevanje prepovedanega gojenja, proizvodnje, pridobivanja, izvažanja, uvažanja in tranzita mamil, psihotropnih
snovi in prekurzorjev ter ilegalnega prometa z njimi bosta
pogodbenici ob upoštevanju zakonov obeh držav predvsem:
1.
sporočali podatke o osebah, udeleženih pri pridobivanju in
prodaji mamil, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in
načinih storitve, o kraju izvora mamil in psihotropnih snovi in
kam je blago namenjeno ter posebne podrobnosti takšnih
kaznivih dejanj, če je to potrebno za preprečevanje kaznivih
dejanj ali za preprečitev hudih kaznivih dejanj, ki bi ogrožala
javni red;
2.
izmenjali spoznanja o običajnih načinih ilegalne mednarodne
trgovine in druga spoznanja v zvezi s tem;
3.
izmenjali rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav
o trgovini z mamili in njihovi zlorabi:
4.
izmenjali vzorce mamil rastlinskega ali sintetičnega izvora in
psihotropnih snovi, ki jih je možno zlorabiti;
5.
izmenjali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev glede na možnosti njihove
zlorabe;
6.
usklajeno izvajali z zakoni svojih držav dovoljene policijske
ukrepe za preprečevanje nedovoljenega pridobivanja mamil
in psihotropnih snovi.
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4. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri odkrivanju in preprečevanju
kriminala, še zlasti organiziranega kriminala in pri tem:
1.
sporočali druga drugi podatke o udeležencih organiziranega
kriminala, podatke o povezanosti storilcev, informacije
o organiziranosti organizacij in skupin kriminalcev, tipično
obnašanje storilcev in skupin, dejstva, posebno čas, kraj in
način storitve dejanja, napadene objekte, posebne okoliščine,
kazenske predpise, ki so bili kršeni, in ukrepe, ki so jih izvedli,
če je to nujo za odkrivanje in preprečitev kaznivega dejanja;
2.
na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki jih dovoljujejo
zakoni zaprošene pogodbenice;

Ministrstvo za zdravstvo; s strani Republike Madžarske Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za socialo, Državna
policijska uprava, Državna uprava za carinski in finančni nadzor in Državna uprava obmejne straže, bodo na svojem
področju dela in pristojnosti v interesu realizacije sporazuma
neposredno in operativno sodelovali in pri tem bodo konkretna področja in način sodelovanja lahko opredelili v zapisnikih o sodelovanju.
(2) Stiki in izmenjava informacij med sodelujočimi organi
poteka v angleškem jeziku, če se ti ne dogovore drugače.
7. člen
Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in ki si jih
pogodbenici izročita v okviru sodelovanja, veljajo ob upoštevanju zakonodaje pogodbenic naslednji pogoji:

sodelovali pri preiskavah - v skladu s tem dogovorom, predpisi držav pogodbenic in z veljavnim sporazumom med
pogodbenicama o izročitvi in pravni pomoči v zvezi s kaznivimi dejanji - z usklajenimi policijskimi ukrepi ob kadrovski,
materialni in organizacijski pomoči;

1.
pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja samo
v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, ki jih je izročila, in
ob pogojih, ki jih je posredovala;

izmenjali podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, ki
jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu;

2.
pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo pogodbenice, ki jih je izročila, posredovala informacije o uporabi
izročenih podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo
pomočjo;

5.
izmenjali rezultate kriminalističnih, kriminoloških in drugih
raziskav kaznivih dejanj, se medsebojno informirali o praksi
preiskovanja dejanj in o uporabi metod in sredstev dela
z namenom njihovega nadaljnjega razvijanja;
6.
za zaprosilo izmenjali informacije ali vzorce predmetov, ki
izvirajo iz kaznivega dejanja, in predmetov, s katerimi so bila
storjena kazniva dejanja;
izmenjali strokovnjake za izobraževanje in izpolnjevanje za
okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu, za pridobitev
višje stopnje strokovnih znanj, za vzajemno spoznavanje sredstev in metod boja proti kriminalu in sodobnih rezultatov
kriminalistične tehnike;
6.
po potrebi organizirali delovna srečanja v zvezi s pripravami
in pospeševanjem izvajanja usklajenih ukrepov;
9.
pobirali sodelovanje svojih pristojnih organov na obmejnem
območju.
5. člen
*
Sodelovanje pogodbenic zajema tudi;
1.
izmenjavo informacij o pravni ureditvi v zvezi s kaznivimi
dejanji, ki jih zajema ta dogovor;
izmenjavo informacij v zvezi z koristmi, ki si jih kdo pridobi
s kaznivim dejanjem;
3.
izmenjavo pravne ureditve in izkušenj v zvezi s tujci oziroma
migracijo;
4.
izmenjavo tistih informacij, ki so za drugo pogodbenico
potrebne v boju proti tihotapljenju ljudi in nedovoljeni trgovini z delovno silo.
6. člen
(1) Pooblaščeni organi pogodbenic: s strani Republike Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in
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podatke, ki se nanašajo na osebo, je mogoče izročiti izključno
pristojnim organom za zatiranje kriminala v boju proti terorizmu, mamilom in organiziranemu kriminalu. Posredovanja
podatkov drugim organom je mogoče le s predhodnim pisnim
dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke dala;
pogodbenica, ki je podatke posredovala, se mora prepričati
o pravilnosti izročenih podatkov in tudi o tem, ali je izročitev
nujna in ali je v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega ja
potrebno upoštevati predpise druge pogodbenice, ki se nanašajo na omejevanje dejanja podatkov po njenem nacionalnem
pravu. Če se izkaže, da bo bili izročeni nepravilni podatki al>
podatki, ki se ne bi smeli predati, je o tem potrebno pogodbe-nico, ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pogodba
niča, ki je podatke prejela, mora nepravilen podatek popraviti;
pomotoma oziroma nedovoljeno predan podatek pa takoj
uničiti;
\
5.
upravičeni osebi je potrebno na njeno prošnjo pojasni1
podatke, ki obstajajo o njej, in o njihovi predvideni uporab
Dajanje pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določen*
države tega ne predpisuje. Pri posredovanju pojasnil o oseb"
nih podatkih je merodojno nacionalno pravo tiste pogodba*
niče, ki bo podatke dala;
pogodbenica, ki posreduje podatke, bo ob njihoviu izroči^
posredovala v svojem pravnem redu veljavne termine za izbris
podatkov. Neodvisno od tega je treba podatke, ki se nanašaj''
na posredovano osebo, ob prenehanju potrebe izbrisa'^
O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu za to je potreb^
hkrati s tem obvestiti pogodbenico, ki je posredoval*
podatke. Vsi dobljeni podatki se ob prenehanju dogovor«
uničijo;
7. obe pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbris1*
podatkov o osebi voditi evidenco;
8.
pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zašfii"!'1
da nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo
da jih javno ne objavijo.
8. člen

(1) Pogodbenici zagotavljata tajnost podatkov, ki jih je katflf'^
poročava'1

od pogodbenic ocenila kot zaupne, če so kot tajni opredeljeni
po predpisih države, ki jih je izročila.
(2) Posredovanje gradiv, ki so bila predana v skladu z dogovorom, posredovanjem podatkov in tehničnih sredstev za tretje
države, je mogoče samo ob pisnem soglasju pristojnega
organa pogodbenice, ki jih je izročila.
9. člen
(1) Pogodbenici bosta za pospeševanje in ocenjevanje sodelovanja na osnovi tega dogovora ustanovili mešano komisijo.
Pogodbenici se bosta o sestavi te komisije informirali po
diplomatski poti.
(2) Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobuda za
sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka od pogodbenic po
Potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki
Sloveniji in Republiki Madžarski.
10. člen
Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni izvršitev
zaprosila, svojo podporo ali postavi zanjo določene pogoje,
te to omejuje njeno nacionalno pravo, ogroža njeno varnost
ali druge bistvene interese oziroma krši njen nacionalni
pravni red.
11. člen
Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve,
a lahko vzajemno določita po eno osebo, ki bo vzdrževala
stike s pooblaščenimi državnimi organi druge pogodbenice.

12. člen
Določila tega dogovora se ne nanašajo na druge dvo- in
večstranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili Republika Slovenija in Republika Madžarska.
13. člen
(1) Ta dogovor je potrebno odobriti. Veljati začne 30. dan po
izmenjavi diplomatskih not o odobritvi tega dogovora.
(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati
po preteku šestih mesecev od dneva, ko jo je prejela druga
pogodbenica.
Sestavljeno v Budimpešti, dne 19. 5. 93 v dveh izvirnikih
v slovenskem in madžarskem jeziku, besedili sta enako verodostojni.
Za vlado Republike
Za vlado Republike
Slovenije
Madžarske
Ivan Bizjak l.r.
Peter Boross l.r.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v madžarskem jeziku
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo.
4. člen

d

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

OBRAZLOŽITEV
Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu
Prometu z mamili in organiziranemu kriminalu sta v BudimpeM19. maja 1993 podpisala minister za notranje zadeve Repu"Jike Slovenije Ivan Bizjak in minister za notranje zadeve
"opublike Madžarske dr. Peter Boross.
Dogovor opredeljuje medsebojne interese in sodelovanje prisojnih služb v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu
namili in organiziranemu kriminalu.
Sodelovanje obeh strani bo potekalo predvsem z zamenjavo

znanj, podatkov in informacij, usklajevanjem in realizacijo
skupnih ukrepov, predajo vzorcev in medsebojnim nuđenjem
strokovne in druge pomoči.
Dogovor ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje tega dogovora ne narekuje spremembe ali izdaje
novih predpisov.
Za izvajanje dogovora niso potrebna dodatna sredstva iz
proračuna Republike Slovenije.

s
iS"
liti

i*fporo Čevalec
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Predlog akta o NASLEDSTVU KONVENCIJE KOMISIJE ZDRUŽENIH
NARODOV ZA MEDNARODNO TRGOVINSKO PRAVO IN MEDNARODNIH
POGODB MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE - EPA 391
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 21. 10. 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU KONVENCIJ KOMISIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA MEDNARODNO TRGOVINSKO PRAVO IN MEDNARODNIH POGODB MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE,
Ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog akta obravnava čimprej.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIĆ, svetovalec ministra za zunanje zadeve.

Predlog akta o nasledstvu konvencije Komisije Združenih narodov za mednarodno
trgovinsko pravo in mednarodnih pogodb Mednarodne telekomunikacijske zveze
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za(izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike
Slovenije odreja notifikacijo nasledstva naslednjih mednarodnih pogodb Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo in Mednarodne telekomunikacijske zveze, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija.
A: KONVENCIJI KOMISIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA MEDNARODNO TRGOVINSKO PRAVO:
1. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga; Podpisana na Dunaju, 11. aprila 1980;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 10-1/84.
2. Konvencija o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga;
Podpisana v New Yorku, 13. junija 1974;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 5/78.
B: MEDNARODNE POGODBE MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE:
3. Regionalni sporazum o radiodifuziji v evropski regiji za
uporabo frekvenc v obsegu metrskih in decimetrskih valov;

Podpisan v Stockholmu, 23. junija 1961;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 10/62;
4. Regionalni sporazum, ki se nanaša na uporabo frekvenc
v radiodifuzni službi v območjih hektometrskih valov v regijah
1 in 3 v območjih kilometrskih valov v regiji 1;
Podpisan v Ženevi, 22. novembra 1975;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 8/80.
5. Protokol za spremembe in dopolnitve regionalnega sporazuma za evropsko radiodifuzno območje (Stockholm 1961);
Podpisan v Ženevi, 13. avgusta 1985;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 2/88.
Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, navedene v tem aktu, brez pridržkov.
Ministrstvo za zunanje zadeve notificira pravno nasledstvo
navedenih mednarodnih pogodb depozitarjem.
Akt o nasledstvu in informacija o potrditvi nasledstva s stran'9
depozitarja se objavita v Uradnem listu Republike SloveniJ
- Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Predloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
nekdanja SFR Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo.
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga in Konvencija o zastaranju terjatev na področju
mednarodnega nakupa in prodaje blaga pomenita poenotenje pravil, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji blaga na
podlagi enakosti in vzajemne koristi vseh držav pogodbenic.
Koristno je, da Republika Slovenija prevzame tudi ti dve
konvenciji, izjavi nasledstvo pri depozitarju (generalnem
sekretarju OZN) in s tem prepreči položaj, ki bi lahko povzročil zmedo v pravnih poslih.

Regionalna sporazuma o radiodifuziji in Protokol za sp&
membe in dopolnitve Regionalnega sporazuma za evropsM 61i.
radiodifuzijo Mednarodne telekomunikacijske zveze so
narodne pogodbe s področja telekomunikacij, ki omogočal0s?*
državam podpisnicam medsebojno sodelovanje, vzajernfl Jk
razumevanje in olajšanje odnosov na področju radijske di'yb
zije. Hkrati izboljšujejo uporabo območja frekvenc, dodeli
nih radijskim difuznim službam in uveljavljanje tovrstnih P&Jvic tako velikim kot majhnim državam. Koristno je, da flBP'fJ'*
blika Slovenija prevzame navedene mednarodne pogodb 5c
ker bi ji to omogočilo učinkovito mednarodnopravno zaš&' L (
radijskih frekvenc, ki jih uporablja RTV Slovenije.

Po sprejetju akta o nasledstvu v Državnem zboru RepubU^^ i
Slovenije bo Ministrstvo za zunanje zadeve depozitarjem1 \
omenjene sporazume notlficiralo nasledstvo.
„
poročevalk

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

SPOROČILO
komisije za poslovnik ob obravnavanju vprašanja vlaganja amandmajev
k proračunskemu memorandumu in predlogu državnega proračuna AMANDMAJEV
K PRORAČUNU
Komisija za poslovnik je na 17. seji, dne 29.10.1993 obravnavala vprašanje vlaganja amandmajev k proračunskemu
Memorandumu in predlogu državnega proračuna na podlagi
191. člena poslovnika.

skega memoranduma v letošnjem letu, so člani komisije
menili, da se letos izjemoma omogoči vlaganje amandmajev
k proračunskemu memorandumu tudi na podlagi 191. člena
poslovnika.
,

Vlaganje amandmajev k proračunskemu memorandumu ureja
tretji odstavek 214. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik) tako, da za amandmaje veljajo smiselno
določbe 190. člena. Komisija je bila mnenja, da je potrebno
tolmačiti določbe poslovnika strogo v smislu same določbe in
9lede
na celoto poslovnika. Po mnenju komisije, na podlagi
1
91. člena poslovnika, deset poslancev ne more vložiti
amandmaja po preteku roka petnajstih dni do konca obravnave posamezne točke oziroma poglavja proračunskega memoranduma.

Člani komisije so na podlagi prve in druge alineje 134. člena
poslovnika soglasno sprejeli naslednja

člani komisije so enako restriktivno tolmačili določbo prvega
odstavka 217. člena poslovnika. Poslanci, matično delovno
'®lo in vlada kot predlagatelj državnega proračuna, lahko
žagajo amandmaje le do 40. dneva po vložitvi predloga državnega
proračuna v državnem zboru. Ravno tako tudi pri predl0
9u državnega proračuna deset poslancev ne more vlagati
amandmaje do konca obravnave posameznega poglavja
Predloga državnega proračuna (191. člen poslovnika).
Paradi izjemnega pristopa k postopku sprejemanja proračun-

staliftča:
1. K proračunskemu memorandumu se lahko vlagajo amandmaji le petnajst dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri se
bo obravnaval proračunski memorandum.
K predlogu državnega proračuna se lahko vlagajo amandmaji
le do 40. dneva po njegovi vložitvi.
2. Vlaganje amandmajev državnega proračuna ni možno
k proračunskemu memorandumu in predlogu na podlagi 191.
člena poslovnika.
3. Zaradi letošnjega izjemnega pristopa k postopku sprejemanja proračunskega memoranduma je do 6. novembra 1993 do
12.00 ure možno vlagati amandmaje na podlagi 191. člena
poslovnika.

Mnenje
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo k proračunskemu memorandumu za leto 1994
Odbor Državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo je, na
*"oji 9. seji, dne 21.10.1993, obravnaval - kot zainteresirano
Jelovno telo - proračunski memorandum 1994, ki ga je
"davnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
^edstavniki predlagatelja so uvodoma podali informacijo
po,eku
> j.**o
nastajanja
ki se nanaša
na kmetijpodročje.
Člani memoranduma,
odbora so, v razpravi,
v načelu
sicer
P°dprli proračunski memorandum, vendar so izrazili nestriJianje glede višine sredstev, ki jih memorandum namenja
'metijstvu, glede na v letu 1993 sprejeto Strategijo razvoja
metijstva v Sloveniji.
r\.
e na to je odbor po zaključni splošni razpravi sprejel
stališča
rfr
^ L^atlčno delovno telo naj predlaga Državnemu zboru RepuSloveni e
3/0
i Obravnavo
sprejetje pripombe,
proračunskega
imemo1994,
upoštevajein stališča,
predloge
in
.•.-L Polnila Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo državnega
jicti^a90t°vi naj se priprava celovitega sistema zaščitne poliW,0hr lanskimi in necarinskimi instrumenti ter te konkretno
n

Odbor se strinja z 1%-no rastjo bruto domačega proizvoda.
m, dbor
2*llw
se strinja s prehodom na običajno načrtovanje in
lanje proračuna brez možnosti renominacije, vendar je
T

°če valeč

treba v zakonu o proračunu določiti obseg oziroma odstotek
inflacijske rezerve.
5. Državni zbor naj naloži vladi pripravo programa racionalizacije javne uprave.
Poleg teh je odbor oblikoval tudi naslednje konkretne
pripombe
K II. IZHODIŠČA GOSPODARSKE IN SOCIALNE POLITIKE
- V odstavku, ki opredeljuje politiko pospeševanja izvoza, se
v deseti vrstici za besedama: »necarinske zaščite« doda
naslednje besedilo: »ter doslednim izvajanjem že sprejetih
pogojev za uvoz blaga, od certificiranja do kontrole kvalitete
in skladnosti z našimi in mednarodnimi kvalitativnimi normativi«, nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno.
- v poglavju DOHODKOVNA POLITIKA se v prvem odstavku
doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Vlada Republike Slovenije bo do drugega (varianta: tretjega) četrtletja 1994 uskladila vse interese pogajalskih partnerjev ter dosegla podpis
socialnega pakta za obdobje do leta 1997«.
- V poglavju, ki opredeljuje politiko TRGA IN CEN se v drugi
vrstici zadnjega odstavka za besedo »prireje« sedanje besedilo do pike črta in nadomesti z besedilom »in dosegla polno
pokritje«. V drugem stavku tega odstavka se črta pika na
koncu stavka in doda besedilo: »in odkupne cene domačega
pridelka pšenice.«
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Tako se celotno besedilo spremenjenega sedmega odstavka
glasi:
»Povprečna odkupna cena mleka se bo v letu 1994 četrtletno
prilagajala revidiranim stroškom prireje in dosegla polno
pokritje. Cene moke in kruha se bodo postopno približevale
cenam, ki bodo pokrivale nabavno ceno pšenice za Republiško direkcijo za blagovne rezerve in odkupne cene domačega
pridelka pšenice.«
- Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: »Pri pripravi
izhodišč za oblikovanje cen se upošteva cilj Strategije razvoja
kmetijstva v Sloveniji - zagotavljanje paritetnega dohodka
nadpovprečno produktivnim proizvajalcem.
- Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi: »Izdelani in
uveljavljeni bodo tržni redi za žita, sladkorno peso. meso in
mleko.«
- Doda se NOVO POGLAVJE
Za poglavjem, ki določa politiko varstva okolja, se doda novo
poglavje, ki opredeljuje skladnejši regionalni razvoj (Pripomba: Odbor podpira stališče, ki ga je v zvezi s tem oblikoval
Odbor za gospodarstvo).
- K poglavju Kmetijstvo
Naslov se spremeni tako, da se za besedo »Kmetijstvo« doda
»in gozdarstvo«.
Celotno besedilo tega poglavja se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V skladu s sprejetimi stališči in sklepi k Strategiji razvoja
slovenskega kmetijstva bo pripravljen operativni program
aktivnosti in triletni program izvajanja ekonomske politike
v kmetijstvu, v katerem bo opredeljen zakonodajni del, finačni
del (subvencije, intervencije), potrebna organiziranost in
drugi ukrepi ter pogoji za izvajanje kmetijske politike.
Ekonomska in razvojna politika kmetijstva, živilske industrije
in gozdarstva bo usmerjena v zagotavljanje novih pogojev za
stabilno in usklajeno pridelavo in razvoj.
S primernimi organizacijskimi in finančnimi vložki bomo
v skladu z nacionalnim programom razvoja gozdarstva zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev.
S finančnimi spodbudami pri nabavi kakovostnejših semen in
plemenske črede bomo neposredno izboljševali kakovost pridelave in prireje ter tako izboljševali donose in s tem izbolje-

ševali ekonomski položaj kmetijstva. Intervencijska sredstva
bodo usmerjena v hitrejši razvoj pridelave deficitarnih surovin, kar bo pripomoglo k uravnoteženi domači pridelavi in
izboljšanju položaja slovenskega kmetijstva pri vključevanju
v mednarodno menjavo. Intervencijska politika bo upoštevala
različne naravne pogoje pridelovalcev ter pripomogla
k dohodkovni izravnavi zaradi različnih pogojev gospodarjenja.
S celovitim sistemom tržno cenovne in zaščitne politike bomo
dosegli cenovno ranotežje med domačimi in uvoženimi kmetijskimi surovinami in prehrambenimi izdelki ter tako dali
možnost za konkurečnost. Podpora bo dana poklicnemu izobraževanju in aplikativnim raziskavam, da bomo tako dosegli
boljšo kakovost in ugodnejše cene pri trženju. Posebna podpora bo tudi dana šolanju in organiziranosti kmetov v zadrugah.
Navedene usmeritve bodo podprte s pripravo novih in dopolnitvijo obstoječih zakonov.«
K PRILOGI PRORAČUNSKEGA MEMORANDUMA 1994
- K točki 2. 2. Odhodki državnega proračuna 1994-1997
V tem poglavju se del za plače in materialne stroške za
delavce v državnih organih poveča za obseg, ki ga bo
potrebno zagotoviti za delavce Zavoda za gozdove Republike
Slovenije.
V podpoglavju Subvencije in transferi v gospodarstvu se
drugi odstavek spremeni tako, da glasi: »Pri kmetijstvu in
gozdarstvu« predvidevamo v letu 1994 realno enak obseg
sredstev; v primeru včlanitve Republike Slovenije v GATT pa
se sredstva ustrezno prilagodijo.«
V podpoglavju Investicije in investicijsko vzdrževanje se
v šestem odstavku v prvi vrstici za besedo »kmetijstvu« doda
»in gozdarstvu«.
V tem odstavku se doda tudi nov stavek, ki se glasi: »V
proračun se vključi nov namen za izvedbo nacionalnega projekta namakanja.«
V desetem odstavku se v drugi vrstici za besedo »realno«
besedilo spremeni in glasi: »povečana sredstva iz leta 1993«'
K točki 6. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »V letu 1994 bo Vlada
Republike Slovenije pripravila nov sistem pomoči za odpravo
posledic naravnih nesreč.«
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