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POPRAVEK SKLEPA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
stanovanjskega zakona
Pri prepisovanju sklepa k predlogu zako- »Državni zbor Republike Slovenije nalana o spremembah in dopolnitvah stano- i ga Ministrstvu za okolje in prostor, da
vanjskega zakona narejena je bila napa- javnost seznani, da imajo najemniki
- prejšnji imetniki stanovanjske pravice
ka. Pravilno besedilo 2. točke je:
v občinskih in vseh drugih stanovanjih,

katerih lastniki so zavezanci za dena^
onalizacijo, še štiri mesece od uveljavil
zakona o spremembah in dopolnit^
stanovanjskega zakona možnost nakup«
stanovanja pod ugodnimi pogoji.«

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanj.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije
v vzgoji In izobraževanju — tretja obrav-

nava na 18. seji, dne 22. 2. 1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije
Vladi Republike Slovenije, da redno|®^|
poroča o uresničevanju zakona v c®
in o posameznih programskih sklop'

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami
— prva obravnava na 18. seji, dne 22. 2.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se sprejme kot
primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakonskega besedila predloga zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami za
drugo obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo predvidi obvezo lokalne skupnosti, da ima za primere naravnih ali drugih nesreč vselej pripravljeno zadostno število bivalnikov in
šotorov.

s
4. Predlagatelj naj pri pripravi zakon
ga besedila za drugo obravnavo P°n „p.
prouči prehod na nov način financira3
Po prenehanju zakona o obliko*
sredstev solidarnosti za odpravljanj®^
sledic naravnih nesreč, naj nov na
nanciranja ohrani realno enak od
sredstev za področje odpravljanja sK"
aV
°
5. Predlog zakona za drugo obravn
1994
;
pripravi predlagatelj do 14. 3.
obravnavo na seji Državnega zbora*
secu aprilu 1994.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o investicijah v zdravstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Investicijah v zdravstvu - druga obravnava na
18. seji, dne 8. 3. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog zakona o investicijah v zdravstvu za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije za sejo Državnega
zbora v mesecu marcu 1994.

nia*
2. Državni zbor Republike Slovenije
^
do
ga Vladi Republike Slovenije, da b0fU
ca 1994. leta predloži Državnemu z <t
v obravnavo predlog sprememb zaK
a
po katerih bo moč investicije v Prl. izdf
zdravstvene organizacije financira"
žavnega proračuna.

^SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o filmskem skladu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o filmskem
skladu — druga obravnava na 18. seji,
dne 8. 3. 1994, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v na-

slednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o filmskem skladu za
tretjo obravnavo pripravi predlagatelj po-

4°
slanec Zmago Jelinčič tako, da & ^
nadaljevanja 18. seje zbora lahko
logu zakona, v skladu z drugim ° „ekom 196. člena poslovnika podalo
nje matično delovno telo.
porode**

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona: o omejevanju uporabe tobačnih
Jelkov
Dr

žavni zbor Republike Slovenije je ob
bi/ Upor0 predloga zakona o omejevani.
be tobačnih izdelkov - druga
•vnava na 18. seji, dne 8. 3. 1994, na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Predlog zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 67. člena
**tona o zadrugah
mer naj upošteva stališče Komisije za
SKLEP
^avni
zbor Republike Slovenije je ob
spremljanje in nadzor lastninskega preoavn
tJ. avi predloga za sprejem obvezne
1. Državni zbor Republike Slovenije
blikovanja družbene lastnine in Vlade
. "«ge 67. člena zakona o zadrugah na sprejme predlog za obvezno razlago 67.
Republike Slovenije, da naj bi o zahtev{/Seji,
dne
8.
3.
1994,
na
podlagi
211.
kih odločali glede na vrsto premoženja,
člena zakona o zadrugah.
: .na
Poslovnika
državnega
zbora
spreki bo predmet vračanja po 67. členu za2. Državni zbor nalaga Sekretariatu za
v
naslednjem besedilu
zakonodajo in pravne zadeve, da pripravi
kona o zadrugah, organi iz 54. člena zakončno besedilo obvezne razlage, pri če- kona o denacionalizaciji.
jf^LlŠČA IN SKLEPI
javnega zbora ob obravnavi resolucije o strategiji Republike Slovenije do tujih
inve—
DrJ Vni bor
obr!
Republike
Slovenije
je ob
l avnavi* resolucije
o strategiji
Republls,
fe„ dn
oveni|e do tu|lh investicij na 18.
e 8. 3. 1994, na podlagi 229. in
'85. .'lena
poslovnika državnega zbora
v naslednjem besedilu

r>i<Priavni zbor bo obravnavo in odločaPredlogu resolucije o strategiji Rel|«l!! Slovenije do tujih investicij izpevečfaznem postopku.

ke Slovenije, da takoj po sprejetju resolucije o strategiji Republike Slovenije do
tujih investicij pripravi zakon o tujih investicijah.
Vlada Republika Slovenija naj v zakon
o tujih investicijah ter v področne zakone
vgradi natančnejše kriterije za tuja vlaganja ter s tem zmanjša diskrecijsko pravico presojanja dopustnosti posameznim
upravnim organom. Pri opredelitvi kriterijev za izdajanje soglasij za tuje naložbe
v bančništvu naj vlada upošteva vsebino
odgovora Banke Slovenije na zahtevo Državnega zbora z dne 27. 7. 1993.

Slavni zbor nalaga vladi Republike
•"jo, da do seje Državnega zbora, ki
ta,pub| ec marca, resolucijo o strategiji
pr deike Slovenije do tujih investicij
bjn ? v knjižno slovenščino, ki jo vse|a ?*? uredi in pri tem upošteva dopolnili Jih je ob obravnavi resolucije predstvo °*iroma podprl Odbor za gospodar-.

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije naj pri pripravi zakona o tujih
vlaganjih upošteva naslednje:
- vključiti je treba uporabo slovenskega
jezika v podjetjih s tujim kapitalom kot
uradnega jezika pri internem poslovanju
in komuniciranju, v obrazcih, standardih
in delovnih navodilih;

^avni zbor zadolžuje Vlado Republi-

- da bodo tuji investitorji deležni posebnih vzpodbud, če bodo zaposlovali slovenske državljane;

stališča in sklepe
I.

- da bodo deležni posebnih vzpodbud
in olajšav tisti investitorji, ki bodo sodelovali s slovenskimi podjetji v dejavnostih
investitorjevega programa ter tisti, ki bodo angažirali za svoje R & R potrebe
slovenske kapacitete.
3. Vlada naj čimprej pripravi program
sklepanja sporazumov o mednarodnem
gospodarskem sodelovanju, še posebej
sporazumov o zaščiti investicij in sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in ga Državnemu zboru predloži
najkasneje do obravnave zakona o tujih
investicijah. Vlada naj ob tem posreduje
tudi informacijo o dosedaj sklenjenih
sporazumih in o sporazumih, ki so v pripravi.
4. Vlada naj čimprej pripravi celovito analizo dosedanjih tujih investicij in njihovih
učinkov.
5. Vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju z Banko Slovenije in drugimi
ustanovami zagotovi način celovitega
spremljanja oziroma evidentiranja tujih
investicij.

V
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA
ZAKONA - EPA 307 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. marca 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
18. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28/21994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v marcu 1994.

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:
— dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona
1. člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91) se v 22.
členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Lastniki v večstanovanjski hiši lahko svoje interese v zvezi
z upravljanjem večstanovanjske hiše rešujejo v obliki skupnosti lastnikov v večstanovanjski hiši.
Skupnost lastnikov v večstanovanjski hiši je lahko pravna
oseba.«
2. člen
V 39. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Lastnik stanovanja ne sme skleniti najemne pogodbe oziroma aneksa k najemni pogodbi, če bi število oseb v stanovanju za več kot trikrat presegalo število oseb, za katere se šteje,
da je stanovanje še primerno.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
3. člen
V 41. členu se v drugem odstavku besedilo: »ki jih je najemnik
dolžan preživljati po zakonu« nadomesti z besedilom: »lahko
pa odkloni sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če bi število
oseb v stanovanju za več kot dvakrat presegalo število oseb,
za katere se šteje, da je stanovanje še primerno.«
4. člen
V 44. členu se doda sedma alinea, ki se glasi:
»- obvestiti lastnika, če stanovanje več kot 30 dni zaporedoma uporablja poleg najemnika ena ali več oseb, ki niso
navedene v najemni pogodbi.«
5. člen
V 53. členu se v prvem odstavku šesta alinea spremeni tako,
da se glasi:
»-če stanovanje več kot 30 dni zaporedoma uporablja poleg
najemnika oseba ali več oseb, glede katerih lahko lastnik
• odkloni sklenitev aneksa k najemni pogodbi.«
6. člen
V 54. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in
doda besedilo: »kar pomeni, da se šteje za primerno stanovanje poleg opredelitev iz 5. člena tega zakona stanovanje, ki
v nobeni drugi pomembni okoliščini ne pomeni bistvenega
poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnika in oseb, ki skupaj z njim bivajo v stanovanju.
4

»V 54. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in i0,rtl
odstavek, ki se glasita:
»Stroške selitve nosi lastnik.
V primeru spora odloča o primernosti drugega stanova"!8
sodišče v nepravdnem postopku.«
7. člen
V prvem odstavku 105. člena se za besedami: »usposobl^jj
za normalno rabo« doda besedilo: »oziroma normalnorta
onemogoča«, na koncu prvega odstavka pa se pika č
doda besedilo: »oziroma odklonitev motenj.«
8. člen
Na koncu prvega odstavka 116. člena se črta pika in ^
besedilo:
»in imajo pravico do vpisa lastninske pravice na tem s,a(l0!fj
nju v zemljiško knjigo na podlagi gradbenega dovol]e
oziroma odločbe o dovolitvi priglašenih del.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravice iz tega člena pripadajo tudi občanom, katerih sMjjjJ
vanja so v stanovanjskih hišah, ki so bila pred uveljavi0 1*^
stanovanjskega zakona z odločbo sodišča vrnjena p^
lastnikom.«
9. člen
V prvem odstavku 117. člena se pred navedbo številke * il3'
črtata besedi: »prvega odstavka«.
10. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi'
»Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske za"^
mesečno določa vrednost točke, ki je veljala ob konC/i'nn|e''1
1993, skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred >
tečaju Banke Slovenije«
11. člen
Za 121. členom se doda nov, 121. a člen, ki se glasi:

njlJ j
»Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice na stano^ j
v lasti pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenj
i
more uveljaviti svoje pravice do privatizacije, lahko zan -d ,
v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, d®K V j
pogoji, določenimi s stanovanjskim zakonom, sklene 5 gj
prodajno pogodbo s pooblaščeno osebo Stanovani \
sklada Republike Slovenije, ki to stori v imenu in na ra t
lastnika stanovanja.

potoček
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tanovanjski sklad Republike Slovenije deponirano kupnino,
Prejeto s prodajo teh stanovanj, revalorizira glede na
"™sečno stopnjo rasti cen na drobno in jo je dolžan izročiti
skupaj z obrestmi takoj, ko so za to izpolnjeni po12. člen
J.^3členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in
a
!,? Naslednje besedilo: »Za stanovanja iz drugega odstavka
j« !ena <693 zakona, za katera ni bila vložena zahteva za
j ena
Nacionalizacijo,
pa v šestih mesecih
iztekumesecih
roka iz 64.
zakona o denacionalizaciji
oz. vpošestih
od
av
L nomočne
zavrnitve
zahtevka
za
denacionalizacijo,
če
je
I *ahtevek za denacionalizacijo zavrnjen pred uveljavitvijo
*akonal<0na pa V ^estih mesecih
dneva uveljavitve tega
13. člen
v

se v ce ot
' ' spremeni tako, da se glasi:
na emne
i
pogodbe, sklenjene med zavezancem
s anova

rni»
za
stannoyaniske
!
nja in ostanejo
najemnikom
- prejšnjim
imetnikom
nravice
nstanoin
veliavi
tudi
do
vrnitvi
stanoanjske
pravice,
v
veljavi
po
"anja upravičencu do denacionalizacije.
s,
do'rt6'1 'e,i^ P°<em' ko 'e
anovanje vrnjeno upravičencu
Nacionalizacije
oziroma v dveh letih po uveljavitvi tega
n
p, j?Sna oziroma po končanem zapuščinskem postopku, lahko
l]J| ii imetnik stanovanjske pravice na takem stanovanju
'lavlja pravico do nakupa stanovanja na način, določen
ern
Poglavju.
4.
pr t® Ustnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi
S0V 0
Hais
denacionalizaciji,
strinjazas takim
proJ5 ■ irna pravico
do nadomestila
popustnačinom
iz drugega
'avka
117.
člena
oziroma
119.
ali
120.
člena
tega
zakona
0(]
„Rezanca za vrnitev stanovanja, razliko do polne cene
Cion°yania' ugotovljeno na način iz 93. člena zakona o denac
v v n
j'1 Pa dobi odškodninskega
'^' ' polovice sklada,
te vrednosti
obveznipah
Slovenskega
drugov polovico
a
Uli-16 'astniških
vrednostnih
papirjih
Sklada
Republike
Slove*a razvoj.

da lastnik ne pristane na prodajo po prejšnjem
vroj®vku. si lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice
Ses
•ekh
tih mesecev od zavrnitve nakupa oziroma po prePfj., ipka po prejšnjem odstavku ob soglasju lastnika sam
Prim stanovanje za nakup ali se odloči za gradnjo. V tem
"itn mu mora las,nik izplačati kot odpravnino za izprazUg stanovanje 30% od vrednosti stanovanja, ki ga zaseda,
Sja/ v'ieno na način iz 93. člena zakona o denacionalicaciji,
e Vr
"'nit
ednosti paoddobi
po eno tretjino
od zavezanca
za
v0 *v' stanovanja,
Slovenskega
odškodninskega
sklada
ki
v u'' obveznic ter od Sklada Republike Slovenije za razvoj
i^.'PIških vrednostnih papirjih. V primeru, da se prejšnji
Oran.n stanovanjske pravice odloči za nakup stanovanja ali
iLn l° stanovanjske hiše, odpravnina pa ne zadošča za
e na
Slov
njegovo
zahtevo
Stanovanjski
skladod
Republike
ty®ynije• 'dolžan
najkasneje
v roku
šestih mesecev
vložene
C® e odobriti posojilo iz 81. člena tega zakona do višine
vrline za primerno stanovanje, ima pa tudi pravico zahtemu
vo
Republike
Slovenije
na njeL° zahtevoStanovanjski
v roku šestih sklad
mesecev
odkupi prejete
obveznice
l>aoi8nske
9a odškodninskega sklada in lastniške vrednostne
Sk,ada
Wi?
Republike Slovenije za razvoj po tržni ceni. Če
Prej«n eodkloni soglasje po določilih tega odstavka, mora
C i mu imetniku stanovanjske pravice izplačati odpravCij0 *a izpraznjeno stanovanje zavezanec za denacionalizas
^ika1
čimer pridobi pravico do vselitve drugega najemHr6j>v eto stanovanje pod enakimi pogoji, kot so veljali za
i 9a imetnika stanovanjske pravice. Zavezanec za
^a 3 anna'izacijo mora svojo obveznost do prejšnjega imetW ' ovanjske pravice izpolniti v roku šestih mesecev od
lema zahteve.
y
<>ru,
da lastnik ne pristane na prodajo stanovanja po
111
odstavku tega člena, prejšnji imetnik stanovanjske
"r°Čevalec

pravice pa se ne odloči za nakup ali gradnje ali ne more
uresničiti nakupa ali gradnje po prejšnjem odstavku tega
člena, lahko zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja
v roku enega leta od zavrnitve iz tretjega odstavka tega člena
odkup enakovrednega stanovanja. V ta namen mu mora zavezanec za vrnitev stanovanja posredovati podatke in seznam
o vseh razpoložljivih nezasedenih in zasedenih stanovanjih,
katerih lastnik je, in ki jih mora ponuditi v odkup. Zavezanec
lahko v nadomesten odkup ponudi le tista zasedena stanovanja, katera najemniki - prejšnji imetniki stanovanjske pravice
- ne bodo odkupili v roku štirih mesecev od uveljavitve tega
zakona. V tem roku imajo ne glede na rok iz 123. člena pravico
zahtevati odkup stanovanja v skladu s 117. in 119. člena tega
zakona. Podatke in seznam je dolžan zavezanec izročiti najkasneje v 30 dneh od poslane zahteve, vendar pa ne pred
potekom štirimesečnega roka, v katerem imajo prejšnji imetniki stanovanjske pravice - najemniki možnost ta stanovanja
odkupiti.
Za zavrnitev se šteje pisna zavrnitev prodaje stanovanja ali
enomesečni molk lastnika na priporočeno pisno ponudbo
najemnika.
Enakovredno stanovanja po petem odstavku je stanovanje,
katerega posamezni in bistveni integralni (vrednost stanovanja, izračunana na podlagi 121. člena tega zakona, število
točk, kvadratura, korekcijski faktor) elementi vrednotenja stanovanja ne odstopajo za več kot 30% glede na stanovanje, ki
ga prejšnji imetnik stanovanjske pravice zaseda. Stanovanje
ni enakovredno, če lokacija bistveno poslabšuje življenjske
razmere najemnika.
Za zavezanca se v smislu petega odstavka tega člena šteje
tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Na območju
mesta Ljubljane se štejejo za enotnega zavezanca za prodajo
po tem zakonu vse občine (ter Mesto) skupaj.
Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je odkupil zasedeno stanovanje, ponudi najemniku v svojem stanovanju
v zameno stanovanje, ki ga sam zaseda, je ta dolžan ponudbo
sprejeti, v kolikor se lastnik ponujenega stanovanja (ki mu je
bilo stanovanje vrnjeno na podlagi predpisov o denacionalizaciji) s tem strinja. V tem primeru je dolžan z njim skleniti
najemno pogodbo pod istimi pogoji kot s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na tem stanovanju. Najemniku, ki
se mora preseliti, je ponudnik zamenjave dolžan povrniti vse
stroške selitve.
Če prvotni lastnik ne pristane na rešitve ne po tretjem, ne po
četrtem odstavku tega člena, ne more odpovedati najemne
pogodbe iz razlogov, ki niso nastali po krivdi najemnika, niti
ne sme s pravnimi posli med živimi odtujiti stanovanja v roku
petih let od odklonitve prodaje iz tretjega ali četrtega
odstavka tega člena.
Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških stanovanjih in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji
z odločbo sodišča vrnjena prvotnim lastnikom, gredo iste
pravice kot najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.
Zavezanci za vrnitev stanovanja so dolžni del kupnine, pridobljene s prodajo stanovanj po petem odstavku tega člena
odvajati v Stanovanjski sklad Republike Slovenije v skladu
s 130. členom tega zakona.«
14. člen
V 130. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del kupnine,
pridobljene na podlagi tega zakona, v Stanovanjski sklad
Republike Slovenije v skladu z določili zakona o Slovenskem
odškodninskem skladu. Pred sodno overovitvijo morajo biti
poplačane obveznosti do Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, na kar pazi sodišče po uradni dolžnosti.«

15. člen

»Dodelitev drugega primernega stanovanja lahko zahte*4 Pr
tudi prejšnji imetnik pravice do uporabe stanovanja.«

V 134. členu se v drugi točki podpičje nadomesti z vejico in
doda besedilo: »oziroma zoper katerega je ukrepal inšpektor
po 105. členu.«
16. člen

20. člen

V 136. členu se doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»ki sklene najemno pogodbo oziroma aneks k najemnini
pogodbi v nasprotju s tretjim odstavkom 39. člena;«
17. člen
V 147. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti
z vejico in doda besedilo:
»navedenega v najemni pogodbi v primeru, če je prejšnji
imetnik stanovanjske pravice umrl pred potekom roka za
privatizacijo, v primeru razveze zakonske zveze pa na tisega
zakonca, ki ostane oziroma postane najemnik stanovanja.«
18. člen
V 150. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in
stanovanjske hiše v zasebni lasti, razen če gre za stanovanja
po drugem odstavku 113. člena, po prvem odstavku 155.
člena in po drugem odstavku 156. člena tega zakona in za
stanovanjske hiše in stanovanja iz prejšnjega odstavka po
izpraznitvi stanovanja, na katerem je bila do uveljavitve tega
zakona stanovanjska pravica. Razliko do profitne najemnine
za stanovanja po prvem odstavku 155. člena in drugem
odstavku 156. člena krije po preteku roka iz drugega odstavka
155. člena ter prvega odstavka 156. člena zavezanec iz drugega odstavka 155. člena tega zakona.«

Za 155. členom se doda nov, 155 a člen, ki se glasi:
,
»Ob izpraznitvi stanovanja ima prejšnji imetnik stanovanj
pravice in prejšnji imetnik pravice do uporabe stanovani
oziroma oseba, navedena v najemni pogodbi, pravico zant
vati od lastnika denarno povračilo neamortiziranega dela las
nih materialnih vlaganj v prenovo in izboljšave stanovanja
stanovanjskega objekta po vrednosti na dan izselitve.«
21. člen
V 156. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, KI11
glasita:
»Kadar je bila na stanovanju v zasebni lasti pred uveljavi^
zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list RS, št.
14/83) dodeljena stanovanjska pravica, je dolžna imetn1*
pravice do uporabe (prejšnjemu imetniku stanovanjske fr
vice) občina, na območju katere je stanovanje ali stanov"
ska hiša, zagotoviti drugo primerno stanovanje v roku snee,r®
leta od uveljavitve tega zakona na zahtevo lastnika ali naj
nika, če se ne dogovorita drugače.
Če obstajajo okoliščine iz 148. člena stanovanjskega
zavezanec iz drugega odstavka tega člena ni dolžan prisKr^
drugega primernega stanovanja.«
22. člen
V drugem odstavku 157. člena se za besedo »upokoji^,
doda besedilo »oziroma razlogov, ki niso nastali po n,
krivdi«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
23. člen

19. člen
V 155. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki
se glasi:

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listl1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora je besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona pripravljeno za tretjo obravnavo. V besedilo
predloga so vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi
obravnavi predloga zakona in sicer amandmaji k 1., 2., 3., 4.,
5., 7., 8., 9., 14., 15. členu, ker pa je bilo dano na posamezni
člen tudi več amandmajev, je bilo potrebno člene tudi
ustrezno prenumerirati.
K 1. členu je sprejet amandma, po katerem se lahko skupnosti
lastnikov v večstanovanjski hiši organizirajo kot pravna
oseba.
V 4. členu je med dolžnostmi najemnikov dodana tudi tista, ki
nalaga najemniku, da mora obvestiti lastnika, če stanovanje
več kot 30 dni zaporedoma uporablja oseba, ki ni navedena
v najemni pogodbi. V 5. členu je dodan nov, krivdni razlog,
zaradi katerega lastnik lahko odpove najemniku najemno
pogodbo in sicer, če stanovanje poleg najemnika uporablja
oseba, glede katere lahko lastnik odkloni sklenitev aneksa
k najemni pogodbi.
V 6. členu je natančneje določeno, kdo nosi stroške selitve
v primeru, ko lastnik odpove najemno pogodbo iz razlogov, ki
niso nastali po krivdi najemnika, hkrati pa določa, da odloča
o primernosti drugega nadomestnega stanovanja sodišče
v nepravdnem postopku.
V 8. členu se z amandmajem rešujejo primeri vpisa v zemljiško
knjigo tistih lastnikov stanovanj, ki so to postali ex lege na
podlagi določb stanovanjskega zakona in sicer z nadzidavo
ali preureditvijo skupnih prostorov v večstanovanjski hiši,
hkrati pa rešuje tudi primere, ko so si občani rešili življenjsko
6

vprašanje na ta način, vendar pa je bila hiša še pred uvelj&
tvijo zakona vrnjena prvotnemu lastniku.
V 10. členu je republiškemu upravnemu organu, pristojn'
za stanovanjske zadeve, zopet dana osnova za mesečno do1
čanje vrednosti točke, 12. člen pa je le redakcijske narfl**'
zaradi lažjega razumevanja.
Amandmaji, ki so bili dani na prečiščeno besedilo 125zakona (13. člena sprememb in dopolnitev stanovanjski,
zakona), v ničemer ne spreminjajo koncepta tega člena, P®
pa z določanjem rokov, v katerih morajo posamezni zaveza",
izpolniti svoje obveznosti, ki jim jih ta člen nalaga, le konk'e\
zirajo določbe tega člena. V četrtem odstavku 13. člen* L
narejen redakcijski popravek amandmaja zaradi smiselno
stavka.
14. člen nalaga sodišču, da pazi po uradni dolžnosti, da prei
overovitvijo pogodbe preveri, če so poplačane vse obvezfj
sti, ki jih ima prodajalec stanovanja do Stanovanjskega skla°
Republike Slovenije.
20. člen daje prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice
jf
prejšnjim imetnikom pravice do uporabe stanovanja PraV'2u
da ob izpraznitvi stanovanja zahtevajo od lastnika povrati>
neamortiziranega dela lastnih materialnih vlaganj v stano*'
nje po vrednosti na dan izselitve.
21. člen pa rešuje tiste hišnike, ki so prenehali opravljaj,
hišniška dela zaradi razlogov, ki niso nastali po njihovi kriw_
Tudi tem naj bi najem drugega primernega stanovanja pris*''
bela občina.
poročevalk

hteva
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edlog zakona o FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE

:EPA 114 - TRETJA OBRAVNAVA
njsKS
vanj«

Zmago JELINČIČ, predlagatelj
zakona o filmskem skladu
Republike Slovenije

k 1. členu, kjer sta bili v peti vrstici besedi »filmskega
festivala« nadomeščeni z besedama »filmskih festivalov«,
ter k 2. členu, s tem pa je bil ta člen črtan.

Na podlagi 2. odstavka 195. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije pošiljam za tretjo obravnavo
celovito besedilo

Sklep o uvrstitvi predloga zakona in o združitvi druge in
tretje obravnave je bil sprejet na 18. seji državnega zbora,
na kateri je bil sprejet tudi sklep, da bo državni zbor
opravil tretjo obravnavo v nadaljevanju 18. seje ter da
besedilo predloga zakona pripravi predlagatelj.

PREDLOGA ZAKONA O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE
Slovenije
8
sprejetimi amandmaji. Sprejeta sta bila le amandmaja

Zmago JELINČIČ, l.r.

/82 i"
itni*" ^dlog zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije
i pf
ivaflf
neg® splošne določbe
- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov
sjefl"
s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil,
1. člen
- sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov
s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju,
zal<onom
Re
ustanovi
Republika
Filmski
- zagotavlja prezentacijo in tržno eksploatacijo slovenskega
„"Publike Slovenije
kot javni
sklad Slovenija
z namenom,
da sklad
nanj
filma v državi in tujini,
®nese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu,
- razvija scenaristično filmsko dejavnost,
Pokriva filmsko proizvodnjo in reproduktivno kinematogra- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi
fe ter izvajanje filmskih festivalov in podeljevanje nagrad za
wclr
asociacijami,
očje kinematogafije.
- skrbi za razvoj reproduktivne kinematografije kot kulturne
dejavnosti,
j^oviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike
- spremlja stanje kinematografske mreže ter po potrebi sprejema in izvaja ukrepe za njen skladen razvoj,
- vzpodbuja ponudbo in distribucijo umetniškega filma,
Nacionalni
kulturni program v delu, ki
- opravlja druge naloge, povezane s kinematografijo v RepuK?IVA FILMSKO FPROIZVODNJO IN REPRODUKTIVNO
n
is« ki*'kT.KR'VA
bliki Sloveniji.
ematografijo
2. člen
^ionalni kulturni program iz tega zakona izvajajo:
izvajalci
kulturnih programov s področja kinematografije, ki
v
Pisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo
kladu z 18. členom tega zakona (

vs

Zaradi javnega letnega pregleda filmske proizvodnje v Republiki Sloveniji sklad omogoča izvedbo filmskega festivala.
6. člen
Za delo in uspehe na področju kinematografije podeljuje
sklad nagrade in priznanja za:

p

i'mski studio Viba film

'■ Filmski sklad republike Slovenije
3. člen
JIU5 javnega sklada je: Filmski sklad Republike Slovenije (v
lijevanju: sklad).
ime je: FS RS.
sklada je: Miklošičeva 38, Ljubljana.
^'ad
je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru
v
°ie dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obvezostmi, v svojem imenu in na svoj račun. Za svoje obveznosti
a
9ovarja s sredstvi, s katerimi upravlja.
4. člen
klad opravlja predvsem naslednje naloge:
^ Zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje,
jT Načrtuje in omogoča proizvodnjo, ki se sofinancira iz državna proračuna,
^ ladzorjuje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacilalnega kulturnega programa za področje kinematografije,
Poročevalec

5. člen

- vrhunske dosežke na področju kinematografije
- življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom
bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma.
Kriterije in postopek podeljevanja nagrad in priznanj določa
pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju
z ustanoviteljem.
7. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada
zagotovi ustanovitelj iz državnega proračuna, prostorske
pogoje za začetek dela pa iz preostanka premoženja DO
Vesna film v prostorih na Miklošičevi 38, Ljubljana.
Na sklad se prenese tudi stanovanjski fond iz preostanka
premoženja DO Vesna film.
Sredstva sklada se lahko uporablja le za namene, zaradi
katerih je sklad ustanovljen.
Z vsem premoženjem upravlja sklad. Sklad samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.
7

8. člen
Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
- iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji
- iz lastnih prihodkov od trženja s filmsko proizvodnjo, financirano iz javnih sredstev,
- iz naslova sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in
organizacijami,
- iz deleža naročnine TV Slovenije za bogatenje programa
nacionalne televizije,
- z dodacijami, darili in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja sklad za izvajanje
in razvoj svoje dejavnosti.
Podobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov določi statut sklada.
9. člen
Sklad ima naslednje organe:
-

upravni odbor,
nadzorni odbor,
strokovno-programske komisije,
direktorja.
10. člen

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov. Imenuje
ga ustanovitelj tako, da imenuje štiri člane neposredno na
svoj predlog, dva člana imenuje na predlog strokovnih združenj s področja produktivne kinematografije in enega na
predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
v Ljubljani.
11. člen
Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem
razmerju s skladom ali ki so najeti svetovalci sklada; tisti, ki so
lastniki, so zaposleni ali sodelujejo v organih upravljanja in
predstavljanja oziroma imajo finančni interes v organizaciji,
katere dejavnost je produkcija, distribucija ali prikazovanje
filmov ter tisti, ki kandidirajo za javna sredstva, s katerimi
upravlja sklad.
12. člen
Strokovna združenja s področja kinematografije uveljavljajo
svoj vpliv na delovanje sklada tako, da predlagajo člane
upravnega odbora.
13. člen

- sprejema pogoje in kriterije za financiranje kulturnih P'J
gramov za področje kinematografije v soglasju z m'nis
stvom, pristojnim za kulturo;
- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je dolžan vsako leto do konca februarja Pref"?
žiti ministrstvu, pristojunemu za kulturo, poročilo o d®
sklada v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlao
o izvajanju nacionalnega kulturnega program v delu, nam1
njenem filmski proizvodnji in reproduktivni kinematograf '
Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti I"
način dela upravnega odbora.
14. člen
Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada
predlog ministrstev, pristojnih za kulturo, finance in zuna"l
zadeve.
15. člen
Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisij® ^
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, k' c
uveljavljeni ustvarjalci ali poznavalci z delovnega podro l
komisije.
Naloge teh komisij so:
- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravni
odbora;
- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz iavn''1
sredstev sklada;
Način imenovanja članov, postopek ustanovitve stroko"^
programskih komisij, način dela in naloge podrobni
določa statut sklada.
V strokovne-programske komisije imenovani filmski ustv®J.
jalci v času svojega mandata ne smejo konkurirati za kate
koli obliko subvencije ali sodelovati pri realizaciji projektom.,
jih subvencionira sklad ali se financirajo iz katerega
drugega vira, ki je bil zagotovljen preko njegovih ang
manov.
16. člen
Delo in poslovanje sklapla vodi direktor.
Direktorja imenuje upravni odbor sklada s soglasjem usta"0
vitelja sklada na podlagi javnega razpisa.
Direktor sklada mora imeti:
- visoko izobrazbo;
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulWn"1
dejavnosti;

Upravni odbor sklada:

- strokovno poznavanje delovnih procesov na področju ki'1®'
matografije;

- sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada;

- sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v koleti""'

- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov
s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil;

- znanje najmanj enega tujega jezika.

- sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov
s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju ter nadzoruje njihovo izvajanje;
daje predhodno mnenje k pogojem, ki jih za vpis v razvid
izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo, predpiše za področje kinematografije minister, pristojen za kulturo;
8

Mandat direktorja traja pet let.
Pristojnosti direktorja, njegovo odgovornost, način imen°va
nja in njegove razrešitve določa statut sklada.
17. člen
Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje od'°fi'Ih.
upravnega odbora in izvaja strokovne in administrativno'®
nične naloge za delovanje upravnega odbora in stroko*''1
programskih komisij.
poročeval*c

h prodoločbe o organizaciji strokovne službe sklada
linisli' J-^obnejše
lol
°«i statut sklada.
^EMATOGRAFLTURN,H programov s področja
redlodelu
vlad«
latnf
afiji-

18. člen
P'M|,
za financiranje oziroma sofinanciranje programov
0. °9e
rria
ji'°|lah
projektov na področju kinematografije iz javnih sredko dajo posamezniki in pravne osebe, ki so vpisani
azvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, priti i dnem
za kulturo.

rns

Jj'''" ki producent lahko snema v Republiki Sloveniji le
s
Slov»°niji°van
'u vpisan
producentom,
ki ima svoj
sedež vprogramov
Republiki
in je
v razvid izvajalcev
kulturnih
P'Bjsnjega člena tega zakona ter z dovoljenjem ministrstva,
^inega za kulturo.
T
ujl Producent mora med napisi filma navesti, da je film
P Sne
° t V Republiki Sloveniji.
v ^ftrstvo, pristojno za kulturo, ne izda dovoljenja zlasti
ozir eru
. ko vsebina filma napeljuje k razpihovanju rasne
o °*a verske nestrpnosti ali k omejevanju človekovih pravic
vnil> kun a v Primerih, ko to ni mogoče zaradi varstva naravne in
"""me dediščine.

i <r

r

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do sprejetja zakona, ki bo urejal javne sklade na področju
kulture, sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode.
22. člen

ki ih
fe
! morajo izpolnjevati posamezniki in pravne
v is v razv
Prists,0|en
■Za za
^ kulturo, 'dpoizpredhodnem
prejšnjega člena,
predpiše
mnenju
sklada.minister,
it m
iani«
19. člen

ioo-

sodeloval s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Sloveniji in je vpisan v razvid iz 18. člena tega zakona, ali če snema
v Republiki Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega
za kulturo (prvi odstavek 19. člena).

V

ŽENSKA DOLOČBA
20. člen

li&*no kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tuji
"KI producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki
opravlja vse potrebno za začetek dela sklada.
23. člen
Z ustanovitvijo slovenskega filmskega sklada se v njegovo
upravljanje začasno prenese filmski fond iz preostanka premoženja Vesna film in Viba film, dokler ne bodo potekle vse
pravice njegove tržne eksploatacije.
24. člen
Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti sprejeti v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavi 31. člen Zakona
o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih
vrednot tUradni list SRS št. 10/84 in 42/86).
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predlog zakona o SODIŠČIH - EPA 269 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. marca 1994 je
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SODIŠČIH,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
18. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/
2-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenije za sejo zbora v marcu 1994.
Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona
o sodiščih.

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 teles sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o sodiščih
PRVI DEL
1. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE
1.člen
Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.
Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča
v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madža'V
narodna skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanske"1 cJ
roma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem obm° '
uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v
vah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek
v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo'
v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.

2. člen

Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odst^
opravi obravnavo, uporablja določbe drugega odstavka te»
člena.

Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsaka
fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji.

Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijans*®.''
madžarske narodnosti
iti pred sodišči, krije Republika Slove"!

Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge državne
organe Republike Slovenije.
Imuniteto pred sodno oblastjo določajo ustava in pravila
mednarodnega prava.
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega
državnega organa.
3. člen
Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in
zakon. V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela
mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
Če se civilnopravna zadeva ne da rešiti na temelju veljavnih
predpisov, upošteva sodnik predpise, ki urejajo podobne primere. Če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva,
odloči v skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi. Pri
tem ravna v skladu s pravnim izročilom in z utrjenimi spoznanji pravne vede.
Sodnik ravna vselej tako, kot bi imel pred seboj nedoločeno
število primerov iste vrste.
4. člen
Sredstva za delo sodišč se zagotovljajo v proračunu Republike Slovenije.
Plače sodnikov določa zakon.
5. član
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.
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6. člen
Poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red.
7. člen
Poslovanje sodišča vodi predsednik sodišča.
Za predsednika sodišča je lahko imenovan samo sodnih
8. člen
Državljani, ki so udeleženi pri izvajanju sodne oblasti'
v okvirih, ki jih določa zakon, v svojih pravicah in dol
izenačeni s sodniki.
Udeležba pri izvajanju sodne oblasti je častna.
9. člen
Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki sodeluje prilzV
nju sodne oblasti, določa zakon.
Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni
10. člen
Za zadeve pravosodne uprave je pristojno ministrstvo zaPr*
vosodje.
11. člen
r
Sodišče višje stopnje lahko pri odločanju na podlagi vlo*

poročev

^ 9a pravnega sredstva usmerja pravno mnenje sodišča nižje
opnje v okvirih, ki jih določa procesni zakon.
^odnik je pri uporabi prava neodvisen tudi v razmerju do
*°dišča višje stopnje, ki je v konkretni zadevi že izrazilo svoje
P'avno mnenje.
12. člen
jjodišče višje stopnje lahko zahteva od sodišča nižje stopnje
» svojem območju podatke v zvezi z uporabo zakona,
™atke o problemih, ki se pojavljajo pri sojenju in druge
™aatke, potrebne za proučitev posameznih vprašanj, ki se
javljajo pri njihovem delu.

aktov vloženih zoper isto stranko, v primerih, ko je na isti dan
ali v krajšem časovnem obdobju vloženih večje število začetnih procesnih aktov z bistveno enakim dejanskim in pravnim
stanjem, v primerih, ko je zaradi obremenjenosti treba sodniku začasno ustaviti dodelitev novih zadev, in v drugih
podobnih primerih ter pravila o načinu in vrstnem redu vabljenja sodnikov porotnikov zaradi udeležbe pri sojenju.
Razporeditev sodnikov po določbi 14. člena tega zakona ter
pravila dodeljevanja zadev po določbah tega poglavja in sodnega reda se objavijo na oglasni deski sodišča.
3. poglavje: SODNI SVET

Sodišče višje stopnje sme zaradi izvajanja nalog iz prejšnjega
°bniofi^a Pre9'ec'ati

de

'° sodišča nižje stopnje na svojem

j okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega
rih «Sea sod
'^e višje stopnje
ne sme pregledovati zadev, o kateni pravnomočno
odločeno.

18. člen
Člani sodnega sveta se izvolijo za dobo petih let in po poteku
te dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.
Članu sodnega sveta, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah zaradi predčasnega prenehanja mandata prejšnjega
člana, poteče mandat z iztekom mandata sodnega sveta.

13. člen

19. člen

p Zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča medsebojno
r' avn° pomoč. Drugim državnim organom oziroma nosilcem
nih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem podatkov,
P'Sov in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.

Predsednika sodnega sveta izvolijo člani z dvotretjinsko
večino glasov s tajnim glasovanjem.

^adr*avni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
'Sčem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij.
h
"Pofllavje: ZAKONITI SODNIK

20. člen

14. člen
izvaja sodno oblast na enem ali več pravnih področjih,
ra>
oziroma katera je pred začetkom koledarskega leta
"*Porejen z letnim razporedom dela.
15. člen
j Posameznem
pravnem področju, na katero sta razporeC ?Va a,i već sodnikov, se zadeve dodeljujejo posameznim
om po dnevnem
"en akta,
zaporedjured
vložitve
začetnega
procesupoštevaje abecedni
začetnic
priimkov
sode.
l5 I® na isti dan vloženih več začetnih procesnih aktov na
'em pravnem področju ali pri vnaprej določenih vrstah
ev
v okviru istega pravnega področja, se zadeve najprej
ra?
ifjyrstijo
po abecednem redu začetnic priimkov oziroma
n
. ®c strank oziroma udeležencev, zoper katere je vložen
° esni akt.
Čari e v
Slo
' odločajo
katerih višja
sodiščaaliinizrednem
Vrhovno pravnem
sodišče Republike
genije
o rednem
sredstvu,
sD|p ssodnikom dodeljujejo po dnevnem zaporedju prispelih
°v, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.
16. člen

Volitve članov sodnega sveta razpiše predsednik državnega
zbora najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov sodnega sveta.
Če je treba zaradi predčasnega prenehanja mandata (2. do 4.
točka prvega odstavka 27. člena) razpisati nadomestne volitve, jih predsednik državnega zbora razpiše najkasneje
v enem mesecu po prenehanju mandata člana sodnega sveta.
Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj
50 dni.
Kandidatna lista za člane sodnega sveta, ki jih predlaga predsednik republike, mora biti državnemu zboru predložena najkasneje dvajset dni pred dnevom glasovanja.
21. člen
Na kandidatni listi za izvolitev članov sodnega sveta, ki jih
državni zbor voli na predlog predsednika republike, mora biti
predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se jih
voli, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se
jih voli.
Volitve so tajne.
22. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so neposredne
in tajne.
Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev opravljajo
sodniško funkcijo in so vpisani v stalni sodniški volilni imenik.

Na
J-način,
določen v prejšnjem členu, se dodeljujejo tudi
Ve v
kat
'
katerih
je sodnik po
prevzemuzaradi
zadeve
izločen
ali
r^ih ne more pravočasno
obravnavati
daljše
odsot-

Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo
sodniško funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
na sodiščih položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja
okrožnega sodišča in na okrajnih sodiščih. Dva člana sodnega sveta volijo vsi sodniki iz prejšnjega odstavka.

17. člen

Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik, razen
sodnika, ki je imenovan za predsednika sodišča.

S d

£

° hi red določa podrobnejša pravila za dodeljevanje zadev.
sodnim redom se podrobneje predpišejo zlasti pravila
° eljevanju zadev v primerih, ko je več začetnih procesnih

a d

Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati
enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč
v Republiki Sloveniji.

23. člen
Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz
drugega odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo za pravosodje.
Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo za pravosodje pošlje imenik sodiščem.
Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno zahtevati popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik, oziroma
je vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice voliti,
ali če so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko
zahteva najmanj deset dni pred volitvami.

Volilna komisija določi obrazce za izvedbo volitev po določbah tega člena ter enotne standarde za volilni material i"
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.
27. člen
Članu sodnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
J
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo sodnih
funkcije;
a
4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben »1
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s kateri"
je bil izvoljen.

Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo
imenik popravi, če meni da ni utemeljena, pa mora v dveh
dneh od prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno
odločbo.

Član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. ,0^
prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana so
nega sveta do izvolitve novega člana.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi
odločbe. Sodišče mora odločiti v nadaljnjih oseminštiridesetih urah.

Članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki pnrf
odstavka tega člena z dnem, ko sodni svet prejme
pismeno izjavo o odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zN
razreši.

24. člen

V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma ob<*
sti predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma jetuI
razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa
predsednika republike.

Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega
odstavka 22. člena tega zakona mora biti večje število kandidatov, kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ
dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli.
Kandidate za člane sodnega sveta predlagajo sodniki pisno
ali na sodniških zborih. Na kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije sodniki. Če je število
kandidatov večje, kot določa prejšnji odstavek, se uvrstijo na
kandidatno listo tisti kandidati, ki jih je predlagalo največ
sodnikov.
Kandidatne liste potrdi in objavi volilna komisija najmanj
petnajst dni pred dnevom glasovanja.
25. člen
Volitve se opravijo na vseh sodiščih, katerih sodniki Volijo
člana sodnega sveta, na isti dan.
Za glasovanje na voliščih se smiselno uporabljajo določbe IX.
poglavja zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92), kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Glasuje se osebno z glasovnico, na kateri se obkroži ime
sodnika, katerega se voli.
Izvoljen je sodnik, ki je prejel največ glasov. Če sta dva
kandidata ali več kandidatov prejela enako največje število
glasov, se volitve glede njih ponovijo.
26. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov vodi volilna
komisija, ki jo imenuje sodni svet.
Volilna komisija ima predsednika in štiri člane ter njihove
namestnike. Za predsednika in namestnika predsednika
volilne komisije se imenuje sodnik vrhovnega sodišča.
Volitve se opravljajo na voliščih. Volišča so na sedežih okrožnih sodišč in na sedežu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na sedežih okrožnih sodišč volijo vsi sodniki, razen
sodnikov vrhovnega sodišča.
Delo na voliščih opravljajo tričlanski volilni odbori, ki jih
imenuje volilna komisija. Predsednik volilnega odbora je sodnik višjega sodišča. Predsednik volilnega odbora pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je sodnik tega sodišča.
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28. člen
Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za izvolij®*
v sodniško funkcijo; predlaga državnemu zboru razres"
sodnika;
odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; daje
k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državnemu zf>°
o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodniko"
osebja sodišč, ter opravlja druge zadeve, če zakon tako o
loča.
Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o irn^^i
vanjih in napredovanjih sodnikov in uvrstitvah v P'®fL,v
razred ter o predlogih za razrešitev sodnikov z večino 9la
vseh članov, če zakon ne določa drugače.
S poslovnikom, ki ga sodni svet sprejme z dvotretji"^
večino glasov, se uredi način odločanja v zadevah, k'
zajete v prejšnjem odstavku, ter druga vprašanja v z*
z delom sodnega sveta.
29. člen
Članom sodnega sveta pripada za udeležbo na sejah sod"8^
sveta sejnina.
Strokovna in administrativna dela za sodni svet opravlja ^
kovna služba sodnega sveta.
Sredstva za delo sodnega sveta in njegove strokovne sl<jj£
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Odredboo«
lec za sredstva je predsednik sodnega sveta.
4. poglavje: PERSONALNI SVETI
30. člen
Pri okrožnih, višjih in vrhovnem sodišču se oblikujejo P6^
nalni sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kani»-~ nJ
ocene sodniške službe in za druga opravila, ki se nanašajo
kadrovske zadeve sodnikov sodišča, če zakon tako doloi®
Personalni svet okrožnega sodišča opravlja svoje nalog®']
za sodnike na okrajnih sodiščih z območja okrožnega
dišča.

poročevS^1 j

31. člen

37. člen

n svet
j!iSOna
predsednik
sodišča
°'®no' 'številosestavljajo
članov, ki po
jih položaju
izvolijo sodniki
izmed
sebe. in

Sodišče je državni organ, pristojen za izvajanje sodne oblasti
in za izvrševanje sodnih odločb.

j^dsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča pod™dsednik.

Sodišče izvršuje sodne odločbe neposredno v zadevah in
v primerih, ki jih določa zakon.

32. člen
fej^dnika
personalnega sveta in njegovega namestnika
j 0|ijo izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov
ajnim glasovanjem. Personalni svet sprejema odločitve
"ino alasov vsnh članov.
33. člen
rSonalne svete

i(int
okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
i, Rožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset sodnikov,
set)e est
'sin- o ^ sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih kandidikannv
Q| y !'i° sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, ki jih
dirajo in volijo sodniki na okrožnem sodišču.
i?LSona'ne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
,?m *r°*nih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov,
®°<lnik ^ ^tiri soclnike, od tega dva okrajna in dva okrožna
^'specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih sodišč,
0naln sve,i
'
stavljeni samo iz sodnikov specializiras
slen
03?, °dišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika
'"a in dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.
teh'°Palne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo sodniki
Sodišč izmed sebe štiri sodnike.
R
niift11,"5'' so na delu v Vrhovnem sodišču Republike Slove^»ajo pravico voliti člane personalnega sveta vrhovnega
». "a, ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet tega

Sodišče izvršuje odločbe drugih državnih organov ali nosilcev
javnih pooblastil, če zakon tako določa.
38. člen
Število sodniških mest na posameznem sodišču določi sodni
svet na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju predsednika sodišča.
39. člen
Pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoje za napredovanje sodnika, razloge prenehanja sodniške funkcije, razloge za
razrešitev sodnika, pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz sodniške
službe, ter postopke za njihovo uveljavljanje določa zakon.
6.poglavJe: SODNIKI NA DELU NA VRHOVNEM SODIŠČU
40. člen
Sodniki, ki so v skladu z zakonom dodeljeni na delo na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sodelujejo pri izvajanju
sodne oblasti s poročanjem na sejah senatov vrhovnega
sodišča ter z izdelavo sodnih odločb, pripravljajo na zahtevo
predsednikov senatov vrhovnega sodišča zahtevnejša strokovna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih, opravljajo po
odredbi predsednika vrhovnega sodišča druga strokovno
zahtevnejša dela, lahko pa tudi delo sekretarja Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.
Sodniki iz prejšnjega odstavka ne morejo sodelovati pri odločanju o zadevah iz pristojnosti vrhovnega sodišča.

34. člen
t^e
Članov personalnega sveta razpiše sodni svet najmanj
ki.309s®ce pred iztekom mandata članov personalnega sveta,
voljeni.
35. člen

j.

Personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na način in
lw°?'°Pku,
ki ga ta zakon določa za volitve članov sodnega
a
izmed sodnikov.
,p

°9lavje: SODNA OBLAST, SODNIKI, SODIŠČE

36. člen
Sod
ta«, . oblast izvaja sodnik v skladu z zakonsko določeno
'ojnostjo sodišča.
ktoj.'k opravija sodniško funkcijo na sodišču, za katerega je
„ . je bil izvoljen
^ir0fn ', in na sodniškem mestu, za katerega
a imenovan, če zakon ne določa drugače.

7. poglavje: SODNIKI POROTNIKI, POROTNIKI
41. člen
Državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki
porotniki pri okrožnih sodiščih.
42. člen
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike
Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za
udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
43. člen
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno
imenovani.
44. člen

.Opravljanju sodniške funkcije v zbornem sojenju imajo vsi
®o|
} erriZakon
sojenjudoloča
udeleženi
sodniki
enake vodstva
pravice in
enake
l, 'losti.
pravice
procesnega
sodnika,
®dseduje zbornemu sodišču (predsednik senata).

Predsednik višjega sodišča imenuje in razrešuje sodnike
porotnike pri okrožnih sodiščih s sodnega območja višjega
sodišča.

ispravljanju sodniške funkcije uporablja oseba ženskega
O "aziv
"sodnica«, oseba moškega spola naziv »sodnik«,
ifen 0 ' s 'em nazivom pa tudi ustrezen dodatek, ki kaže na
~ njegovo sodniško mesto ali položaj.

Pred ponovnim imenovanjem kandidatov za sodnike porotnike predsednik višjega sodišča pridobi mnenje predsednika
pristojnega okrožnega sodišča o njihovem dotedanjem opravljanju funkcije sodnika porotnika.

čevalec
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45. člen
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na
tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne
morejo predlagati kandidatov.
Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega
sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo
interesne organizacije.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča
potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo
italijanski oziroma madžarski jezik.
46. člen
Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom časa,
za katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega
mandata.
Predsednik sodišča mora najkasneje pet mesecev pred potekom mandata pozvati predstavniške organe občin in druge
pristojne predlagatelje, da predlagajo kandidate za imenovanje, in določiti rok, do katerega je dovoljeno vložiti predloge.
Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik višjega sodišča upošteva tiste predloge, ki so
prispeli k sodišču do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Kolikor do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni
vloženih najmanj takšno število predlogov, kot je število mest
sodnikov porotnikov, predsednik sodišča presodi, ali bo
dodatno pozval pristojne predlagatelje k vložitvi predlogov,
ali bo imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed
oseb, ki so že doslej opravljale to funkcijo.
V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodišča
ni dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega
člena.
47. člen
Če imenovanje sodnikov porotnikov ni opravljeno do izteka
mandata, ostanejo prejšnji sodniki porotniki na dolžnosti do
imenovanja sodnikov porotnikov novega mandata.

Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno p°v"
zroči z nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti.
52. člen
Kadar zakon določa, da sodelujejo državljani pri izvajanj0
sodne oblasti kot porotniki, se glede njih uporabljajo doloft>6
42., ter 48. in 50. člena tega zakona.
8. poglavje: STROKOVNI SODELAVCI, SODNI REFERENC
SODNIŠKI PRIPRAVNIKI, UPRAVNOTEHNIČNO IN DRUG"
SODNO OSEBJE
53. člen
Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno števr1^
višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev, ki sp
jemajo na zapisnik vloge ter izjave strank in pod vodstvom
po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven
obravnave zaslišujejo stranke, priče in izvedence, opravil«]
priprave za glavno obravnavo, poročajo na sejah senatov
izdelujejo osnutke sodnih odločb.
Strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka je lahko Kdo'
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razrtien?
v državnem organu, ima pridobljen strokovni naslov dipl0"1'
rani pravnik in opravljen pravniški državni izpit.
Višje strokovne sodelavce imenuje predsednik sodišča izi"^
oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imai"
najmanj šest let delovnih izkušenj na pravnem področju.
54. člen
Za vodenje postopkov in prvo odločanje v zadevah zemlji^
knjige, sodnega registra in denarnih izvršb imajo sodišča P"*
stopnje potrebno število sodnih referentov.
Sodni referenti opravljajo tudi druge zadeve v skladu z za1*0
nom in sodnim redom.
Zoper odločitev, ki jo izda sodni referent, je vselej dovolj®'"'
pravno sredstvo.
O pravnem sredstvu iz prejšnjega odstavka odloča sodf1'*
istega sodišča.
55. člen

48. člen

49. člen

Pripravniki, ki se po pridobljenem strokovnem naslovu d'Pj£
mirani pravnik na sodišču usposabljajo za opravljanje Pr? ^
škega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: sodniški P
pravnik) lahko spremljajo naroke, glavne obravnave ter s i
senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb in drugih so1d"
pisanj, sprejemajo na zapisnik vloge strank ter pišejo zap
nike, kadar je sodišče na zunanjem poslovanju.

Število sodnikov porotnikov pri posameznih sodiščih določi
sodni svet na predlog ministra za pravosodje.

56. člen

Pred nastopom dolžnosti sodnik porotnik pred predsednikom
višjega sodišča, ki ga je imenoval, izreče naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom pri sojenju spoštoval-a pravni red in da
bom odločal-a po svoji vesti.«

50. člen
Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada
in povračilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra
za pravosodje sprejme državni zbor.
51. člen
Sodnik porotnik se razreši, če sam tako želi ali če nevestno in
neredno opravlja dolžnost sodnika porotnika.
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Pri vsakem sodišču je potrebno število upravnotehničnil1ij
drugih delavcev. Njihove naloge, način njihovega poslova1
in njihove posebne odgovornosti so določene z zakono"
sodnim redom.
57. člen
—...
<ti
upravnotehnični ali drug delavec pri sodišču sme spreje^j
rU
funkcije ali opravljati druge dejavnosti samo, če so zd * Li
z neodvisnostjo in ugledom sodišča. O združljivosti oo'0
predsednik sodišča.
poročevs

jjiMr odločitev predsednika sodišča iz prejšnjega odstavka
dovoljena pritožba v roku osmih dni od dneva vročitve
°'be, O pritožbi odloči minister za pravosodje.

Če v roku, določenem v pozivu, niso vložene vsaj tri kandidature, sodni svet javni poziv ponovi.

iz prvega odstavka tega člena je glede dolžnosti varova tajnosti izenačeno s sodniki.

Če v ponovljenem pozivu niso vložene vsaj tri kandidature,
lahko sodni svet predlaga v imenovanje enako število kandidatov, kot je prijavljenih kandidatur.

prvega odstavka tega člena ne posega v pravice
Skalnega organiziranja.
58. člen
Savica do stavke osebja iz prejšnjega člena je omejena.
stavke je osebje iz prejšnjega člena dolžno opravljati
Opisanih narokih, glavnih obravnavah oziroma javnih
tem ,eru Poskrbeti za izdajo in odpravo vseh odločb v zakonito hi?^
' ^ postopkih,
za katere
zakonomoziroma
določeno,
da
"liri oziroma
zadevah,
ki so je
poz zakonu
naravi
ar
' nujne, je osebje dolžno poslovati tudi v času stavke.
v

59. člen
tju'! ® strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravnoso^ih in drugih delavcev sodišča določi za posamezno
l6
9a s rn'n's'er za pravosodje po predhodnem mnenju sodAkt đol
»«liw
°čitvi števila delavcev iz prejšnjega odstavka začne
la
" z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
I>0 ,

9 avje: SODNA UPRAVA

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov imenuje in razrešuje
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije državni
zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje
imenovanje za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na
sodniško mesto tega sodišča.
63. člen
Predsedniku sodišča preneha funkcija:
1. če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
2. če je imenovan za sodnika ali predsednika drugega sodišča;
3. če se odpove funkciji predsednika sodišča;
4. po poteku dobe iz prvega odstavka prejšnjega člena, če ni
ponovno imenovan.
Funkcija predsednika sodišča iz razloga po 2. točki prejšnjega odstavka preneha z dnem učinkovanja imenovanja za
sodnika ali predsednika drugega sodišča, iz razloga po 3.
točki prejšnjega odstavka pa trideseti dan po prispetju odpovedi na ministrstvo za pravosodje.

60. člen
e e

i b»' y sodne uprave sodi odločanje in druga opravila,
na
fiBd
■ mi se
podlagi zakona,
sodnega reda in drugih
Ob, PISOV
zanntavliain
zagotavljajo nnnnii
pogoji za redno izvaianie
izvajanje sodne
u
sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvaja^lQ,ni
an dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri
ju o zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

(iojjT1 a18 treba v zadevi sodne uprave odločiti o pravici, obvezi?"
"In,10 u'i pravni koristi osebe, še v postopku odločanja srniPorabljajo določbe zakona o splošnem upravnem
ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja
ci 'sKo službo,
drugače določeno.
61. člen
i$*3e
"lik.

sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča,
tem zakonom drugače določeno.

64. člen
Predsednik sodišča se razreši funkcije predsednika:
1. če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali ne
opravlja pravočasno;
2. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
3. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem
zadev (2. poglavje tega zakona).
Predsedniku sodišča mora biti v postopku razrešitve dana
možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo
razrešitveni razlog.
O razrešitvi predsednika sodišča odloči minister za pravosodje, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje sodnega sveta.
Če sodni svet nasprotuje odločitvi o razrešitvi, mora minister
za pravosodje zahtevati, da o razrešitvi odloči disciplinsko
sodišče, ki je na drugi stopnji pristojno za disciplinski postopek zoper sodnika.

sodišča v odsotnosti nadomešča podpred-

Rovanje
jn razrešitev podpredsednika sodišča se upo)a
i° določbe tega zakona o predsedniku sodišča.
lOdj^svanje zadev sodne uprave ima sodišče sekretarja
62. člen
Plđ
'^J^dnika sodišča imenuje minister za pravosodje izmed
v ki ih redla a sodnl svet za dobo šes,ih let
'iiolkostjo
' ponovnega
i P
9
'
imenovanja.
>0H .
»v. svet javno pozove sodnike k vložitvi kandidatur za
W 2 ^esto predsednika sodišča. Poziv se objavi v Uradnem
"®Publike Slovenije.
°0r°<Jeva/ec

65. člen
Razrešitev predsednika sodišča ne vpliva na položaj, pravice,
dolžnosti in odgovornosti, ki jih ima razrešeni kot sodnik.
66. člen
Določbe tega zakona o predsedniku in podpredsedniku
sodišča se smiselno uporabljajo za predstojnika okrajnega
sodišča in njegovega namestnika.
Imenovanje in razrešitev predstojnika okrajnega sodišča
predlaga predsednik okrožnega sodišča, na katerega
območju je okrajno sodišče. Imenuje ga minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta.
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67. člen
Opravljanje zadev sodne uprave nadzoruje predsednik
sodišča, ki ima neposredno višji položaj, in ministrstvo za
pravosodje, ki izvaja službeni nadzor nad delom sodišča
preko predsednikov višjih sodišč.
Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na nadzor nad
izvrševanjem zadev sodne uprave pri Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.
68. člen

Će je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu za pravosodje, ministrstvo od predsednika sodišča lahko zahteva, °a
ravna po določbi prejšnjega odstavka in o ugotovitvah obvesti
ministrstvo.
73. člen
Ministrstvo za pravosodje lahko v primeru iz zadnjeg3
odstavka prejšnjega člena pošlje nadzorstveno pritožbo pred'
sedniku višjega sodišča, če se stranka pritožuje zoper delo
višjega sodišča, pa predsedniku vrhovnega sodišča, s predi";
gom, da odredi pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kater
se stranka pritožuje, in mu o ugotovitvah pregleda porofia-

Sodni red določa pooblastila v zadevah sodne uprave, ki se
nanašajo na vodenje notranjih organizacijskih enot sodišča
z razčlenjeno organizacijo.
10. poglavje: PRAVOSODNA UPRAVA
69. člen
Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko
enoto sodnik, postavi in odstavi vodjo enote personalni svet
na predlog predsednika oziroma predstojnika sodišča.
70. člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vrhovno
sodišče pa center za informatiko kot posebno organizacijsko
enoto.
Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik
sodišča ali po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo sodniki, ki jih določi predsednik sodišča, ter potrebno
število strokovnih delavcev.
Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma
oproščeni opravljanja drugega sodniškega dela.
Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološke
podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem
sodišč.
Center za informatiko vodi sodnik, ki je določen, da vodi
notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja
sodne prakse.

74. člen
sn
V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje spl°
^
pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti PrlP ...
zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in po®
vanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposaDU
nje kadrov, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehnicn
in prostorskih pogojev, izvajanje mednarodne pravne
P,orn0gl
izvrševanje kazenskih sankcij, statistična in druga raz'sJ*° jjj,
nja o poslovanju sodišč ter druge upravne naloge, k' '
določa zakon.

75. člen
Letni obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in druge!!®
osebja sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njjnj> |
opremo in za zagotavljanje prostorskih pogojev se o°'°
v proračunu.
Finančna sredstva za delo okrajnih sodišč se zagotavljaj"
v okviru predračuna okrožnega sodišča, na katerega obrn°cJ
delujejo. Skupni obseg sredstev za delo okrajnih sodisc
izkazuje ločeno od obsega sredstev za delo okrožnega
dišča.
76. člen

Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča.

V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo za prav0.s^v
dje s sodišči preko predsednikov oziroma predstojnic
sodišč. Neposredno s sodnikom lahko občuje samo v za° . je
mednarodne pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kada
tako določeno v zakonu ali sodnem redu.

Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do
15. decembra za naslednje koledarsko leto.

77. člen

71. člen

Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se
pri sodišču izprazni eno ali več sodniških mest, če jih narekujejo občutne spremembe v pripadu zadev na določenem pravnem področju ali v primeru daljše sodnikove odsotnosti.
Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati
prej kot v petih dneh po njihovi objavi.

Za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog se lahko min's,r
stvu za pravosodje dodeli eden ali več sodnikov.
Dodeljeni sodnik odgovarja za opravljanje nalog iz prejšnje®3
odstavka ministru za pravosodje.
78. člen

72. člen
Stranka lahko, kadar meni, da sodišče neutemeljeno dolgo
rešuje zadevo, naslovi na predsednika sodišča pritožbo zaradi
zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena
pritožba), lahko pa vloži takšno pritožbo tudi na ministrstvo za
pravosodje.
Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predsednik
od sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo glede
na navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.
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Ministrstvo za pravosodje vodi centralno kadrovsko evide1^0
za sodnike, strokovne sodelavce, sodne referente, uprav
tehnično in drugo osebje sodišč.
Centralna kadrovska evidenca zajema osebne PotJa1'^
o imenu, datumu rojstva, stalnem prebivališču, šolanju,
braževanju, znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki J
določa zakon.
Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrs^
sodišča na način, ki ga predpiše minister za pravosodje.
poročevalk

79. člen
®*®ba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski evi«nci, ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se
Vnašajo nanjo in zahtevati popravek, če so podatki napačni.
d

S°dni svet lahko od ministrstva za pravosodje zahteva vse
^datke iz centralne kadrovske evidence, ki se nanašajo na
'odnike.
dodatki
iz centralne kadrovske evidence se lahko uporabijo le
28
izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj sodnikov
tiroma drugega sodnega osebja.

določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri
njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid
o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni
vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene
škode.
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih
oziroma prevajajo listine.
85. člen

't- Poglavje: SODNI RED
80. člen
^ topnim redom se določajo: notranja organizacija sodišč,
^®fcin poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, podrobpravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom,
poslovanja v primerih, ko stranka, priča ali oškodovale uporablja pred sodiščem svoj jezik in pisavo, organizacija
J* Poslovanje dežurne preiskovalne službe, poslovanje
Zadevah sodne uprave in pisarniškotehnično poslovanje
ter pravila o urejanju drugih vprašanj, kadar tako
do|
oča zakon.

Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca,
se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajajo
izvide in mnenja na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke
zaradi uveljavljanja njenih pravic, v drugih primerih pa le, če
tako določa zakon ali z dovoljenjem predsednika okrožnega
sodišča.

86. člen
Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje
minister za pravosodje.

81. člen
®°dni red predpiše minister za pravosodje po predhodno
l .'dobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Repu!Ke Slovenije.
82. člen
?tHiko in vsebino sodnih vpisnikov in tipiziranih obrazcev za
Rovanje sodišč ter za statistično poročanje predpisuje
"dadu z zakonom in sodnim redom minister za pravosodje.
83. člen
^dišta opravljajo naroke in odločajo v času od 15. julija do
• ®vgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.
?01 nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
..Preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
,."doliencu odvzeta prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev,
j "e prebivajo v Republiki Sloveniji,
odločanje v zadevah o prekrških, v katerih je odrejeno
3 držanje,
i 'daja začasne odredbe,
• "epravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom
c °k ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
^nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravilnih organizacijah,
•j sMenični in čekovni protesti ter menične tožbe,
j Pori za objavo popravka objavljene informacije,
j' Popis zapustnikovega premoženja,
/Zadeve prisilne poravnave in stečaja,
• druge zadeve, za katere tako določa zakon.
v zadevah iz prejšnjega odstavka, se šteje čas iz prvega
. lsstavka tega člena kot čas, ko sodišče ne dela in se sodna
®nja ne vročajo.

87. člen
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.
Zaradi ugotavljanja pogoja iz 4. točke prejšnjega odstavka
lahko minister za pravosodje odredi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov
s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo.
Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca.
88. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom za
pravosodje izrečejo naslednjo prisego:
»Prisegam pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal a
po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in
strokovnega znanja in da bom podajal-a svoje izvide in
mnenja natančno in popolno.«
Imenik sodnih izvedencev vodi ministrstvo za pravosodje.
89. člen

j^PogUw|e: SODNI IZVEDENCI, SODNI CENILCI, SODNI

Minister za pravosodje razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 87. člena
tega zakona:
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno.

84. člen

90. člen

y.°dni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pralno in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo
in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako

Sodni izvedenec ima pravico do nagrade za svoje izvedensko
delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v zvezi
z izvedenskim delom.

Poročevalec
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91. člen

čih, navedenih v prvem odstavku 98. člena tega zakon*
(sodišča s splošno pristojnostjo).

Minister za pravosodje predpiše podrobneje način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev ter tarifo za plačevanje
storitev po prejšnjem členu.

Na sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih PraXn|g
področij, se izvaja sodna oblast v okviru pristojnosti, MI
z zakonom izrecno določena (specializirana sodišča).

92. člen
Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za sodne cenilce, določbe drugega odstavka 88. ter 89. do 91.
člena pa za sodne tolmače.
93. člen
Za stalnega sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor poleg
pogojev iz 1. do 3. točke prvega odstavka 87. člena tega
zakona, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima visoko strokovno izobrazbo,
2. uspešno opravi preizkus znanja za stalnega sodnega tolmača.
Izjemoma je lahko imenovana za stalnega sodnega tolmača
oseba, ki ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo, če
obvlada tuj jezik, za katerega primanjkuje sodnih tolmačev,
ker gre za tuj jezik, ki se v postopkih pred državnimi organi
Republike Slovenije redko uporablja.
Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz 2. točke
prvega odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega
tolmača, kadar posluje po določbi tretjega odstavka 84. člena
tega zakona, predpiše minister za pravosodje.
94. člen
Sodni tolmač izreče pred ministrom za pravosodje naslednjo
prisego:
»Prisegam, da bom svoje delo kot sodni tolmač opravljal-a
vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju.«.
95. člen
Če je zoper sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma
sodnega tolmača uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je
mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, minister za
pravosodje sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu oziroma
sodnemu tolmaču začasno prepove opravljati delo iz 84.
člena tega zakona.
Začasna prepoved traja do pravnomočnosti odločbe, s katero
se konča kazenski postopek.
Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela je dovoljeno sprožiti upravni spor v osmih dneh od njene vročitve.
96. član
Sredstva za plačilo stroškov in povračilo stroškov sodnih
izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev zagotavlja država v predračunu sodišča, ča tako določa zakon.
Zakon določa, v katerih primerih in katera stranka ali drug
udeleženec v postopku je dolžan povrniti sredstva, izplačana
na podlagi prejšnega odstavka.
DRUGI DEL

V Republiki Sloveniji so:
1. okrajna sodišča,
2. okrožna sodišča,
3. višja sodišča,
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem
dilu: Vrhovno sodišče).

_

Specializirana sodišča, ustanovljena s posebnim zakono"1
imajo, če zakon ne določa drugače:
1. položaj okrožnega sodišča tista sodišča prve stopnje, W
rih pritožbena stopnja je specializirano višje sodišče;
j
2. položaj višjega sodišča tista sodišča druge stopnj«'^
odločajo o pritožbah zoper odločbe specializiranih s013
prve stopnje;
j,
3. položaj višjega sodišča tista sodišča prve stopnje, w
pritožbena stopnja je Vrhovno sodišče.
99. člen
Okrajna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
:e
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za kater
^„
raz
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let,
,|,
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, s!°r,8fl(]a
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javne«
obveščanja;
2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejan'
prejšnje točke;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na p£"
stopnji, če zakon ne določa pristojnosti okrožnega sod'8'' j,
1. v odškodninskih in premoženjskopravnih sporih, če
nost spornega zahtevka ne presega 3 mio SIT;
)9(
r0
2. v civilnih sporih ne glede na vrednost spornega pslu
drn®
n
če gre za spore zaradi motenja posesti, spore glede * °njali realnih bremen, spore iz najemnih, zakupnih ali stanov®^
skih razmerij ter spore o zakonitem preživljanju, če s® ^
rešujejo skupaj s spori o obstoju ali o neobstoju, o veljavn j
ali neveljavnosti ali o razvezi zakonske zveze ali skupaj s s"
o ugotavljanju ali izpodbijanju očetovstva;
3. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vod6
zemljiške knjige;
4. v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe;
III. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar ta"
določa zakon;
IV. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere "i C
zakonu pristojno drugo sodišče.
100. člen
Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma od'0'
sodnik posameznik.
101. člen

1

1. poglavje: VRSTE IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ
97. člen
Sodno oblast izvajajo v Republiki Sloveniji sodniki na sodiš18

98. člen

Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
iso
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera p
pristojna okrajna sodišča;
. ,g(je
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj 9'
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
poročevdeC

za
opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi
Jtopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
;■ za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe
"lega
sodišča;
2
a izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za
^Sevanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
'• za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in
željne svoboščine;
• za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih
'devah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
■ za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
• za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega
8
"nanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki;

v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
topnji;
v
Premoženjsko-pravnih, odškodninskih in drugih civilnojavnih sporih, za katere niso pristojna okrajna sodišča;
lian' s'30r"1 'z družinskih razmerij, razen v sporih o preživ?■v
gospodarskih sporih;
-•0
Priznanju tujih sodnih odločb;
v
iov zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
P Pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
•v sporih iz avtorskih pravic in sporih, ki se nanašajo na
s,
vo pravic industrijske lastnine.
za vodenje sodnega registra;
!v.*a soi®nje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako
°'oča zakon;
]y23ln opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
za opravljanje mednarodne pravne pomoči.

3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
105. člen
Višje sodišče sodi oziroma odloča v zadevah iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena v senatu, ki ga sestavlja en sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.
V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.
106. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in
računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon
določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje;
2. za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe
sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa
zakon;
3. za sojenje na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper
odločbe sodišč druge stopnje;
4. za sojenje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe
sodišč, razen v primerih, ko je za odločanje o izrednem
pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče;
5. za odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči,
razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o takšnem sporu pristojno drugo sodišče;
6. za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa
zakon;
7. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

102. člen
^Zadevah iz prejšnjega člena vodi postopek in sodi oziroma
šenat8 sodnik Posameznik' razen če zakon določa, da sodi
adar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
•'"at, le—tega sestavljajo sodnik kot predsednik senata in
;au sodnika porotnika kot člana senata, če zakon ne določa
9ače.
Sr zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
'"lanski
senat, le-tega sestavljajo en sodnik kot predsedK
Renata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani
če zakon ne določa drugače.
103. člen
|Nžno
sodišče, katerega sodno območje obsega tudi terito, a,no morje Republike Slovenije, je poleg zadev iz 101. člena
..9® zakona pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi
'°Pnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po
0r
v iu ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo,
Sporih
glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za
°enje registra ladij.
r3 odločanje v sporih o avtorskih pravicah in sporih, ki se
®iašajo na varstvo pravic industrijske lastnine, je na prvi
|i'0Phji krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljub, i"'i
razen za spore med delodajalci in delojemalci v zvezi
IJu
mi in tehničnimi izboljšavami delojemalcev.
104. člen
a

] ' sodišča so pristojna:
sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah
j°Per odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja;
2a
odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma
Rožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o pre°su pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče
v
°jega območja;
R

°ročevalec

107. člen
Vrhovno sodišče odloča v senatu petih sodnikov, v senatu
treh sodnikov pa, kadar zakon tako določa.
O pravnem sredstvu zoper odločbo iz prejšnjega odstavka,
izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče
v senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov.
Za sestavo senata Vrhovnega sodišča se smiselno uporablja
določba prvega odstavka 105. člena tega zakona.
108. člen
Vrhovno sodišče vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih sodišč.

109. člen
Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso.
110. člen
Občna seja Vrhovnega sodišča:
1. sprejema načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so
pomembna za enotno uporabo zakonov,
2. sprejema pravna mnenja o vprašanjih sodne prakse,
3. odloča o pobudah za izdajo ali spremembo zakona,
4. opravlja druge zadeve iz pristojnosti Vrhovnega sodišča, če
zakon tako določa;
5. sprejema letni razpored sodnikov;
6. določa način spremljanja sodne prakse na sodiščih.
Pravna mnenja iz prejšnjega odstavka so obvezna za senate
Vrhovnega sodišča in se lahko spremenijo samo na novi
občni seji.
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111. člen
Občno sojo sestavljajo vsi sodniki Vrhovnega sodišča. Občna
seja veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj dve tretjini sodnikov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodnikov
Vrhovnega sodišča in večina sodnikov oddelka, v katerega
delovno področje sodi obravnavano vprašanje.
Občno sejo skliče predsednik Vrhovnega sodišča. Vodenje in
način dela občne seje uredi poslovnik, ki je veljavno sprejet,
če zanj glasujeta najmanj dve tretjini sodnikov Vrhovnega
sodišča.
Obravnavanje in sprejem načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek Vrhovnega
sodišča, v katerega pravno področje sodi vprašanje, na katero
naj se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno
mnenje.
Predlog iz prejšnjega odstavka sprejme oddelek z večino
glasov sodnikov tega oddelka.
2. poglavje: IZVRŠEVANJE ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA
IN TUJIH SODIŠČ
112. člen
Če je pravnomočna sodba ali druga sodna odločba spremenjena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
izdano na podlagi ustavne pritožbe, jo sodišče izvrši v skladu
z odločbo ustavnega sodišča.
113. člen
Odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice izvrši pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če
tako določa ratificirana mednarodna pogodba.
TRETJI DEL
1. poglavje: ORGANIZACIJA OKRAJNIH IN OKROŽNIH SODIŠČ
114. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrajno sodišče v Ajdovščini s sedežem v Ajdovščini - za
območje sodnega okraja Ajdovščina,
2. Okrajno sodišče v Brežicah s sedežem v Brežicah - za
območje sodnega okraja Brežice,
3. Okrajno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnih okrajev Celje in Laško,
4. Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem v Cerknici - za
območje sodnega okraja Cerknica,
5. Okrajno sodišče v Črnomlju s sedežem v Črnomlju - za
območje sodnih okrajev Črnomelj in Metlika,
6. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah - za
območje sodnega okraja Domžale,
7. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni s sedežem v Gornji
Radgoni - za območje sodnega okraja Gornja Radgona,
8. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem
- za območje sodnega okraja Grosuplje,
9. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici s sedežem v Ilirski Bistrici
- za območje sodnega okraja Ilirska Bistrica,
10. Okrajno sodišče v Idriji s sedežem v Idriji - za območje
sodnega okraja Idrija,
11. Okrajno sodišče na Jesenicah s sedežem na Jesenicah
- za območje sodnega okraja Jesenice,
12. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku - za
območje sodnega okraja Kamnik,
13. Okrajno sodišče v Kočevju s sedežem v Kočevju - za
območje sodnih okrajev Kočevje in Ribnica,
14. Okrajno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okraja Koper,
15. Okrajno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za
območje sodnih okrajev Kranj in Tržič,
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16. Okrajno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem območje sodnega okraja Krško,
a
17. Okrajno sodišče v Lenartu s sedežem v Lenartu - 9
območje sodnega okraja Lenart,
.
18. Okrajno sodišče v Lendavi s sedežem v Lendavi - v
območje sodnega okraja Lendava,
19. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji - za obmoci
sodnega okraja Litija,
, a
20. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani ~
območje sodnih okrajev Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Ceni _
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubic
Vič-Rudnik,
M
21. Okrajno sodišče v Ljutomeru - za območje sodne«
okraja Ljutomer,
,a
22. Okrajno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru "
območje sodnih okrajev Maribor, Pesnica in Ruše,
^
23. Okrajno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Mu<
Soboti - za območje sodnega okraja Murska Sobota, ^
24. Okrajno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Go
- za območje sodnega okraja Nova Gorica,
^
25. Okrajno sodišče v Novem mestu s sedežem v Nov
mestu - za območje sodnega okraja Novo mesto,
a
26. Okrajno sodišče v Ormožu s sedežem v Ormožu
območje sodnega okraja Ormož,
za
27. Okrajno sodišče v Piranu s sedežem v Piranu
območje sodnih okrajev Izola in Piran,
. l%
28. Okrajno sodišče v Postojni s sedežem v Postojni "
območje sodnega okraja Postojna,
za
29. Okrajno sodišče na Ptuju s sedežem na Ptuju
območje sodnega okraja Ptuj,
. . za
30. Okrajno sodišče v Radovljici s sedežem v Radovljici "
območje sodnega okraja Radovljica,
za
31. Okrajno sodišče v Sevnici s sedežem v Sevnici
območje sodnega okraja Sevnica,
. __ za
32. Okrajno sodišče v Sežani s sedežem v Sežani
območje sodnega okraja Sežana,
33. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici s sedežem v
ski Bistrici - za območje sodnega okraja Slovenska Bis« _ j
34. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v 510%
Gradcu - za območje sodnih okrajev Dravograd, Radi)8
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec,
g^
35. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah s sedežem v 1
venskih Konjicah - za območje sodnega okraja Slove'
Konjice,
*ent36. Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju s sedežemriy ^
jurju pri Celju - za območje sodnega okraja Šentjur P
za
37. Okrajno sodišče v Škofii Loki s sedežem v Škofji Loki'
območje sodnega okraja Skofja Loka,
,arju
38. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sedežem v |s
pri Jelšah - za območje sodnega okraja Šmarje pri Je °
39. Okrajno sodišče v Tolminu s sedežem v Tolminu "
območje sodnega okraja Tolmin,
z«
40. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah '
območje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, ^
41. Okrajno sodišče v Trebnjem s sedežem v Trebnjem "
območje sodnega okraja Trebnje,
za
42. Okrajno sodišče v Velenju s sedežem v Velenju
območje sodnih okrajev Mozirje in Velenje,
zj
43. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki "
območje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,
jjj
44. Okrajno sodišče v Žalcu s sedežem v Žalcu - za obrfl
sodnega okraja Žalec.
otf
Za območje sodnega okraja se šteje po tem zakonu obnLruobčine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev,
* *
žitev oziroma spremembo območja občine ter o obn? arfni
občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in
list RS, št. 30/90).
akO^
Za območje sodnega okraja Koper se šteje po tem
tudi teritorialno morje Republike Slovenije in vsa P'° 0jregistrirana v Republiki Sloveniji, ko se nahajajo v medna
nih vodah.
115. člen
V Republiki Sloveniji so:
.a
1. Okrožno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za obif°
sodnega okrožja Celje,
poročev8<e6

:a
:a
j«
a
r,
a

a
a
(i
;j
i
i
i
)
i
i
i
'
I
)
'

Okrožno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za obmofije
lenega okrožja Koper,
^•Okrožno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za območje
fd"e9a okrožja Kranj,
' Okrožno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem - za
5 ?ofi)e sodnega okrožja Krško,
' Okrožno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
?
sodnega okrožja Ljubljana,
Okrožno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnega okrožja Maribor,
■ Okrožno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
°b°ti _ za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
■ Okrožno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici - za
g^očje sodnega okrožja Nova Gorica,
j Okrožno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem mestu
r.2a območje sodnega okrožja Novo mesto,
no
nh
^ro^sodnega
sodišče
na Ruju
.""jočje
okrožja
Ptuj; s sedežem na Ptuju - za
'• Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Wa
dcu - za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec.
območje sodnega okrožja po tem zakonu se šteje
omočje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot
°7)°6je temeljnega sodišča po 26. členu zakona o rednih
J°đi5čih
(Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87,24/
r*ru ln Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa
9ače.
,
® območje sodnega okrožja Ljubljana se šteje območje, ki je
™ .Prejšnjem odstavku določeno za območje Temeljnega
?°<lisča
v Ljubljani, razen območja občin Hrastnik, Trbovlje in
a
9orje ob Savi, ki se šteje za območje sodnega okrožja Celje.
brT,oč e sodne a
Do
9 tega
okrožja
se šteje
območje,
ki je
[J; rtdrugem' odstavku
členaMaribor
določeno
za območje
Temeljna sodišča v Mariboru, razen območja občin Ruj, Lenart in
'^ož, ki se šteje za območje sodnega okrožja Ruj, in razen
j^očja
občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Korom
in Slovenj Gradec, ki se šteje za območje sodnega
°*ia Slovenj Gradec.

°bmočje sodnega okrožja Novo mesto se šteje območje, ki
L Po drugem odstavku tega člena določeno za območje
^oljnega sodišča v Novem mestu, razen območja občin
®iice, Krško in Sevnica, ki se šteje za območje sodnega
°*ia Krško.
^ območje sodnega okrožja Koper se šteje tudi teritorialno
6len6 'n p,ov"a P° določbi tretjega odstavka prejšnjega
116. člen
^ ^Publiki Sloveniji so:
j' Y jjj® sodišče v Celju s sedežem v Celju,
3 ^sje sodišče v Kopru s sedežem v Kopru,
4' ^|sje
sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani,
' V|8je sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
varObm°č|e Višjega sodišča v Celju se štejejo sodna okrožja
Krškem in Slovenj Gradcu, za območje Višjega
oJO'sča v Kopru se štejeta sodni okrožji v Kopru in Novi
r|
^ cl, za območje Višjega sodišča v Ljubljani se štejejo
a
Vii
Ljubljana
Novo okrožja
mesto, vzaMariboru,
območje
^ Uflogaokrožja
sodiščaKranj,
v Mariboru
pa insodna
ski Soboti in na Ruju.
117. člen
Vrhn°vno sodišče ima sedež v Ljubljani.
* Poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
!' oddelek: Posebne določbe za prve volitve članov soda >veta
Izmed sodnikov in prve volitve članov personalnnk?
'h »vetov
*°fočevalec

118. člen
Prve volitve članov sodnega sveta morajo biti razpisane petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbah 3. poglavja prvega dela tega
zakona, kolikor ni s temi posebnimi določbami drugače določeno.
119. člen
Pravico voliti in biti voljeni v sodni svet imajo sodniki, ki na
dan volitev opravljajo sodniško funkcijo na sodiščih v Republiki Sloveniji in so vpisani v začasni sodniški volilni imenik, ki
ga sestavi ministrstvo za pravosodje.
Glede pravice vpogleda in pravice zahtevati popravo imenika
iz prejšnjega odstavka se uporablja določba 23. člena tega
zakona.
Enega člana sodnega sveta volijo sodniki Vrhovnega sodišča,
enega člana sodniki višjih sodišč in Sodišča združenega dela
Republike Slovenije, dva člana sodniki temeljnih sodišč in
sodišč združenega dela prve stopnje. Dva člana sodnega
sveta volijo vsi sodniki iz prvega odstavka tega člena.
120. člen
Prve volitve članov personalnih svetov morajo biti razpisane
v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbi 35. člena tega zakona, kolikor
ni s temi posebnimi določbami drugače določeno.
V personalne svete temeljnih sodišč, ki imajo več kot petdeset
sodnikov, izvolijo sodniki, ki na dan volitev opravljajo sodniško funkcijo na temeljnih sodiščih, izmed sebe šest sodnikov,
sodniki drugih temeljnih sodišč pa štiri sodnike.
Prve volitve članov personalnih svetov sodišč združenega
dela prve stopnje se razpišejo z dnem, ko pričnejo z delom
delovna in socialna sodišča.
Do konstituiranja personalnih svetov po prejšnjem odstavku
opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki teh sodišč na
zboru sodnikov.
121. člen
Sodni svet, izvoljen po določbah tega zakona, se konstituira
na prvi seji sodnega sveta, ki jo skliče predsednik dotedanjega sodnega sveta v petnajstih dneh po izvolitvi vseh članov
sodnega sveta po določbah tega zakona.
Do izvolitve predsednika sodnega sveta vodi delo sodnega
sveta najstarejši izvoljeni član sodnega sveta.
Če sodni svet iz prvega odstavka tega člena ni konstituiran do
29. marca 1994, se do njegovega konstituiranja podaljša mandat članom sodnega sveta, imenovanih po določbah zakona
o rednih sodiščih.
2. oddelek: Prehodne In končna določba
122. člen
Okrožna in okrajna sodišča, ustanovljena s tem zakonom,
začnejo z delom 1. januarja 1995.
Višja sodišča nadaljujejo z delom 1. januarja 1995 s pristojnostmi, ki jih imajo po tem zakonu.
Vrhovno sodišče nadaljuje z delom 1. januarja 1995 s pristojnostmi, ki jih ima po ustavi in zakonu.
21

Do uveljavitve spremembe sistema kaznivih ravnanj so
okrožna sodišča pristojna za sojenje na prvi stopnji o gospodarskih prestopkih.
Do zagotovitve materialnih pogojev za delo v Cerknici deluje
Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem na Rakeku.
123. člen
S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrožna sodišča vse zadeve
temeljnih in višjih sodišč, za katere so stvarno pristojna po
tem ali drugem zakonu.
S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrajna sodišča vse zadeve
temeljnih sodišč, za katere so stvarno pristojna po tem zakonu.
Arhive nekdanjih okrožnih sodišč prevzamejo okrožna
sodišča iz tega zakona, arhive nekdanjih občinskih sodišč pa
okrajna sodišča.
Podrobnejša navodila o načinu prevzema zadev in arhivov
izda minister za pravosodje.
124. člen
Sodniki temeljnih sodišč nadaljujejo z delom do izvolitve
v trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata na
okrajnih oziroma okrožnih sodiščih.
Sodnike iz prejšnjega odstavka razporedi na delo na okrožna
oziroma okrajna sodišča sodni svet. Pri razporejanju upošteva praviloma naslednje:
1. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali v zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost okrajnih sodišč, razporedi na okrajna sodišča,
2. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost
okrožnih sodišč, razporedi na okrožna sodišča,
3. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo deloma v pristojnost okrajnih, deloma v pristojnost okrožnih sodišč, razporedi
na okrajna ali na okrožna sodišča v sorazmerju s številom
določenih sodniških mest v teh sodiščih ter v sorazmerju
z njihovo starostjo in dolžino dosedanjega opravljanja sodniške funkcije.
Razporeditev iz prejšnjega odstavka se opravi v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 1.
decembra 1994.
125. člen
Po 31. decembru 1994 nadaljujejo personalni sveti temeljnih
sodišč z delom kot personalni sveti okrožnih sodišč.
126. člen
Do imenovanja sodnikov porotnikov po določbah tega
zakona, opravljajo dolžnost sodnikov porotnikov pri okrožnih
sodiščih sodniki porotniki,.ki so ob uveljavitvi tega zakona
opravljali dolžnost sodnikov porotnikov pri temeljnih sodiščih.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha dolžnost sodnikom
porotnikom pri višjih in Vrhovnem sodišču.
127. člen
Strokovne in administrativnotehnične delavce temeljnih
sodišč prevzamejo v delovno razmerje okrožna oziroma
okrajna sodišča v sorazmerju z obsegom nanje prenošenih
pristojnosti.
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Prevzem delavcev iz prejšnjega odstavka se opravi po navod1'
lih, ki jih izda minister za pravosodje.
128. člen
Poslovni prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakC1'
v uporabi temeljnih sodišč, postanejo last Republike Slov
nije.
Poslovne prostore iz prejšnjega odstavka prevzamejo v UpjJ
rabo okrožna oziroma okrajna sodišča, ustanovljena s
zakonom, v skladu z navodili, ki jih izda minister za PraV
sodje.
129. člen
Navodila iz četrtega odstavka 123., drugega odstavka 127'
drugega odstavka 128. člena tega zakona izda minister ^
pravosodje, ko dobi mnenje predsednikov rednih sodi#
sodnega sveta.
130. člen
Sodni red predpiše minister za pravosodje najkasneje ^
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje sodnega reda se za poslovanje sodišč uporab'ijj?,
določbe poslovnika za redna sodišča (Uradni list SRS, 1
78, 20/88 in 2/89), kolikor niso v nasprotju s tem zakonon
131. člen
nO
Dokler ni oblikovana strokovna služba sodnega svetfivno
določbah tega zakona, opravlja strokovno in administra«
delo za sodni svet ministrstvo za pravosodje.
Dokler ministrstvo za pravosodje opravlja dela iz Pre'snj?Jo
odstavka, se sredstva za delo sodnega sveta zagota*")
v proračunu v okviru predračuna sredstev ministrstva za P
vosodje.
132. člen
1
Predsedniki sodišč po določbah tega zakona rr,ora'jn nU'|M'
imenovani najkasneje do 31. decembra 1994. Za predse'o ^
sodišča je lahko imenovan samo sodnik, ki je po doloc
zakona izvoljen v trajno sodniško funkcijo.
4H
Do imenovanja predsednikov sodišč po prejšnjem odsta^
opravljajo funkcijo predsednikov predsedniki rednih so
izvoljeni po dosedanjih predpisih.
ni d"
Če predsedniki okrajnih in okrožnih sodišč niso imenovan^
datuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo 'unjjjJ,
predsednikov okrožnih sodišč predsedniki temeljnih so „
funkcijo predstojnikov okrajnih sodišč pa vodje enot, Kis
funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega zakona.

133. člen
Stalni sodni izvedenci in stalni sodni cenilci, imenova^
dosedanjih predpisih nadaljujejo z delom po določbanr ^
zakona kot sodni izvedenci in sodni cenilci, imenova
območje Republike Slovenije.
ii>
Ministrstvo za pravosodje v roku treh mesecev po uveii|
tega zakona vzpostavi imenik sodnih izvedencev in s°
cenilcev.
Stalni sodni tolmači, imenovani po dosedanjih Pr0$rf
nadaljujejo z delom kot sodni tolmači po določban
zakona.
poročev*^

134. člen
? ^!)em uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o rednih
?oaiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/
Uradni list RS, št. 8/90), razen določb o organizaciji in
Pristojnosti temeljnih in višjih sodišč, ki prenehajo veljati 1.
Uar a
V»i| z'
in določb o razrešitvi sodnika, ki prenehajo
on t' dnem izteka mandatov sodnikov, ki sodniško funkcijo
Povijajo ob uveljavitvi tega zakona.
? dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
Jjoločba 66. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva
1(Vonni list SFRJ, št. 70/63, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88,
nso
84/90 temeljne
in 29/91 vlistine
zvezi os samostojnosti
4. členom ustavna zakona 79^90.
za izvedbo
in

neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-1)
v delu, ki določa sestavo sodišča.
1. januarja 1995 se prenehajo uporabljati določbe zakona
o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 29/90 in 27/90 v zvezi s 4. členom ustavnega zakona iz prejšnjega odstavka) in zakona o kazenskem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77,14/85, 74/87, 57/89 in 3/90
v zvezi s 4. členom citiranega ustavnega zakona) v delu,
v katerem urejajo sestavo sodišča v nasprotju z določbami
tega zakona.
135. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
zbor Republike Slovenije je predlog zakona o sodišVlada Republike Slovenije hkrati vlaga amandmaje, k posasprejel
drugi vviuriiur.
obravnavi na
. -J W. vr UIU^I
"u februarski seji. Predlagatelju
~—
meznim členom, ki so večinoma redakcijske in uskladitvene
naročil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.
narave glede na amandmaje, sprejete v drugi obravnavi, kot
^ skladu s tem je pripravljeno besedilo predloga zakona,
sledi :
. katerega so vključeni vsi amandmaji, ki so bili sprejeti
u
9' obravnavi.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
v tire'jem odstavku 12. člena se za besedo »sme« doda beseđi
'° "Zahtevati podatkov v zvezi z uporabo prava ali«.
Obrazložitev:
petjem odstavku 12. člena v temeljnem besedilu ni zajeta
pikova samostojnost pri uporabi prava v nepravnomočnih
od t al1, ampak le situacija, ki je sicer urejena v drugem
Sod «V^U a,'n se
nanaša na t.im. inštruktažne preglede višjih
8 redla an
Pol * ■ a^ z° irve
P a 9 amandma, ki zajema oba temeljna
sodanik
- neodvisen
' P 9 tudi
in drugega
katerih mora biti
v odnosuodstavka,
do višjegav sodišča.

l sPfvern odstavku 62. člena se za besedo »izmed« doda
eda »treh«.
Obrazložitev:
^rugi obravnavi predloga zakona je bil sprejet amandma
P^mu odstavku, kot je vključen v tekst. Hkrati pa je bil
(P ®iet tudi amandma k četrtemu odstavku, tako da se je
fl.pdilo tega odstavka v celoti spremenilo, s tem pa je izpadel
i ki od sodnega sveta zahteva, da predlaga tri kandidate,
jned katerih se imenuje predsednik sodišča. Zato predlarn
rn ° dopolnitev prvega odstavka, kot je razvidno iz amand10đr,u9em odstavku 83. člena se črta 2. točka, dosedanja 3. do
• 'očka postanejo 2. do 9. točka.
Obrazložitev:
lil j^andma je predlagan zaradi uskladitve z amandmajem,
v dru
'rtai določitev
9'sodne
obravnavi
sprejet za
k sedanjemu 99. členu in je
pristojnosti
vf
-•VVHW* JUUI
IU pi
«-U prekrške. Predlagatelj bo
(Jr^dlogu zakona o prekrških, ki je v pripravi, predlagal
huiln ev vprašanja poslovanja v teh postopkih, kadar gre za
e zadeve.
IV.
5,"v Členu se v točki II. 1. črtata besedi »odškodninskih in«,
® 'lka »3« pa nadomesti s številko »2«.
^očevalec

Točka II. 2. se spremeni tako, da se glasi:
»2. v civilnih sporih ne glede na vrednost spornega predmeta,
če gre za spore zaradi motenja posesti, spore glede služnosti
ali realnih bremen, spore iz najemnih ali zakupnih razmerij ter
spore o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo skupaj
z zakonskimi spori ali skupaj s spori o ugotavljanju ali izpodbijanju očetovstva;«.
Obrazložitev:
Amandma je v pretežnem delu redakcijske narave, ker so
odškodninski spori tudi premoženjskopravni spori in zato ni
potrebno posebno naštevanje, posebnih stanovanjskih razmerij veljavna ureditev več ne pozna, zato zadošča navajanje
najemnih razmerij, spore o obstoju, neobstoju, o veljavnosti
ali neveljavnosti ali o razvezi zakonske zveze pa označuje
ustrezno pojem zakonski spori. Hkrati se predlaga znižanje
meje, s katero je predlagana razmejitev stvarne pristojnosti
med okrajnimi in okrožnimi sodišči v premoženjskopravnih
sporih glede na vrednost spornega predmeta. Takšno rešitev
je po mnenju predlagatelja treba sprejeti, ker vpogled v pripadle zadeve v preteklem letu v sodstvu kaže, da je velika
večina premoženjskih sporov, v katerih vrednost spornega
predmeta ne dosega zneska enega milijona tolarjev. Za
takšno rešitev pa dodatno govori tudi dejstvo v drugi obravnavi sprejete širitve mreže okrožnih sodišč.
V.
V 101. členu se v točki II. 1. za besedo »premoženjsko-pravnih« črta vejica in beseda »odškodninskih«.
Točka II. 6. se spremeni tako, da se glasi:
» v sporih o pravicah intelektualne lastnine«.
Obrazložitev:
Amandma je v obeh točkah redakcijske narave, v prvem delu
je enak kot pri 99. členu, v drugem delu pa gre za uporabo
pravnega pojma, ki zajema, kar je sicer navedeno v točki II. 6.
temeljnega besedila, poleg tega pa tudi spore v zvezi z varstvom pravic topografije polvodniških vezij, ki po mnenju
strokovnjakov ne sodijo pod pojem industrijske lastnine.
VI.
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločanje v sporih o pravicah intelektualne lastnine je na
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prvi stopnji krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče
v Ljubljani, razen za spore med delodajalci in delavci v zvezi
z izumi, oblikami teles, slikami, risbami in tehničnimi izboljšavami.«

območje temeljnega sodišča po 26. členu zakona o redni
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87>*
88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne dolo1"
drugače.

Obrazložitev:

Za območje sodnega okrožja Maribor se šteje območje, j!
po drugem odstavku tega člena določeno za območje Tem'j
nega sodišča v Mariboru, razen območja občin Ptuj in Ornj®
ki se šteje za območje sodnega okrožja Ptuj, in razen obmo^
občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec, ki se šteje za območje sodnega okrozi
Slovenj Gradec.

Amandma je redakcijske narave in je posledica amandmaja
k točki 11.2. 99. člena in k točki 11.6. 101. člena.
VII.
V prvem odstavku 110. člena postane 4. točka 6., 5. in 6. točka
postaneta 4. in 5. točka.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijski.

Za območje sodnega okrožja Koper se šteje tudi teritorij
morje in plovila po določbi tretjega odstavka prejSni8*
člena.«.
Obrazložitev:

VIII.
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Republiki Sloveniji so:
1. Okrožno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnega okrožja Celje,
2. Okrožno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okrožja Koper,
3. Okrožno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za območje
sodnega okrožja Kranj,
4. Okrožno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
območje sodnega okrožja Ljubljana,
5. Okrožno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnega okrožja Maribor,
6. Okrožno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
7. Okrožno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici - za
območje sodnega okrožja Nova Gorica,
8. Okrožno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem mestu
- za območje sodnega okrožja Novo mesto,
9. Okrožno sodišče na Ptuju s sedežem na Ptuju - za
območje sodnega okrožja Ptuj;
10. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Gradcu - za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec.
Za območje sodnega okrožja po tem zakonu se šteje
območja, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot

Ta amandma je predlagan iz dveh razlogov. Prvi je v tem. ^
po mnenju predlagatelja ni sprejemljiv predlog, da ^
v Krškem poleg okrajnega ustanovi še okrožno sodišče, K® j
šlo v tem primeru za preveliko širitev mreže okrožnih0,re
S°'" '
ki jih bo tam, kjer sedaj ni sedežev temeljnih sodišč P ° ^
posebej vzpostaviti, kar bo po oceni predlagatelja zahte« .
dodatna sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
D'*
razlog pa je v tem, da se z amandmajem predlaga nek0L|
a
drugačna teritorialna razporeditev sodnih okrajev, kot fi 0
sprejeta z amandmajem v drugi obravnavi.
IX.
Drugi odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
Za območje Višjega sodišča v Celju se šteje sodno okrt> jjj
Celje, za območje Višjega sodišča v Kopru se štejeta so
okrožji Koper in Nova Gorica, za območje Višjega s°o'
v Ljubljani se štejejo sodna okrožja Kranj, Ljubljana in8N }
mesto, za območje Višjega sodišča v Mariboru pa °J
okrožja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec«Obrazložitev:
Amandma je prilagojen amandmaju k 115. členu, vnese"1 P*
so tudi redakcijski popravki.

Predlog zakona o SODNIŠKI SLUŽBI - EPA 270 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. marca 1994
določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI,
ki1 vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
8. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28/21
994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v marcu 1994.
Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona
0
sodniški službi.

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:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Pjgdlog zakona o sodniški službi
'• Poglavje: TEMELJNE DOLOČBE

8. člen

„
1. člen
^°dnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga
Ugotavlja ustava, zakon o sodiščih in ta zakon.

Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje
splošne pogoje:

®°dnik
je v službenem razmerju z Republiko Slovenijo (v
na
daljnjem besedilu: sodniška služba).
2. člen

1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da je dopolnil 30 let starosti,
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
5. da je opravil pravniški državni izpit,
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije.

®°dnik mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin
•Selej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost
Jenja ter ugled sodniške službe.
3. člen

8o

S°dnik ne sme opravljati funkcij ali dejavnosti, ki so po
°°'očbi
ustave ali po določbah tega zakona nezdružljive
s
sodniško funkcijo.
4. člen
|°dniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do izobra'®vanja, do plače in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške
piužbe,
in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v primer
'n in po postopkih, ki so določeni z zakonom.

Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije,
kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na podlagi
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije
ne bo opravljal pošteno in vestno.
9. člen

hodnik je lahko začasno ali trajno premeščen na drugo
®°dišče
ali na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo,
®rez njegove privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih
°'oča ta zakon.
5. člen

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni
sodnik), če je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
uspešno opravljala sodno prakso kot strokovni sodelavec
v trajanju najmanj štirih let.

Sodniku preneha funkcija v primerih in pod pogoji, ki jih
°'oča ustava in ta zakon.
6. člen
^disciplinskih zadevah zoper sodnike odločajo disciplinska

Za okrajnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če je najmanj šest let opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
opravljala pravna dela najmanj deset let v državnem organu,
pri pravni ali fizični osebi.

jadnika
ni mogoče obtožiti pred disciplinskim sodiščem za
mr
»enje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču.

10. člen

'• Poglavje: IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO IN IMENOVANJA V SODNIŠKI SLUŽBI

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni
sodnik), če je uspešno opravljala sodno prakso kot strokovni
sodelavec v trajanju najmanj šest let ali sodniško funkcijo
v trajanju najmanj treh let.

'• oddelek: Pogoji za izvolitev sodnika In imenovanje na
dniško mesto
7. člen

,Q

sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje splošne pogoje
*8 izvolitev in posebne pogoje za izvolitev oziroma imenovale na sodniško mesto, katere določa ta zakon.
Poročevalec

Za okrožnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je najmanj osem let
opravljala funkcijo sodnika za prekrške ali javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali notarja, ali ki je po opravljenem
pravniškem državnem izpitu najmanj deset let opravljala
pravna dela v državnem organu, pri pravni ali fizični osebi.
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11. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču (višji sodnik),
če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj
šest let.
Za višjega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz 8. člena tega zakona, če je najmanj deset let opravljala funkcijo sodnika za prekrške ali javnega pravobranilca,
poklic odvetnika ali notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj petnajst let opravljala pravna
dela v državnem organu, pri pravni ali fizični osebi.
Za višjega sodnika je lahko izvoljen univerzitetni učitelj prava,
ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je izvoljen
najmanj v naziv docenta.
12. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni
sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo najmanj
petnajst let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki ima
opravljeno prakso iz drugega odstavka prejšnjega člena v trajanju najmanj dvajset let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je
izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.
13. člen
Za izvolitev na sodniško mesto v specializiranem sodišču
veljajo posebni pogoji iz 9. do 11. člena tega zakona glede na
položaj sodišča, določen v zakonu o sodiščih.
S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca in sodnika za prekrške.
14. člen
Sodnik izpolnjuje pogoje za imenovanje na višje sodniško
mesto, če izpolnjuje pogoje, ki so s tem zakonom določeni za
izvolitev na takšno sodniško mesto (10. do 12. člen), ter
pogoje, ki so s tem zakonom določeni za napredovanje sodnika.
2. oddelek: Postopek za Izvolitev oziroma imenovan|e sodnika
15. člen
Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo za pravosodje
v enem mesecu po prejemu predloga predsednika sodišča.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi in dokazila
o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 1. do 5. točke 8. člena tega
zakona ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev oziroma imenovanje na posamezno sodniško mesto.
Ministrstvo za pravosodje posreduje kandidature vseh kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki izpolnjujejo
pogoje iz 1. do 5. točke 8. člena tega zakona, v roku 15 dni po
prejemu popolnih kandidatur personalnemu svetu sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto.
Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, ter
kandidature, ki glede pogojev iz prejšnjega odstavka niso
popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z zakonom ministrstvo za pravosodje zavrže.
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Zoper sklep ministrstva za pravosodje iz prejšnjega odstavk
je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku petnajst dni '
dneva vročitve sklepa. Pristojno sodišče mora odloc
v upravnem sporu v roku dveh mesecev od vložitve tožbe.
Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen uPr*vnj
spor, se nadaljnji postopek glede razpisanega Prosvnv?
mesta, glede katerega je sprožen spor, prekine do pra
močne odločbe pristojnega sodišča.
16. člen
Personalni svet po obravnavi vseh kandidatur oblikuje
nje o vseh prijavljenih kandidatih. Personalni svet PoS®
navede kandidate, ki jih šteje za najbolj ustrezne za zaseo
prostega mesta, in to obrazloži.
Personalni svet pošlje mnenje iz prejšnjega odstavka sWPj,
z vsemi razpisnimi spisi ministrstvu za pravosodje, ki o kan
datih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z vsemi spisi pred'
sodnemu svetu.
17. člen
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora
v.
kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o str
nem znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za P ^
Ijanje sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: stro*
usposobljenost).
Za sodnika, ki kandidira zaradi napredovanja, moraj0 P^Jg.
o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o ao fl(j
njem napredovanju ter oceno sodniškega dela za
nastopa sodniške službe oziroma od zadnjega napredov
Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško
morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovat
podatke o uspešnosti kandidata v času študija Pra .j.
podatke in oceno kandidatovega usposabljanja v čfl»V hnj
pravništva. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v o
spis sodniškega pripravnika.
Za osebo, ki kandidira za izvolitev v sodniško funkcl
j!°eg>
določbi drugega odstavka 9., 10., 11. oziroma 12. elenLvali
zakona, morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsei
ja
tudi oceno kandidatovega dela, če je v okviru °Pra ijii
svojega dotedanjega poklica ali dela nastopala pred so
za katera je pristojen personalni svet.
18. člen
Sodni svet lahko v postopku izbire zahteva od poreonaln®^
sveta, da dopolni obrazložitev ocene ustreznosti, ladfl
JjK. za
zahteva na vpogled tudi prejšnje ocene sodniškegana ^
sodnika, ki mu personalni svet daje prednost zaradi Pr rovanja, in podatke o disciplinskih sodbah, ki so bile P
močno izrečene zoper sodnika v zadnjih petih letih.
Sodni svet pri izbiri kandidata, ki ga bo predlagal v izV<0 i
oziroma imenoval na sodniški položaj, ni vezan na
ustreznosti personalnega sveta.
19. člen
Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodn^
funkcijo, ga je dolžan v skladu z določbami tega zaK
predlagati državnemu zboru v izvolitev.
Sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev za r
razpisano prosto sodniško mesto, za katerega je po °P ^M
nem postopku izbire treba izvoliti sodnika, enega kandid®
Če državni zbor ne izvoli kandidata iz prejšnjega °df<;
sodni svet lahko opravi ponovno izbiro med prijavljanj,
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, in ravna v skladu z do
bami tega zakona ali pa odloči, da se razpis sodniškega ^
ponovi.
poročevdeC

20. člen
Šteje se, da je z izvolitvijo v sodniško funkcijo sodnik imenovan na razpisano sodniško mesto.
Ko sodni svet prejme akt o izvolitvi sodnika, odloči o uvrstitvi
sodnika v plačilni razred, ki ustreza razpisanemu sodniškemu
mest u.
21. člen
Ce sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodnico mesto, če ni s tem zakonom drugače določeno (četrti
odstavek 24. člena).
22. člen
je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, je ministrstvo za pravosodje dolžno ponoviti razpis v roku enega
"leseca.
23. člen
Sodnik nastopi sodniško službo z dnem, ko pred predsednikom državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam,
da bom sodniško funkcijo opravljal-a v skladu z ustavo in
zakonom ter sodil-a po svoji vesti in nepristransko.«
3- oddelek: Sodniško napredovanje
j

24. člen
nastopom sodniške službe pridobi sodnik pravico do naprezanja.
Napredovanje, zajema napredovanje v plačilnih razredih,
na višje sodniško mesto in napredovanje
Položaj svetnika.

vNapredovanje

0u napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku
9otavljanja strokovnosti in uspešnosti sodniškega dela.
glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o napredoanju sodnika na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na
Predlog sodnega sveta; o njegovem napredovanju na mestu
Vf
hovnega sodnika in napredovanju v položaj svetnika vrhovna sodišča pa odloča sodni svet.
v

[ffienovanje na podlagi napredovanja se objavi v Uradnem
"stu Republike Slovenije.
25. člen
*°per odločbo sodnega sveta o imenovanju na sodniško
"testo oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede
Jj^rstitve v plačilni razred se sodnik lahko pritoži v roku osmih
dni od njenega prejema.
0 Pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča sodni
et z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

8v

26. člen
®°dnik napreduje v višji plačilni razred vsaka tri leta, razen
* primeru, ko je za ta čas z oceno sodniškega dela ugotovJlano, da ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, oziroma, če
'ako določa pravnomočna odločba disciplinskega sodišča.
27. člen
Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško
"testo. Sodnik lahko napreduje na višje sodniško mesto po
Poročevalec

drugem napredovanju v višji plačilni razred na istem sodniškem mestu, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Položaj svetnika pridobi višji oziroma vrhovni sodnik pri tretjem napredovanju na tem mestu, če ta zakon ne določa
drugače.
Položaj svetnika pridobi okrajni ali okrožni sodnik pri prvem
napredovanju po dopolnjenem petinštiridesetem letu starosti,
če je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje.
4. oddelek: Kriteriji za izbiro in napredovanje sodnika in
postopek ocenjevanja sodniškega dela
28. člen
Sodni svet se mora pri izbiri kandidatov za sodniško službo in
odločanju o napredovanju ravnati po kriterijih, ki jih določa ta
zakon za ugotovitev, ali kandidat ima strokovno znanje in
sposobnosti za opravljanje sodniške službe oziroma izpolnjuje pogoje za napredovanje.
Kriteriji iz prejšnjega odstavka obvezujejo tudi personalne
svete.
29. člen
Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
1. strokovno znanje in strokovna dejavnost,
2. delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja pravnih vprašanj,
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, zanesljivost,
odločnost in marljivost pri izvrševanju delovnih obveznosti,
4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja,
5. sposobnost komuniciranja in dela s strankami,
6. odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe,
7. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je
sodnik imenovan na takšno mesto.
V okviru kriterija iz prve točke prejšnjega odstavka se upošteva predvsem strokovnost, ki je razvidna iz sodnikovega
dela in se ugotavlja na podlagi ocenjene kvalitete sodnih
odločb, strokovnost, ki je dosežena z opravljenim magistrskim ali specialističnim podiplomskim študijem oziroma pridobljenim naslovom doktorja znanosti, ter ugled, ki ga je
sodnik dosegel s svojim delom v strokovni javnosti.
30. člen
Za kandidate, ki se prvič potegujejo za sodniško službo, se
smiselno uporabljajo kriteriji iz prejšnjega člena.
31. člen
Za sodnike personalni svet izdela oceno sodniške službe
vsakih šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne preje kot v dveh
letih po izdelani prejšnji oceni.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika
v prvih dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena
sodniške službe vsako leto.
Sodniki, ki so imenovani v položaj svetnika, se ne ocenjujejo,
razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali v zvezi
z napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni svet.
32. člen
Z oceno sodniške službe personalni svet ugotovi, da sodnik:
1. ne ustreza sodniški službi;
2. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
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3. izpolnjuje pogoje za napredovanje;
4. izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje.
33. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, mu
preneha sodniška tunkcija.
Oceno sodniške službe iz prejšnjega odstavka je treba pred
njenim učinkovanjem predložiti v potrditev sodnemu svetu.
34. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, ne more biti imenovan na višje sodniško mesto ali na
položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji plačilni razred,
dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
'
Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje oziroma
če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti v višji
plačilni razred oziroma imenuje na položaj svetnika.
Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje, lahko napreduje na višje sodniško mesto že po
prvem napredovanju v višji plačilni razred ne glede na
določbe 10. do 12. člena tega zakona, oziroma na položaj
svetnika višjega ali vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni razred, oziroma na položaj svetnika
okrajnega ali okrožnega sodišča v skladu z določbo tretjega
odstavka 27. člena tega zakona.
35. člen
Oceno sodniške službe izdela personalni svet okrožnega
sodišča za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško
službo v teh sodiščih, razen za predsednika in podpredsednika okrožnega sodišča.
Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe
za predsednike in podpredsednike okrožnih sodišč ter za
sodnike, ki opravljajo sodniško službo na višjih sodiščih,
razen za predsednika in podpredsednika tega sodišča.
Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške
službe za predsednike in podpredsednike višjih sodišč ter za
sodnike, ki opravljajo sodniško službo v tem sodišču.

Sodnik ne sme ovirati delovanja sodišča zaradi uveljavlja"!'
svojih pravic.
38. člen
Sodnik je dolžan ohraniti zase vse, kar je zvedel o stran^'!
njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru opravlja i
službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javn
nima dostopa.
Sodnik se ne sme vnaprej v javnosti izražati o Pravnfl[J
dejanskih vprašanjih, ki so predmet zadeve, o katerih s®
pravnomočno odločeno oziroma zadeve, v kateri je vloz
kakšno izredno pravno sredstvo.
39. člen
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v ^
z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati dan
drugih koristi v zvezi s sodnikovo službo njegov zakonec
drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo s5
nikom v skupnem gospodinjstvu.
40. člen
Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, P0*'^1
sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade, varun
vekovih pravic oziroma njegovega namestnika oziroma
j(1
novan za ministra, mu sodniška funkcija ter vse praV
dolžnosti iz sodniške službe mirujejo.
41. člen
Sodnik ne sme opravljati odvetniških ali notarskih P°s
oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnostime
Sodnik ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne s ^
član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske ^
ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavi
42. člen

36. člen

hi $
Sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki %j.
oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu s5 j
ške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju
službe ni nepristranski.

Oceno sodniškega dela pošlje personalni svet sodniku in
predsedniku sodišča pisno in zaupno.

Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicis^
raziskovalna ali druga podobna dela v pravni stroki, če 9
ni ovirano opravljanje sodniške službe.

Sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno ne strinja,
lahko ugovarja v roku osmih dni pri personalnem svetu neposredno višjega sodišča, ki lahko zahteva od pristojnega personalnega sveta ponovno izdelavo ocene z upoštevanjem mnenja personalnega sveta višjega sodišča.

Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka ali drugih del. ^
sodnik lahko opravlja poleg sodniške službe, sodnik h®
skleniti delovnega razmerja.

Personalni svet vrhovnega sodišča mora po ugovoru sodnika
oziroma predsednika tega sodišča ponovno obravnavati izdelano oceno in jo,
če večina članov meni, da je ugovor utemeljen, spremeniti.

43. člen

III. poglavje: SODNIŠKE DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST
SODNIŠKE FUNKCIJE
37. člen
Sodnik se mora vselej vesti tako, da varuje nepristranskost in
neodvisnost sojenja, sodniški ugled in samostojnost sodne
oblasti.
28

O sprejemu dela, ki ga sodnik lahko opravlja poleg
službe, mora sodnik predhodno pisno obvestiti pred®e° ^
sodišča, predsednik sodišča pa predsednika neposredno
jega sodišča.
Če predsednik sodišča meni, da gre za delo, ki ga sodnj^
določbah tega zakona ne sme opravljati, predlaga sod" i(1
svetu, da odloči o nezdružljivosti dela s sodniško funkcu
o tem obvesti sodnika.
Če sodni svet odloči, da je delo nezdružljivo s sod"1
funkcijo, ga sodniku prepove sprejeti.
poročev

' Poglavje: SODNIŠKE PRAVICE

- za predsednika višjega sodišča 10%;
- za predsednika vrhovnega sodišča 16%.

' oddelek: Sodniška plača in nadomestila

Podpredsednik sodišča oziroma namestnik predstojnika ima
enako plačo kot svetnik sodišča.

IV
1

44. člen
Sodnik ima pravico do plače, ki ustreza sodniškemu mestu
oziroma položaju, na katerega je imenovan.
Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, znotraj katerih so
določeni plačilni razredi, ki so izraženi v koeficientih.
V Prvi plačilni skupini so okrajni in okrožni sodniki ter svetniki
okrajnih sodišč.
Vs drugi plačilni skupini so svetniki okrožnih sodišč, višji
°dniki in svetniki višjih sodišč.
^ 'fetji plačilni skupini so vrhovni sodniki in svetniki vrhovna sodišča.
45. člen
Osnova
za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obraUr
®llst
* plače poslanca v skladu z zakonom o poslancih (Uradni
RS, št. 48/92).
46. člen
Sodniška
plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega
c|
ona pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča
a
* sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije
^nadaljnjem besedilu: sodniški dodatek), skupni znesek pa
Poveča za odstotek za delovno dobo.
Sodniški
dodatek znaša za sodnike iz prve plačilne skupine
iS2 ,r%, za sodnike iz druge plačilne skupine 35% in za sodnike
etje plačilne skupine 50%.
®°dniška plača se poveča za 0,5% za vsako začeto leto
oolovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za
*°dnice, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
■25% za vsako začeto leto nad 25 let.
Sodnikom,
ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, priPaeda poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih
^'afi
ie kot poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na
J in, ki je določen za zagotavljanje sredstev za dodatke
* delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, organom, ki
* financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
47. člen
potraj
posameznih
plačilnih
skupin se določijo naslednji
pl
Wilni razredi:
skupina
1,74
1,90
2,03
2,19
2,32
2,40
2,56
2,73
2,94

II. skupina

III. skupina

48. člen
Sodnik, ki je dodeljen na delo na vrhovno sodišče, se uvrsti
v prvi naslednji plačilni razred od dotedanjega, vendar najmanj v plačilni razred 5,8.
49. člen
Okrajni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 3,9 in je
lahko uvrščen največ v plačilni razred 6,6.
Okrožni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 5,3.
Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni
razred druge oziroma prvi plačilni razred tretje plačilne skupine, razen če sodni svet iz posebej utemeljenih razlogov
odloči, da se uvrsti v višji plačilni razred.
Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani,
kadar je kandidat pred izvolitvijo dalj časa opravljal odvetniški
ali notarski poklic ali funkcijo državnega tožilca ali drugo
pravno delo in si je s svojim delom pridobil visok strokovni
ugled.
50. člen
Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto, se uvrsti v plačilno skupino v skladu s 44. členom tega zakona in v plačilni
razred, ki je po vrsti naslednji večji od plačilnega razreda, ki
ga je imel sodnik na prejšnjem mestu.
Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v najvišji
plačilni razred v svoji plačilni skupini, razen svetnika okrožnega sodišča, ki se uvrsti v plačilni razred 7,6.
51. člen
Sodnika uvrsti v plačilni razred sodni svet. Če je uvrstitev
v plačilni razred povezana z imenovanjem na višje sodniško
mesto oziroma na položaj svetnika, je uvrstitev v plačilni
razred sestavni del odločbe o imenovanju. Uvrstitev v plačilni
razred se ne objavlja V Uradnem listu Republike Slovenije.
52. člen
Sodniška plača, določena po določbah tega poglavja, se
lahko zmanjša le na podlagi pravnomočne sodbe disciplinskega sodišča ali odločbe pristojnega organa za čas, ko je
sodnik začasno odstranjen iz sodniške službe ali je zoper
njega odrejen pripor.
53. člen

2,89
3,02
3,14
3.47

3,31
3,43
3,72

r
eradsednikom

oziroma predstojnikom sodišč se plača, dolo*a po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodeno funkcijo, ki znaša:
r. *a predstojnika okrajnega sodišča 9,5%, razen za predstoj*a okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 10%;
Za predsednika okrožnega sodišča 10%;

Sodnik ima pravico do nadomestila plače v višini plače za čas
letnega dopusta in izrednega plačanega dopusta in za prvih
trideset dni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
54. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, se uporabljajo za sodnike, če ni z zakonom
drugače določeno.
Sodniška služba se šteje v delovno dobo.

55. člen
Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil:
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,
3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja,
kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča
in nazaj,
6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
7. povračila stroškov za izobraževanje,
8. jubilejne nagrade,
9. odpravnine ob odhodu v pokoj.
56. člen
Sodnik ima pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi
potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja).
57. člen

Vrste službenih oblačil za sodnike na posameznih sodnih"1
mestih oziroma položajih in način nošenja predpiše minister
za pravosodje.
4. oddelek: Sodniško Izobraževanje
62. člen
Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljuj®!"
sodnikom za podiplomski študij prava ter za specialisti
študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposa^
Ijanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je pO"
zano s sodniškim delom.
Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobrai*
vanja, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, c
mora sodnik v času izobraževanja bivati zunaj svojega sta
nega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.
Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v proraču^0
Republike Slovenije v okviru sredstev ministrstva za pravos "
dje.
63. člen

Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjih dveh členov določi sodni svet na predlog ministra za pravosodje.

Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva *
pravosodje, ki zbere prijave in jih s svojim mnenjem posredi
sodnemu svetu.

2. oddelek: Dopusti

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede 6"a
letna razpoložljiva sredstva za štipendije dodelijo štipendij '

58. člen
Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do štirideset
delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih dni.
Sodnik ima pravico do izrednega plačanega dopusta do
sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi
osebnih razlogov.
Če sodnik kandidira za poslanca ali predsednika republike,
ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega
neplačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset
delovnih dni.
V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni
neplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi sodni svet.
59. člen
Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru,
kadar po razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah v času sodnih počitnic.
Izraba letnega dopusta se določi z letnim razporedom dela.
Sodnik lahko spremeni čas izrabe ob upoštevanju določbe
prvega odstavka tega člena in po vnaprejšnjem obvestilu
predsednika sodišča.
60. člen
Izredni dopust odobri predsednik sodišča, za predsednika
sodišča predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika vrhovnega sodišča predsednik sodnega sveta.

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister23
pravosodje.
Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodni'''
mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s pravico"
nadomestila plače v višini plače.
64. člen
Sodnik ima pravico do udeležbe v izobraževalnih oblikah,1)1
posvetovanjih ali na drugih srečanjih pravnih strokovnjak" •
V primerih iz prejšnjega odstavka ima sodnik pravico &
odsoten v času, ki je potreben za udeležbo, s pravico "8
nadomestila v višini plače in povračila stroškov po določ"
tega zakona.
O udeležbi sodnika odloči na podlagi prijav sodnikov Pr®
sednik sodišča, ki mora skrbeti, da se sodniki z določeni
pravnega področja enakomerno izmenjavajo v udeležbi »
braževalnih ali posvetovalnih oblik iz prvega odstavka tw
člena.
65. člen
Pravico do odsotnosti po določbi četrtega odstavka 63. 4'®^
tega zakona s pravico do nadomestila v višini plače inna
sodnik, ki se na svoje stroške izobražuje na podiploms*®c .
študiju prava ali v drugih oblikah usposabljanja po dolo
prvega odstavka 62. člena tega zakona.
5. oddelek: Premestitev sodnika In dodelitev sodnika d'°
gemu sodišču

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev izrednega
dopusta, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v roku
petih dni pritoži.O pritožbi odloči personalni svet.

66. člen
Sodnika ni dovoljeno premestiti na drugo sodišče ali na d®^
v drug organ brez njegove vnaprejšnje pismene privoli1* '
razen v primerih, ki jih določa ta zakon.

3. oddelek: Službeno oblačilo

Izjemoma je lahko sodnik premeščen na drugo sodišče Pr®Z
njegove privolitve:

61. člen
Sodniku pripada službeno oblačilo, to je sodniška toga.

1. če se odpravi sodišče, v katerem sodnik opravlja sodnih"
službo;
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poročevalk

2

če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela sodišča,
"katerem sodnik opravlja sodniško službo;
J- če se spremeni organizacija sodišč;
* v drugih primerih, ko zakon tako določa.
^ Primerih iz prejšnjega odstavka je treba sodniku zagotoviti
"iako
sodniško mesto in enak plačilni razred, ki ga je imel
f
Pdru
ed premestitvijo. Če to ni mogoče, se sodnika razporedi na
go sodniško mesto, ima pa pravico zadržati svoj prejšnji
s
s°dniški položaj kot naziv in svoj prejšnji plačilni razred, če
'a bila višja, in pravico do napredovanja, kot ga je imel pred
Premestitvijo.
67. člen
®r Premestitvi oziroma dodelitvi sodnika odloča sodni svet,
Wen v primeru disciplinske sodbe, ko sodni svet izvede
Premestitev sodnika.
68. člen
trajni
ali okrožni sodnik je lahko dodeljen na delo na
Vr
hovno sodišče.
0

dodelitvi odloča sodni svet na predlog predsednika vrhovna sodišča po pisni privolitvi sodnika.

V. poglavje: OSEBNA EVIDENCA SODNIKOV
72. člen
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo za pravosodje
vodiosebno evidenco sodnikov, ki zajema naslednje podatke:
1. osebne podatke,
2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika,
3. podatke o uspešnosti v času študija,
4. podatke o sodniškem pripravništvu,
5. ocene sodniškega dela,
6. evidenco napredovanj,
7. disciplinske sodbe.
Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu
rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju in znanju
tujih jezikov ter podatke o družinskem stanju.
Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6.
točke prvega odstavka tega člena.
Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po
določbi prvega odstavka tega člena vodi osebna evidenca, so
dolžni posredovati podatke ministrstvu za pravosodje, če
podatki niso javno dostopni.
73. člen

69. člen
S

°dnik je lahko največ za dobo šestih mesecev dodeljen
°Pravljati sodniško službo na drugo sodišče, če je to
Mrebno
zaradi izjemno povečanega obsega dela tega
s
°dišča ali zaradi drugih razlogov, ki so povzročili izreden
^ostanek v delu tega sodišča.
f Primerih
iz prejšnjega odstavka je višji sodnik lahko dode'®n opravljati službo na okrožno sodišče in okrožni sodnik na
okr
ajno sodišče.
«

Podatki iz 1., 5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena
se pošiljajo v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
»zaupno«, ki jo lahko odpre le pristojni delavec, ki je v ministrstvu za pravosodje pooblaščen za vodenje kadrovske evidence.
Podatki iz prejšnjega odstavka se pošljejo sodnemu svetu na
njegovo zahtevo na način, ki je določen v prejšnjem odstavku,
s tem da se ovojnica odpre med zasedanjem sodnega sveta,
po končani obravnavi pa zapečati in vrne ministrstvu za pravosodje.

^asna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško
Plačo.
^ začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog
^edsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.
70. člen
S°dnik
je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnh
' nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let.
hodnik
Iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati
na
ci *iv sodnik, vendar hkrati ne more opravljati sodniške funkie in mu vse druge pravice in obveznosti iz sodniške službe
Mirujejo.
Sodniku
iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj
'akžna plača kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško
s|
užb0, varovane pa so tudi vse njegove pravice do napredoy
anj na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji
p a
'ačilni razred po izteku dela v ministrstvu.
dodelitvi odloči sodni svet na predlog ministra za pravosopo sodnikovi pisni privolitvi.
71. člen
S

°dnik je lahko dodeljen v strokovno službo sodnega sveta
Največ za pet let.
Sodnik
iz prejšnjega odstavka je lahko v času dela v strokovni
s|
Uibi v celoti ali deloma oproščen opravljanja sodniške
5l
užbe.
0
s

dodelitvi in oprostitvi opravljanja sodniške službe odloči
°dni svet po sodnikovi pisni privolitvi.

Poročevalec
L

VI. poglavje: PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE IN
RAZREŠITEV SODNIKA
1. oddelek: Prenehanje todnlike funkcije
74. člen
Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu:
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;
4 če se odpove sodniški službi;
5 če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da
nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem sodišču;
6 če sodnik sprejeme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali
sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (41. člen, tretji
odstavek 42. člena in tretji odstavek 43. člena);
7. če iz ocene njegove službe izhaja, da ne ustreza sodniški
službi (33. člen).
Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil
z iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5.
točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela sodišča,
razlog iz 7. točke pa z dnem, ko sodni svet potrdi drugo
oceno.
Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka tega
člena preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove odpovedi v državni zbor, iz razloga po 6. točki pa z dnem nastopa
funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s sodniško funkcijo.
~~
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75. člen
S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki
prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do
predčasne upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih za predčasno upokojitev določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
76. člen
O nastopu razlogov iz prvega odstavka 74. člena tega zakona
obvesti predsednik sodišča sodni svet, ki izda ugotovitveno
odločbo o prenehanju sodniške funkcije.
2. oddelek: Razrešitev sodnika
77. člen
Če sodnik naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo sodniške
funkcije, mora sodišče pravnomočno obsodilno sodbo poslati
sodnemu svetu.
Sodni svet je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan brez
odlašanja obvestiti državni zbor, ki sodnika razreši.
78. člen
Če je sodnik obsojen zaradi storjenega kaznivega dejanja na
zaporno kazen, mora sodišče pravnomočno sodbo poslati
sodnemu svetu.
Sodni svet v primeru obsodbe, daljše od šestih mesecev,
predlaga državnemu zboru, da sodnika razreši, v ostalih pa
o tem le obvesti državni zbor.
Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno
kazen, ki je krajša od šestih mesecev ali na neprostostno
kazen, predlaga sodni svet državnemu zboru, da sodnika
razreši, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje sodniške funkcije.
79. člen
Oseba, ki ji je prenehala sodniška funkcija iz razloga 7. točke
prvega odstavka 74. člena tega zakona, oziroma oseba, ki je
bila razrešena po določbah tega zakona, ne more kandidirati
za izvolitev v sodniško funkcijo.

1. premestitev na drugo sodišče;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Premestitev na drugo sodišče se lahko izreče za čas od šes"11
mesecev do treh let.
Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do en«9'
leta.
83. člen
Če je sodnik kršil ustavo ali huje kršil zakon, pa državni
sodnika na predlog sodnega sveta ne razreši (78. člen), ob*
plinsko sodišče sodniku izreče eno od disciplinskih sanKCJ
prvega odstavka prejšnjega člena.
Če disciplinsko sodišče ugotovi, da je sodnik kršil sodr^
dolžnosti ali neredno opravljal sodniško službo, mu lnS j#
odvisno od teže disciplinske kršitve, eno od discip'
sankcij iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za lažjo discipl'11^
kršitev in če sodnik pred tem ni bil disciplinsko kaznovan,
sodišče lahko namesto disciplinske sankcije izreče ukor.
84. člen
Disciplinska sankcija premestitve se lahko nanaša na so- ^
za eno stopnjo nižjega položaja ali na sodišče enakega P
žaja v drugem kraju.
... do
V primeru iz prejšnjega odstavka sodnik nima Pr®v,c0jrlij
povrnitve stroškov, ki so s tem povezani s premestitvijo v
kraj.
Te sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku.
85. člen
Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti,
pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem l0tu
2. oddelek: Disciplinski organi

VII. poglavje: DISCIPLINSKI POSTOPKI IN ZAČASNA
ODSTRANITEV IZ SODNIŠKE SLUŽBE
1. oddelek: Disciplinska odgovornost in disciplinske kazni
80. člen
Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika ima pravico
zahtevati predsednik sodišča. Na podlagi zahteve predsednika sodišča je disciplinski tožilec dolžan sprožiti disciplinski
postopek.

88. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji
sodišče, ki ga sestavlja vrhovni sodnik kot pn
sodišča, dva višja sodnika ter okrajni in okrožni sodnik
<r
Sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni ilT
v senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z en
kefr
položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v discipl'nS
postopku.
87. člen

Minister za pravosodje lahko vloži pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, če pri izvrševanju pristojnosti službenega nadzora odkrije kršitve, zaradi katerih je mogoče začeti
disciplinski postopek zoper sodnika.

O pritožbah zoper sodbe disciplinskega sodišča prve
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sest
sedem sodnikov vrhovnega sodišča.

81. člen

Disciplinsko sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v P
mezni zadevi v senatu petih sodnikov.

Disciplinski postopek se uvede zoper sodnika, ki je obtožen,
da krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško
službo.
82. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
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88. člen
bf'
Sestavo disciplinskega sodišča prve stopnje določi50o 0
seja vrhovnega sodišča na predlog sodnega sveta,
f#jdisciplinskega sodišča druge stopnje pa občna seja na P
log predsednika vrhovnega sodišča.
poroćevtleC

Ustava disciplinskega sodišča se določi za čas dveh let.
89. člen
funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči
Pravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni sodnik.
3- oddelek: Disciplinski postopek
Kn,., or

90- člen
»!?
nima ta zakon posebnih določb, se v disciplinskem
Postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem
Postopku.
91. člen
j^ciplinski
postopek do pravnomočnosti sodne odločbe ni
en
',
, razen če obtoženi sodnik izključitvi javnosti izrecno
na
sprotuje.
92. člen
9 6Uvedbi

preiskave zoper sodnika odloča senat disciplin3a sodišča prve stopnje.

Če se postopek pred kazenskim sodiščem konča tako, da ni
podlage za razrešitev sodnika po tem zakonu, suspenz
z dnem izdaje odločbe, s katero se konča postopek na prvi
stopnji, preneha, z dnem pravnomočnosti take odločbe pa se
odpravi skupaj z vsemi njegovimi posledicami.
98. člen
V času suspenza prejema sodnik nadomestilo plače, ki je
enako polovici plače, ki bi jo prejemal sodnik, če bi delal.
99. člen
Kadar je za začetek kazenskega postopka zoper sodnika
potrebno dovoljenje državnega zbora, mora organ, ki je pristojen zahtevati dovoljenje, o vložitvi zahteve za dovoljenje
obvestiti sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.
Kadar je za odreditev pripora zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega zbora, mora preiskovalni sodnik pred odreditvijo pripora zaprositi državni zbor za dovoljenje. Državni zbor
odloči o dovoljenju po pridobitvi mnenja sodnega sveta.
100. člen

SfKavo opravlja sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi
šlepom senat sodišča iz prejšnjega odstavka.

Sodišče, ki odredi pripor zoper sodnika, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika sodišča, v katerem opravlja sodnik sodniško službo, sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.

93. člen
|y
disci linsko
pL
P
sodišče
zoper
sodnika,
jo
,s|]e sodniku,
ki ima prejme
pravico obtožbo
ugovarjati
zoper
obtožbo
p"*no ali ustno na zapisnik v roku osem dni po njenem

Sodnik, ki je v priporu, ima pravico do nadomestila plače
v enaki višini kot sodnik, ki je v suspenzu, če preživlja družino,
sicer pa le v višini ene tretjine plače.

VIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen
^Pisnikar v disciplinskem postopku je sodnik.
^Pisnikarja določi predsednik disciplinskega sodišča.
°ddelek: Začasna odstranitev iz sodniike službe
J .B
95. člen
|, ' zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi utemesuma storitve kaznivega dejanja z zlorabo sodniške
' mora predsednik vrhovnega sodišča sodniku izreči
dii U:
odstranitev iz sodniške službe (v nadaljnjem besesuspenz).
6 Z0 er

P sodnika
uvedenpo
kazenski
postopekinzaradi
kaznijo dejanja,
ki se preganja
uradni dolžnosti
za katero
je
s 9°če izreči kazen zapora več kot dve leti, zaradi katere je
lahko razrešen, predsednik vrhovnega sodišča lahko
suspenz.
JjJKPenzu predsednika vrhovnega sodišča iz sodniške
v primerih iz prejšnjih odstavkov odloči sodni svet.
96. člen

101. člen
Sodniki, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo sodniško
funkcijo na rednih sodiščih in sodiščih združenega dela,
imajo pravico pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za sodniško lunkcijo, ki jo zasedajo, za izvolitev v sodniško funkcijo po določbah tega zakona. Kandidaturo prijavijo ministrstvu za pravosodje.
V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik
odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo sodniško
mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo za pravosodje
razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature sodnika,
ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah tega
zakona zahtevajo za prijavo na prosto sodniško mesto.
Sodniku iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji mandat z dnem, ko državni zbor izvoli sodnika na podlagi razpisnega postopka iz prejšnjega odstavka. Sodnik iz prvega
odstavka tega člena, ki ni bil izvoljen v trajno sodniško funkcijo, ima pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za
sodnike, ki niso bili ponovno izvoljeni.
Pravica iz prvega in tretjega odstavka tega člena gre tudi
sodnikom, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo
predsednika sodišča, s tem da prijavijo kandidaturo za izvolitev v sodniško funkcijo po določbah tega zakona.

r

Sort® odločitev o suspenzu, ki mora biti obrazložena, se
Sortar,i svet,
'^ko
pritoži v petnajstih
od prejema
odločbe
na
predsednik
vrhovnegadneh
sodišča
pa na državni
zbor.
r

''°žba ne zadrži izvršitve odločbe.
97. člen

(j^Penz traja do dokončne odločitve pristojnega organa
Rešitvi sodnika.
fto

'o čevalec

102. člen
Sodniki, ki ne kandidirajo za izvolitev s trajnim mandatom, ali
ki vanj še niso bili izvoljeni in dopolnijo petintrideset let
(moški) oziroma trideset let (ženske) pokojninske dobe, lahko
uveljavljajo pravico do pokojnine s polno pokojninsko dobo,
ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev pokojnine po
splošnih predpisih.
Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in
33

po tem zakonu se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
103. člen
Prosta sodniška mesta sodnikov iz tretjega odstavka 8. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št 33/91) in sodnikov, ki po določbi prvega in
drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega zakona nadaljujejo mandat, se razpišejo pet mesecev pred iztekom mandata sodnikov.
104. člen
Za sodnike iz prvega odstavka 101. člena tega zakona in
prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano prosto
sodniško mesto, zahteva sodni svet izdelavo ocene sodniškega dela. Ocena sodniškega dela je sestavni del prijave
sodnika.

Okrajni sodniki, ki so pred izvolitvijo za sodnika po določbi
tega zakona najmanj petnajst let opravljali sodniško funkcijo,
pridobijo hkrati z izvolitvijo pravico do naziva svetnika oKW
nega sodišča in uvrstitve v ustrezni plačilni razred.
107. člen
Za sodnike, ki nadaljujejo funkcijo v smislu 8. člena ustavne!!'
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, veljajo g'®"®
dolžnosti in pravic določbe tega zakona, razen določb petefle
oddelka IV. poglavja tega zakona ter določb prvega do tr ^
jega oddelka VII. poglavja tega zakona. Po izteku manda'
imajo, če niso izvoljeni v sodniško funkcijo po določbah tej)
zakona, pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za soc
nike, ki niso bili ponovno izvoljeni.

Sodišča iz prejšnjega odstavka morajo predložiti sodnemu
svetu oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve.

Sodnika iz prejšnjega odstavka uvrsti sodni svet v p'a"^
razred, ki ustreza dosedanji dolžini opravljanja sodniške fun*
cije na sodišču, na katerem nadaljuje delo, ob smiselni up
rabi določb tega zakona o napredovanju sodnika in ob UP
števanju razvrstitve po določbi 124. člena zakona o sodiSfiln'
Pri sodnikih temeljnih sodišč iz prvega odstavka tega ravi
č|e.naol',ki
se razporedijo na okrajna in okrožna sodišča, se P n' eJa
šteje za uvrstitev v plačilni razred po določbi prejS j 9
odstavka čas prvih štirih let opravljanja sodniške funkcUj^
sodnika temeljnega sodišča za čas opravljanja službe ° L
nega sodnika, čas, ki presega štiri leta, pa za čas opravlja"'
sodniške službe okrožnega sodnika.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pristojnost in organizacijo
delovnih in socialnih sodišč, izdela oceno sodniškega dela za
sodnike Sodišča združenega dela Republike Slovenije to
sodišče na občni seji.

Za sodnike iz prvega odstavka tega člena se, razen v Prin?.®||J
iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, upofBb'r'
določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na razreši'®
sodnika.

Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena sodniškega
dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo pristojna
višja sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno sodišče, za'
sodnike vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni seji. Strokovni oceni, ki se izdela po kriterijih iz 29. člena tega zakona,
je treba priložiti poročila o opravljenih inštruktažnih pregledih, ki so jih opravila pristojna sodišča in se nanašajo na delo
sodnika.

108. člen

105. člen
Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je
izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih in opravljanje javnotožilske funkcije, funkcije sodnika za
prekrške ter delo višjih strokovnih sodelavcev.
Pogoj iz 4. točke 8. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor je
pred 25.6.1991 pridobil strokovni naslov diplomirani pravnik
v kateri od republik bivše SFRJ.
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, se
šteje, da izpolnjuje pogoj iz 5. točke 8. člena tega zakona,
kdor ima opravljen pravosodni izpit ali kak drug izpit, ki je po
zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.
106. člen
Pravice po tem zakonu se zagotavljajo sodnikom, ki so sodniško funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega zakona, in ki so
izvoljeni za sodnike po določbah tega zakona, z dnem
nastopa sodniške službe, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Z dnem uveljavitve tega zakona se za sodnike preneha up®
rabljati določba 36. člena zakona o poslancih (Uradni list H
št. 48/92).
109. člen
Določbe tega zakona o plačah sodnikov se pričnejo usPor^0
Ijati s 1. julijem 1994, za sodnike, ki pred tem dnem na toP',
sodniško službo po določbah tega zakona, pa z dnem, d0
čenim v prvem odstavku 106. člena tega zakona.
Z datumom iz prejšnjega odstavka se za sodnike Pren^!jh
uporabljati zakon o sodniških plačah in drugih prejem"
(Uradni list RS, št. 10/93).
110. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem l'stU
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na februarski seji sprejel
predlog zakona o sodniški službi v drugi obravnavi in predlagatelju naročil da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo. Predlagatelj je v besedilo vključil vse amandmaje, ki so
bili sprejeti v drugi obravnavi.
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Vlada Republike Slovenije ob tem vlaga amandmaje k P°
meznim členom predloga zakona, ki so v glavnem redakcij'
in uskladitvene narave, kot sledi:

poročevBl*c

VI.

i) Amandmaji Vlade Republike Slovenije
"drugem odstavku 10. člena se črtajo besede »sodnika za
Prekrške ali«.
Obrazložitev:
Ker je amandmaja, ki je bil v drugi obravnavi sprejet k temu
"enu, vsebinsko zajet v amandmaju, ki je vključen v besedilo
drugega odstavka 13. člena, je treba v 10. členu to ureditev
'lati, saj isti kategoriji funkcionarjev ni mogoče dajati dveh
različnih pravnih položajev.
II.
V drugem odstavku 11. člena se črtajo besede »sodnika za
Prekrške ali«.
Obrazložitev:
Obrazložitev je enaka kot pri prejšnjem amandmaju.

V drugem odstavku 50. člena se številka »7,6« nadomesti
s številko »3,14«.
Obrazložitev:
Amandmaji IV., V. in VI. so potrebni zaradi uskladitve
z amandmajema, ki sta bila v drugi obravnavi sprejeta k 45. in
46. členu.
VII.
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če je
sodnik obsojen na zaporno kazen, ki je daljša od šestih
mesecev, predlaga sodni svet državnemu zboru, da sodnika
razreši, o ostalih sodbah, s katerimi je sodnik obsojen za
kaznivo dejanje, pa sodni svet le obvesti državni zbor.«
Obrazložitev:
Amandma je redakcijski.
VIII.

III.
^45. členu se črta besedilo »v skladu z zakonom o poslancih
(Uradni list RS, št. 48/92)«.
Obrazložitev:
("o mnenju predlagatelja je nomotehnično primerneje, da se
*akonodajalec v zakonski določbi zaradi načela abstraktnosti
'*ogne citiranju zakonov tam, kjer to ni potrebno in v tem
'tenu ni potrebno, ker je pravna norma, ki odkazuje na drugo
Ureditev popolnoma jasna.
IV.
V 48. členu se številka »5,8« nadomesti s številko »2,40«.
V.
^ prvem odstavku 49. člena se številka »3,9« nadomesti s številko »1,74«, številka »6,6« pa s številko »2,73«.
^ drugem odstavku se številka »5,3« nadomesti s številko
»2,19«.

V prvem odstavku 101. člena se besede »funkcijo, ki jo«
nadomestijo z besedami »mesto, ki ga«.
Obrazložitev:
Amandma je potreben glede na amandma, ki je bil sprejet
v drugi obravnavi, saj ne gre za funkcijo (sodniško), ampak
gre za sodniško mesto, kar zakon v sistemskem delu jasno
ločuje med seboj.
IX.
V prvem odstavku 102. člena se besedilo »Sodniki, ki ne
kandidirajo za izvolitev s trajnim mandatom, ali ki vanj še niso
bili izvoljeni in« nadomesti z besedilom »Sodniki iz prvega
odstavka prejšnjega člena, ki ne kandidirajo za izvolitev
v trajno sodniško funkcijo in do 1. januarja 1995«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijski.

"Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega odvzema prostosti?«

Ponovno objavljamo besedilo prof. dr. Ljuba Bavcona »Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega odvzema prostosti?«, ki je bil objavljen kot
dodatek k predlogu kazenskega zakonika Republike Slovenije. Ta je bil objavljen v Poročevalcu
št. 8, 22. februarja 1994.
Napake, ki jih žal nismo opazili, so nastale pri
prenosu teksta iz enega računalniškega sistema
v drug sistem.
Avtorju, prof. dr. Ljubu Bavconu, se vljudno opravičujemo.
Krnalu bo preteklo dvajset let odkar sem v Naših razgledih (št.
24/1975, str. 12), naslovil na tedanjo politično elito vprašanje:
"Ali bi Slovenija zmogla brez smrtne kazni?« Zdaj moram novi
slovenski
politični eliti nasloviti vprašnje, kakor je oblikovano
v
naslovu tega prispevka. Tedaj, pred skoraj dvajsetimi leti
Sem med drugimi argumenti za odpravo smrtne kazni iz
slovenskega kazenskega zakona, navedel tudi dejstvo, da je
bila v Sloveniji poslednja smrtna kazen izrečena in izvršena
leta 1957. Vse od tedaj, se pravi skoraj štirideset let, je Slovenija zmogla brez smrtne kazni in brez kazni dosmrtnega
odvzema prostosti, čeprav ni mogoče reči, da se niso zgodila
poročevalec

tudi huda in zelo huda kazniva dejanja. Vprašanje, ali bi
Slovenija zmogla tudi v prihodnje brez dosmrtnega odvzema
prostosti, se mi torej zdi utemeljeno.
Še posebej je to vprašanje utemeljeno zato, ker je Slovenija
po osamosvojitvi prvič v zgodovini slovenskega naroda dobila
priložnost za celovito avtonomno ureditev svoje kazenske
zakonodaje. Ta zakonodaja in še zlasti njena uporaba, pa sta
izraz temeljnih civilizacijskih in kulturnih vrednostnih usmeritev, ki v kakšni državi prevladujejo. Morda si smem privoščiti
domnevo, da v Sloveniji od leta 1957 ni bilo ne smrtne kazni,
ne zahtev po uvedbi dosmrtnega odvzema prostosti zato, ker
se ti dve kazni upirata civilizacijskim in kulturnim standardom, ki so na Slovenskem dominantni. Morda pa se tudi
motim, toda vprašanje o morebitni uvedbi nove, od leta 1960
dalje, pri nas neznane kazni, je vsekakor vredno temeljitega
premisleka. Kazensko pravo je namreč stvaritev človeške civilizacije in kulture, njegovo poslanstvo ni samo zatiranje kriminalitete, marveč je v demokratični pravni državi v prvi vrsti
omejitev spontanega maščevanja in povračilnosti, je varstvo
človekovih pravic in drugih njegovih dobrin pred neupravičenim in samovoljnim nasiljem močnejšega posameznika ali
države.
Spričo tega je morala strokovna delovna skupina, ki je pripravljala delovni osnutek za novi slovenski kazenski zakonik,
med drugim pretehtati tudi kakšno kazen naj predlaga kot
najvišjo za najhujša kazniva dejanja. V razpravi so bile tri
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možnosti in sicer: dosmrtni odvzem prostosti, zapor tridesetih
let ali zapor dvajsetih let. Brez dolgih omahovanj je odpadla
zamisel o uvedbi dosmrtnega odvzema prostosti. Nihče od
članov delovne skupine se ni ogreval za to kazen, čeprav smo
seveda vsi vedeli, da je v Evropi kar precej držav, ki so
v zadnjih desetletjih nadomestile smrtno kazen s to kaznijo,
ali pa jo poznajo že prej. Več časa smo potrebovali za odločitev ali ne bi nemara kazalo predložiti zapor tridesetih let kot
najhušo kazen. Ta zamisel je imela več zagovornikov in tudi
nekaj dobrih argumentov. Med njimi velja omeniti, da bi
predpis takšne kazni omogočil razločevanje med takoimenovanimi splošnimi kaznivimi dejanji in najhujšimi, kakršna so
genocid in vojna hudodelstva. Poleg tega bi s tako predpisano najhujšo kaznijo omogočili več »prostora« za vrednostno razvrščanje hudih in najhujših kaznivih dejanj že
v kazenskem zakoniku in za odmero kazni za huda kazniva
dejanja v steku v sodni praksi. Toda delovna skupina se je na
koncu vendarle večinsko odločila za dvajset let kot izjemno
kazen za najhujša kazniva dejanja ob siceršnji splošni zgornji
meji petnajstih let zapora. Za takšno odločitev je bilo veliko
argumentov, čeprav smo v obrazložitev napisali samo enega,
ki se glasi: »Glede na to, da se Slovenija že od leta 1957 dalje
uvršča med abolicionistične države in da je vse doslej zadoščala kazen dvajsetih let zapora tudi za najhujša kazniva dejanja, ni razlogov za kakšno zvišanje izjemne kazni zapora
dvajsetih let.«
Odločitev o tem, kakšna naj bo najhujša predpisana kazen
v kazenskem zakoniku je seveda v pristojnosti parlamenta in
če bi bila dilema dvajset ali trideset let, se ne bi javno oglasil,
ne glede na moje osebno stališče. Toda dilema ni količinska,
marveč je kakovostna in to opravičuje pisanje. Med smrtno
kaznijo in dosmrtnim odvzemom prostosti je namreč ena
sama razlika. Smrtna kazen ni popravljiva, dosmrtni odvzem
prostosti pa dopušča popravo eventuelne sodne zmote. Vsi
drugi argumenti zoper smrtno kazen pa veljajo tudi za
dosmrtni odvzem prostosti. Izvršitev smrtne kazni je totalna
destrukcija človeškega življenja, dosmrtni odvzem prostosti je
»umiranje na obroke« in v končnem rezultatu človekova osebnostna, državljanska in psihična smrt ob živem telesu. Zato je
ta kazen prav tako, če ne celo bolj nečlovečna kot je smrtna
kazen. Človek, ki preživi v zaporu deset let in več, postaja
s pretekom časa vse hujša fizična in psihična razvalina in tudi
če po desetletju ali dveh doživi pogojni odpust ali pomilostitev, se v normalno življenje na prostosti ne more več vključiti.
O posledicah dolgotrajnega odvzema prostosti se lahko
vsakdo prepriča iz bogate strokovne literature, ki je na voljo
v knjižnici Inštituta za kriminologijo.
Spričo tega je dosmrtni odvzem prostosti v nasprotju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ki ga je kot pravir
vseh človekovih pravic in svoboščin, razglasila že Splošna
deklaracija OZN o človekovih pravicah iz leta 1948. Ta kazen
je nadalje iracionalna, saj ne more nikogar ne poboljšati, ne
resocializirati, ne rehabilitirati. Edina utemeljitev za takšno
kazen je iracionalno, maščevalno povračilo z zlom za zlo, ki
ga je v antiki zavračal že Platon. V dobi razsvetljenstva ga je
zavračal tudi Beccaria, ko je med pogoji za legitimnost kazni
navedel tudi njeno deljivost, kar omogoča prilagoditev kazni
teži kaznivega dejanja in storilčevi krivdi.
Odkar je kazen v zgodovini sploh nastala in postala predmet
človekovih razmišljanj, so največji duhovi človeštva zavračali
mučenje človeka in povzročanje trpljenja kot cilj ali smisel
kazni. Seveda so pretekla tisočletja preden se je ta humanistična miselnost vsaj praviloma uveljavila kot vrednostna orientacija civiliziranih držav. Zato sta po drugi svetovni vojni
nastali dve mednarodni konvenciji o prepovedi mučenja in
nečlovečnega ravnanja ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ena v okviru OZN in druga v okviru Sveta Evrope, obe pa
po svojem smislu in namenu jemljeta dosmrtnemu odvzemu
prostosti vsako legitimnost. Slovenija je priznala Konvencijo
OZN o prepovedi mučenja in je bistvo njenih določb povzela
v ustavo. Menim, da bi bila uvedba dosmrtnega odvzema
prostosti v nasprotju z 18. in 20. členom ustave Republike
Slovenije.
Kazen dosmrtnega odvzema prostosti poznajo, kot že rečeno,
kar številne evropske države, toda treba je obenem povedati,
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da jo malo kdaj uporabijo in da je predmet številnih, zelo
ostrih kritik, ki jih nanjo naslavljajo strokovnjaki s področ'l
kazenskega prava, kriminologije, penologije, psihologije, psihiatrije in nikakor ne nazadnje tudi misleci iz drugih področjih, od filozofije do lepe književnosti.
V ozadju zahtev za uvedbo dosmrtnega odvzema prostosti je
precej splošno, a zmotno prepričanje, da imajo hude v zakonu3
predpisane kazni neposredni preventivni učinek (general"
prevencija). To iracionalno, na strahu pred kriminalom jn "a
agresivnosti utemeljeno prepričanje, spodbijajo skoraj vs?
empirične raziskave. Tako kot za smrtno kazen velja tudi za
dosmrtni odvzem prostosti, da ne njuna uvedba, ne njuna
odprava ne vplivata na gibanje števila tistih kaznivih dejanj, #
katera sta predpisani. Motivi, ki človeka vodijo k stori"
kakega hudega kaznivega dejanja so veliko preveč zapl0t®na
in tudi težko prepoznavni, da bi lahko verjeli v domnevo, "
v kazenskem zakoniku predpisana kazen deluje kot protimO'
tiv. Feuerbachova teorija o visoki predpisani kazni kot Pr0;^
motivu motivom, ki posameznika vodijo v zločin, stara zdaj'®
skoraj dvesto let, je bila vsaj v teoriji definitivno ovržena "
pred sto leti.
Načelo o sorazmernosti med deliktom in kaznijo je seveda za
demokratično družbo bistvenega pomena, a odkar je
s talionskim načelom vzpostavljeno, ga v kazenskem pravu i"
v civilizirani kriminalni politiki razumemo kot omejitev navzgor, se pravi, kot omejitev nerazumnih in nečlovečno strogi"
kazni.
Iz na hitro pregledane tuje kazenske zakonodaje je razvid"0'
da je dosmrtni zapor v evropskih državah največkrat poveza"
z možnostjo pogojnega odpusta po preteku najmanj petna)z
ali dvajset let, če seveda obsojenec dobi ugodno progn° "
o prihodnjem vedenju. Podatki za ZR Nemčijo kažejo, dflJ?
kakih 12% obsojencev na to kazen pogojno odpuščenih a
pomiloščenih že po desetih letih, praktično vsi drugi pa P? fl
letih, le izjemoma kakšen po 20 letih. Toda ti podatki n»
govorijo za, marveč proti tej kazni. Če so namreč vsi ali vsa)
velika večina obsojencev tako ali drugače odpuščeni s presoj
janja kazni, potem, ko prestanejo od 15 do 20 leta zapor8'
potem je predpis dosmrtne kazni nesmiseln, saj zadostul
dvajset let kot najhujša kazen, ob določitvi najkrajšega Časa.
ki ga obsojenec mora prestati v zaporu, pred eventualn|n
pogojnim odpustom.
Poseben problem pa so tisti obsojenci na dosmrtno kazen, , J®
jih tudi po preteku petnajstih in več let ni mogoče odpus'
zaradi resne in neposredne nevarnosti, da bodo znova sra"?re
kakšno hudo kaznivo dejanje. Iz tuje pa tudi iz domače P ^|
izhaja, da takšni primeri sicer niso izključeni, so pa zelo red*;
To dejstvo sicer nič ne zmanjša zagate, ki jo je treba v p°5®
meznem primeru razrešiti v skladu z veljavnim pravom, v®
dar pa to ne omaje pravila, po katerem ni mogoče s posarn®if)
nimi izjemnimi primeri utemeljevati splošnih zakons*'
določb. V ZR Nemčiji si v takšnih posameznih primerih P0"81 ,j
gajo z oddajo obsojenca v psihiatrično bolnišnico (par. 63),
v poseben zavod za varstveno nadzorstvo (par. 66). Not®"
podcenjevati praktičnih težav, ki jih povzroča kakšen Prar .
izjemen primer, in ki se na Slovenskem pojavi približno en* _
na deset let. Ne morem dvomiti o tem, da je mogoče tudi1
takšne primere najti s pravom skladen izhod.
Javnega in argumentiranega odgovora na, pred skoraj dva)5^
tirni leti postavljeno vprašanje nisem dobil, če seveda z
odgovor ne štejem dejstva, da je smrtna kazen v KZ °
Slovenije takrat ostala, čeprav samo za kvalificiran um®'j
Zvedel pa sem, da je bil »argument« za ohranitev smrtne kaZ j
ta, da se slovenski kazenski zakon ne sme preveč razločiva
od kazenske zakonodaje federacije in drugih republik. Od9 ,
vora na moje vprašanje tudi zdaj ne pričakujem v
.
drugačni obliki kot bo pač takšna ali drugačna določba o naj
a
hujši kazni v kazenskem zakoniku Republike Slovenije. Up
samo, da se ne bo kdo skliceval na Evropo, na to, da 5®
Slovenija ne sme preveč razločevati od evropskih držav, k'
poznajo dosmrtni odvzem prostosti.
Ljubljana, 25. oktober 1993
Prof. dr. Ljubo Bavc°
poročevalk

Predlog zakona o DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH - EPA 76
- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. marca 1994 je
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH,

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 tretjo obravnavo na podlagi sklepa
18. seje Državnega zboga Republike Slovenije z dne 23/21994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v marcu 1994.

- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,

Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona
o delovnih in socialnih scdiščih.

- Jadranka SOVDAT, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih
5. člen

'■ SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
zakon ureja pristojnost in organizacijo delovnih in socialn
'h sodišč ter pravila postopka, po katerih ta sodišča obravnavo in odločajo v delovnih sporih in sporih s področij socialne varnosti.
2. člen
plovna
in socialna sodišča so pristojna za odločanje v indiviđu
Poalnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih
določbah tega zakona.
3. člen
odločanje v sporih iz prejšnjega člena so na prvi stopnji
Pfistojna delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje.
® Pritožbah zoper odločbe sodišč iz prejšnjega odstavka
°dloča višje delovno in socialno sodišče.
® reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti zoper odločbe
?®'ovnih in socialnih sodišč odloča Vrhovno sodišče Repu°'ike Slovenije.

Socialno sodišče je pristojno odločati v sporih z naslednjih
področij socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: socialni
spori):
1. pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
- v sporih o pravici do in iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja;
- v sporih iz postopka za ugotavljanje delovnih mest, na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem;
- v sporih o vključevanju v prostovoljno zavarovanje in sporih
o izvrševanju pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje;
- v sporih iz priznanja in dokupa zavarovalne dobe;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje;
2. zdravstvenega zavarovanja:
- v sporih o pravici do in iz zdravstvenega zavarovanja;
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno
zavarovanje;
3. zavarovanja za primer brezposelnosti:
- v sporih o pravici do in iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zavarovanje za
primer brezposelnosti;
- v sporu o vrnitvi sredstev, izplačanih iz naslova zavarovanja
za primer brezposelnosti;
4. družinskih in socialnih prejemkov.
Socialno sodišče je na področjih iz prejšnjega odstavka pristojno tudi za spore o odgovornosti za škodo, ki jo zavod
povzroči zavarovancu, oziroma za škodo, ki je povzročena
zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem.

"• PRISTOJNOST
4. člen
plovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih individual^ih delovnih sporih:
■ o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja;
^ o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem
^sd delavcem in delodajalcem, razen v odškodninskih sporih
*a poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
• v zvezi s pravicami, ki izvirajo iz industrijske lastnine,
kovačij
in avtorskih del, ustvarjenimi v delovnem razmerju;
4
^ pogodb o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih
del;
med organizacijo oziroma delodajalcem in učencem ali
študentom v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali
Počasnim
opravljanjem dela;
• v zvezi z opravljanjem volonterskoga pripravništva,
• za katere tako določa zakon.
Poročevalec

6. člen
Delovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih kolektivnih
delovnih sporih:
1. med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami
kolektivne pogodbe in drugimi osebami o obstoju ali neobstoju kolektivne pogodbe in o njenem izvrševanju;
2. glede pristojnosti za kolektivno pogajanje;
3. o medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in skladnosti
kolektivnih pogodb z zakonom;
4. o zakonitosti stavke;
5. ki izvirajo iz zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju
in se nanašajo na kršitve zakona s strani sveta delavcev, na
spore med vodstvom in svetom delavcev, na izvolitve delavskih zaupnikov, članov sveta delavcev in nadzornega sveta, če
ni z zakonom drugače določeno;
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6. o pristojnostih, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi
razmerji;
7. v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata;
8. za katere zakon tako določa.
Iti. ORGANIZACIJA IN SESTAVA SODIŠČ
7. člen
V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialna sodišča
prve stopnje:
1. Delovno sodišče v Celju s sedežem v Celju;
2. Delovno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru;
3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani;
4. Delovno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
Sodišče iz prve točke prejšnjega odstavka se ustanovi za
območje sodnega okrožja Celje.
Sodišče iz druge točke prvega odstavka tega člena se ustanovi za območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica.
Sodišče iz tretje točke prvega odstavka tega člena se ustanovi
za sojenje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij Kranj,
Ljubljana in Novo mesto, za sojenje v socialnih sporih pa za
območje Republike Slovenije.
Sodišče iz četrte točke prvega odstavka tega člena se ustanovi za območje sodnih okrožij Maribor in Murska Sobota.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je Delovno sodišče
v Mariboru pristojno za sojenje in odločanje v vseh sporih iz
tretje točke 4. člena tega zakona.

10. člen
Kadar v individualnih delovnih in socialnih sporih sod
sodišče prve stopnje v senatu, je senat sestavljen iz
sodnika, ki je predsednik senata, in dveh sodnikov porot
kov, od katerih je eden izvoljen z liste kandidatov delavce.
drugi pa z liste kandidatov delodajalcev.
Kadar v kolektivnih delovnih sporih sodi sodišče prve s10^
v senatu, je senat sestavljen iz enega sodnika, ki je predseo
senata, in štirih sodnikov porotnikov, od katerih sta dva iz
Ijena z liste kandidatov delavcev in dva z liste kandida
delodajalcev.
11. člen
Višje sodišče sodi v senatu treh sodnikov.
12. člen
Za določitev pogojev za izvolitev v funkcijo sodnika porotni^
trajanje mandata, zaprisego, določitev števila sodnikov po
nikov ter pravice in obveznosti sodnikov porotnikov vejin
določbe zakona o sodiščih, če ni s tem zakonom drug
določeno.
Sodnike porotnike po določbah tega zakona voli državni
tako, da se voli enako število porotnikov iz vrst delavce
enako število porotnikov iz vrst delodajalcev.
Volitve sodnikov porotnikov razpiše predsednik državilejjj
zbora najmanj štiri mesece pred iztekom mandata prejsni
sodnikom porotnikom.
13. člen

8. člen
Sodišča prve stopnje sodijo kot delovna sodišča na sedežu
sodišča in na zunanjih oddelkih.
Na zunanjih oddelkih sodijo:
1. Delovno sodišče v Kopru:
a) na oddelku v Novi Gorici v zadevah z območja sodnih
okrajev Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
b) na oddelku v Postojni v zadevah z območja sodnih okrajev
Ilirska Bistrica in Postojna;
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani:
a) na oddelku v Brežicah v zadevah z območja sodnih okrajev
Brežice, Krško in Sevnica;
b) na oddelku v Kranju v zadevah z območja sodnih okrajev
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
c) na oddelku v Novem mestu v zadevah z območja sodnih
okrajev Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
3. Delovno sodišče v Mariboru:
a) na oddelku v Murski Soboti v zadevah z območja sodnih
okrajev Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
b) na oddelku v Slovenj Gradcu v zadevah z območja sodnih
okrajev Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in
Slovenj Gradec.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani sodi kot socialno
sodišče na sedežu sodišča.
Socialno sodišče lahko opravlja naroke in obravnave tudi na
zunanjih oddelkih drugih delovnih sodišč, če ima stranka
prebivališče na tem območju in če se tako postopek lahko
opravi z manjšimi stroški.

Državni zbor voli sodnike porotnike z list kandidatov delo Jj
jalcev in delavcev. Lista kandidatov delodajalcev se obi ^
na predlog organizacij delodajalcev, ki so organiziran
območje Republike Slovenije, in Vlade Republike Slove ^
v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih
..nj
v državnih organih. Lista kandidatov za delavce se oblikuj
^
UD
predlog reprezentativnih sindikatov za območje ReP
Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov.
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, k0"
število sodnikov porotnikov, ki se jih voli.

IV. POSTOPEK
14. člen
rab"
V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči se u po ^
Ijajo določbe zakona o pravdnem postopku, kolikor ni s
zakonom drugače določeno.
rgj 0
Za spore po določbah tega zakona se stranke ne
sporazumeti o krajevni pristojnosti.
Sodišče določi v sodbi, s katero naloži kakšno daja'0
osemdnevni rok za njeno izpolnitev.
Rok za pritožbo je osem dni.
15. člen

9. člen
Za območje Republike Slovenije se ustanovi za odločanje na
drugi stopnji Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljnjem
besedilu: višje sodišče) s sedežem v Ljubljani.
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Kadar je z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo d°lo (
postopek za mirno rešitev spora, je sodno varstvo dovoU .
samo pod pogojem, da je bil postopek predhodno sprožen
ni bil uspešen.
poročeva^

Šteje se, da postopek za mirno rešitev spora ni bil uspešen, če
"led strankama ali udeleženci ni bil dosežen sporazum v roku
'ndeset dni od dneva, ko je bil postopek sprožen.

21. člen
Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je dovoljena revizija, če ta zakon ne določa drugače.

POSTOPEK V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH IN
SOCIALNIH SPORIH

V premoženjskopravnih sporih je revizija dovoljena v primerih, ko jo dopušča zakon o pravdnem postopku.

•) Skupne določbe

b) Postopek v Individualnih delovnih sporih
16. člen

22. člen

Delavca ali zavarovanca v sporu lahko zastopa predstavnik
sindikata, ki ga organizacija sindikata najame ali zaposli za
zastopanje
svojih članov, če ima pridobljen naslov diplomir
ani pravnik.

Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec trpeti vse stroške
za izvedbo dokazov, tudi če delavec ni v celoti uspel s svojim
zahtevkom, pa zaradi tega niso nastali posebni stroški.

^ postopku pred višjim sodiščem ali Vrhovnim sodiščem
Republike Slovenije lahko zastopa delavca ali zavarovanca
oseba iz prejšnjega odstavka, če ima opravljen pravniški
Oržavni izpit.
17. člen
č0 je vloga nerazumljiva, ima očitno napako ali ne vsebuje
Vse
ga, kar je treba, da bi se obravnavala, sodišče vlogo vrne
v

V sporih o prenehanju delovnega razmerja trpi delodajalec
svoje stroške postopka ne glede na izid postopka.
23. člen
Če delavec uveljavlja sodno varstvo zoper dokončne odločitve delodajalca glede njegovih pravic, obveznosti in odgovornosti, ni dolžan postaviti določenega zahtevka oziroma, če ga
postavi, sodišče nanj ni vezano.

popravek in vložniku določi rok, do katerega jo mora znova
"ložiti.

V primerih iz prejšnjega odstavka mora tožba vsebovati
navedbo odločbe, zoper katero se uveljavlja sodno varstvo.

je vloga vezana na rok, pa se sodišču vrne brez popravka
°ziroma dopolnitve, sodišče povabi vložnika, ki je fizična
oseba in ki ga ne zastopa odvetnik ali sindikalni predstavnik iz
Prejšnjega člena, in mu pomaga vlogo popraviti oziroma
dopolniti.

Če delavec uveljavlja sodno varstvo, ker delodajalec ni odločil
o ugovoru oziroma zahtevi za uveljavljanje pravic, mora
v tožbi navesti bistveno vsebino ugovora oziroma zahteve,
o kateri ni bilo odločeno.

se vložnik iz prejšnjega odstavka neopravičeno ne odzove,
Čeprav
je bil pravilno povabljen, sodišče postopa po določbah
0 f
avnanju z nepopolnimi vlogami.
18. člen
p® je delavec oziroma zavarovanec v tožbi napačno označil
joženo stranko zaradi očitne pomote, lahko spremeni
°*načbo tožene stranke najkasneje do konca pripravljalnega
Paroka oziroma, če ni bilo pripravljalnega naroka, do sprena*13 dokaznega sklePa na prvem naroku za glavno obravSprememba označbe tožene stranke po prejšnjem odstavku
ne šteje za spremembo tožbe.

Se

19. člen
^ad postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda
*ačasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da
?® Prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva
Skoda.
^e stranka predlaga izdajo začasne odredbe, mora sodišče
Predlogu odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v treh dneh.

0

24. člen
Kadar sodišče v sporih iz prejšnjega člena ugotovi, da je
odločitev ali ravnanje delodajalca, zoper katero se uveljavlja
sodno varstvo, nezakonita, glede na naravo kršitve:
1. razveljavi odločitev delodajalca in vzpostavi stanje, ki je bilo
pred izdajo odločbe;
2. razveljavi odločitev in samo odloči o pravici, obveznosti ali
odgovornosti delavca;
3. razveljavi odločitev in naloži delodajalcu sprejem nove
odločitve.
V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka sodišče ne sme
odločiti v škodo delavca, ki je zahteval sodno varstvo.
Sodišče samo odloči o pravici, obveznosti oziroma odgovornosti iz delovnega razmerja, če delavec zahteva sodno varstvo
zaradi razlogov, določenih v tretjem odstavku prejšnjega
člena.
25. člen
Revizija ni dovoljena v sporih, ki se nanašajo na izrečen
disciplinski ukrep javnega opomina ali denarne kazni, na
odmore, počitke in dopuste, na odstranitev z dela ali iz organizacije, na začasne razporeditve, začasno čakanje na delo
ter na delo preko polnega delovnega časa.

^oper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je
"ovoljena pritožba v roku treh dni, ki ne zadrži izvršitve
sklepa.

26. člen

^ISje sodišče mora o pritožbi iz prejšnjega odstavka odločiti
* roku osmih dni.

Kadar je v skladu z zakonom določena za reševanje sporov
arbitraža, je dovoljen preizkus zakonitosti arbitražne odločbe
zaradi razlogov, ki jih določa ta zakon.

20. člen

Tožbi za preizkus zakonitosti arbitražne odločbe je treba
priložiti izvirnik ali overjen prepis arbitražne odločbe.

Sodišče
lahko odloči v sporu brez glavne obravnave, če med
?trankama ni sporno dejansko stanje in ni drugih ovir za
*dajo odločbe, stranki pa sta se glavni obravnavi odpovedali.

Kadar se v primeru Iz prejšnjega odstavka arbitraža ne more
konstituirati, ker posamezna stranka ni imenovala svojega
arbitra, oziroma če se arbitri niso mogli sporazumeti o izvoli-

Poročevalec
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tvi predsednika, imenuje arbitra oziroma predsednika na
predlog strank ali arbitra predsednik delovnega sodišča prve
stopnje, ki bi bilo pristojno, če ne bi bila določena arbitraža.
27. člen
Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:
1. če je bila glede sestave arbitraže ali glede postopka prekršena kakšna določba zakona ali kolektivne pogodbe;
2. če se je postopka pred arbitražo udeleževal kdo, ki ne more
biti stranka v tem postopku;
3. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjen ni bila dana
možnost obravnavanja pred arbitražo;
5. če je izrek odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v nasprotju;
6. če izvirnika arbitražne odločbe ni podpisala večina članov
arbitraže ali če ga ni podpisal predsednik arbitraže, če zakon
tako doloma;
7. če je arbitražna odločba v nasprotju s prisilnimi predpisi ali
moralo.
28. člen
Arbitražna odločba se izpodbija s predlogom na sodišču, ki bi
bilo krajevno pristojno, če ne bi bila predpisana arbitraža,
v roku trideset dni od vročitve arbitražne odločbe.
Po preteku enega leta od izdaje arbitražne odločbe ni dovoljeno izpodbijati.
c) Postopek v socialnih sporih
29. člen
V sporih za priznanje pravic do in iz invalidskega in zdravstvenega zavarovanja je javnost izključena.

34. člen
Za vsebino tožbe, ki jo v sporu o pravici do in iz zavarovanja
vloži zavarovanec, se smiselno uporablja določba 23. fil0na
tega zakona.
35. člen
Kadar sodišče v sporu o pravici do in iz zavarovanja ugodj
zahtevku, odločbo razveljavi in samo odloči o pravici a"
obveznosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče ne sme odloči"
v škodo stranke, ki je zahtevala sodno varstvo.
Sodišče lahko odločbo razveljavi in naloži toženi stranKj
izdajo nove odločbe, če dejansko stanje ni bilo pravilno a
popolno ugotovljeno, ugotavljanje dejanskega stanja Pre_
sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali povezano z nesorazrna''
nimi težavami.
36. člen
Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.
Stroške za izvedbo dokazov z izvedencem v sporih o PraV'c'
do in iz zavarovanja trpi tožena stranka.
Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov mora stran
j!p
nasprotni stranki povrniti stroške, ki jih je povzročila posV l
krivdi ali ki so nastali po naključju, ki se je njej primerilo37. člen
Revizija ni dovoljena v sporih zaradi pravice do dodatka za
pomoč in postrežbo in invalidnine za telesno okvaro.
2. POSTOPEK V KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH
38. člen

30. člen
Tožba v sporih iz prve alinee 1. točke, prve alinee 2. točke in
prve alinee 3. točke 5. člena tega zakona (v nadaljnjem bese. dilu: v sporih o pravici do in iz zavarovanja) se sme vložiti
zoper dokončno odločbo pristojnega organa.

Za spore iz kolektivnih pogodb (1. do 3. točka 6.
veljajo za območje Republike Slovenije, je krajevno pristojn
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
Za kolektivne delovne spore, ki niso navedeni v prejšni®^
odstavku, je krajevno pristojno sodišče, ki je splošno krajev
pristojno za delodajalca.

31. člen
Tožba v sporih o pravici do in iz zavarovanja se vloži v tridesetih dneh od vročitve dokončne odločbe.
32. člen
Če pristojni drugostopni organ ni izdal odločbe o pritožbi
stranke v zakonitem roku in če je tudi na novo zahtevo ne izda
v nadaljnjih sedmih dneh, sme stranka vložiti tožbo, kot če bi
bila njena pritožba zavrnjena.
Po prejšnjem odstavku sme ravnati stranka tudi, če organ
prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe.

39. člen
Postopek se začne na predlog.
40. člen
Kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo v skladu z za*""
nom določena za odločanje o spornih vprašanjih arbitraža ®:
za preizkus zakonitosti arbitražne odločbe smiselno up°rB
Ijajo določbe 26. do 28. člena tega zakona.

Če je tožba v primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena
vložena pred potekom predpisanih rokov, jo sodišče zavrže.

41. člen
Predlog mora vsebovati opis spornega razmerja z nav®^
udeležencev, dejstva, ki so pomembna za odločitev, in dok&3
za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vlog

33. člen

Sodišče vzame predlog v obravnavo tudi, če ne vsebuje ^
čenega zahtevka; če ga vsebuje, pa nanj ni vezano.

Tožbo v sporih o pravici do in iz zavarovanja lahko vloži vsaka
fizična in pravna oseba, če je z dokončno odločbo odločeno
o kakšni njeni pravici ali obveznosti.

42. člen

Tožba v sporih iz prejšnjega odstavka se vloži proti zavodu
oziroma organu, ki je izdal dokončno odločbo.

d>
Če je predlog nerazumljiv ali ne vsebuje vsega, kar je treba.
1 j(l
bi se lahko obravnaval, sodišče predlog vrne predlagate ]"
mu določi rok osmih dni za popravo oziroma dopolnit«*

tn
J' Predlagatelj ne predloži popravljenega oziroma dopolnjena predloga v roku, se šteje, da je predlog umaknjen, če se
predlog vrne brez popravka oziroma dopolnitve, se zavrže.
43. člen

zacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem
se odloča, in jim da možnost, da se udeležijo postopka.
Osebe, organi in organizacije iz prejšnjega odstavka lahko
ves čas postopka na naroku ali s pismeno vlogo prijavijo
udeležbo v postopku.

j^sdlagatelj lahko umakne predlog do konca glavne obrav«6. o umiku predloga sodišče obvesti druge udeležence.

O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok,
v katerem se lahko izjavijo o udeležbi.

j|?ak udeleženec lahko v osmih dneh od dneva, ko je bil
wesčen o umiku, predlaga nadaljevanje postopka.

Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne
udeležbo, če ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila
udeležbo, ni podan.

44. člen
[Movoijen, prepozen ali nepopoln predlog zavrže predsedssnata prvostopnega sodišča brez naroka.
45. člen
—v postopku je predlagatelj postopka ter oseba,
. 8an aH organizacija, proti kateri je predlog vložen
sprotni udeleženec).

0
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9 '- za katere tako določa
46. člen

2aci e
fc
oziroma
delodajalcev
ali posamezni
^oaajaici,J kidelavcev
so podpisniki
kolektivne
pogodbe,
lahko začPostopek ali se udeležujejo postopka, ki so ga začeli
s;

Postopka lahko predlagajo tudi organizacije delavcev
h., 0n,a delodajalcev ali posamezni delodajalci ter skupine
, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, pa zanje velja
^"vna
pogodba, če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo
»,,w
n
#„.P!lrn®ki interes. Te organizacije in osebe se lahko pod
h.. * i pogoji tudi udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo
"'"g,
Ods?av en
°st uveljavljanja skupinskega interesa iz prejšnjega
i|J. ^fla sodišče presodi glede na vse okoliščine primera,
itaJ? P pri tem upošteva raven, na kateri je bila sklenjena
®*tivna pogodba.
47. člen
TMl
i(a, v'°9 za uvedbo postopka o pristojnostih, ki jih ima sindi^®zi z delovnimi razmerji, lahko vloži sindikat
rg#ji 2
tivr, '°9 a uvedbo postopka v zvezi ž določitvijo reprezentanci, sindikata lahko vloži sindikat zoper odločbo pristojC^iHistra oziroma odločitev delodajalca, s katero je ugodni:!!0' da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev repre'"'ivnosti.
{6V^ris,°ini minister oziroma delodajalec v roku dveh mese»6 ™°ženi zahtevi sindikata za določitev reprezentativnosti
se smise,no
'"'ona
uporablja določba 32. člena tega

Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni posebne
pritožbe.
50. člen
Vsak udeleženec trpi svoje stroške.
Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih trpijo posamezni udeleženci.
Udeleženec mora ne glede na izid postopka povrniti drugim
udeležencem stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi ali so
nastali po naključju, ki se je njemu primerilo.
51. člen
Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da
se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva
škoda. Če udeleženec predlaga izdajo začasne odredbe iz
navedenih razlogov, mora sodišče o predlogu odločiti brez
odlašanja, najkasneje pa v treh dneh.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni posebne pritožbe.
Začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena izda izven
obravnave senat treh sodnikov.
52. člen
Po predhodnem preizkusu predloga razpiše predsednik
senata narok za poravnavo.
Predsednik senata si mora prizadevati, da se med udeleženci
razčistijo vsa sporna vprašanja, in jim pomaga, da dosežejo
poravnavo.
Če kateri od vabljenih udeležencev ne pride na narok za
poravnavo, se šteje, da poravnava ni uspela.
Kadar ni bilo mogoče doseči poravnave, predsednik senata
razpiše narok za glavno obravnavo.
53. člen
Udeleženci lahko med postopkom vsak čas do pravnomočnosti odločbe sklenejo poravnavo.

48. člen
^f^jl
za uvedbo
k lrria
postopka o zakonitosti stavke lahko vloži
po
Bf
zakonu
pravico organizirati stavko, in tisti, proti
^ nu je stavka
uperjena.

Če je bila poravnava sklenjena po izdaji odločbe na prvi
stopnji, sodišče odločbo razveljavi.

z re
^to'l*
P če
iSnjega
se sindikat
lahko udeležuje
Pka,' tudi
se ni odstavka
začel na njegov
predlog.

Udeleženci ne morejo skleniti poravnave, ki bi bila v nasprotju
s prisilnimi predpisi ali moralo.

49. člen
obvesti o uvedbi postopka osebe, organe ali organi"Oir

°Čevalec

54. člen

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli poravnave, počaka
s postopkom do pravnomočnosti sklepa.
Sporazum udeležencev o poravnavi se vpiše v zapisnik.
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Poravnava je sklenjena, ko udeleženci po prečitanju zapisnika
o obravnavi podpišejo ta zapisnik.
Sodišče izda udeležencem na njihovo zahtevo overjen prepis
zapisnika, v katerem je vpisana poravnava.

lahko pritoži v treh dneh od vročitve odločbe. Višje sodišče
mora o pritožbi odločiti najkasneje v treh dneh.
Zoper odločitev višjega sodišča iz prejšnjega odstavka ni
dovoljena revizija.

Sodišče vroči prepis zapisnika udeležencem, ki na obravnavi
niso bili navzoči.
Če na naroku niso bili navzoči vsi udeleženci, med navzočimi
udeleženci pa je bil dosežen sporazum o poravnavi, je poravnava veljavna, če kateri od udeležencev, ki niso bili navzoči,
v osmih dneh ne izjavi, da se z njo ne strinja.
55. člen
Če je sklenjena poravnava, sodišče postopek ustavi.
56. člen
Če je bila s poravnavo posameznim udeležencem priznana
kakšna pravica, ki jo je mogoče izvršiti, sodišče na predlog
udeleženca s sklepom določi izvršljivost poravnave v tem
delu.
57. člen
Če sodišče ugotovi, da je predlog utemeljen, glede na naravo
razmerja:
1. ugotovi kršitev pravic ali obveznosti, neskladnost kolektivne pogodbe z zakonom ali neskladnost med kolektivnim^
pogodbami;
\
2. delno ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošen ali
posamičen pravni akt in glede na okoliščine primera naloži
udeležencem sprejem ali sklenitev novega pravnega akta.

60. člen
Revizija je dovoljena, kolikor zakon ne določa drugače.
Obnova postopka je izključena.
V. SODNE TAKSE
61. člen
Za plačevanje sodnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) se
uporabljajo določbe zakona o sodnih taksah, če ta zakon ne
določa drugače.
Takse se ne plačujejo v socialnih sporih o pravici do in i*
zavarovanja ter v kolektivnih delovnih sporih.
62. člen
Taksa po določbi prvega odstavka prejšnjega člena se pla^8
po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšan'
za 70%.
V sporih, ki niso premoženjskopravne narave, se kot vrednost
zahtevka za plačilo takse vzame znesek v vrednosti 1000 tofikPlačilo takse po določbah tega zakona zapade v plačil"
z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V primerih iz prve točke prejšnjega odstavka lahko glede na
naravo razmerja sodišče na zahtevo posameznega udeleženca naloži drugemu udeležencu izpolnitev določene obveznosti.

Sodišča združenega dela, ustanovljena po dosedanjih predp1"
sih, prenehajo z delom z dnem uveljavitve tega zakona.

Kadar sodišče ravna po določbi prejšnjega odstavka, lahko
zahteva izvršitev odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana
kakšna pravica, četudi ni bil udeleženec tega postopka.

Z dnem iz prejšnjega odstavka začnejo z delom sodiS^j1
ustanovljena s tem zakonom, s pristojnostmi, določeni"
s tem zakonom.

Če sodišče presodi, da je nujno za varstvo pravic udeležencev, lahko razveljavi splošen ali posamičen pravni akt in
s sklepom delno ali v celoti nadomesti sporni akt.

Delovno sodišče v Mariboru sodi v zadevah z območja sodnj^J
okrajev Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem ^
Slovenj Gradec do 1.1.1995 na sedežu sodišča, po
datumu pa na zunanjem oddelku v Slovenj Gradcu.

58. člen
Udeleženci lahko vlagajo pravna sredstva, tudi če niso sodelovali v postopku na prvi stopnji.
Udeleženec iz prejšnjega odstavka mora vložiti pravno sredstvo v roku, ki velja za udeleženca, ki mu je bila odločba
najkasneje vročena.
Sodišče šteje kot pravočasno tudi pravno sredstvo udeleženca iz prvega odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po
poteku roka iz prejšnjega odstavka, če ga je prejelo, preden je
odločilo o pravočasno vloženem pravnem sredstvu.
59. člen
O zahtevi sveta delavcev za imenovanje delavskega direktorja,
o pritožbi zoper sklep volilne komisije o neveljavnosti volitev
članov sveta delavcev, o predlogu za razveljavitev volitev
članov sveta delavcev ter o predlogu za imenovanje arbitra ali
predsednika arbitraže odloči sodišče brez obravnave. O zahtevi mora odločiti v treh dneh po njeni vložitvi.
Zoper odločitev sodišča iz prejšnjega odstavka se udeleženec
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63. člen

64. člen
Sodniki, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona položaj sodnj*!
v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča združene!)
dela, in predsedniki sodišč združenega dela nadaljuj®J
z delom do izvolitve v trajno sodniško funkcijo oziroma "
izteka mandata kot sodniki na delovnih in socialnih sodis"
in sicer:
.
j
1. sodniki Sodišča združenega dela Republike Slovenije K
sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča:
k0t
2. sodniki in predsednik Sodišča združenega dela v Celju K
sodniki Delovnega sodišča v Celju;
, h
3. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Breži "fj
Kranju, Ljubljani, Novem mestu in Sodišča združenega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki S)o».
niji kot sodniki Delovnega in socialnega sodišča v LjubljalV
4. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v KoP|S '
Novi Gorici in Postojni kot sodniki Delovnega so0
v Kopru;
, rl)
5. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Marib:r l)
in Murski Soboti kot sodniki Delovnega sodišča v Marit>° '
Do imenovanja predsednikov delovnih in socialnih 50
opravljajo funkcijo predsednikov sodišč predsedniki so"
združenega dela, ki so to funkcijo opravljali ob uveljavitvi
poročevalk

5
tona na Sodišču združenega dela Republike Slovenije,
^odišču združenega dela v Celju, Kopru, Ljubljani in Mari°®ru, funkcijo vodij oddelkov pa predsedniki dosedanjih
združenega dela v Brežicah, Kranju, Murski Soboti,
Jtovem mestu in Postojni ter Sodišča združenega dela pokojnega in invalidskega zavarovanja.

65. člen
j^dniki porotniki po določbah tega zakona morajo biti izvo,eni
najkasneje do 1.1.1995.
I ^ler za območje Republike Slovenije ne bodo organizirane
jaic^'stnrane druge organizacije delodajalcev, se za delodaI e lista kandidatov za sodnike porotnike oblikuje na predveni V sorazmer zbornice
Slovenije in Vlade Republike Slo"Pra®^l| ai° gospodarsko
iu s številom
zaposlenih
ki
,u
ali
druge
dejavnosti,priindelodajalcih,
številom zapon
'h v državnih organih.
delo1'*'' ki ob uveljavitvi tega zakona sodelujejo v sojenju kot
^'ljudje in občani v sodiščih združenega dela, sodelunjL izvolitve novih sodnikov porotnikov kot sodniki porotsnH»M
.'ovnih in socialnih sodišč z enako razporeditvijo kot
*dn"<i (64. člen).
porotnikom iz prejšnjega odstavka preneha manprvo„°
'°
slovesno
9a odstavka
tega izjavo
člena. novoizvoljeni sodniki porotniki iz
da

66. člen
in administrativno-tehnični delavci sodišč združei6n a dela nadaljujejo z delom v delovnih in socialnih sodiščih
*° razporeditvijo kot sodniki (64. člen).
67. člen
§tjyj|
Sodjj? sodnikov in sodnikov porotnikov delovnih in socialnih
iak0n do'°Ci najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega
sodni svet na
Pfedhn°dnem
Podlog ministra
mnenju predsednikov
sodišč.za pravosodje po
68. člen

v2ad
id^vah, ki jih do uveljavitve tega zakona prejmejo sodišča
lijjil ePe9a dela, se postopek nadaljuje po tem zakonu, če še
% *s '*dana odločba, s katero se je postopek pred prvostop°diščem končal.
^5d ie' h°° uveljavitve tega zakona v zadevah iz prejšnjega
s(
^ *^a izdana odločba, s katero se je postopek pred sodišc
°sto Pek po edosedanjih
ga dela P0/0pravilih.
stopnje končal, se opravi nadaljnji
^ie .
%ni uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve
t>o 6rn iz prejšnjega odstavka, se opravi nadaljnji postopek
zakonu.
r>
K (j0vPravnomočno odločbo iz drugega odstavka tega člena
*0i,4 °'jena izredna pravna sredstva po določbah tega za-

stopnimi sodišči združenega dela rešujejo sodniki, ki sodelujejo pri sojenju kot delovni ljudje in občani, prevzamejo
v reševanje sodniki delovnih in socialnih sodišč.
71. člen
Postopek v zadevah s področij zdravstvenega zavarovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti ter družinskih in socialnih prejemkov, v katerih je bil do uveljavitve tega zakona
sprožen upravni spor, pa o njih do tega dne še ni bilo odločeno, se dokonča pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije po dosedanjih predpisih.
Postopek v zadevah zaradi nepogodbene odgovornosti za
škodo, ki je nastala na delu ali v zvezi z delom, ki je bilo začeto
pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje do pravnomočnosti pred pristojnim delovnim sodiščem v skladu z določbo 68.
člena tega zakona.
72. člen
V zadevah, ki so pravnomočno končane do uveljavitve tega
zakona, so dovoljena samo pravna sredstva, ki so bila dovoljena do uveljavitve tega zakona, kolikor ta zakon ne določa
drugače.
V zadevah, ki so pravnomočno končane do uveljavitve tega
zakona, je dovoljena obnova postopka, če je bilo z odločbo
pristojnega sodišča odločeno ali potrjena odločitev pristojnega organa, da se ne sprejme v delovno razmerje oseba iz
razloga moralno-politične neprimernosti.
V zadevah iz prejšnjega odstavka se dovoli obnova postopka,
če iz odločbe sodišča in drugih listin v spisu izhaja, da je
podan razlog iz prejšnjega odstavka in če je zahteva vložena
v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
73. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati 459.
člen zakona o pravdnem postopku v delu, ki se nanaša na
spore iz delovnih razmerij, ter 2. točka četrtega odstavka 382.
člena in 468. člen zakona o pravdnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretjega odstavka 117. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 14/90 in 5/91) v delu, ki se nanaša na določitev
predsednika in namestnika arbitražnega sveta v primeru, če
ne pride do sporazuma.
74. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Republiki Sloveniji prenehajo uporabljati določbe zakona o sodiščih združenega dela
(Uradni list SFRJ, št. 38/84), razen določb o postopku, ki se
uporabljajo, dokler ne bodo pravnomočno končane nerešene
zadeve iz drugega odstavka 67. člena tega zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon
o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 38/74, 7/86 in
41/87) in zakon o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št.
10/77, 23/81 in 4/82), razen 38. in 39. člena.
75. člen

,

69. člen

Sji..

0

uveljavitve tega zakona že potekel rok za vložitev
9a za obnovo postopka iz prvega odstavka 423. člena
pravdnem postopku, ni pa še potekel rok iz tretjega
\ .j 423. člena zakona o pravdnem postopku, je dovoNia.V|tvi tega
Predlog
za obnovo postopka v treh mesecih po
zakona.

i ^

70. člen
^®ne zadeve, ki jih ob uveljavitvi tega zakona pred prvo-

^eva/ec

Do izdaje sodnega reda se za delovna in socialna sodišča
primerno uporabljajo določbe poslovnika za redna sodišča
(Uradni list SRS, št. 26/78, 20/88 in 2/89).
Minister za pravosodje izda podrobnejša navodila v zvezi
s sklenitvijo in prenosom pisarniško - tehničnega in materialno-finančnega poslovanja.
76. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na februarski seji obravpredlog zakona za tretjo obravnavo. V besedilu predlogi
naval in sprejel predlog zakona o delovnih in socialnih sodišzakona so vključeni vsi amandmaji, ki jih je Državni zbor
čih v drugi obravnavi. Predlagatelju je naročil, da pripravi
sprejel v drugi obravnavi.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije vlaga amandmaje k posameznim
členom, ki so v glavnem redakcijske in uskladitvene narave,
kot sledi:
V 4. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. med delodajalci in delavci v zvezi z izumi, oblikami teles,
slikami ali risbami in tehničnimi izboljšavami;«.
Obrazložitev:
Amandma, ki je bil sprejet v drugi obravnavi, po mnenju
predlagatelja ni zadosti precizen, ker za spore o pravicah
industrijske lastnine ne moreta biti stvarno pristojni dve
sodišči (okrožno sodišče splošne pristojnosti in specializirano delovno sodišče). Zato predlagatelj vlaga amandma,
s katerim naj se določi razmejitev pristojnosti, pri čemer bi bili
v pristojnosti delovnega sodišča spori iz industrijske lastnine
le v primerih, ko bi šlo za spore med delodajalci in delavci, ne
pa tudi za spore o obstoju npr. patenta proti tretji osebi, pa
čeprav bi bil patent podeljen za izum, ki je sicer nastal v delovnem razmerju. Ker je v pripravi nova zakonodaja za pravice
industrijske lastnine, ki izhajajo iz zaščite izuma, oblike teles,
slike ali risbe ter tehnične izboljšave, ki so ustvarjene v delovnem razmerju (kar se v stroki označuje tudi s pojmom inovacija), je po mnenju predlagatelja vsebinsko najustrezneje
opredeliti posamezne oblike, saj bo tako nedvoumno določena pristojnost tako glede veljavne ureditve kot tudi v bodoče.
Pač pa po mnenju predlagatelja ne sodijo v pristojnost delovnih sodišč spori iz avtorskih del in je ustrezneje, da so zanje
pristojna sodišča splošne pristojnosti (pri čemer je predlagana v predlogu zakona o sodiščih celo izključna krajevna
pristojnost ljubljanskega okrožnega sodišča).
II.
V petem odstavku 7. člena se črta pika ter dodajo besede »ter
Ptuj in Slovenj Gradec«.

V šestem odstavku se besedilo »sodišče v Mariboru« nadomesti z besedilom »in socialno sodišče v Ljubljani«.
Obrazložitev:
Amandma k petemu odstavku je predlagan glede na predlagana okrožna sodišča v predloga zakona o sodiščih.
Z amandmajem, ki je bil sprejet v drugi obravnavi, je bil"
določeno sodišče v Mariboru kot izključno krajevno pristojno
sodišče za spore med delavci in delodajalci v zvezi z industrijsko lastnino. Po mnenju predlagatelja je treba upoštevati, da
bo za spore o pravicah industrijske lastnine izključno krajevno pristojno sodišče v Ljubljani (kar je že na podlag1
veljavne ureditve), zato je ustrezno tudi spore iz tega naslova
krajevno locirati na ljubljansko sodišče. Treba je namreč
upoštevati, da bodo spori glede tega nastajali na območju
cele Slovenije in rešitev, ki je bila sprejeta z amandmajem. bt
terjala, da tudi stranke npr. iz Kopra, Nove Gorice ali Novega
mesta uveljavljajo svoje zahtevke na sodišču v Mariboru in s®
udeležujejo obravnav na tem sodišču, kar bi pomenilo
bistveno večjo oddaljitev od njihovega kraja kot to velja &
primer ljubljanskega sodišča.
III.
V 30. členu se za besedilom v oklepaju doda besedilo »,er
v sporih o pravici do družinskih in socialnih prejemkov«Obrazložitev:
• bil
D
Amandma je uskladitveno povezan z amandmajem, ki je
v drugi obravnavi sprejet k 5. členu in ki razširja stvar"®
pristojnost teh sodišč tudi na spore zaradi družinskih 1
socialnih prejemkov.
IV.
V tretjem odstavku 63. člena se datum »1.1.1995« nadomest'
z besedilom »31. decembra 1994«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijski in je potreben, ker mora s 1. januar
jem že pričeti z delom nov zunanji oddelek.

Predkjg zakona o POGOJIH ZA OPRAVLJANJE REPRODUKTIVNE VIDEO
AUDIO DEJAVNOSTI - EPA 181 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada
Republike Slovenije je na 72. seji dne 3. marca 1994
J8 določila besedilo:
- predloga zakona o pogojih za opravljanje
NEPRODUKTIVNE VIDEO IN AUDIO DEJAVNOSTI,
Ifii vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174.,
«■ in 335. člena poslovnika Državnega zbora Republike
°venije za sejo zbora marca 1994.
"f^eni zakon je ob predvidenih kazenskem zakonu ter
akonu o avtorski in sorodnih pravicah predpis, ki bo
u ravne a
sko 3 na tozora
P
9 aparata in predvsem inSpekcijdit?
^
razmere
na področju
Ktivne video innormaliziral
audio dejavnosti
v Sloveniji
tako,reproda bi
0
Mogoče
ob
uveljavitvi
ostalih
dveh
vzpostaviti
konsin,en
pravni red na tem področju ter zagotoviti učinkovjt
jn H^rePanje pri preprečevanju nespoštovanja avtorskih
sorocJ
obe»egu uvršča
nih
pravic. Slovenijo
Kršenje teh
po države«
svojem
Republiko
medpravic
»piratske

ter krni njen ugled in kredibilnost poslovnih subjektov
s tega območja. Obseg teh kršitev in predvsem mednarodna razsežnost teh dejanj zahtevata zaradi zagotovitve
normalne dejavnosti Slovenije do tujih avtorskih del učinkovito in takojšnje posredovanje države.
Vlada Republike Slovenije iz navedenih razlogov predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije skrajšanje rokov za
uvrstitev navedenega zakona na dnevni red seje zbora
marca 1994 ter združitev druge in tretje obravnave zakona.
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:
- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo.

llP9 zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti
1. člen
®Pur°duktivno video oziroma audio dejavnost
»an: tršteje izdajanje, zalaganje, presnemavanje,

- obseg pravic, ki jih pridobi kupec.

se po tem
razmnožeDrJJ' *enje (prodaja, leasing ipd.), dajanje v najem, javno
S^nie ter druge oblike posredovanja videogramov in

Posameznik ali pravna oseba, ki daje v najem, javno predvaja
ali trži videograme oziroma fonograme, ne sme za potrebe
svoje dejavnosti razpolagati z videogrami oziroma fonogrami
ki niso označeni

riu
"iiwf/
8,8r ali gre za dejavnost iz prejšnjega odstavka odloča
. pristojen za kulturo.

- s podatki iz prvega odstavka tega člena, če gre za videograme oziroma fonograme domačega založnika,
- s podatki iz prejšnjega odstavka, če gre za uvožene vidoegrame oziroma fonograme.

2. člen
D,

avn2°St iz Prejšnjega člena lahko opravljajo posamezniki in
!)s osebe, ki so registrirane za opravljanje te dejavnosti,
!|'m' dokaz''' izkazujejo, da imajo v zvezi z opravljano^,8 dejavnosti urejena razmerja z imetniki pravic avtorjev,
Sr^alcev in proizvajalcev videogramov oziroma fono-

3. člen
'Smo
!al
3Qa vic' eo ali
Pravna oseba, ki razmnožuje, izdaja oziroma
®'afnuu oziroma
! 9ram
oziroma fonogram,
mora označiti:
na samem videofonogramu
ali na embalaži
lrwv. av<orske9a de,a v originalu in prevodu,
'^Oo ma® aPravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalca
'°lekt no " fonograma oziroma zastopnika, ki uveljavlja
C varstvo
teh pravic,
°ževa,ca' izdajatelja in založnika ter njihove odgo- 0l °sebe,
^ ^9 pravic, ki jih pridobi kupec.

4. člen
Če posameznik ali pravna oseba, ki videogram oziroma fonogram razmnožuje, ni hkrati tudi njegov izdajatelj oziroma
založnik, mora pred pričetkom razmnoževanja od naročnika
pridobiti dokumentacijo iz 2. člena tega zakona.
Posameznik ali pravna oseba, ki razmnožuje videogram oziroma fonogram, namenjen trženju, dajanju v najem, javnemu
predvajanju ali drugi obliki posredovanja, mora v petnajstih
dneh po končanem razmnoževanju poslati en izvod videograma oziroma fonograma skupaj z dokumentacijo iz 2. člena
tega zakona Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

v

a

C Prejšnjega odstavka ne velja za videograme oziroma
a'arne, ki so namenjeni izvozu.
Cio^zmk ali pravna oseba ne sme videograma oziroma
N) r, ma uvoziti z namenom nadaljnega trženja, če na njem
bačeni vsaj:
. C!°v1 avtorskega dela,
kipravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalca vide\ va ali fonograma oziroma zastopnik, ki uveljavlja kolekarstvo teh pravic,

-Gvalec

Knjižnica iz prejšnjega odstavka vodi register v državi razmnoženih videogramov in fonogramov kot javno knjigo.
5. člen
Če se videogram ne daje v najem oziroma javno predvaja
v izvirniku, mora biti podnaslovljen ali simultano prevajan ali
sinhroniziran v slovenščino, na območjih, ki so določena kot
narodnostno mešana, pa lahko v italijanščino in madžarščino.
Izjeme od prvega odstavka lahko dovoli ministrstvo, pristojno
za kulturo v primeru, ko zaradi tehničnih in drugih objektivnih
ovir ali zaradi omejene eksploatacije ni utemeljeno zahtevati
izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka, če bi to pomenilo
omejevanje dostopnosti do umetniških, znanstvenih ali izobraževalnih vsebin na videogramu.
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6. člen

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja tržna inšpekcija.
Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri opravljanju
nadzora nad izvajanjem tega zakona utemeljeno sumi, da je
storjen prekršek, začasno zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali so nastali s prekrškom.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SLT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 1. člena tega zakona, če
daje v najem oziroma javno predvaja videogram, ki je podnaslovljen ali simultano prevajan ali sinhroniziran v slovenščino
v nasprotju s 5. členom tega zakona.

Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki jih
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekrških.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SLT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

7. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SLT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 1. člena tega zakona,

10. člen

1. če na zahtevo pooblaščene osebe tržne inšpekcije ne
predloži pisnega dokazila, da ima v zvezi z opravljanjem
dejavnosti iz 1. člena tega zakona urejena razmerja z imetniki
pravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalcev videogramov
oziroma fonogramov (2. člen tega zakona);
2. če razmnožuje, izdaja oziroma zalaga video oziroma fonogram, ne da bi na samem videogramu oziroma fonogramu ali
na embalaži označila podatke iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona;
3. če uvozi z namenom nadaljnjega trženja videogram oziroma tonogram, ki nima vsaj podatkov iz drugega odstavka 3.
člena tega zakona;
4. če daje v najem oziroma javno predvaja videogram oziroma
tonogram, ki ni označen v skladu z tretjim odstavkom 3. člena
tega zakona;
5. če razmnožuje videogram oziroma fonogram ne da bi pred
pričetkom proizvodnje od naročnika pridobil; dokumentacijo
iz 2. člena tega zakona (prvi odstavek 4. člena tega zakona);
6. če v petnajstih dneh po razmnoževanju video oziroma
fonograma ne pošlje enega izvoda Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani (drugi odstavek 4. člena);
7. če z dnem uveljavitve tega zakona ne umakne iz prometa
videogramov oziroma fonogramov, ki ne izpolnjujejo pogojev
2. člena in 3. člena tega zakona (11. člen tega zakona).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SLT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Storilcem iz prejšnjih členov se poleg denarnih kazni obvezno
izreče tudi varstveni ukrep odvezma predmetov, ki so b'"
uporabljeni ali namenjeni ali so nastali s prekrškom.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona morajo posamezniki in pravn®
osebe, ki opravljajo dejavnost iz 1. člena tega zakona, u1113li'
kniti iz prometa vse videograme oziroma fonograme,0 a
katere niso izpolnjeni pogoji iz 2. člena in 3. člena t 9
zakona.
12. člen
Posamezniki in pravne osebe, ki so bile registrirane za izpos®*
janje videogramov še pred uveljavitvijo tega zakona, \ah*°
videograme, za katere so izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. ćl0"®
tega zakona, niso pa podnaslovljeni ali sinhronizirani v skla^
s 5. členom tega zakona, še naprej izposojajo, vendar ne dl|s
kot 2 leti od uveljavitve tega zakona, pod pogojem, da °
predložili v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona ministrstvi'
pristojnemu za kulturo popis teh videogramov.
Iz evidence iz drugega odstavka prejšnjega člena mora
razvidno kateri so taki videogrami.
13. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati tretji in t0'!}!
odstavek 29. člena Zakona o kulturnoumetniških dejavnost]
in o posredovanju kulturnih vrednot (UL SRS, št. 10/84,42/<W'

8. člen

14. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SLT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega člena tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV
i soi^1,
1. Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji v nadaljevav določbi, ki je določala, da je lahko videogram, kir0Va
se p°a
nju dne 9. 7. 1993 sprejel predlog za izdajo z osnutkom
oziroma javno predvaja podnaslovljen, simultano P
i .^ni
zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio
sinhroniziran le v slovenščini oziroma na območjih, kjer0S
z'%
dejavnosti in predlagatelju Vladi Republike Slovenije naročil,
obe narodnosti, v italijanščini ali madžarščini, črta b
da pripravi predlog zakona in pri tem prouči in upošteva
lahko.
mnenja in stališča delovnih teles, ter stališča, pripombe in
Predlagatelj je z uporabo besede »lahko« hotel doseči ^ •
predloge iz razprave na seji zbora.
da se, v kolikor se izvirniki prevajajo, prevajajo le v
čino (oziroma na območju, na katerem živijo manjšin0 ^
2. Predlagatelj je proučil vse pripombe, predloge in stališča
v italijanščino oziroma madžarščino) in ne npr. hrvaščino^
delovnih teles Državnega zbora, to je Odbora za kulturo,
srbščino, vsekakor pa ni želel omejevati dostopnosti v/ .
šolstvo in šport in Sekretariata za zakonodajo in pravne
gramov v izvirnem jeziku, podobno kot ni nobenega ra&
(j
zadeve ter mnenje poslanca Antona Peršaka, ki je sodeloval
da ne bi posojali v knjižnicah knjig v tujih jezikih ali v ji
v razpravi, mnenje Državnega sveta in pripombe vseh zainteprepevali v tujih jezikh ipd. S črtanjem besede »lahko*r,fP^
resiranih, ki jih novi zakon prizadeva.
prišlo do popolnoma drugačne situacije, saj bi v tem p ;'^
izvirnikov brez posebnega dovoljenja ne smeli izposoja
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je predlagal, da naj se
javno predvajati.
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poročevt"

' Predlagatelj meni, da bi s tem omejili dostopnost predan videogramov s strokovnimi vsebinami, ohranja prvotno
ev 5
tem, da jo v dikciji oblikuje zaradi jasnosti drugače.
stvo!°fiport
' pa uP°^teva pripombo tako Odbora za kulturo, šolda i potrebnkot Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve,
tfa d
° drugi del te določbe, ki daje pravico ministru,
tem °" 'zierro' dopolniti s pogoji in kriteriji, ki jih mora pri
„m* fPo&evati. Ti pogoji so vezani na tehnične oziroma druge
>lh l'Vne. ov're a'' omejeno eksploatacijo v vseh tistih primevztra an e na
dost
i i
prevajanju pomenilo omejevanje
*bbl%n0Sti do ume,n'ških, znanstvenih ali izobraževalnih
0

u

(evana

tiSnar!*
P°š
pripomba,
da se skrajša
izposojeLJ "Oba za videograme,
ki so podnaslovljeni
oziroma
sinnzirani s prejšnjo določbo, iz treh na dve leti.
"p°itevane so tudi vse nomotehnične pripombe.

Bistvena sprememba predloženega predloga zakona v primerjavi s prejšnjim pa je predvsem v tem, da ga je predlagatelj
uskladil z najnovejšo »Direktivo Sveta EGS o pravici dajanja
v najem, posojanja in o določenih pravicah, ki so sorodne
avtorski na področju intelektualne lastnine«. Ta dosledno
razlikuje dajanje v najem od dajanja v uporabo v javnih ustanovah in predvideva njun različen tretma.
Predlagatelj bo izpeljal to razliko tako, da bo dajanje v uporabo v knjižnicah, namenjenih javnosti, uredil kot knjižničarsko dejavnost s posebnim zakonom.
S sprejemom predlaganega zakona naj bi končno uredili
posredovanje kulturnih in drugih vsebin na videogramih in
fonogramih tako, da bi v skladu z mednarodnimi uzancami
prišla ta produkcija najprej v kinematografe, nato (običajno
čez 6 mesecev) v videoteke, ter na koncu v maloprodajo, kjer
bi bila dostopna tudi javnim knjižnicam pod pogoji kot veljajo
za ostalo knjižničarsko gradivo.

Predlog zakona o JAVNIH NAROČILIH - EPA 351 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 72. seji, dne 3. marca 1994
doloćila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH,

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.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance.
- Martin JAKŠE, svetovalec 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.

- Peter ČERNIGOJ, podsekretar v Ministrstvu za finance.

.

Predlog zakona o javnih naročilih
UVOD
1.1. OCENA STANJA
Vlada Republike Slovenije je področje javnih naročil začela
urejati leta 1992 z Zakonom o proračunu Republike Slovenije
za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92). Drugi odstavek 13.
člena omenjenega zakona se je namreč glasil: »Nabave
opreme (razen oborožitve za potrebe Ministrstva za obrambo
in operativne tehnike za potrebe Ministrstva za notranje
zadeve), investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge
ter storitve morajo biti oddane s pogodbo, izvajalci pa izbrani
na podlagi javnega razpisa.* Minister za finance je na podlagi
drugega odstavka 13. člena istega zakona izdal Odredbo
o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 16/92). Odredba je veljala za vse uporabnike sredstev iz
proračuna RS - državne organe.
V letu 1993 je bila obveznost javnega razpisa za oddajo javnih
naročil razširjena tudi na občine z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 7/93). Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu
Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) je
v svojem 31. členu uzakonil uporabo javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev in javnega razpisa za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, prav tako pa tudi
primere, v katerih ni potrebno izvesti javnega razpisa. Na
podlagi zadnjega odstavka 31. člena tega zakona, je minister
za finance izdal Odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 28/93).
S temi zakonskimi in podzakonskimi akti je Republika Slovenija, po več kot pol stoletja, pričela ponovno zakonsko urejati
področje javnih naročil na slovenskem ozemlju.
Pogoji oddaje javnih naročil, ki so vsebovani v mednarodnih
sporazumih (Splošni sporazum o carinah in trgovini - GATT),
oddaja javnih naročil po določilih EFTE in Evropske gospodarske skupnosti, sporazumi o prosti trgovini s Češko in
Slovaško, ki jih je že podpisala oz. se o njihovem podpisu
Republika Slovenija še dogovarja, zahtevajo odprt pristop
tudi na slovenski trg javnih naročil za države sopodpisnice
sporazumov.
Ob tem pa velik del slovenskega trga javnih naročil še vedno
ni zakonsko reguliran: javni zavodi, režijski obrati, javni
gospodarski zavodi, javna podjetja še vedno niso dolžni oddajati nabave opreme, investicijskih in vzdrževalnih del ter storitev s pogodbo na podlagi javnega razpisa. Za večino teh tudi
ne obstajajo drugi mehanizmi, ki bi omogočali nadzor nad
porabo.
1.2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

♦
Prilagajanje zakonov Republike Slovenije evropski in svetovni
zakonodaji s področja javnih naročil in njihovo prilagajanje
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določilom mednarodnih sporazumov narekuje sprejet"
zakona, ki bo celovito urejal področje javnih naročil. Tegarl
področja zaradi monopolnih pozicij določenih organizacij P
pridobivanju posla in njihovega vpliva na resorne organe n«
bo mogoče urediti s področnimi zakoni.
Vlada Republike Slovenije želi s tem zakonom, s katerj^
razširja in odpira trg na področju javnih naročil, uresniči'
naslednje cilje:
a) pravično in enakopravno obravnavanje vseh izvajalcev;
b) povečanje ekonomičnosti in učinkovitosti javnih naročili
c) pospeševanje in motiviranje izvajalcev pri sodelovanj
v postopkih pridobivanja javnih naročil in možnosti sodelov®'
nja tujih izvajalcev pri tistih javnih naročilih, kjer je to Pr'
merno, kar bi povečalo obseg mednarodne menjave blaga'
storitev (predvsem pa izvoz domačega blaga in storitev, WD
bil pogoj za oddajo javnega naročila tujcu);
d) povečanje konkurence med izvajalci z javnimi naročil'in
spodbuda k racionalizaciji njihovega poslovanja;
e) vzpostavitev celovitosti postopkov javnih naročil, p°š,en95j
sti v postopkih javnih naročil in povečanje zaupanja javno
v delo javnih služb Republike Slovenije;
f) preglednost postopkov pri javnih naročilih.
2. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon o javnih naročilih ureja oddajo javnih na sni il
s pogodbo na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
omejitev in javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodn
ugotavljanjem sposobnosti, v sedmih izjemnih Primer'^jM
dopušča oddajo javnega naročila z neposredno P°9°%
brez javnega razpisa, vendar z zbiranjem več ponudb in
janji. V 8. členu zakon navaja pogoje za pričetek Pos,oPnja
oddaje javnega naročila. Pogoji za pričetek izvaj® ^
postopka javnih naročil pomenijo za naročnika urejeno
strokovno vodeno dejavnost na svojem področju. V 10. C %
zakon uvaja zaščito domačega gospodarstva z defin' L
domačega proizvoda in zahtevami po protidobavah oS
slo* (e
skega blaga na tuje trge, uvaja tudi pravico vstopa v P a® jjen
domači ponudnik izpolnjuje pogoje in jih je tudi prlpf \L|j
izvajati. To določilo ima dvojen pomen, domači trg j® .r0odprt domačim ponudnikom, ob hkratnem zniževanju s
škov in večji konkurenčnosti.
V 2. poglavju zakon podrobno razčlenjuje postopek in
bino javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.
* ^
členu zakon zahteva od naročnika, da ažurno vodi eV'®ov0
in dokumentacijo o postopku javnega naročila do njM }
izvedbe. 19. člen zahteva od naročnika molčečnost, ko 9'^.
informacije o ponudnikih. 20. člen predpisuje minimalno
bino ponudbene dokumentacije glede na vsebino in *
poročevdeC
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Posla, kot tudi uvaja določilo resnosti razpisa, ko razpisnih
določil ni možno po svoje razlagati.
člen zakona omogoča ponudniku pritožbo zoper sklep
° izbiri ponudnika in s tem revizijo postopka javnega razpisa,
9a naročnik lahko razreši ali pa v skladu s 45. členom
odstopi organu druge stopnje v reševanje. V kolikor so kršena
jtoločila postopkov po tem zakonu, 47. člen omogoča povrnistroškov priprave ponudbe. Pristojna komisija, na predlog
kontrolnega organa, lahko delno ali v celoti razveljavi javni
'fcpis, za katerega ugotovi, da so bile kršene določbe o vodeni" postopka za oddajo javnih naročil.

Prehod od nekdanjih dogovorov na čiste pogodbene odnose
pa nas je na tem segmentu gospodarstva močno približal
razmeram v evropskih državah.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uvedba zakona ne povečuje stroškov države, temveč jih v precejšnji meri znižuje. Uvaja tržni red v poslovne odnose, povečuje konkurenčnost podjetij in znižuje stroške na enoto proizvoda. Uvajanje tega zakona v prakso pomeni tudi lažje prilagajanje naših podjetij tuji konkurenci, ki se odpira s sporazumi o prosti trgovini.

^iprava Zakona o javnih naročilih je vključevala tudi pregled
"®vilnih obstoječih zakonov in predpisov s tega področja:
J; UNCITRAL (UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNAnONAL TRADE LAW) Model Law on Procurement of Goods
?n(i Construction (A/CN.9/393);
FEDERAL ACOUSITION REGULATIONS SYSTEM (U.S.
fOVERNMENT PRINTING OFFICE, VVASHINGTON 1991
l°®vised as ot October 1, 1991);
Avstrijsko pravo o oddajanju naročil za storitve /del/dobav/
^notranjosti države (OENORM - A 2050);
Smernice Sveta evropske skupnosti s področja javnih na^u A. UNCITRAL-ov model Zakona o javnih naročilih je delno
'' iil kot podlaga slovenskemu, vendar je za naše razmere
^obširen, čeprav je bistveno krajši od tovrstne ameriške
®9ulative. V sedeminštiridesetih členih obravnava področje
™nih
naročil od ugotavljanja sposobnosti ponudnikov do
:®v'2ije postopka javnega naročila, pri čemer pozna več vrst
lav
nih razpisov kot slovenski predlog zakona.
B. Ameriška zvezna zakonodaja s tega področja je izredno
.a<ančno razčlenjena, kar je posledica tamkajšnje dolgoletne
sCicije in visoko razvitega tržnega gospodarstva. Osnovna
?bina pa po sklopih ustreza predlogu slovenskega Zakona
lavnih naročilih. V uvodu so pojasnjene definicije pojmov in
ay
, nanje državnih uradnikov pri naročilih z namenom prepre^anja Zlorab položaja. Posebno poglavje je namenjeno
»Crtovanju naročil. Poglavje, ki ustreza jedru slovenskega
j^ona
o javnih naročilih, opisuje načine oddaje javnih naroJln vrste pogodb. V poglavju socialnoekonomski programi
® obravnavani gospodarski subjekti, ki si ne morejo enakoavno konkurirati - mala podjetja in podjetja s presežki
tsr ne s''e- Posebni poglavji obravnavata vsebino pogodb
J nekatere vrste pogodbenih razmerij. Zadnje poglavje
■ Ravnava
realizacijo pogodbe - do uspešno izvedenega
Vn6
ga razpisa.
I
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Avstrijsko pravo o oddajanju naročil za storitve /del/
v notranjosti države (OENORM - A 2050) je bolj
re,no
Hrj,^
kot model UNCITRAL-a. V podrobnostih je bolj
no za
C?
podlago slovenskemu zakonu, vendar je za sloy
razmere
c
i
preobsežno,
saj slovenska
še niso
oti■
na
konstituirana
in lastninjena
tako, da bipodjetja
lahko s pribitki
ponudbene cene podjetij, ki prejemajo državne subvencije,
C .na javnih razpisih lojalno konkurirala. Nekatera določila
ske a rava s
C'
9 P
° bila zaščita
v slovenskem
predlogu
zakona
»loti upoštevana
(avansi,
domačega
gospodarstva).
'd h -r
IJvnih
'udi Smernice
Sveta evropske
s področja
lu "'n naročil
daleč presegajo
slovenskiskupnosti
nivo potreb,
saj gre
iJjavna naročila večjih vrednosti. V Sloveniji je večina
Po
vrednostno majhnih. Smernic je več in se razlikujejo
njLpfedmetu, ki ga obravnavajo - javne gradnje, javne
lf V
ad? ®' 'avne storitve- Vendar ima področje EGS dolgoletno
C!aci'° v ,ržnem gospodarstvu, tržni subjekti pa so popolDti/'at definirani - jasno je ločena državna lastnina od javne in
ne lastnine.
Dy .
H 66 Skušnje
oddajanja javnih naročil z javnimi razpisi so
'Ojt9?8vn
' ' da se j® 2 uvedbo javnih naročil povečala učinkovi(£.l® ih sredstev, povečala se je motivacija izvajalcev za
tij pri'Išanje njihovega tržnega položaja z iskanjem racionalizanjihovem delu.
^r°če valeč

BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Področje uporabe
1. člen
Ta zakon določa postopke naročnikov pri oddaji javnih naročil.
Razlage pojmov
2. člen
Posamezni pojmi po tem zakonu pomenijo:
— »naročnik« so vsi organi državne uprave, organi lokalnih
skupnosti, javne-službe in vsi ostali subjekti, ki z javnimi
financami zagotavljajo materialne javne dobrine.
— »Javno naročilo« so izražene potrebe naročnika glede:
nakupa in zakupa (najema) blaga in materialov kot so: nakup
in zakup (najem) nepremičnin, nakup in zakup (najem),
dobava, montaža oziroma vgraditev napeljav in opreme, drugi
nakupi in nabave potrošnoga blaga kot so pisarniški material,
nabava službenih oblačil, vozil, kuriv in podobno;
izvedbe del, nalog in storitev materialnega značaja kot so:
gradnja objektov ali njihovih delov, vzdrževalna dela (investicijsko in sprotno vzdrževanje), rekonstrukcije in adaptacije
objektov, naprav ali njihovih delov, transporti in ostala dela;
izvedbe del in storitev nematerialnega značaja kot so: izdelava investicijske in tehnične dokumentacije, raziskovalne
naloge, projektantske, inženirske, svetovalne in druge intelektualne storitve in druge storitve,
financiranja ali sofinanciranja programov (subvencije), kot so
razvojne spodbude oziroma financiranje programov na ostalih področjih, ki jih mora naročnik javno objaviti z javnim
razpisom.
— »oddaja javnega naročila« so vsi postopki, ki jih mora
naročnik spoštovati pri realizaciji javnega naročila: informativni razpis, javni razpis, zbiranje ponudb, ocenjevanje in
izbira najugodnejšega ponudnika, sporočilo ponudniku
o sprejemu ponudbe, sklenitev in izpolnitev pogodbe.
Obveznost javnega razpisovanja in oddajanja javnih naročil
s pogodbo
3. člen
Naročnik mora za vsa oddana javna naročila z izbranim
ponudnikom (dobaviteljem oziroma izvajalcem del/storitev)
skleniti pisno pogodbo
- na podlagi javnega razpisa za izbiro ponudnika brez omejitev ali
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- na podlagi javnega razpisa za izbiro ponudnika s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
V postopku pri oddaji javnih naročil se smiselno uporabljajo
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
4. člen

Pogoji za prlčetek postopka javnega razpisa
8. člen
Naročnik lahko prične s postopkom javnega razpisa:
1. če je javno naročilo predvideno v republiškem ali občinskem proračunu ter finančnih načrtih ali če tako določa
poseben zakon;

Pogodba mora vsebovati vse bistvene elemente kot jih predpisuje ta zakon.

2. v obdobju začasnega financiranja in sklene pogodbo
v okviru finančnih sredstev začasnega financiranja, finančnih
načrtov ali, če tako določa poseben zakon;

Odda|a del z neposredno pogodbo brez javnega razpisa

3. če je za javna naročila investicijskega značaja izdelan
investicijski program na osnovi enotne metodologije za
oceno investicij in če je investicijo na osnovi investicijskega
programa potrdilo pristojno ministrstvo ali pristojni organ
upravljanja s pisnim sklepom;

5. člen
Naročnik sme oddati javna naročila izvajalcu tudi z neposredno pogodbo brez javnega razpisa v naslednjih primerih:
- če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za
posamezno leto s proračunom,
- če gre za oborožitev, vojaško opremo in specialno operativno tehniko,
- če gre za nakup stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov,

4. če je javno naročilo vključeno v letni plan nabav po vsebini,
po vrednosti in po dinamiki financiranja;
5. če je dinamika javnega naročila za investicije skladna
s planom investicij na osnovi memorandumsko določenega
obsega sredstev;
6. če je javno naročilo za vzdrževalna dela vključeno v letni
program vzdrževalnih del po vsebini, po vrednosti in po dinamiki financiranja;

- če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo en
ponudnik, še posebej, če samo ta ponudnik razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri,
s patentnimi pravicami, s pravicami do zaščitnih znamk in
s pravicami glede zaščitenih vzorcev in avtorskimi pravicami
ter, če naročila ni mogoče deliti v manjše zaključene enote, ki
bi jih bilo mogoče oddajati ločeno,

7. če je pridobljeno soglasje pristojne vladne komisije z8
nabavo oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne
tehnike;

- če gre za nujne intervencije ob nesrečah ali drugih nepredvidenih dogodkih, da se takoj odpravijo škodljive posledice
(naravne nesreče in druge nesreče),

Naročnik lahko prične s postopkom javnega razpisa tudi, fi®
nista izpolnjena pogoja pod točko 1. in 5. tega člena v primerih, ko so predmet javnega razpisa dela sezonskega značaja
in bi bila otežena realizacije naročila. V takšnih primerih mor a
naročnik planirati sredstva za realizacijo javnega naročila
v osnutku proračuna ali letnega plana nabav. Sklenite«
pogodbe mora biti odložena do sprejetja proračuna ali finan,r
nega načrta. Pred pričetkom tovrstnih javnih razpisov P°
obseg in vrsto del vlada na predlog pristojnega ministrstva
v skladu z določili zakonov o proračunu in finančnih načrtov '

- če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi opustitev
potrebnih del za čas izvedbe javnega razpisa lahko povzročil
večjo škodo,
- če se javna naročila oddajajo državnim organom ali javnim
zavodom, ki se v celoti financirajo iz javnih sredstev.
- če gre za dodatna preverjanja projektnih rešitev za že
sklenjene pogodbe, za odločanje na pristojnih organih in bi
bila zaradi trajanja postopka javnega razpisa povzročena
škoda ali zamuda.
Vrsto vojaške opreme in vrsto specialne operativne tehnike, iz
druge alinee tega člena, za katero se ne uporablja javni razpis,
določi vlada.

Naročnik mora navedene pogoje izpolnjevati kumulativno a'1
posamično, glede na vrsto javnega naročila, kar mora narocnik opredeliti v javnem razpisu.

Enotno metodologijo za izdelavo investicijskih programov,iz
točke 2. prvega odstavka tega člena, predpiše vlada.
9. člen
Postopek za izvedbo javnega razpisa za oddajo javnih naroči'
se smiselno uporablja tudi za oddajo javnih naročil P°d'z ,*
jalcem. Ponudnik sme oddati javno naročilo podizvajalcem
s soglasjem naročnika.

6. člen
Pri neposredni oddaji javnega naročila mora ceno in kakovost
storitve v posameznih primerih naročnik posebej skrbno preveriti z zbiranjem več ponudb, če to ni mogoče oziroma
smotrno, pa mora opraviti preverjanje s pomočjo povpraševanja o cenah na trgu, z analizo stroškov, s primerjanjem kakovosti in podobnim. To preverjanje mora naročnik izkazati
v svoji dokumentaciji.
Informativni razpis
7. člen
Če naročnik izvede javni razpis, ne da bi bili izpolnjeni pogoji
8. člena tega zakona, se tak razpis šteje kot zbiranje informacij o ponudbi in ponudnikih. Informativni razpis ni podlaga za
sklenitev pogodbe, na kar mora naročnik v razpisu izrecno
opozoriti.
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10. člen
Naročnik določi pogoje za oddajo javnih naročil, ki jih moazr*
izpolnjevati ponudnik. Pogoji so javni in so sestavni del '
pisa. Vsi ponudniki, ki sodelujejo na javnem razpisu in izp°
njujejo razpisne pogoje, so enakopravni.
Ponudnik, ki ne izpolnjuje določil Nacionalnega progra"l®
statističnih raziskovanj o izkazu podatkov, ne more prevZ
mati javnih naročil.
3
Za izvedbo javnih naročil morajo državni organi uporabli
"
3.
predvsem domače proizvode in zaposliti domača podjeti

Za domače proizvode se štejejo proizvodi, ki so proizved®^
ali obdelani pretežno v državi ter so s tem predvsem Pre
,
vrednostnega ustvarjanja v Sloveniji. Da bi proizvod ž,e'ta
domačega je odločilno vrednostno ustvarjanje predm0
poročevdeC

ponudbe, pri čemer mora znašati domači del vrednostnega
ustvarjanja več kot 50%, kar naročnik oceni na osnovi predložene strukture del v ponudbi v postopku ocenjevanja ponudb.

Javni razpis za javna naročila do vrednosti 1.000.000 SIT
lahko naročnik objavi na oglasni deski na vidnem in dostopnem mestu na sedežu naročnika.

če ponudi tuj proizvod slovensko podjetje, šteje proizvod za
tujega.

Strokovna komisija

Pri pogojih za izbor tujega blaga ali ponudnika imajo prednost tisti, ki zagotavljajo protidobave slovenskega blaga na
tuje trge.
Zaradi razvojnega vpliva javnih naročil na domače gospodarstvo, so ponudbe domačih ponudnikov lahko višje do 15
% vrednosti v odnosu na tuje ponudbe, ob enakih drugih
merilih. V tem primeru najugodnejši domači ponudnik pridobi
pravico izvedbe naročila po pogojih najugodnejšega tujega
ponudnika, če v roku osem (8) dni po prejemu sklepa naročnika o izidu javnega razpisa pristane na te pogoje. Če na te
pogoje domači ponudnik ne pristane, si pridobi pravico do
izvedbe javnega naročila najugodnejši tuji ponudnik.
Določila predhodnih odstavkov tega člena ne veljajo za
izvedbo nalog za ponudnike javnih naročil iz držav, s katerimi
ima Republika Slovenija sklenjene sporazume.
Pogoji za izbor tujega ponudnika, v skladu s predhodnimi
odstavki tega člena, se uporabijo ob pogoju vzajemnosti
Bnakih ali podobnih pogojev za oddajo javnih naročil v državi
Pripadnosti konkretnega tujega ponudnika za enaka ali
Podobna naročila.
11. člen
Pri javnih naročilih, ki jih sofinancirajo drugi subjekti, mora
naročnik skleniti pogodbo o sofinanciranju, ki velja le za
obdobje veljavnosti proračuna oziroma drugega pravnega
akta, ki je osnova za prevzemanje finančnih obveznosti. Pred
Podpisom take pogodbe mora dobiti naročnik zagotovila
o sposobnosti sofinancerja za izpolnitev te pogodbe. Oba
'inancerja podpišeta tudi pogodbo z izvajalcem. Ta pogodba
določa postopke plačevanja.
Uporaba jezika, valuta in normativi
12. člen
Razpisna dokumentacija in pogodbeni dokumenti morajo biti
"apisani v slovenščini, vrednosti pa izražene v slovenski
v
aluti. Naročnik lahko poleg razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku, v primeru, da gre za sofinanciranje s strani
nedomicilnega pravnega subjekta, določi tudi uporabo tujih
lazikov, ki so enakovredni slovenskemu, v javnem razpisu.
Javni razpisi ne smejo biti omejeni na določena območja.
^ razpisnih pogojih, ponudbeni in pogodbeni dokumentaciji
Morajo biti navedeni tehnični predpisi, standardi in normativi,
v
®liavni v Republiki Sloveniji oziroma tisti, ki so jih predpisale
Mednarodne organizacije in jih priznava Republika Slovenija.
^ razpisni dokumentaciji ne smejo biti tehnične specifikacije
Prilagojenene konkretnemu ponudniku.
13. člen
Oprema
mora imeti zagotovljene ustrezne ateste in praviloma
s
®rvisiranje v Republiki Sloveniji.
2

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA BREZ OMEJITEV

^avna objava
,

14. člen
avr.i razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadaljnjem
e
sedilu: javni razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu
R
ne
Publike Slovenije.
Poročevalec

15. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo pisno imenuje predstojnik
naročnika. Komisija mora imeti predsednika in najmanj dva
člana. Člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in prakso.
Če naročnik nima za izvedbo razpisa usposobljenih delavcev,
mora izvedbo razpisa in nadzor nad realizacijo pogodbe
oddati drugim službam v okviru državne uprave za državne
organe ali svetovalnim podjetjem, za katere je predhodno
ugotovljena sposobnost in nepovezanost s ponudniki, na
način, kot ga določa ta zakon.
Če naročnik odda to nalogo v izvedbo zunanjemu izvajalcu,
imenuje izvajalec člane komisije v soglasju z naročnikom.
Postopek javnega razpisa, katerega vrednost javnega naročila
presega 50.000.000 SIT vodi komisija, ki jo sestavlja najmanj
pet članov, poleg strokovnjakov za področje, na katerega se
javni razpis nanaša, tudi diplomirani pravnik in predstavnik
kontrolnega organa.
Postopek javnega razpisa mora biti v celoti dokumentiran.
Vodenje evidence o javnih naročilih
16. člen
Naročnik mora voditi ažurno evidenco in dokumentacijo
o oddaji javnega naročila: o javnih razpisih, o pogodbah in
o njihovi realizaciji ter o obveznostih izvajalcev do poteka
garancijskega roka.
Vsebina javnega razpisa
17. člen
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
1. firmo oziroma ime naročnika,
2. predmet razpisa iz 2. člena tega zakona,
3. kraj, datum, čas in osebo, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija,
4. predmet razpisa - navedba vsebine javnega naročila (naziv
objekta oziroma naloge, vrsta storitve itd.),
5. orientacijsko vrednost narpčila (neobvezno),
6. predvideni rok pričetka in dokončanja del,
7. merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
8. rok, v katerem mora ponudnik oddati ponudbo in način
oddaje ponudbe (datum, naslov, čas),
9. kraj, mesto, datum in uro odpiranja ponudb,
Rok za oddajo ponudbe po 8. točki prejšnjega odstavka ne
sme biti krajši od 20 dni za javna naročila v vrednosti do
10.000.000,00 SIT in ne krajši od 30 dni za druga javna naročila. Ta rok začne teči z dnem objave javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija
18. člen
Naročnik mora z dnem objave javnega razpisa omogočiti
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora glede na vrsto javnega naročila smiselno obsegati:
1. podatke o nalogi (tehnične in ekonomske),
2. projektno nalogo, izdelano v takem obsegu, da je na podlagi nje možno izdelati ponudbo,
3. podatke o lokaciji, zemljišču,
prometnih, tehnoloških in ekoloških pogojih,
4. enotni popis s tehničnimi pogoji in količinami (projektantskimi izmerami) ter s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za opremo.
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5. predračunsko oceno vrednosti razpisanih del (neobvezno),
6. roke in dinamiko izvedbe razpisanih del,
7. način in zagotovitev plačil,
8. merila za izbor najugodnejše ponudbe,
9. zahtevo glede oblike ponudbe,
10. zahtevo po vrsti ponudbe (po enoti mere, skupna vrednost, ključ v roke itd.),
11. način obračuna (po izmerah, po fakturah, tranšah itd ),
12. navedbo oseb, kraja in časa za pridobitev dopolnilnih
podatkov,
13. garancijski rok in pogoje garancij,
vzorce finančnih garancij ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati
garant,
14. način zavarovanj in vrste finančnih zavarovanj tveganj, ki
jih zahteva naročnik za izpolnitev obveznosti (garancija za
resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbe, za obveznosti
v garantnem roku, itd.),
15. pogoje gradbišča (dostopi, zemljišče, energija, soglasja
itd.),
16. pogoje kakovosti in način dokazovanja kakovosti opravljenih del,
17. druge podatke o delu,
18. vzorec pogodbe,
19. navedbo potrebnih dokazil, podatkov in informacij, ki jih
mora predložiti ponudnik za ugotovitev sposobnosti ponudnika za izvedbo pogodbe (podatki o zasedenosti kapacitet,
o finančni situaciji ponudnika, o kadrovski sestavi, obratnih
sredstvih in kapacitetah ter referencah in podatke o podizvajalcih). Ti podatki morajo biti praviloma zahtevani v standardizirani obliki na uradnih obrazcih naročnika,
20. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu, ki ne
sme biti daljši od 45 dni od dneva odpiranja ponudb za
naloge, ki presegajo 50.000.000 tolarjev in za investicije oziroma 15 dni za druga dela.
19. člen
Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo predati razpisno dokumentacijo. Naročnik lahko pri tem zaračuna materialne stroške izdelave razpisne dokumentacije in stroške
pošiljanja.
Naročnik ponudnikom ne sme posredovati informacij o ponudnikih,
ki nameravajo kandidirati na javni razpis.
Izdelovalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme
nastopati kot ponudnik na javnem razpisu, niti ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe.
Ponudbena dokumentacija
20. člen
Ponudba, ki jo da ponudnik naročniku, mora glede na vsebino javnega razpisa vsebovati zlasti naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika ter matično številko iz registra organizacij Zavoda Republike Slovenije za statistiko
(ROS ali ERO). (Domači ponudnik, ki se ne more izkazati
z matično številko, ne more sodelovati na javnem razpisu.),
2. dokazilo o registraciji,
3. zahtevane reference,
4. podpisan vzorec pogodbe (18. točka, 18. člen) in ponudbeni predračun s prilogami:
- predračun del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, na
ključ, celotno vrednost itd ),
- strukturo cene po vnaprej predpisanih elementih strukture
cene postavk v pogodbi; struktura cene mora biti določena za
celotno vrednost pogodbenih del ali za skupine postavk v predračunu ali za vsako postavko posebej,
- izhodiščne cenike elementov strukture cene, veljavne na
datum podpisa pogodbe,
- delež stroškov podizvajalcev,
- datum, do katerega velja ponudba,
- dinamiko plačil po ponudbi v povezavi s terminskim
planom,
- način določanja in obračunavanja razlik v ceni,
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- druge podatke glede določljivosti cene in obračuna,
- podatke, na katerih temelji predračun,
- zagotovilo o upoštevanju delovnih in življenjskih pogoji
kot jih določajo predpisi o minimalnih standardih zaposlov*
nja ter veljavne kolektivne pogodbe,
5. dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grup3
postavk ali za nalogo kot celoto ter kontrolne točke — termi"'
ski plan,
6. način obračunavanja del,
7. garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obvezni
sti oziroma jamstva,
8. način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
..
9. projekte, grafične, slikovne in tekstualne predlog« v'
razlage, prospekte, utemeljitve, variantne predloge in reši'
vzorce in drugo po lastni presoji ponudnika,
10. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
11 navedbo pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki <>"'
tolmačenja v zvezi s ponudbo,
12. drugo dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisu.
Za dela, ki so bila oddana po pogodbi pod drugačnimi P0^
kot so predvideni v razpisni dokumentaciji, se šteje, da
bila oddana na javnem razpisu po tem zakonu.
21. člen
Javni razpis se opravi tako, da dajo ponudniki na p od
objave in v skladu z razpisnimi pogoji pisne ponudbe.
.Vročitev ponudbe naročniku
22. člen
c{.
Ponudbo s predpisano dokumentacijo vroči ponudnik
na
dokLJ
niku na način, kot to določajo razpisni pogoji. Če je
l?ui(i
tacija v več ovitkih, morajo biti le-ti označeni po zapored
njihovo število navedeno v dopisu.
Na vsakem ovitku s ponudbeno dokumentacijo rnora
naslov naročnika, označba: »ne odpiraj, ponudba
navedba, na katero zadevo se nanaša ponudba, ki jP ,
ponudnik. Prevzemnik ponudbe ugotovi, ali je ponudba
opremljena takoj pri prevzemu ponudbe in to navede v P
dilu o prevzemu ponudbe.
Naročnik mora vse prejete ponudbe izročiti komisiji ob u''
je določena v javnem razpisu.
Na vsakem prejetem ovitku (dopisu) mora naročnik °zfyt
vrstni red prejema, dan in uro prejema ter to potrditi s P
tom in podpisom odgovorne osebe.
O prevzemu in o času prevzema ponudbe mora n8'
izdati ponudniku ustrezno potrdilo.
t'
Če v razpisnih pogojih ni drugače določeno, ve'la^np
nar
o^'
vročitve ponudbe čas, ko je bila ponudba vročena
23. člen
m il$
Ponudnik sme predložiti več ponudb, če je možna rea ^ v/ Oi
v več variantah. V eni ponudbi sme ponuditi samo en°
anto, sicer je ponudba neustrezna.
Ponudnik, ki ponudi variantno izvedbo, mora predlogo!1
ponudbo za izvedbo, ki se v celoti sklada z razpisnim1 P
24. člen
c
Za pravočasno se šteje ponudba, ki jo je prevzel n»'°
v roku, ki je bil določen v objavi javnega razpisa.
1
Za nepravočasno se šteje ponudba, za katero ni dok
""
3
ran pravočasen prevzem ponudbe s strani naročnik -

poroi

Odpiranje ponudb
25. člen
Ponudniki morajo biti obveščeni o kraju in času odpiranja
Ponudb.
Ponudnik, ki ni bil obveščen o kraju in času odpiranja
Ponudb, ima pravico izpodbijati pravilnost izvedbe razpisa.
Ce je kraj in čas odpiranja ponudb objavljen v razpisu ali
razpisnem gradivu, se šteje, da so bili o njiju obveščeni vsi
Ponudniki. Ce se kraj in čas odpiranja ponudb ponudnikom
sporoči po pošti, se šteje, da je bil ponudnik o njiju obveščen,
če ima naročnik potrdilo pošte, da je na ponudnikov naslov,
naveden na eni od ovojnic, v kateri je dostavil ponudbo, poslal
obvestilo s priporočeno pošiljko.
Naročnik mora o kakršnikoli spremembi pogojev in določili
lavnega razpisa obvestiti vse ponudnike in dokazila o tem
braniti.

Če predstavniki ponudnikov to zahtevajo, se vpišejo v zapisnik tudi njihove pripombe k delu komisije, k poteku javnega
razpisa ali k vsebini zapisnika.
31. člen
Zapisnik podpišejo člani komisije in navzoči predstavniki ponudnikov.

Odpiranje ponudb je javno.
26. člen
Odpiranje
ponudb se opravi na kraju in v prostorih ter na dan
'n ob uri, kot je to določeno v objavi, ne glede na to, ali so
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
27. člen
^'eje se, da javni razpis ni uspel, če prispejo na razpis manj
3 veljavne ponudbe. V takšnem primeru komisija ponudb
n
® odpira in jih vrne ponudnikom neodprte.
prvi javni razpis ni uspel zaradi premajhnega števila veljavah ponudb, naročnik ponovi javni razpis pod enakimi ali
^ugačnimi pogoji.
^e
drugi javni razpis ni uspel zaradi premajhnega števila
v
®ljavnih ponudb, naročnik odda javno naročilo izvajalcu
2
Neposredno pogodbo.
28. člen
Pr

ed pričetkom odpiranja ponudb komisija ugotovi:

]• vse pravočasno prejete in pravilno označene ponudbe
,'meni ponudnikov,
5 yse nepravočasno prejete in nepravilno označene ponudbe,
. iniena navzočih predstavnikov ponudnikov in drugih pridnih,
imena ponudnikov, katerih predstavniki niso navzoči.
Prepozno prejete in nepravilno označene ponudbe komi'ia izloči iz nadaljnjega postopka in jih neodprte vrne ponudkom.

n|

29. člen
jf° komisija ugotovi, da so prispele vsaj tri veljavne ponudbe,
??Pre
ponudbe in drugo ponudbeno dokumentacijo. KomiJja odpira prispele ponudbe po zaporedju, kot so prispele, ter
^nani z njihovo vsebino navzoče ponudnike.
končanem roku za oddajo ponudb ponudniki ne smejo več
,Premeniti oddanih ponudb in jih tudi ne smejo nadomestiti
'novimi.
30. člen
^dpiranju ponudb komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebo' ^raj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem ponudb,
7

2. imena članov komisije,
3. imena navzočih predstavnikov ponudnikov,
4. imena drugih navzočih,
5. imena ponudnikov, ki niso navzoči pri javnem odpiranju
ponudb,
6. vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake
posamezne ponudbe (cene, posebni pogoji in popusti),
7. ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije (sestavni
deli, podpisano in izpolnjeno) ter navedbo ponudnikov, ki
niso izpolnili pogojev razpisa z navedbo razlogov za to,
8. ugotovitev, da je postopek zbiranja in odpiranja ponudb
potekal po predpisanem postopku.

Če kdo izmed predstavnikov ponudnikov noče podpisati
zapisnika, je treba to ugotoviti v zapisniku in navesti razloge,
zakaj je odklonil podpis.
32. člen
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb mora naročnik izročiti
ponudnikom takoj po končanem odpiranju ponudb oziroma
ga poslati vsem ponudnikom najkasneje v osmih dneh po
odpiranju ponudb.

Pregled In ocenjevanje ponudb
33. člen
Po odpiranju ponudb komisija oceni prispele ponudbe in
ugotovi, ali ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija v postopku ocenjevanja ponudb obravnava morebitne pripombe ponudnikov k zapisniku, preveri pravilnost
podatkov v ponudbah, izvrši računsko kontrolo ponudbe
glede količine, cene, kakovosti del in podobno, popravi morebitne računske napake, primerja posamezne podatke
v ponudbah s pogoji javnega razpisa in ugotovi odstopanja.
Komisija je pred odločitvijo o izbiri ponudnika za vsako delo
dolžna ugotoviti, ali je ponudnik sposoben realizirati delo
v skladu z razpisnimi pogoji.
Če naročniku po postopku ocenjevanja ponudb ne ostanejo
vsaj tri popolne ponudbe, mora javni razpis ponoviti pod
enakimi ali drugačnimi pogoji.
Po oceni prispelih ponudb sestavi komisija poročilo, v katerem navede ponudnika, za katerega meni, da je dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
Poročilo iz prejšnjega odstavka, zapisnik o odpiranju ponudb
in ponudbeno dokumentacijo, mora komisija poslati naročniku v roku, ki je določen v aktu o imenovanju komisije.
Izbira najugodnejšega ponudnika
34. člen
Na osnovi poročila komisije iz prejšnjega člena sprejme
naročnik odločitev o izbiri izvajalca.
Sklep o izidu javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
o izbiri izvajalca mora naročnik v roku (v nadaljnjem besedilu:
sklep), določenem v 20. točki 18. člena tega zakona, poslati
vsem ponudnikom in kontrolnemu organu. Sklep mora biti
pisno obrazložen.

z

^ročevalec
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3. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA S PREDHODNIM
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI

pogodba vsebovati enake elemente, kot so s tem zakonoi"
predvideni za pogodbo o oddaji del na podlagi javnega razpisa.

35. člen
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti) izvede naročnik zlasti v primerih, ko so predmet javnega razpisa posebno zahtevna in
obsežna dela ali dela, pri katerih je zahtevana izredna kvaliteta oziroma usposobljenost izvajalcev in opreme.

5. SKLENITEV POGODBE

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni.
36. člen
Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora
vsebovati zlasti:
1. naslov naročnika in naslov, kamor je potrebno poslati
zahtevke,
2. vrste nalog, za katere se iščejo usposobljeni izvajalci,
3. lokacijo, kjer se bodo izvajale naloge,
4. orientacijsko vrednost del,
5. predvideni čas začetka in zaključka del,
6. merila za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev in ustrezna
dokazila, ki jih mora predložiti kandidat,
7. rok za oddajo prijave in ustreznih dokazil o sposobnosti,
8. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu, ki ne sme
biti daljši od 45 dni od oddaje prijave.
37. člen
Izvajalci kandidirajo za ugotavljanje sposobnosti s pisno prijavo. Prijava mora vsebovati dokazila in podatke, ki so zahtevani v razpisu in jo mora kandidat vložiti v roku, določenem
v razpisu.
38. člen
Naročnik mora najkasneje 45 dni po prejemu ponudb odločiti,
katerim ponudnikom prizna sposobnost.
Odločitev o priznanju sposobnosti ali o zavrnitvi z obrazložitvijo mora naročnik poslati vsakemu ponudniku, ki se je
udeležil razpisa, vse ponudnike pa obvestiti, katerim ponudnikom je sposobnost priznal.

43. člen
Naročnik mora pozvati izbranega ponudnika k podpis"
pogodbe. Pogodba mora vsebovati vse bistvene sestavine,kl
jih predpisuje Zakon o obligacijskih razmerjih.
Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od vročih*
sklepa o izbiri ponudnika, če podpis pogodbe ni odlož®"
zaradi vložene pritožbe.
Če se ponudnik ne odzove na poziv za podpis pogodbe v roW
8 dni, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik
v tem primeru unovčiti dokument za finančno zavarovani
resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudb*
6. PRITOŽBA ZOPER SKLEP
44. člen
Ponudnik, ki meni,.da so bile v postopku javnega razp
kršene določbe tega zakona, lahko vloži pritožbo zoper sW
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Obrazloženo pritožbo je potrebno vložiti pri naročniku,
sklep izdal, najpozneje v osmih (8) dneh od vročitve sklep8
Naročnik lahko na podlagi pravočasne pritožbe spre"16'"
prejšnji sklep ali pa ga razveljavi.
45. člen
Naročnik vroči po en izvod pritožbe zoper sklep, skupaj z6
pisno dokumentacijo organu druge stopnje in kontrol"
organu, da v roku osem (8) dni nanjo odgovori.
Kontrolni organ je Ministrstvo za finance, ko je nar°«j)jii
državni organ, nadzorni odbor občine, ko je naročnik ot>c
in upravni odbor pristojnega javnega podjetja, zavod®
sklada, ko so naročniki le-ti.
O pritožbi odloča pristojna vladna komisija za državne
in ostale subjekte, ki so bili ustanovljeni na ravni repuc
pristojna občinska komisija za vse subjekte na ravni ol
O pritožbi mora odločiti najkasneje 15 dni od vložitve.

39. člen
Naročnik pozove v postopku izbire izvajalca vse ponudnike
s priznano sposobnostjo, da v roku, določenem v razpisu,
oddajo svoje ponudbe.
40. člen
Določbe tega zakona o postopku javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev se smiselno uporabljajo tudi
v postopku za oddajo javnih naročil z javnim razpisom s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
41. Člen
Ponudnik lahko sodeluje na javnem razpisu samostojno ali
kot kooperant, nikakor pa ne oboje hkrati.
Ponudniki, ki so kandidirali na javnem razpisu, pa niso bili
izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji del kot
podizvajalci z izbranim ponudnikom.
4. NEPOSREDNA POGODBA
42. člen
Kadar se javno naročilo odda z neposredno pogodbo, mora ta
54

Odločbo mora vročiti ponudniku, naročniku in kontrol"i1aH*
organu.
46. člen
1
Pritožba zadrži izvršitev sklepa, razen, če organ druge stoP
6
glede na odgovor kontrolnega organa ne odloči druga

Stroški postopka
47. člen
k ni
Vsak udeleženec trpi svoje stroške, razen, če ta zaK
določa drugače.
u(jt>j
Naročnik mora ponudniku povrniti stroške priprave pf>!1 j^1
če ni izbral najugodnejšega ponudnika, čeprav je &
razpis uspešen.
Naročnik mora ponudniku poleg stroškov priprave P0 <<j|p®
povrniti tudi stroške v zvezi s pritožbo, ki jih je povz'
svoji krivdi.
48. člen

»flpfl
5
Ponudnik, ki se ne strinja z odločbo izdano na drugi
>r|
lahko svoje pravice uveljavlja s tožbo v postopku pfe° v
nim sodiščem.
poro<

0i

člen) brez javnega razpisa ali pogodbe, razen za javna naročila iz 5. člena tega zakona.

7. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja pri naročnikih na
ravni Republike Slovenije Ministrstvo za finance, na ravni
občin pa nadzorni odbor posamezne občine, pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije in ostalih porabnikih javnih prihodkov pa nadzorni organi v skladu z njihovimi ustanovitvenimi akti.
če pri opravljanju nadzora ugotovi, da so bile določbe o vodenju postopka za oddajo javnih naročil kršene, lahko delno ali
v celoti razveljavi javni razpis.
0 opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za
finance obvešča vlado, vlada pa državni zbor, občinski nadzorni odbor občinski svet, nadzorna odbora zavodov iz drugega odstavka tega člena pa njuni skupščini.
Revizijo skladnosti postopkov s tem zakonom opravlja Računsko sodišče. Do ustanovitve Računskega sodišča opravlja te
naloge Služba družbenega knjigovodstva.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba naročnika,
- če niso izpolnjeni pogoji za pričetek postopka javnega
razpisa (8. člen),
- če komisija za izvedbo javnega razpisa ni pravilno sestavljena ali imenovana (15. člen),
- če ni spoštovan najkrajši rok za oddajo ponudbe (17. člen),
- če ni spoštovana tajnost informacij o ponudnikih (19. člen,
drugi odstavek),
- če naročnik odda delo ponudniku, ki je sodeloval pri
pripravi razpisne dokumentacije (19. člen, tretji odstavek),
- če naročnik ne izloči vseh prepozno prejetih ali nepravilno
označenih ponudb (28. člen),
- če naročnik omogoči ponudnikom po roku za oddajo
ponudbe le te dopolnjevati, spreminjati ali nadomeščati
z novimi (29. člen),
- če nepravilno uporabi merila za izbor najugodnejšega
ponudnika (33. člen),
- če naročnik odda dela v nasprotju z 41. členom tega
zakona.

8. KAZENSKE DOLOČBE

9. KONČNA DOLOČBA

50. člen
2 denarno kaznijo najmanj 5.000.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba naročnika, če odda javno naročilo (2.

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

OBRAZLOŽITEV
Z »Zakonom o javnih naročilih« nadomeščamo dosedanjo
"Odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
lavnih naročil« (Uradni list RS, št. 28/93), katero je izdal
Minister za finance in katera velja le za uporabnike republiških proračunskih sredstev. Odredba pa ne velja za vse druge
^Porabnike javnih sredstev, razen v kolikor so jo z internim
aktom ^posvojili«. Iz razloga, ker z »odredbo« ni bilo mogoče,
Zadovoljivo
ali pa sploh ne, regulirati zahtevnega in obsežn
ega področja javnih naročil predlagamo, da se to področje
u
redi z zakonom. Vzpostavitev konkurence na trgu zahteva
lasna in za vse obvezujoča pravila, ki jih je možno regulirati le
z zakonom.
* »Zakonom o javnih naročilih« uvajamo odgovornejši odnos
do
porabe vseh javnih sredstev s strani naročnika, posebno
n
a področju investicij, kjer je potrebno dokazati racionalnost
"> upravičenost nakupa ali izgradnje tudi z investicijskim
Programom (ekonomska upravičenost posega), in storitev.
' zakonom spreminjamo tudi odnos do javnih sredstev, saj
"aj bi financirali programe, projekte in ne dejavnosti v celoti.
Ponudniki pa bodo delo pridobili na trgu, kar bo vplivalo na
kakovost storitev in ceno.

financiranje ali sofinanciranje projektov ali programov z javnimi sredstvi.
4. Na podlagi javnega razpisa sme naročnik oddati javno
naročilo z izbiro izvajalca brez omejitev, z izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali neposredno.
Neposredno je možno oddati dela samo v izjemnih primerih
(oborožitev, vojaška oprema in specialno operativna tehnika,
ob nujnih intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah, če je
ogrožena varnost ljudi in objektov ali pa bi čas izvedbe javnega razpisa lahko povzročil večjo škodo) s tem, da naročnik
skrbno preveri ceno in kakovost storitve. Neposredno je
mogoče izvesti nakup stanovanj ali objektov, za katere ni
ustvarjenega trga, vendar pa mora biti za tovrsten nakup
opravljena uradna cenitev.
Javna naročila se oddajajo s pisno pogodbo, ki mora tudi pri
neposredni oddaji vsebovati elemente predvidene z zakonom.

*■0r Izvajanje zakona je obvezno za vse pravne osebe - državni
9ani, javni zavodi, režijski obrati, javna gospodarska
Imetja, organi lokalnih skupnosti, skladi, ki so jih ustanovili
in občine in ki upravljajo z dodeljenimi proračunskimi
Sr
$dstvi ali drugimi javnimi sredstvi.

5. Zakon opredeljuje pogoje za pričetek postopka javnega
razpisa za oddajo javnih naročil izvajalcem kakor tudi podizvajalcem.
*
Na novo opredeljuje informativni razpis, ki ni podlaga za
sklenitev pogodbe.
6. Pogoji za oddajo javnih naročil so javni, ponudniki so
enakopravni, razpisna dokumentacija pa mora biti napisana
v slovenščini, vrednost izražena v slovenski valuti in upoštevani morajo biti predpisi veljavni v RS. Razpisna dokumentacija je lahko tudi prevedena v tuj jezik, v kolikor nastopijo take
okoliščine (tuji sofinancerji, mednarodne licitacije in
podobno), kar pa mora biti jasno navedeno v razpisu, tudi
glede enakopravnosti jezikov. Pogodbe, ki se sklepajo s tujimi
dobavitelji, so izražene v valuti, za katero se pogodbena
partnerja dogovorita.

?• Na podlagi javnega razpisa naročniki oddajajo izdelavo
"vesticijske in tehnične dokumentacije, gradnjo objektov ali
1'hovih delov, vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije
°iektov, naprav ali njihovih delov, nakup objektov, nakup in
Maditev
naprav in opreme ter potrošnega in režijskega
Jau9a, raziskovalne, projektantske, inženirske, svetovalne in
9e intelektualne storitve, kakor tudi iščejo predloge za

V kolikor želi domač naročnik tuje blago, mora organizirati
protidobave slovenskega blaga na tuje trge. Ob enakih drugih
kriterijih so ponudbe domačih ponudnikov lahko višje do 15%
vrednosti v odnosu do tuje ponudbe. V tem primeru domači
ponudnik pridobi pravico vstopa v izbor, izvedbo naročila pa
lahko izvede, le če zniža ceno na nivo najugodnejšega tujega
ponudnika.

Zakon
uvaja konkurenčnost v gospodarski prostor tudi z javn rr
' >i sredstvi in omogoča mednarodno gospodarsko sodeloVar
<je, ker je prilagojen podpisanim sporazumom o prosti
"dovini.
'•Z »Zakonom o javnih naročilih« se uvaja načela oddaje del
' storitev po principu javnih razpisov.

al
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7. Način objave javnega razpisa je v primerjavi z dosedanjo
uredbo fleksibilnejši, saj je možna objava tudi na oglasni
deski do višine 1.000.000 SIT in ne samo v uradnem listu.
Naročnik mora voditi o javnih razpisih ustrezno evidenco, da
ne bi prišlo do zlorab.
8 Z zakonom je določen postopek za imenovanje strokovne
komisije, kakor tudi njena sestava, glede na vrednost javnega
naročila.
9 Zakon opredeljuje vsebino objave javnega razpisa, razpisno
dokumentacijo, vsebino ponudbe ter rok za oddajo ponudb.
Informacije o možnih ponudnikih so tajne.
10. Odpiranje ponudb je javno, javni razpis se smatra kot
uspešen, če so prispele vsaj tri veljavne ponudbe. V nasprotnem primeru se javni razpis ponovi in v primeru drugega
neuspešnega javnega razpisa se javna dela oddajo z neposredno pogodbo.
O odpiranju ponudb in o izbiri najugodnejšega ponudnika

mora komisija sestaviti zapisnik.
Pritožbo zoper postopek javnega razpisa lahko zahtevi
ponudnik, ki meni, da so bile v postopku kršene določbe teg1
zakona.
11. Pogodba mora biti podpisana z izbranim ponudnikov
v roku 30 dni od dneva odločitve o izbiri ponudnika,
v primeru vloženega zahtevka za revizijo postopka, se ta rok
podaljša.
12. Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja pri naročnikih na republiški ravni Ministrstvo za finance, razen Pn
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu #
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pri katerih1
nadzor opravlja njihov nadzorni odbor. Občinski nadzori
odbori opravljajo nadzor nad naročniki na občinskih nivojihDolgoročno pomeni sprejem zakona o javnih naročilih tudi
racionalizacijo javne porabe in povečanje konkurenčne sP0'
sobnosti našega gospodarstva, kar je razvidno iz prilože
sheme »Vpliv javnih nabav na gospodarsko stabilnost«.

VPLIV JAVNIH NABAV NA GOSPODARSKO STABILNOST

•\ec
Vir: GZS, Ocena konjukturnih gibanj v RS, oktober 1993

Predlog OBRTNEGA ZAKONA - EPA 557 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 71. seji, dne 24. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA OBRTNEGA ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
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 Slovenija
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti.

Predlog obrtnega zakona
A. UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
S sprejemom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS št.
33/91) je v njenem 74. členu določilo, da je gospodarska
pobuda svobodna. Ustava v istem času obravnava gospodarske organizacije, pri čemer prav gotovo misli na vse gospodarske subjekte ter na vse fizične in pravne osebe, ki se
trajno, izključno in samostojno ukvarjajo s pridobitno gospodarsko dejavnostjo.
Ta člen ustave je nedvomno potrebno razumeti tako, da na
trgu ni možno spravljati v različen položaj pravne ali fizične
osebe, ki opravljajo takšne dejavnosti.
Sprejem Ustave Republike Slovenije je pričetek izgradnje
lastnega pravnega sistema v Republiki Sloveniji, katerega
temelj za urejanje pravno-organizacijskih oblik, v katerih se
lahko opravlja gospodarska dejavnost, smo dobili s sprejemom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93).
Zakon o gospodarskih družbah v 584. členu določa, da osebe,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti po Obrtnem
zakonu, nadaljujejo z delom na način in pod pogoji, pod
katerimi so bili vpisani v register ter so se dolžni uskladiti
z določbami tega zakona do 31. maja 1994. To seveda
pomeni, da vsi, ki danes poslujejo na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja po Obrtnem zakonu (Ur. list 35/88 in 24/89),
morajo pravno-organizacijsko obliko obrtne obratovalnice
s statusom fizične osebe zamenjati oziroma nadomestiti
s pravno-organizacijsko obliko, ki jo ponuja Zakon o gospodarskih družbah.
Istočasno Zakon o gospodarskih družbah v 596. členu z dnem
uveljavitve tega zakona določa, da prenehajo veljati določbe
Obrtnega zakona, ki se nanašajo na registracijo in število
zaposlenih. Ta določba pomeni, da Obrtni zakon, ki je veljal
do takrat kot statusni zakon, izgublja svoj pravni pomen, kar
pomeni, da ni več zakonske opredelitve, kaj je v Sloveniji šteti
za obrtne dejavnosti.
Že predhodno nam kaže nujnost izdelave in sprejema novega
Obrtnega zakona, seveda pa je poleg teh eden izmed temeljnih razlogov tudi koncpiranost sedanjega Obrtnega zakona.
Sedanji Obrtni zakon je bil izdelan in sprejet v Socialistični
republiki Sloveniji v letu 1988 in je statusni zakon, kar pomeni,
da smo v Sloveniji opredeljevali kaj je obrt na podlagi statusa
obrtnika - obrtne obratovalnice izključno s statusom fizične
osebe ter seveda izljučno z opravljanjem dejavnosti na podlagi zasebne lastnine. Pri tem moramo poudariti, da je
takratna delitev gospodarskih subjektov na družbenolastninske in zasebnolastninske bila v tem, da je bil Obrtni zakon
v tistem in tudi v vsem povojnem času edini zakon, ki je
dopuščal opravljanje gospodarske dejavnosti kot obrtne
dejavnosti z zasebno lastnino.
Torej je definicija, kaj je obrt, izhajala izključno iz statusa, kar
nam kaže tudi primer, saj je subjekt, ki je opravljal določeno
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obrtno dejavnost, s statusom obrtnika - obrtne obratovalna
z zasebnimi sredstvi bil obrtnik, drugi subjekt v družb«
lastnini, ki je opravljal enako dejavnost v približno enaK«
obsegu, pa se seveda ni uvrščal med obrt.
Ne nazadnje pa izgradnja slovenske, evropsko primerljj^
zakonodaje, postavlja pred nas zahtevo, da tudi p°dvr0'
obrti uredimo z zakonom, ki bo evropsko naravnan innae '™i
sko primerljiv; poleg tega je potrebno zagotoviti J-yc a|8
nemoten razvoj vseh dejavnosti, ki so se po letu 1945 dolo
kot obrtne dejavnosti.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
nC0
Obrtni zakon je grajen na izhodišču in zakonskem k°ravn
^r.
ki opredeljuje obrt kot dejavnost in ne kot statusno P cl .|js.
ganizacijsko obliko, torej je to specialni zakon - lex sp«

Zakon določa obrt kot način opravljanja dejavnosti i" *
zvezi za zaščito te dejavnosti določa pogoje za opravi)
obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejanj
domače in umetne obrti, organiziranje obrtnega zbornicn
sistema in osnove izobraževanja kadrov za potrebe op'8
nja dejavnosti po obrtnem zakonu.
Dejavnosti iz tega zakona se lahko opravljajo v pravnoorfl*";.
zacijskih oblikah, ki jih določa Zakon o gospodarski" (ll.
bah, in to od samostojnega podjetnika-posameznika s s ^
som fizičnb osebe, do oblik gospodarskih družb s stat
pravne osebe.

Obrtni zakon je grajen v osnovi po vzoru germanskih ob^,
zakonodaj (nemške in avstrijske), ker gre za zaščito
nega specifičnega opravljanja dejavnosti, ki se loči oo
strijskih in drugih neobrtnih dejavnosti.
Predlagano zakonsko urejanje obrti je nedvomno P""],0*!#
kompatibilno državam s tržno zasnovanim gospoda (sistemom, prav tako pa so v njem upoštevana rl
evropske skupnosti, na podlagi katerih naj bi v P "
poenotili kriterije kaj je šteti za obrtne dejavnosti.
A tjH°
Po eni strani je treba zavarovati obrtno dejavnost Pr glp "
imenovanim šušmarstvom, pred nelojalnim opravljani nj
dejavnosti, znotraj nje same postaviti pogoje in °kvn sj|c« 1
nega delovanja, še posebej organiziranost njenih ° „eSi» s
predvsem pa tudi vzpostaviti razvojne mehanizme 0^'
t
funkcioniranja ter organiziran pristop na področju s'
s
nega izobraževanja in usposabljanja.
t
Po drugi strani pa sem zakon ne duši tako imenovan®etr t
bodne gospodarske iniciative, do česar bi lahko prišlo ^ d
d
ranim normativizmom, predvsem z upravno-P'
postopki pri pridobivanju dovoljenj, s številom le-teh0D> »:
Si
gimi tehničnimi pogoji, ki lahko v bistvu onemogočaj
Ijanje dejavnosti.
0
fli
Prav tako pa sam zakon onemogoča, da bi se obrtne <
ilf
sti širile na tista področja, ki dejansko to niso.
a
poroiče"

l$(

III. TEMELJNE REŠITVE V ZAKONU
Z obrtnim zakonom pri opredeljevanju kriterijev za obrt izhajamo iz pozitivne opredelitve obrtne dejavnosti, kar pomeni,
da zakon pove, kaj je obrt oziroma obrti podobna dejavnost.
Tako zakon določa posebne značilnosti, ki so značilne za
obrtni oziroma obrti podoben način dela, Vlada RS pa
z uredbo predpiše, katere dejavnosti se uvrščajo v obrtne
dejavnosti (priloga A) ter katere dejavnosti se uvrščajo v obrti
podobne dejavnosti (priloga B).
Obrtne dejavnosti so v zakonu ločene v tri skupine: na obrtne
dejavnosti, obrti podobne dejavnosti ter dejavnosti domače in
umetne obrti, kar je smiselno in potrebno, saj se za te dejavnosti zahtevajo različni pogoji, ki jih je potrebno izpolniti za
pridobitev obrtnega dovoljenja, ki je temelj za opravljanje teh
dejavnosti. Posebej je treba poudariti, da je področje opravljanja domače in umetne obrti v zakonu posebej opredeljeno. Za
opravljanje tako imenovanih obrtnih dejavnosti ali dejavosti
klasične obrti se zahteva tudi najostrejši pogoj za opravljanje
te dejavnosti, to je mojstrski izpit, ki ga je dolžna imeti fizična
oseba ali pri njej zaposlena oseba ter v družbah ali družbeniki
ali v družbi zaposlene osebe. Rešitev, ki je podana, je nedvomno bolj fleksibilna kot je značilna za večino evropskih
obrtnih ureditev, predvsem zato, da zakon ne bi bil preveč
omejevalen ter da bi tudi na tako imenovanem obrtnem
Področju dopuščal maksimalno podjetniško svobodo. Seveda
s pogojem, da se zagotovijo ustrezni kvalificirani kadri, ki
bodo zagotavljali kvaliteto opravljanja teh dejavnosti, saj je
prav kakovost tista, ki je za obrt najbolj značilna. Za opravljanje obrti podobne dejavnosti so pogoji nekoliko blažji kot za
klasične obrtne dejavnosti, vendar je tudi tukaj temelj
ustrezna izobrazba ali opravljen preskus strokovne usposobljenosti, s katerim naj bi nadomestili pridobljeno strokovno
Šolsko izobrazbo.
Dejavnosti domače in umetne obrti so v zakonu posebej
opredeljene in to tako, da se v dejavnost domače ali umetne
obrti uvrščajo tisti, kateri izdelujejo izdelke na način, ki je
značilen za domačo oz. umetno obrt. Za te dejavnosti se ne
zahteva posebnega izobrazbenega pogoja, ker se je sledilo
načelu, da je potrebno domačo in umetno obrt ohranjati,
seveda v vseh oblikah in značilnostih, ter skladno z interesom
'iudi, ki takšno dejavnost opravljajo. Poleg tega pa je
Potrebno upoštevati dejstvo, da za marsikatero dejavnost
domače in umetne obrti ni ustreznih šol, ki bi seveda napotov
ale na zahtevnost izobrazbe, ki bi jo moral izpolnjevati nosilec opravljanja take dejavnosti.
V zakonu niso navedene dejavnosti, ki jih uvrščamo med
°brtne dejavnosti oziroma med dejavnmosti tako imenovane
k'asične obrti, kakor tudi ne dejavnosti, ki so obrti podobne,
'emveč te predpiše Vlada RS z uredbo, kar ocenjujemo, da je
^miselno,
saj je zaradi hitrega tehničnega in tehnološkega
r
azvoja potebno omogočiti, da bodo možne hitre in učinkovite spremembe uredbe. Poleg tega je treba upoštevati še, da
JJo letos sprejet zakon o poklicnem izobraževanju, kateremu
b
o treba prilagajati ustrezne poklice za izvajanje obrtnih delavnosti.
Glede pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja so ti postavwni dolgoročno oz. na predviden nov način poklicnega izobraževanja ter z upoštevanjem učne dobe ter pomočniških in
"}ojstrskih
izpitov. Ob tem se s prehodnimi določbami rešuje
s
''uacija prehoda iz sedanjega načina izobraževanja v nov
n
ačin poklicnega izobraževanja, tako da bi ta proces potekal
Jenioteno. Kljub temu, da zakon o poklicnem izobraževanju
5® ni sprejet se ocenjuje, da je rešitev v zakonu pravilna, saj se
£®l'. da bi zakon lahko veljal daljše obdobje (kot v tujini),
oieg izobrazbenih pogojev se z zakonom postavljajo tudi
®rygi pogoji, ki so potrebni za opravljanje posameznih vrst
kot so tehnični in drugi pogoji glede poslovnih
r* ^javnosti,
jrostorov, kakor tudi sanitarnozdravstveni pogoji, ki se nana^io na prostor, opremo, naprave ali osebe.
jVavljanje dejavnosti, ki so določene s tem zakonom, je
^Puščeno v vseh možnih pravnoorganizacijskih oblikah, ki
lih Ponuja Zakon o gospodarskih družbah, vendar je treba

poudariti, da je v zakon vnešena omejitev, in sicer da je
dopustno o|>ravljati te dejavnosti v obliki podjetnika - posameznika ter v oblikah vseh družb, razen v oblikah koncernov,
holdingov ali interesnih združenj.
Takšna rešitev je potrebna, saj je izdaja obrtnega dovoljenja
v perspektivi vezana na mojstrski izpit oziroma na drug izobrazbeni pogoj, pridobitev le-tega pa je možna samo za
fizične osebe in je torej pri pravnih osebah družbah potrebno
opredeliti kdo oz. katera fizična oseba je tista, ki mora izpolnjevati ta pogoj. Morda je pri tej rešitvi nekoliko odprta rešitev
za kapitalsko družbo - delniško družbo, vendar glede na to,
da se bo sedanji tako imenovani »družbeni sektor« - v fazi
lastninjenja, ko bo prenesel delnice tudi na zaposlene
delavce, v primerih ko bo delavcev več kot 50, preoblikoval
v delniške družbe v skladu z zakonskimi določili, je potrebno
zagotoviti, da bo tudi delniška družba lahko opravljala obrtno
dejavnost, saj bomo le tako lahko zajeli vse subjekte, ki
takšno dejavnost dejansko opravljajo, da ne bi imeli tudi
v prihodnje delitve, kot jo imamo danes.
Opravljanje obrtne dejavnosti, ki je vezano na vpis v obrtni
register in izdajo obrtnega dovoljenja, je v bistvu »cehovska
določba«, saj nikomur ni dovoljeno opravljati takšne dejavnosti, če ni vpisan v obrtni register in nima pridobljenega obrtnega dovoljenja.
Takšno določilo je sicer nekoliko omejevalno, vendar je
logično, saj postavlja red na področju opravljanja teh dejavnosti in zagotvalja, da se bodo dejavnosti, ki štejejo za obrtne
dejavnosti, ki se izvajajo na obrten način, opravljale v skladu
s tem zakonom in istočasno zagotavljajo, da te dejavnosti ne
bodo prehajale na druge možne načine opravljanja.
Vodenje obrtnega registra ter izdaja obrtnih dovoljenj se
z zakonom prenaša na organizacijo, v katero se združujejo vsi
subjekti, ki opravljajo dejavnosti po tem zakonu, torej na
Obrtno zbornico Slovenije, ki je dolžna voditi obrtni register
po načelih javnosti in korektnosti ter v skladu z izvedenimi
predpisi k temu zakonu.
S tem zakonom razrešujemo tudi temeljna vprašanja izobraževanja za potrebe opravljanja obrtnih dejavnosti. Seveda je
razreševanje tega tesno povezano z zakonom o poklicnem
izobraževanju. Zakon vsebuje le temeljne določbe s tega
področja, s tem da se z zakonom opredeljuje učna doba,
pomočniški in mojstrski izpiti, v tistem delu, ki ga je možno
oblikovati že pred sprejemom zakona o poklicnem izobraževanju. Poglavje izobraževanja nedvomno spada v obrtni
zakon, saj je prav to področje zelo pomembno za zagotovitev
kakovostnih kadrov (delavcev in bodočih obrtnikov), ki bodo
opravljali to dejavnost.
Prav to ter prenos pooblastil na obrtno zbornico je temeljni
razlog, da je to poglavje uvrščeno v sam zakon. Pri tem
moramo poudariti, da tudi v nekaterih drugih državah obrtni
zakoni vsebujejo poglavja o izobraževanju (kot na primer
v Nemčiji).
Obrtni zakon v posebnem poglavju določa organiziranost
obrti, ki je v zakonu razrešena po kontinentalnem tipu - javnopravni model z obveznim združevanjem subjektov, ki
opravljajo dejavnosti po tem zakonu v Obrtno zbornico Slovenije ter območne obrtne zbornice, ki opravljajo svojo funkcijo
za potrebe članstva po posameznih območjih države.
Takšna rešitev je s prenosom pooblastil na zbornico seveda
nujna in pravilna, saj lahko le tako zbornica opravlja vse tiste
funkcije, ki so ji dodeljene z zakonom za vse subjekte, ki so
njeni člani in ki opravljajo obrtno dejavnost.
Z zakonom se posebej postavlja definicija o nezakonitem in
nedovoljenem opravljanju obrtne dejavnosti, izključno
z namenom, da se postavi jasna definicija, kaj pravzaprav je
»siva ekonomija« oziroma »fuš«. Analiza naših zakonskih
predpisov je pokazala, da takšne definicije ne vsebuje noben
zakon, vendar je z vidika zaščite obrtnih dejavnosti potrebno,
da to definicijo imamo ter da se s tem prepreči nelojalna
konkurenca, ki je predvsem s strani nezakonitih in nedovolje-

nih opravljanj dejavnosti (fuš), konkurent dejavnosti, ki je
opredljena v tem zakonu.
Glede na to, da se s tem zakonom postavljajo bistveno ostrejši
pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja kot je bilo to doslej,
se z zakonom rešujejo vprašanja vseh obstoječih subjektov, ki
bodo na dan uveljavitve tega zakona opravljali dejavnosti
tako, da nemoteno nadaljujejo svoje delo ter da jim ne bo
potrebno dodatno dokazovati ustrezno izobrazbo, ki jo zahteva ta zakon oz. da bi se jim nalagalo, da bi v določenem
obdobju bili nosilci dolžni pridobiti izobrazbo, kot jo ta zahteva. Ocenjujemo, da je takšna rešitev nujno potrebna, saj ne
smemo posegati v dobljeno pravico do dela, ki so jo vsi ti
subjekti pridobili z izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti
sklada s predpisi, ki so veljali na dan pridobitve takšnega
obrntega dovoljenja. Poleg tega se z zakonom omogoča avtomatičen prehod iz statusa obrtnika oziroma obrtne obratovalnice v status podjetnika-posameznika.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se bodo na Obrtno zbornico Slovenije prenesla nekatera javna pooblastila, ki jih bo ta izvajala,
in sicer: vodenje obrtnega registra, izdaja obrtnih dovoljenj,
izvajanje pomočniških in mojstrskih izpitov ter drugo. Izvajanje javnih pooblastil bo pomenilo za zbornico dodatne
naloge, ki naj bi se financirale z zaračunavanjem storitev za
posamezna opravila.
V. PRIMERJALEN PRIKAZ UREDITVE OBRTI V NEKATERIH
EVROPSKIH DRŽAVAH
1.
V Avstriji urejuje status obrtnika oz. obrtnega obrata Obrtni
zakon. Avstrijski Obrtni zakon podrobneje določa kriterije za
pridobitev statusa obrtnika oz. obrtnega obrata. Pri tem se
dosledno uporablja pojem obrt (gevverbe) in ne rokodelstvo
(handvverk) kot je to v Nemčiji.
Kljub temu pa v Avstriji pod pojem obrt ne sodi samo obrt
v klasičnem smislu obrti, ampak v bistvu sleherna pridobitvena dejavnost od industrije, trgovine, turizma, transporta in
bančništva. Tako Avstrijci ločijo pojem gospodarstvo v najširšem smislu besede, ki zajema sleherno pridobitno dejavnost,
in sicer od ožjega pojma gospodarstva, ki je samo tista pridobitna dejavnost, ki je povezana s statusom gospodarstvenika,
saj v pojem gospodarstvo v najširšem smislu sodijo tudi druge
dejavnosti, kot so svobodni poklici (na primer zdravniki,
odvetniki, arhitekti itd.).
Status obrtnika oziroma obrtnega obrata v avstrijskem pravu
dobi tista pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje
obrtnega zakona, kar ugotavlja pristojna zbornica - sekcija
za obrt.
Pomembno je poudariti, da v Avstriji razlikovalnega znaka za
status obrtnika ter ostalih gospodarstvenikov ne predstavlja
število zaposlenih.
Avstrijski obrtni zakon pri opredeljevanju kriterijev za obrt ne
izhaja iz pozitivne opredelitve obrtne dejavnosti, ampak iz
negativne opredelitve, kar pomeni, da zakon ne pove, kaj je
obrt, ampak pove, kaj obrt ni oziroma kaj je druga gospodarska, torej industrijska dejavnost.
Tako zakon določa, da gre za dejavnost v obliki industrijskega
podjetja, če podjetje v glavnem določajo naslednje značilnosti:
a) visok vložek naložbenega in obrtnega kapitala,
b) uporaba drugačnih strojev in tehničnih naprav, kot so
primerna za obrt ali uporaba velikega števila strojev in tehničnih priprav z istim namenom uporabe,
c) opremljanje s stroji in tehničnimi napravami pretežno prostorsko in organizacijsko povezanih obratov,

d) serijska proizvodnja tipizirane storitve in široka delitev dela
v okviru vnaprej določenega poteka dela,
e) večje število stalno zaposlenih delavcev in pretežno avtfr
matiziranega načina dela in delovne sile, ki je zaposlena
z določenimi redno ponavljajočimi se delovnimi storitvami,
f) organizacijska ločitev v tehnično in komercialno vodstvo*
pri čemer se sodelovanje podjetnikov v glavnem omejuje t*
vodilne dejavnosti.
Zakon izrecno določa, da morajo zgoraj naštete značilno^'
biti prisotne v tolikšni meri, kot so pomembne za oblikovanj*8
poteka dela. Tudi to ni nujno, da so vse prisotne, vendar P
morajo prevladati značilnosti, ki govorijo za drugačno, tofll
obrtno obliko obrata.
Obrtnik oz. obrtni obrat lahko posluje v vseh pravnoorganiz*'
cijskih oblikah, ki jih za opravljanje posamezne pridobit"*
dejavnosti pozna trgovinski zakon, torej od fizične oseb*
civilne družbe, osebnih trgovinskih družb in kapitalskih trgO"
vinskih družb.
V praksi velja, da večina obrtnikov posluje kot podjet"'*'
posameznik oz. v obliki osebnih družb, redkeje v obliki k#
talskih družb, pri čemer pride v praksi v poštev le druJ®*
z omejeno odgovornostjo. Tudi v Avstriji je osrednji razlik«r
valni znak pravzaprav poklicni status. Sleherni obrtni ob *
mora imeti mojstra, ki ima ustrezno izobrazbo ter opravi]*
mojstrski izpit.
Mojstrski izpit na podlagi javnega pooblastila s strani drt®**
podeljujejo posebne komisije v okviru zbornice - sekcija2
obrt.
2.
V Nemčiji opredeljuje status obrtnika oz. obrtnega
obrtni zakon. Pri tem je s terminoloških vidikov zanimivo,
se za obrt, obrtnika ter za obrtni obrat uporabljajo sicer d ruj
besede kot v Avstriji. Tako se za obrt uporablja pojem Ha"
werk (direkten prevod bi pomenil rokodelstvo) in za obrt"
Handvverker ter za obrtni obrat Handvverkbetrieb.

V Avstriji se v tem pogledu dosledno uporablja izraz Gevve'^
i
- obrt, zato je po nemškem pravu po njihovem °brtn.. 1
zakonu potrebno razlikovati med pojmom Handwerk ter V' 1i
mom Gevverbe, saj je Gevverbe pojem, ki vključuje pravzap
sleherno pridobitno dejavnost, ki se ureja s posebnim za
nom - Gewerbe Ordngng.

Obrtni zakon poskuša definirati, da je obrtni obrat
!n 1
opravlja pridobitno dejavnost, če je voden na obrtni način t
če v celoti ali v bistvenih znakih njegova dejavnost ob^
pridobitno dejavnost, ki je navedena v posebni Pr'1
k zakonu. Iz te priloge je razvidno, da so obrtni obrati kla« ,^
rani glede na poklicne obrtne skupine v 127 obrtnih po*'
in v 45 poklicev podobnih obrti.
Iz tega torej izhaja, da nemški obrtni zakon pravzaprav njj
pozitivne definicije obrti, ampak jo poskuša definirati sta
loško uporabo besede »poslovanje na obrtni način«.
c
To povzroča v praksi mnoge težave, kajti zakon sam ne jj'jii
jasnih kriterijev, oziroma sploh ne daje nobenih kriterija"-^
razmejili obrt od druge pridobitne dejavnosti. Edini op• ^
lilni element, ki ga v tem zakon daje, so natančno d°'%|o
obrtni poklici oz. obrtem podobni poklici, ki pri tem P'
v poštev.
09«"'
Kot obrtnik oz. obrtni obrat lahko posluje samo tista "
(fizična ali pravna), ki je vpisana v obrtnem registru, ki 0®
obrtna zbornica. Najpomembnejše pri tem je, da se v . e
register vpiše le tistega, ki je opravil mojstrski izpit za o
jo opravlja ali obrt, ki je tej sorodna oz. podobna.
ijdic'
Zaradi tako nejasne zakonske situacije, ki pa je P°0
zgodovinskega razvoja pravnega reguliranja obrti, J . (aKjn
v vsakodnevni praksi zelo težko razmejiti, kdaj gre
dejavnosti za obrtno dejavnost ali pa za drugo P"°
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^
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^javnost, zlasti na področju industrije. To vprašanje se prakso razrešuje pri vpisu v obrtni register preko za to pristojen komisij pri obrtni zbornici.
Glede
na to, da sta v Nemčiji organizirana zbornica za indu,r
'jo in trgovino ter obrtna zbornica, obe o tem vprašanju
toakušata najti soglasno rešitev.
posebej je treba poudariti, da pri tem razvrščanju oz. pri
opredeljevanju
statusa nikakor ne pridejo v poštev avtomap n° število zaposlenih, ki jih posamezni obrat zaposluje.
/®ksa, ki se je v Nemčiji dalj časa izoblikovala pri razsojanju
•Pornih vprašanj, je izoblikovala predvsem štiri kriterije, ki jih
l® Potrebno gledati kumulativno in seveda pretehtati njihovo
'Plivnost glede na celoto.
kriteriji so naslednji:
9re za obrtni obrat vedno tedaj, če je njegov podjetnik
nno izobražen ali pa so obrtno izobaženi njegovi ključni
^elavci. Tako se skoraj avtomatično upošteva za obrtni
'majo *e osebe obrtni poklic Iz priloge k obrtnemu
'"(onu.
»LPru9i kriterij upošteva način proizvodnje in uporabo delov,1 sredstev, kot na primer praktično delo posameznika, pri
. ^er se upošteva indic, da gre za obrtno dejavnost, v kolikor
L°®et>n° delo pomembnejše od delovnih sredstev. Če je pri
{®"cnem izdelku bistveno pomembno delo posameznika ali
U Pri tem delovna sredstva zgolj uporablja, gre za obrto
javnost in obratno, če gre pomembnejši delež pripisati
'ovnim sredstvom, gre za drugo pridobitno dejavnost.
J) Kriterij delitve dela predstavlja indic za obrtno dejavnost,
voh° oz en Posameznik opravi vse faze določenega proizOnr , vsaj večino njegovih faz. V kolikor pa posameznik
ur«8 za indic
. samoindustrijske
posameznodejavnosti.
delovno fazo, ki se stalno ponavlja,
j?
zadnji kriterij se je izoblikoval kriterij obrtniške izoter us
obrtnno dejavnost,
P°sobljenosti,
ki predstavlja
indic za
če je pogoj,
da se lahkoabsolutni
opravi določeno
lavnost ta, da ima oseba obrtniško izobrazbo oziroma spofinijstrski
»°st'. Najpomembnejša
pri »podjetnik«
obrtniku je, indanima
ima
izpit, kajti oseba, zadeva
ki želi biti
Takega izpita, ne more opravljati obrtne dejavnosti.
I *sna oseba bi sicer lahko bila podjetnik, ki bi spadal pod
UQ Us,rij0, vendar to ne more, če je na podlagi teh kriterijev
rt|
oh«
'en.0, da se Predmetna dejavnost v bistvu opravlja na
M ii način. Gre torej za dejansko vprašanje, ki se razrešuje
^ Primera do primera.
Potnik oz. obrtni obrat lahko posluje skozi naslednje pravno»anizacijske oblike:
tat fizična oseba - obrtnik posameznik
u bliki civilnih ali osebnih trgovinskih družb, kot so civilna
<truik
*ba, javna trgovinska in komanditna družba
Mi
ii) a®P'talske družbe, kot so: družba z omejeno odgovornostjo
®lniška družba
so zel redki
Pflsiaksi
°
Primeri, da bi obrtnik ali obrtni obrat
a,i v ravn
Sleci e na
P
°organizacijski obliki delniške družbe že
(rsrtQ . to, ker je v Nemčiji v preteklosti veljal zakonski
j, Pis, ki je zahteval večje število družbenikov v družbi, kar
pW> naravi stvari izključevalo možnosti posameznika, da bi
'"di a kot de'n'^a družba. Podobno je dolgo časa veljalo
»t * družbo z omejeno odgovornostjo. Ta dejavost pa se je
"osi
kodružbo
je biloz zomejeno
zakonom
dovoljeno tudi
Snežnikurazširila,
ustanoviti
odgovornostjo.

pravoorganizacijskih oblikah je pomembno, da so
Vi 'en' kriteriji obratovanja, torej poslovanje na obrtni
^ 8 Najpomembnejši zunanji formalni znak pa je prav ta, da
v ^s bodisi fizična oseba kot posameznik ali pa družbenik
®bni ali v kapitalski družbi, imeti mojstrski izpit. Na ta
tofo čevalec

način se preprečuje šušmarstvo in drugo nestrokovno opravljanje dejavnosti, ki škodi ugledu obrti. Vendar pa se je razvila
praksa, da ni nujno, da bi pri kapitalskih družbah imel mojstrski izpit ravno ustanovitelj oziroma lastnik. Pomembno je, da
se dejavnost opravlja tako, da je zagotovljeno strokovno
opravljanje del, ki izpolnjujejo kriterije obrtne dejavnosti, kar
torej pomeni, da mora imeti vsaj eden izmed aktivno zaposlenih oseb, ki opravljajo dejavnost, zahtevani mojstrski izpit.
Zahteva po mojstrskem izpitu je torej obligatorna, kar v praksi
pomeni, da ščiti obrtnike pred nelojalno konkurenco. Seveda
je bila zahteva dana samo za ti. obrtne dejavnosti, ki so
vezane na 127 obrtnih poklicev, medtem ko ta obveza ne velja
za dejavnosti, ki jih zakon definira kot obrtem podobne dejavnosti.
Poudariti pa je potrebno, da se v Nemčiji šušmarstvo ne
preprečuje samo s strogimi predpisi glede izobrazbe za
opravljanje dejavnosti, temveč ima Nemčija tudi poseben
zakon za borbo proti delu na črno (Recht zur Beckaempfung
zur Schvvarzarbeit).
S tem zakonom se podrobno določa, kaj je pravzaprav delo na
črno - šušmarstvo oz. kdaj pride do nedovoljenega in nezakonitega opravljanja dejavnosti.

V Italiji je obrtništvo obravnavano v okviru obrtnega zakona,
ki je bil sprejet že davnega leta 1885. Ta zakon določa
temeljna načela, sicer pa so regije z navadnim statutom pristojne, da sprejemajo specifične predpise s področja obrtništva, z izjemo posebih pristojnosti, ki jih imajo regije s posebnim statusom in avtonomne pokrajine.
V italijanskem pravu podeljuje status obrtnika posebna obrtniška komisija pri zbornicah, kamor se obrtniki vpišejo
v poseben register ob upoštevanju pogojev, ki so hkrati razlikovalni znaki med obrtjo in drugim gospodarstvom.
Za opredelitev obrtnika je bistvena njegova osebna vključenost v gospodarsko dejavnost, in sicer tako da jo osebno
opravlja najmanj 50 odstotkov, v kar se šteje tudi poslovodstvo obrata. Način opravljanja dejavnosti sicer ni odločilen,
vendar pa kaže, ali obstaja osebna vključenost. Prav tako ni
odločilno, ali sta proizvod oz. storitev namenjena znanemu ali
neznanemu kupcu. V praksi pa so primeri, da se majhna
industrija deklarira kot skupina, s čimer se poskušajo izigrati
predpisi, izključno z namenom, da se pridobijo bonitete, ki
veljajo za obrtnike.
V Italiji lahko obrtnik posluje v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah:
a) kot fizična oseba - obrtnik oz. obrtno podjetje fizične
osebe, v takih primerih obrtnik-posameznik sam odgovarja za
vse obveznosti, ki nastanejo v zvezi z obrtjo, s svojim premoženjem.
b) v obliki naslednjih osebnih družb: civilne družbe in javne
trgovinske družbe. Za te družbe je značilno, da se vanjo
združita dva ali več obrtnikov zaradi skupnega opravljanja
obrtne dejavnosti in pridobivanja dobička. Vsak član družbe
je obrtnik, ki v družbi opravlja vsaj 50 odstotkov dejavnosti
osebno. Civilna družba pride po italijanskem pravu v poštev,
ko se združujejo mali obrtniki, ki pretežno vlagajo svoje delo
ne pa kapitala. Civilna družba se po italijanskem pravu komerciallzira in je podobna javi trgovinski družbi po francoskem in
nemškem pravu, vendar kljub določenemu premoženjskemu
osamosvajanju nima značaja pravne osebe.
Druga možnost je združevanje obrtnikov v okviru javne trgovinske družbe, ki v italijanskem pravu glede na notranjo
strukturo in organizacijo kapitala že nekoliko spominja na
kapitalske družbe, vendar prihaja pri združevanju obrtnikov
dokaj redko v poštev. V obeh osebnih družbah odgovarjajo
družbeniki za njene obveznosti solidarno in neomejeno
z vsem svojim premoženjem.
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V Italiji ni možno združevanje obrtnikov v okviru komanditne
družbe, ki sicer spada med osebne trgovinske družbe, vendar
se v italijanskem pravu močno približuje kapitalski družbi.
Prav tako se obrt zaradi osebnega značaja seveda ne more
organizirati v obliki kapitalskih družb, kot na primer družbi
z omejeno odgovornostjo ali delniški družbi.
Za italijansko obrt je značilno, da je število delavcev, ki jih
lahko zaposluje obrtnik, omejeno in je od panoge do panoge
in od dežele do dežele različno. V nekaterih panogah pa so
dovoljene sezonske prekoračitve. Tako lahko po italijanskih
predpisih obrtno podjetje zaposluje naslednje število delavcev:
a) če delo ni serijsko, največ 18 delavcev, vključno z največ
9 vajenci
b) za dela, ki se opravljajo serijsko, pod pogojem, da niso
v celoti avtomatizirana, do 9 delavcev, z vključno največ
5 vajenci
c) če se opravlja dejavnost na umetniškem ali tradicionalnem
področju ter pri izdelavi oblačil po meri, 32 delavcev, vključno
z največ 16 vajenci; obstaja pa možnost povečanja na 40
delavcev, vendar le pod pogojem, da so dodatne delovne
enote tudi vajenci.

podjetnika, ki se želi registrirati kot obrtnik, pridobi
ustrezne mojstrske izobrazbe, kar indirektno kaže naos^
vključenost obrtnika v dejavnost. Obrtno podjetje se rejjlsf
pri obrtni zbornici, kamor se v poseben register vpišejo
vodje obrtnih podjetij.
Obrtno podjetje v Franciji se organizira predvsem v na:
dveh pravno-organizacijskih oblikah, in sicer:
- kot individualno podjetje, katerih je približno 90 odsto'*1
in
- kot podjetje v obliki katerekoli družbe.
To pomeni, da se obrt lahko teoretično organizira v katejj''
obliki družb, kot so javna trgovinska družba, komand'u2
družba z omejeno odgovornostjo in celo delniška d( ,fi
Vendar pa je v praksi najpogosteje, da opravlja obrt fis'
oseba v svojem obratu, v primeru združevanja obrtnikov P'
najpogostejša oblika obrtna zadruga.
Posebej pa je potrebno poudariti, da v nobeni pravnoofS'j
zacijski obliki ni možno preseči limita zaposlenih delavc«'
oziroma 15.

d) pri opravljanju transportnih dejavnosti največ 8 delavcev
e) za gradbene dejavnosti največ 10 delavcev, vključno z največ 5 vajenci. Obstaja možnost povečanja na 14 delavcev,
vendar pod pogojem, da so dodatne delovne enote tudi vajenci.
V Italiji je kot pogoj za pridobitev statusa obrtnika potrebno
izkazati določeno znanje, ni pa nujno prilaganje posebnih
diplom, razen nekaterih izjem. Nekatere dejavnosti, kot sta
trgovina in gostinstvo, se ne morejo opravljati kot obrt. Nekatere, ki imajo poseben pomen, kot na primer avtoprevozništvo, se lahko opravljajo, vendar je potrebno še posebno
dovoljenje in poleg tega še vpis v državni register.
4.
V Franciji se uporablja izraz obrtnik, oziroma obrtno podjetje,
kadar se na splošno govori o obrti. Status obrtnika oziroma
obrtnega podjetja podeljuje ministrstvo za obrt in industrijo,
pri čemer se za opredelitev obrtnikov oz. obrtnega podjetja
uporabljajo naslednji kriteriji:
a) Dejavnost
Obrtnik oz. obrtno podjetje je tisto podjetje, ki opravlja dejavnost na področjih proizvodnje, predelave, popravil in/ali storitvene dejavnosti.
b) Poklici
Obrt obsega 250 poklicev na naslednjih področjih: hrana,
gostinstvo, gradbeništvo, les in pohištvo, kovinsko in elektropodročje, tekstil, usnje, oblačila, kozmetika in čistila, umetna
obrt. S posebnim vladnim odlokom se določa nomenklatura
obrtnih dejavnosti, obstaja pa tudi lista dejavnosti, ki se ne
morejo opravljati kot obrt.
Za Francijo je značilno, da je število zaposlenih v obrti omejeno. Splošni limit je 10 zaposlenih v obrtnem podjetju, ki se
po treh letih delovanja lahko ponekod izjemoma poveča na
15. V ta limit se štejejo le t. i. plačani delavci, ne pa tudi
družinski člani in vajenci.
Za obrtnika se ne zahteva posebej osebne vključenosti
v obrtno dejavnost, kot na primer v Italiji, pač pa gre za
obrtnike kot podjetnike, ki pač pripadajo določenim poklicem. Pogoj za pridobitev naziva obrtnik je šestletna vajeniška
doba, s čimer se pridobi naslov obrtnik, za naziv mojster
- obrtnik pa je potrebna diploma ali ustrezno potrdilo in dve
leti prakse v stroki. Iz tega izhaja, da je bistveni pogoj za
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BESEDILO ČLENOV
I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta zakon določa obrt kot način opravljanja dejali'
pogoje za pridobitev pravice do opravljanja obrti in o<Q°
ranje obrtnih zbornic.
(2) Določbe tega zakona veljajo tudi za obrtem
dejavnosti in dejavnosti domače in umetne obrti.
2. člen
(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se op'A3'
v skladu s 5.
členom tega zakona in je določena v listi;;,
""siol
(2) Listo A "obrtnih dejavnosti določi Vlada Republike
nije z uredbo.
3. člen
(1) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ^
opravlja v skladu s 5. členom tega zakona na način, ki le
podoben in je določena v listi B.
JI
(2) Listo B obrti podobnih dejavnosti določi Vlada RePu
Slovenije z uredbo.
4. člen
(1) Za dejavnost domače in umetne obrti po tem zakon"
dejavnost, za katero je značilen enostaven način delau jp
težnim ročnim delom in umetniško in oblikovalsko
janje.
9
(2) Za dejavnost domače in umetne obrti veljajo P°
pogoji iz tega zakona.
5. člen
Za obrtno dejavnost in obrti podobno dejavnost šteje tista
katero veljajo naslednje značilnosti:
- da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na
individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v
serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnefl
dejavnosti
H'
- da se uporabljajo stroji, orod|a in tehnične naprav®: jf1 d8
primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alin®'^^'
nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega
nega procesa.
poroi

11

$. člen
(1) Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, obrti podobne
dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti se pridobi
"a podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.
12) Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti.
7. člen
(1) Obrtno dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik
Posameznik ali gospodarska družba, če izpolnjuje pogoje, ki
M določa ta zakon.
(2)
Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugo pravno
al
' fizično osebo.
8. člen
fya fizična oseba in pravna oseba lahko opravljata dejavnost
tem zakonu le na podlagi načela dejanske vzajemnosti.

"dejavnost
1

POGOJI ZA PRIDOBITEV OBRTNEGA DOVOLJENJA
9. člen

I1) Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje
°°rtne dejavnosti so:
"" mojstrski naziv
" dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za
°Pravljanje dejavnosti.
Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje
°orti podobne dejavnosti so:
r dokončana
Kl)

ustrezna poklicna šola oziroma opravljen preizs strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,

" dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za
Povijanje dejavnosti.
j?) Minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti iz prvega in
s "ru,9ega odstavka tega člena so:
(H
" minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na
^slovni
prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje
POv
ršine, opremo in naprave
" minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na
™slovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje
™vršine, opremo, naprave in osebe, ki neposredno delajo ■
°bratovalnici.
je minimalni pogoji glede zunanjih površin (funkcionalno
mijišče in druge zunanje površine).
10. člen
''I.Oseba, ki izpolnjuje pogoj iz prve alineje prvega odstavka
:^oma prve alineje drugega odstavka 9. člena, je nosilec
^Ine dejavnosti.
Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi:

- komanditna družba, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka ali, če ta pogoj izpolnjuje vsaj
eden od komplementarjev,
- delniška družba, če vsaj eden izmed članov poslovodstva
ali pri njej zaposlena oseba ta pogoj izpolnjuje.
11. člen
(1) Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti
fizično ali pravno osebo, ga je ta dolžna nadomestiti v roku 60
dni
(2) V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora fizična
ali pravna oseba prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.
(3) Če fizična ali pravna oseba v roku, določenem v prvem
odstavku tega člena, ne nadomesti nosilca obrtne dejavnosti,
ji obrtna zbornica odvzame obrtno dovoljenje in jo izbriše iz
obrtnega registra.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena obrtna zbornica
dovoli fizični ali pravni osebi začasno prekinitev dejavnosti za
čas enega leta, če je nosilec obrtne dejavnosti odsoten iz
utemeljenega razloga (vojaška dožlnost, bolezen) dlje kot 60
dni.
12. člen
(1) Postopek in način opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti iz 2. odstavka 9. člena predpiše obrtna zbornica
s posebnim pravilnikom, h kateremu morata dati soglasje
Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport in Svet za poklicno
izobraževanje.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega teoretičen in
praktičen del.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi pred
posebno strokovno komisijo, ki jo za posamezno dejavnost ali
posamezne skupine dejavnosti imenuje obrtne zbornica.
13. člen
(1) Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do
opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, prav tako ima na podlagi tega pravico do
opravljanja obrti podobne dejavnosti, če se patenti nanašajo
na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.
(2) Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.
2. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI v
14. člen
(1) Obrtno dovoljenje se izda, če prosilec izpolnjuje predpisane pogoje, najpozneje v 15 dneh, ko je izročil obrtni zbornici pravilno sestavljeno vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja.
(2) V obrtno dovoljenje se vpiše obrtna dejavnost, nosilec
obrtne dejvnosti ter podatki, ki so določeni s tem zakonom in
s pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem registru, ki ga izda minister, pristojen za obrt v soglasju
z obrtno zbornico.
(3) Na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja obrtna zbornica
po uradni dolžnosti vpiše subjekt v obrtni register.
(4) Zoper odločbo o izdaji obrtnega dovoljenja je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za obrt.

"s samostojni podjetnik posameznik, če zaposluje vsaj eno
®bo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena,

III. DOMAČA IN UMETNA OBRT

^ družba z omejeno odgovornostjo in družba z neomejeno
dgovornostjo, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje
J°9oj
iz prvega odstavka tega člena ali, če ta pogoj izpolnjuje
Sa
i eden od družbenikov,

(1) Mnenje o tem ali je določen izdelek šteti za predmet
domače in umetne obrti, daje obrtna zbornica, na podlagi
mnenja strokovne komisije, sestavljene iz etnografov, likovnih
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63

umetnikov in zgodovinarjev, ki pregleda in oceni posamični
predmet.
(2) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje obrtna
zbornica.
16. člen
Dejavnost domače in umetne obrti lahko opravlja fizična
oseba samo na podlagi obrtnega dovoljenja, izdanega na
podlagi mnenja iz 15. člena tega zakona.
IV. PRENEHANJE VELJAVNOSTI OBRTNEGA DOVOLJENJA
IN PREPOVED OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
17. člen
(1) Obrtno dovoljenje preneha veljati:
- z odjavo iz obrtnega registra ali
- z odvzemom.

ževanja v skladu s tem in drugimi zakoni, ki urejajo pod'4
poklicnega izobraževanja za potrebe obrtne dejavnosti, 0
podobne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne oN1
21. člen
(1) Izobraževanje učencev po tem zakonu pomeni izvajaj
praktičnega dela poklicnega izobraževanja pod vodS""
ustrezno usposobljene osebe.

(2) Usposabljanje učencev za obrtne poklice sme opravlja'''
kdor je za to strokovno usposobljen oziroma kdor zap°'
takšno osebo.
(3) Strokovno je usposobljen, kdor je pridobil mojstrski■ n
na področju, na katerem želi učiti učence oziroma tisti, Ki pravico do izobraževanja.
"
fS ^ *»
(4) Kdor ni strokovno usposobljen, sme prevzemati
če ima zaposleno osebo, ki je za poklicno izobrazb
strokovno usposobljena.

(3) Obrtna zbornica odvzame obrtno dovoljenje in opravi
izbris iz obrtnega registra, če ugotovi, da fizična ali pravna
oseba ne izpolnjuje pogojev iz 1. oz. 2. odstavka 9. člena
oziroma pogojev iz 10. člena tega zakona, ali da opravlja
dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem.

(5) Kdor je končal izobraževanje na VI. in VII. s,0Pnij "
strokovno usposobljen za prevzemanje in izobraže>
učencev pod pogoji, ki jih predpisuje zakon s področja P"
nega izobraževanja.
m
22. člen
k
£|) OJ
(1) Organiziranje izobraževanja učencev se uredi z bi
pogodbo (pogodbo o izobraževanju), ki jo sklenejo ^ .
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ter fiz,c
pravna oseba, ki ima obrtno dovoljenje.

(4) Obrtna zbornica lahko odvzame obrtno dovoljenje in
opravi izbris iz obrtnega registra tudi v naslednjih primerih:

(2) Vsebino učne pogodbe določi obrtna zbornica v so9la p(
z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
&

(2) Fizična ali pravna oseba se je dolžna v roku osem dni po
prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz obrtnega registra in vrniti obrtno dovoljenje. O odjavi iz obrtnega registra
izda obrtna zbornica ugotovitveno odločbo.

- če pristojno častno razsodišče ali obrtna zbornica ugotovita hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev,
%
- če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti.
(5) Zoper odločbo iz 3. in 4. odstavka tega člena je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za obrt.
18. člen
(1) Pristojni inšpekcijski organ prepove fizični ali pravni osebi
opravljanje dejavnosti, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz
3. odstavka 9. člena tega zakona.

23. člen
(1) Učence sme izučevati tisti, ki poleg predhodnih Pc^j
izpolnjuje še pogoj, da ima ustrezno obratovalnico za k
tično delo učenca ali če zagotovi takšno obratovalnic0(2) Obratovalnica ni potrebna za izučevanje poklicev,»ki ^
v pretežni meri vezani na delo v obratovalnici.

(1

Iji
i«c
"

(3) Obrtna zbornica je zadolžena za izdajo mnenja, ajijjjJjj|
mezna obratovalnica ustreza za izučevanje posamezni^ ^
cev, v skladu z merili, ki jih določita Obrtna zborn
Ministrstvo zua šolstvo in šport.
y

(2) Prepoved opravljanja dejavnosti je lahko začasna ali
trajna. V primeru trajne prepovedi opravljanja dejavnosti
obrtna zbornica fizični ali pravni osebi odvzame obrtno dovoljenje in jo izbriše iz obrtnega registra.

(4) Obrtna zbornica vodi register obratovalnic, ki izpo"1'"'
pogoje za poklicno izobraževanje.

V. OBRTNI REGISTER

Obrtna zbornica izvaja nadzor nad strokovno usP^^s J
nostjo nosilcev obrtne dejavnosti in primernostjo oo<
niče, ki izobražuje za obrtne poklice.
„

19. člen
(1) Obrtna zbornica vodi obrtni register, v katerega vpiše
fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti
podobno dejavnost ter dejavnost domače in umetne obrti in
osebo oziroma osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti.
(2) Obrtni register je javna knjiga.

24. člen

[

2. POMOČNIŠKI IZPIT
25. člen

)
1

(1) Naziv pomočnika se pridobi s pomočniškim izP
zaključku poklicnega izobraževanja.

iti P'

s

VI. IZOBRAŽEVANJE

(2) Pomočniški izpit se opravlja pred posebno komi^jl ,
Obrtni zbornici, ki je sestavljena iz obrtnikov, ki moral
mojstrski izpit in strokovnih oseb iz poklicnih šol.
rti <r
(3) Obrtna zbornica izda pravilnik o opravljanju P°vanj« j
škega izpita v soglasju s Svetom za poklicno izobraZ

1. POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

VII. MOJSTRSKI IZPIT, MOJSTRSKI NAZIV

(3) Vodenje obrtnega registra je podrobneje določeno s pravilnikom iz 2. odstavka 14. člena tega zakona.

20. člen
Obrtna zbornica je zadolžena, za izvajanje poklicnega izobra64

26. člen
Ministrstvo, pristojno za obrt določi v soglasju z Minis

rs'v

porote^

27. člen
Mojstrski izpit odobrijo in vodijo odbori za mojstrske izpite pri
"brini zbornici, ki opravljajo to nalogo po pooblastilu Ministrska, pristojnega za šolstvo in šport.
28. člen
(1) Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor
Spolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
"" opravljen pomočniški izpit za obrtni poklic, za katerega želi
opraviti mojstrski izpit,
" dokončana ustrezna mojstrska šola,
~ dokončano izobraževanje V., VI. ali VII. stopnje,
" dokončano izobraževanje za posamezne poklice in
^trezna delovna praksa pri opravljanju poklica, za katerega
<«li opraviti mojstrski izpit.
[^) Osebe, ki želijo opravljati mojstrski izpit, morajo za pristop
[Mojstrskemu izpitu imeti najmanj 3 leta delovne prakse,
J*iroma
eno leto prakse, če imajo VI. ali VII. stopnjo izof
° azbe.
29. člen
iS "aziv obrtni mojster v zvezi z opravljanjem obrtnih dejavnosti
tem zakonu, sme uporabljati le tisti, ki je za opravljanje
^samezne obrtne dejavnosti opravil mojstrski izpit.
30. člen
1

j )vObrtna zbornica vodi poseben register v poklicnem izobrap anju. V register se vpisujejo podatki o učnih mestih, opravkih pomočniških in mojstrskih izpitih ter drugi podatki.
jjj)
Obrtna zbornica pripravi vsako leto razpis prostih učnih
m
est in ga objavi v dnevnem časopisju.

oblikuje stališča in predloge obrti za spremembe gospodarskoga sistema in ekonomske politiko, izvaja javna pooblastila,
naloge s področja poklicnega izobraževanja, vodi register
območnih obrtnih zbornic ter opravlja druge, s tem in drugimi
zakoni in s statutom določene naloge.
35. člen
(1) Obrtno zbornico vodijo in upravljajo njeni člani.
(2) Najvišji organ Obrtne zbornice Slovenije je skupščina.
36. člen
(1) S statutom Obrtne zbornice Slovenije se podrobneje določijo naloge, njena organiziranost, območja delovanja območnih obrtnih zbornic, sodelovanje članov pri delu organov in
vsa druga vprašanja, pomembna za delovanje Obrtne zbornice.
(2) K statutu Obrtne zbornice Slovenije daje soglasje Vlada
Republike Slovenije.
3. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
37. člen
(1^ Območna obrtna zbornica je samostojno strokovno
poslovna organizacija, ki deluje na določenem območju.
(2) Območna obrtna zbornica je pravna oseba.
38. člen
(1) S statutom območne obrtne zbornice se določijo njene
naloge, notranja organiziranost ter vsa druga vprašanja,
pomembna za delovanje območne obrtne zbornice.
(2) Statut območne obrtne zbornice se lahko sprejme po
predhodni pridobitvi soglasja Obrtne zbornice Slovenije.
4. SREDSTVA
39. člen

V,|

(1) Obrtna zbornica Slovenije zagotavlja (pridobiva) sredstva
za opravljanje svojih nalog iz:

Združevanje

- članarine, ki jo plačujejo člani zbornice
- zaračunavanja storitev za izvajanje javnih pooblastil.

l- ORGANIZIRANOST OBRTI
31. člen

^avne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost
Republiki Sloveniji na obrtni način, način podoben obrti ali
0[
načo oziroma umetno obrt, obrtne zadruge in oblike njihova združevanja, se z družujejo v Obrtno zbornico Slovenije
" Po sedežu obrata oziroma firme v območne obrtne zbornice.
32. člen

(2) Osnovo, višino in način plačevanja članarine in vrednost
določi skupščina Obrtne zbornice Slovenije v soglasju
z Vlado Republike Slovenije.
(3) Nadomestilo za zaračunavanje storitev za izvajanje javnih
pooblastil določi skupščina Obrtne zbornice Slovenije
v soglasju z Vlado RS.
40. člen

Obrtno zbornico Slovenije in območne obrtne zbornice se
*hko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in
'tokovna
društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki
Sv
ojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti.

(1) Poleg sredstev iz 39. člena, lahko Obrtna zbornica Slovenije zagotavlja sredstva za izvajanje določenih skupnih nalog,
pomembnih za člane oziroma za posamezne skupine (branže)
članov:

?

- z opravljanjem storitev za člane
- z opravljanjem posameznih dejavnosti zbornice v skladu
s statutom
- z namenskim združevanjem sredstev članov.

°brtna zbornica Slovenije
33. člen
br

® tna zbornica Slovenije je oseba javnega prava in je samotna,
strokovno poslovna organizacija, ki deluje na območju
e
Publike Slovenije.

(2) O višini in načinu plačevanja sredstev iz prvega odstavka
odloča skupščina Obrtne zbornice Slovenije.

34. člen

41. člen

^avrazvoj obrti Obrtna zbornica Slovenije spremlja in obrava problematiko dela obrti, skrbi za njen skladen razvoj,

Sredstva za delovanje območnih obrtnih zbornic zagotavlja
Obrtna zbornica Slovenije.
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65

5. NADZOR
42. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela obrtnih zbornic pri izvajanju
javnih pooblastil opravlja ministrstvo, pristojno za obrt.

Obrtna zbornica Slovenije je dolžna najpozneje v '0>
6 mesecev po sprejemu tega zakona izdati vsem pravnirn_
fizičnim osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona °Pra!jL
dejavnost, ki je opredeljena kot obrtna dejavnost, oD
dovoljenje po uradni dolžnosti in jih vpisati v obrtni re<

IX. NEZAKONITO IN NEDOVOLJENO OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI
43. člen
Opravljanje katerekoli dejavnosti, določene s tem zakonom,
brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register, šteje kot
nezakonito in nedovoljeno opravljanje dejavnosti.
X. KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
Z dnem, ko prične veljati ta zakon, preneha veljati ojjj
zakon (Ur. list SRS, št. 35/88 in št. 24/89) ter predpisi, izdam
podlagi obrtnega zakona.
49. člen

44. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost iz tega zakona
brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki opravlja dejavnost iz tega zakona
brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9. člen).
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjih odstavkov tega člena odgovorna oseba
pri pravni osebi, katera opravlja dejavnost iz tega zakona brez
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.
45. člen

'

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
- če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne
dejavnosti (2. odstavek 11. člena)
- če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz 2. odstavka 17.
člena tega zakona,
- če izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev po tem
zakonu.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek fizična oseba:
- če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne
dejavnosti (2. odstavek 11. člena)
- če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz 2. odstavka 17.
člena tega zakona,
- če izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev po tem
zakonu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(1) Z dnem, ko prične veljati ta zakon, nadaljujejo z delom na
način in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v obrtni register,
priglasitveni vložek oziroma sodni register:
- vse fizične osebe, ki poslujejo na podlagi veljavnega obrtnega dovoljenja oziroma na podlagi veljavne priglasitve po
določbah obrtnega zakona (Ur. list SRS, št. 35/88 in 24/89),
- vse fizične osebe, ki so priglašene kot samostojni podjetnik
posameznik, na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti po določbah tega zakona (Ur. list SRS,
št. 35/88 in 24/89),
- vse pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost kot prevladujočo dejavnost, ki jo je po določbah tega zakona šteti za
obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali dejavnost
domače in umetne obrti.
66

\t-f IFizične osebe
(2)
UOCUC itiz pi
prve
VC C*alineje
I II I ^ J yjl
prvega odstavka tega tlet.
z dnem veljavnosti tega zakona nadaljujejo z delom kotsa
stojni podjetniki posamezniki, če se niso odločili za #"• Ob
pravno organizacijsko obliko.
I
47. člen

rtti®
Z dnem ko prične vejati ta zakon, prevzame Obrtna zboi
Slovenije obrtne registre od občinskih upravnih organo
50. člen
V obodbju do vzpostavitve sistema poklicnega izobraž^
ter praktične možnosti pristopa k opravljanju mojstrs.f
izpita, se za izpolnjevanje pogojev za opravljanje o
dejavnosti po tem zakonu upošteva končana us"
poklicna šola in njamanj 3 leta delovne prakse.
51. člen
(1) V obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega izo?=5)
nja ter praktične možnosti pristopa k opravljanju mojs' ^
izpita, se šteje, da je strokovno usposobljen, kdor ima (i
čano poklicno šolo na področju, na katerem želi učiti uc
in najmanj 5 let delovne prakse.
(2) Pomočniški izpit se v prehodnem obdobju opravlja £
posebno komisijo pri Obrtni zbornici Slovenije. Komi i ^
sestavljena iz obrtnikov, ki morajo imeti končano P°*
šolo in najmanj 5 let delovne prakse in strokovnih
poklicnih šol.
52. člen
Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilne d®l j/i
sti na kmetijah, lahko kmetje in člani njihovega gosP^-jiti/i
opravljajo dejavnosti po tem zakonu na podlagi Pr|y .t'
obrtni zbornici. Za opravljanje teh dejavnosti jim m
izpolnjevati pogojev iz 8. in 9. člena tega zakona i
obvezni člani obrtne zbornice.
53. člen
«
(1) Listo A in listo B iz drugega odstavka 2. in 3. člena
dn
30
'
zakona izda Vlada Republike Slovenije v roku
uveljavitve tega zakona.
in dru9'
(2) Minimalne tehnične in druge pogoje iz prve i" |stir
alineje 3. odstavka 9. člena tega zakona, izda minister, H f0nu
jen za obrt v soglasju z ministrom, pristojnim za prosto
30 dni od uveljavitve tega zakona.
Minimalne sanitarno zdravstvene pogoje iz druge
jega odstavka 9. člena tega zakona izda minister za za1 ^ ođ
v soglasju z ministrom pristojnim za
-- obrt, -•v roku
uveljavitve tega zakona.
Pogoje glede zunanjih površin iz tretje alineje n„
odstavka 9. člena tega zakona izda minister, Pr roKU
prostor, v soglasju z ministrom pristojnim za obrt, v
i
dni od uveljavitve tega zakona.
ds'a
(3) Merila iz 3. odstavka 23. člena ter pravilnika iz 1 0' g|ovr
12. člena in 3. odstavka 25. člena izda Obrtna zbornic
nije v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
poro>

54. člen

55. člen

^ Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice uskladijo svoje akte in organizacijo z določbami tega zakona najpozneje do 31. 12. 1994.

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

OBRAZLOŽITEV
' temeljne določbe
^akonom je podana pozitivna opredelitev obrtne dejavnosti,
'°rej že v temeljnih določbah povemo, katere so značilnosti
opravljanja dejavnosti na obrtni način oziroma na obrti podotan način. Ne glede na določbe, ki opredeljujejo katere znanosti morajo biti prisotne pri opravljanju dejavnosti, da je te
"ložno šteti za dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način
°2iroma na obrti podoben način, pa Vlada z uredbo predpiše,
Katere dejavnosti se uvrščajo v obrtne dejavnosti (priloga A) in
katere dejavnosti se uvrščajo med obrti podobne dejavnosti
(Priloga B) pri čemer je trgovska in gostinska dejavnost izključna, saj ju obravnavajo drugi zakoni. Takšna opredelitev je
^iselna, saj s tem na nek način postavljamo jasnost, kaj je
s,
8ti za dejavnost po tem zakonu ter zmanjšujemo možna
'azhajanja pri tolmačenju zakona.
Obrtne dejavnosti zakon deli v tri temeljne skupine in sicer
"ko imenovane obrtne dejavnosti - dejavnosti klasične obrti,
°brtem podobne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne
®Drti. Delitev, ki je podana v temeljnih določbah, je v povezavi
drugimi poglavji zakona potrebna, saj prav ta delitev nareke različne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, da pridobi
"brtno dovoljenje.
ftavica do opravljanja dejavnosti po tem zakonu se pridobi
JKo za fizične kot za pravne osebe s pridobitvijo obrtnega
"ovoljenja.
'uje fizične in pravne osebe je v zakonu podana vezana
'Hejitev, saj lahko opravljajo dejavnosti iz tega zakona le na
Podlagi načela vzajemnosti.
"dejavnost
|W/ca do upravljanja obrtne dejavnosti, obrti podobne
"javnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti, je vezana
I* Pridobitev obrtnega dovoljenja. Pridobitev obrtnega dovoda tako za fizične kakor pravne osebe je vezana na v osnovi
Po temeljna pogoja, in sicer izobrazbeni pogoj ter druge
9o/e, ki so vezani na posamezne dejavnosti.
T
ak0 je za opravljanje obrtne dejavnosti potrebno da fizična
VI Pravna oseba zagotovi osebo, ki ima opravljen mojstrski
'*Pit za dejavnost, katero želi opravljati.
Za °pravljenje dejavnosti obrti podobne dejavnosti se zahteva
končana ustrezna poklicna šola, oziroma opravljen pre0rr strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ozi>a drugi pogoji, če jih predpisujejo posamezni zakoni.

j Namenom, da se ne bi pretirano omejevala podjetniška
f°6oda, je z zakonom dopuščeno, da v primerih, ko podjetnik Posameznik ali družbenik v družbi ne izpolnjuje izobrazMh pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti ali obrti
y"JObne dejavnosti, ta zaposli osebo, ki tak pogoj izpolnjuje,
ft&na rešitev seveda pomeni, da se s tem omogoča tako
*'čnim kot pravnim osebam, da lahko opravljajo več dejavni in ne samo ene.
jjakonom se v posebej ugodnejši položaj postavlja izumitelj in avtorje, ki imajo registrirane vzorce ali modele v tem, da
'em ni potrebno za opravljanje dejavnosti pridobiti mojstr6
. 9a naziva, če se seveda njihovi patenti, vzorci ali modeli
*našajo
na dejavnost oziroma jih le-ta želi proizvajati, kar
v
**
eda pomeni, da se intelektualno znanje prenaša v funkcijo
w
°dukcije.
hročevalec

Takšna rešitev je smiselna in logična, saj realno izkazuje, da je
oseba, ki je pridobila patent, vzorec ali model, v to vložila
toliko znanja, da lahko to znanje enačimo s tistimi osebami, ki
so pridobile mojstrski naziv.
Pravica do opravljanja dejavnosti po obrtnem zakonu izhaja iz
pridobitve obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register, kar
pomeni, da je obrtno dovoljenje in vpis v obrtni register pogoj,
ki ga mora izpolniti fizična ali pravna oseba, ki želi opravljati
dejavnosti na obrten način, skladno s tem zakonom.
Izdaja obrtnega dovoljenja se veže tudi na tehnične, zdravstvene, sanitarne in druge predpise, ki jih mora oseba izpolnjevati, pri čemer se uporabljajo razni drugi zakonski predpisi, ki normirajo te pogoje. Takšna rešitev pomeni, da se
v maksimalni meri zmanjšuje število raznih dovoljenj oziroma
odločb, ki so potrebne, da se fizični ali pravni osebi dovoli
opravljati dejavnosti.
Glede na to, da lahko izobrazbeni pogoj izpolni le fizična
oseba, je z zakonom posebej opredeljeno kdo mora tak pogoj
izpolnjevati pri fizični osebi, kdo pri osebni družbi in kdo pri
kapitalski družbi.
Glede na to, da je obrtno dovoljenje vezano na poseben
pogoj, ki ga izpolni tako pri fizični kot pri pravni osebi le
fizična oseba, je seveda dana v zakonu posebna »varovalka«,
da v primerih, ko takšna oseba zapusti fizično ali pravno
osebo, jo je ta dolžna v roku 60 dni nadomestiti. V nasprotnem
primeru je zaradi prekoračitve pogoja iz tega zakona, opravljanje dejavnosti potrebno začasno prekiniti.
Z zakonom se opredeljujejo pravnoorganizacijske oblike,
v katerih je dovoljeno opravljati obrtne dejavnosti, pri čemer
se obrtni zakon sklicuje na zakon o gospodarskih družbah in
pri tem določa, da je te dejavnosti možno opravljati v obliki
podjetnika-posameznika kot fizične osebe ter v oblikah družb
s statusom pravne osebe. Iz takšne dikcije zakona jasno
izhaja, da ne morejo biti oblike, ki lahko opravljajo obrtno
dejavnost vse oblike, ki jih ponuja zakon, vendar le oblike
družb, ne pa na primer gospodarsko-interesno združenje, ki
ni gospodarska družba, je pa pravna oseba, ki jo opredeljuje
ta zakon.
III. DOMAČA IN UMETNA OBRT
Dejavnost domače in umetne obrti so urejene v posebnem
poglavju zakona, izključno iz razloga, ker za pridobitev pravice opravljanja te dejavnosti veljajo bistveno drugačni pogoji
kot za obrtne dejavnosti ali obrtnem podobne dejavnosti.
Dejavnost domače in umetne obrti je dopustno opravljati
vsem tistim, za katere posebna strokovna komisija pri Obrtni
zbornici Slovenije ugotovi, da je njihov način dela značilen za
domačo oziroma za umetno obrt. Torej opredelitev, kaj je šteti
med dejavnosti domače in umetne obrti, ni vezana na izpolnjevanje izobrazbenih pogojev, temveč je vezana na način
izdelave posameznega izdelka. Rešitev, ki je podana
v zakonu, je smiselna in nujna, če želimo najstarejši in najbolj
tipični del obrtne dejavnosti ohraniti, je potrebno, da zagotovimo tudi tipičen način dela. Nikakor te dejavnosti ni možno
vezati na izobrazbene pogoje, saj za prenekatere dejavnosti
pravzaprav ne obstajajo več ustrezne šole.
Z zakonom kot izjemo dopuščamo fizičnim osebam, da lahko
opravljajo dejavnost domače ali umetne obrti le na podlagi
pridobljenega obrtnega dovoljenja. Takšna rešitev pomeni, da
osebam, ki same opravljajo takšno dejavnost, omogočimo
najenostavnejši način pridobitve dovoljenja ter jih zavezu67

jemo, da vodijo finančno-poslovne evidence na najenostavnejši način, skladno z zakonskimi predpisi.

strokovno usposobljenostjo in primernostjo učne ustanoK
saj sta oba pogoja za uspešno in kakovostno šolanje kadio"

IV. PRENEHANJE OPRA VUANJA DEJA VNOSTI

Z zakonom se določa, da se poklicno izobraževanje zakl'juh
s pomočniškim izpitom. Izvedba pomočniškega izpto f
podeljena obrtni zbornici, ki mora zagotoviti ustrezne
kovne komisije, pred katerimi se opravljajo pomočniški »Zr

Prenehanje opravljanja dejavnosti je v zakonu predvideno na
dya načina in sicer na podlagi izjave - volje subjekta, ki
opravlja dejavnost, torej z njegovo vlogo za odjavo iz obrtnega registra ali z odvzemom obrtnega dovoljenja, katerega
odvzame obrtna zbornica, kadar oseba ne izpolnjuje več
pogojev iz tega zakona, kakor tudi, če tako odloči častno
razsodišče ali, če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti.
Zoper odločbe o odvzemu obrtnega dovoljenja ima oseba
pravico pritožbe, kot instančni organ oziroma organ, ki
o takšni pritožbi določa, pa je določeno ministrstvo, pristojno
za obrt.
Prav tako prepove opravljanje dejavnosti tudi pristojni inšpekcijski organ in to začasno ali trajno, če ugotovi, da oseba ne
izpolnjuje pogojev, predpisanih s tem zakonom. Trajna prepoved opravljanja dejavnosti je posledično vezana na odvzem
obrtnega dovoljenja in izbris iz obrtnega registra.
Zakon predvideva tudi možnost začasne prekinitve opravlja-.
nja posamezne dejavnosti, če oseba ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev oziroma, če je pravno ali fizično osebo zapustila
oseba, ki je tak pogoj izpolnjevala ter jo ta ni nadomestila
v roku 60 dni.
V. OBRTNI REGISTER
Obrtni register je opredeljen kot javna knjiga ter ga vodi
Obrtna zbornica Slovenije, v katerega redno vpisuje vse in
fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost skladno
z obrtnim zakonom. V obrtni register se vpisujejo podatki, ki
so določeni z zakonom ter podatki, ki se predpišejo s podzakonskim aktom, ki ga izda minister za gospodarske dejavnosti, s katerim določi način in postopek vpisa v obrtni register
ter postopek izdaje obrtnega dovoljenja. Pomen obrtnega
registra je torej v vodenju in spremljanju podatkov in evidenc,
ki se nanašajo izključno na ta zakon. V tem se obrtni register
tudi razlikuje od sodnega registra, kamor se vpisuje pravne
osebe in vpisnika samostojnega podjetnika posameznika, ki
ga vodi RUJP, kamor se vpisuje fizične osebe (SPP).
VI. IZOBRAŽEVANJE
Pomembno je, da je obrtna zbornica zadolžena za izvajanje
poklicnega izobraževanja, seveda v skladu z obrtnim in drugimi zakoni, kajti prav subjekti, ki opravljajo dejavnost na
obrtni način, najbolj potrebujejo kakovostne in kvalificirane
delavce za opravljanje svojih dejavnosti. Z določbami zakona
se posebej opredeljuje, kdo sme usposabljati učence v obrti,
torej kdo sme voditi praktičen del izobraževanja. Tudi ta del je
seveda tesno vezan, da mora biti tisti, ki želi uposabljati
učence, primerno izobražen, kar je v končni fazi vezano na
mojstrski izpit takšne osebe. Seveda je v tem delu dana izjema
predvsem v tistem delu, kjer imajo osebe končano ustrezno
izobaževanje na VI. ali VII. stopnji.

VII. MOJSTRSKI IZPIT, MOJSTRSKI NAZIV
Način opravljanja mojstrskega izpita je prepuščen
stvu, pristojnem za obrt in Ministrstvu za šolstvo in šp°K
določi način njegovega opravljanja. Zakon sam že doi°r
kdo ima pravico do pristopa k mojstrskemu iziptu, pri
so seveda upoštevane tudi možnosti, da lahko osebe, j[.
končale izobraževanje po sedanjem sistemu ter
ustrezno prakso, pristopijo k mojstrskemu izpitu. Takšni
ditev je nujna, saj je potrebno zagotoviti tudi sedanjim 00
cem, da ob izpolnitvi pogoja mojstrskega Izpita v pri"
pridobijo pravico do opravljanja obrtnih dejavnosti.
Glede na to, da je mojstrski izpit na podlagi katerega se P
mojstrskih izpitov vpisujejo tudi pomočniški izpiti ter «
posebni podatki o učencih v poklicnem izobraževanju-

VIII. ORGANIZIRANOST OBRTI
Organiziranost subjektov, ki opravljajo dejavnost na obi"
način s statusom fizične ali pravne osebe, je v zakonu Gr.,,
Ijena po tako imenovanem kontinentalnem principu,
za javnopravni zbornični model z obveznim združevanja
subjektov v Obrtno zbornico Slovenije ter po
meznega obrata tudi v območne obrtne zbornice. Ne
opravljanje dejavnosti pa se z zakonom določa, da sa .
obrnte zadruge obvezno vključujejo v obrtno zbornico, *(
smiselna rešitev, saj zadruge primarno opravljajo sem
poslovne funkcije za obrtne obrate.
Obrtna zbornica Slovenije je z zakonom opredeljen*
^
oseba javnega prava, ki kot strokovno-poslovna lnS" oljI
subjektov, opravlja dejavnost na obrtni način, poleg teg*?
tudi javno-pravna institucija, ki ima javna pooblasv'
področje obrti. Slednje je povezano z določbo, da
daje soglasje k statutu Obrtne zbornice Slovenije. ^t
določba je poleg tega potrebna in smiselna tudi zato, k*'."
zakon ne opredeljuje natančneje notranjo organizirano*
funkcioniranje obrnte zbornice.
Z zakonom je tudi jasno opredeljena pristojnost Obrtnar^
niče Slovenije, da odloča o območni obrtni zbornični ° * jj
ziranosti (območne obrtne zbornice), saj ima pravic
določi območje delovanja območnih obrtnih zbornicg^
Območne obrtne zbornice so z zakonom opredeljen f
strokovno-poslovne institucije subjektov, ki opravljajo ^
nost na obrten način na območju, na katerem le-te da" Ljt
Pomembna je tudi določba, da k statutu območnih o #
zbornic daje soglasje Obrtna zbornica Slovenije, s cliv lrt
zagotavlja usklajenost in pravilnost delovanja teh
kovno-poslovnih institucij.

Organiziranje izobraževanja učencev se uredi z učno
pogodbo, ki jo sklenejo učenec oz. njegov zakoniti zastopnik
ali skrbnik ter obrtnik oz. nosilec obrtne dejavnosti. Takšna
opredelitev je smiselna, saj je potrebno, da si učenec zagotovi
tudi praktičen del usposabljanja neposredno v obrtnem
obratu. Šola ni vključena v sklepanje učne pogodbe, saj je
šola tisti del izobraževalne institucije, ki je dolžna pripraviti
kakovostne učne programe, ki bodo učence pritegnili v izobraževalni sistem.

Financiranje zbornice je seveda primerno urejeno s
t
prispevkom njenih članov, poleg tega pa je za op'* fajr
javnih funkcij kot javno-pravne institucije z zakonom ^
čeno, da pridobiva določen del sredstev z zaračunav
storitev za izvajanje javnih pooblastil.

Z zakonom se posebej ureja tudi pogoj, da ima obrat, ki želi
izučevati učenca, ustrezno obratovalnico za praktično delo
oziroma da v podrejenem smislu lahko zagotovi takšno obratovalnico. Za preverjanje obratovalanic ter za izdajo mnenja,
ali le-ta ustreza pogojem za izučevanje učencev, odloča
obrtna zbornica, ki je istočasno zadolžena za nadzor nad

Z ozirom na to, da Obrtna zbornica Slovenije v sklopu „o
aktivnosti opravlja tudi javne funkcije, je z zakonom i j^
opredeljeno, da vrši kontrolo izvajanja javnih pooblas',g^
strstvo, pristojno za obrt, poleg tega pa je nadzor nad 00 jfji
njem obrtne zbornice indirektno izkazan tudi s tem,
k statutu to soglasje Vlada RS.
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'*• NEZAKONITO IN NEDOVOLJENO OPRAVLJANJE
dejavnosti
Definicija, kaj je nezakonito in nedovoljeno opravljanja dejavnosti, je v zakon vnešena izključno zaradi preprečevanje nelolalne konkurence subjektom, ki legalno opravljajo dejavnost
"3 obrten način. Definicija, ki določa, da je nezakonito in
nedovoljeno opravljanje dejavnosti, vsakršno opravljanje
dejavnosti brez vpisa v obrtni register in izdaje obrtnega
dovoljenja, je nedvomno dokaj ozka. Zaradi ozkosti same
definicije so z zakonom podane izjeme, pri čemer je seveda
dopustno, da fizične osebe oz. občani sami s člani svojega
gospodinjstva s svojimi starši, otroci, opravljajo dejavnost za
*3dovoljevanje svojih potreb, kar pomeni, da si lahko pobelijo
Osnovanje, popravljajo svoj avto itd., skratka omogoča oprav'lenje dela za lastne potrebe. Poleg tega pa je kot izjema
dovoljeno opravljanje dejavnosti, kadar gre za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč oziroma kadar se opravlja
dejavnost v humanitarne namene.
*• kazenske določbe
^{kazenskih
določbah so prektrki koncipirani kot hujše krši6
oz. lažje kršitve skladno z zakonom o prekrških.
*'• prehodne in končne določbe
^Prehodnih in končnih določbah je vsem fizičnim in pravnim
sebam, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dejav"n0sf na način, kot jih opredeljuje ta zakon, zagotovljeno, da
errioteno nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti, kar
™men/, da ne bodo dolžni naknadno izpolnjevati pogojev, ki
Hh
l rPreprisuje ta zakon. V zakonu je predviden tudi avtomatiJ®" prehod sedanjega obrtnika - obrtne obratovalnice - kot
'etusne pravnoorganizacijske oblike v novo pravnoorganiza'isko in statusno obliko samostojnega podjetnika posamez-

nika, seveda le, če sedanji obrtnik ne izrazi drugačne volje
oziroma si ne izbere druge pravnoorganizacijske oblike, kar je
dolžan storiti po določbah zakona o gospodarskih družbah
najkasneje do 31. 5. 1994 in hkrati s tem tudi prenos obrtnih
registrov občinskih upravnih organov na Obrtno zbornico
Slovenije.
Prav tako se obrtni zbornici nalaga, da te subjekte najkasneje
v roku 6 mesecev vpliše v obrnih register ter izda obrtno
dovoljenje. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Obrtni zakon ter vsi predpisi, ki so bili izdani na podlagi
obrtnega zakona. Glede na to, da je v zakonu postaljena
Obrtna zbornica Slovenije kot samostojna institucija, se
odpravljajo nekatere določbe zakona o gospodarski zbornici
Slovenije, ki se nanašajo na včlanjevanje v to zbornico ter
tiste določbe, ki določajo položaj in funkcijo obrtne zveze
- obrtne zbornice v tem zakonu.
Za prehodno obdobje ter za obdobje, ko bo vzpostavljen
sistem poklicnega izobraževanja, ter podana praktična možnost pristopa k opravljanju mojstrskih izpitov, so z zakonom
podane posebne določbe, ki veljajo kot pogoj za opravljanje
obrtnih dejavnosti po prilogi A tega zakona, prav tako pa so
podane tudi posebne določbe o tem, kdo je strokovno usposobljen za izučevanje učencev ter kdo je lahko v komisiji za
pomočniške izpite.
S posebnimi določbami je naloženo vsem, ki morajo izdati
podzakonske akte iz tega zakona, da te izdajo najpozneje
v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona, kar je seveda nujno,
da bo zakon čimprej operativen.
V prehodnih določbah je razrešeno vprašanje opravljanja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah tako, da lahko kmetje in
člani njihovega gospodarstva opravljajo te dejavnosti na podlagi priglasitve na obrtni zbornici, brez, da izpolnjujejo pogoje
iz obrtnega zakona in to vse do uveljavitve predpisov, ki bodo
posebej urejali dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
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Predlog zakona o POLITIČNIH STRANKAH - EPA 346 - prva obravna^

Vlada Republike Slovenije je ponovno poslala
predlog zakona o političnih strankah, s katerim
nadomešča besedilo predloga zakona o političnih
strankah, objavljenega v Poročevalcu, št. 10, 8.
marca letos, sa| smo takrat prejeli disketo z napačnim besedilom.
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Ustava Republike Slovenije v 42. členu določa, da ima vsakdo
pravico, da se svobodno združuje z drugimi, kar se lahko
omeji le z zakonom in sicer, če to zahteva varnost države ali
javna korist ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.
Ustava torej ne našteva več, za razliko od prejšnje ustave,
institucionalnih oblik, v katerih se izvaja pravica do svobodnega združevanja. Po prejšnji ustavi so bile institucionalne
oblike združevanja društva, sindikati in družbenopolitične
organizacije, način uresničevanja te pravice v navedenih oblikah je bil prepuščen zakonu.
Zakon o političnem združevanju je omogočil, zaradi zelo
nizkega števila državljanov (20), ki lahko ustanovijo politično
organizacijo in tudi zaradi sicer enostavnega postopka ustanavljanja politične organizacije, da je v Sloveniji trenutno 124
političnih organizacij. Med temi je precej takšnih, v katerih
tudi sicer ne poteka kakšna posebna politična dejavnost in
v njihovih programskih ciljih ni predvideno sodelovanje pri
upravljanju države, pač pa ima njihovo delovanje bolj obeležja
izrazito interesnega značaja.
Namen izdaje predlaganega zakona o političnih strankah je,
da se iz množice sedanjih političnih združenj oblikujejo tiste
politične stranke, ki so že s svojim sedanjim delovanjem
izražale politične ambicije oziroma so sodelovale na volitvah
z namenom zagotoviti si v zakonodajni in izvršilni oblasti
izvajanje svojih političnih programov ter upravljanje z državo.
Druge oblike uresničevanja pravice do svobodnega združevanja, ki imajo interesni značaj, se bodo urejale z drugimi
zakoni. S takšno pravno ureditvijo te svoboščine se bomo
približali pravnim ureditvam v drugih državah (Nemčija,
Avstrija), ker gre za implementacijo splošne človekove pravice do svobodnega človekovega združevanja, zapisane
v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948.leta) in
v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah
(1966) v našo zakonodajo.
Predlagatelj ugotavlja, da zakon o političnem združevanju, ki
je zagotovil pionirski prehod iz političnega monizma v politični pluralizem, ne vsebuje določb, ki bi urejale vso pestrost
dinamičnega življenja in razvoja političnih strank. Zato je
ustavna svoboščina do svobodnega združevanja pravno premalo urejena, ker manjkajo izkušnje na tem področju. Predlagani zakon temelji tudi na spoznanjih prakse in skuša zapolniti vrzeli, ki so nastale zaradi obstoječe ureditve (zlasti postopek registracije, financiranje strank itn.) ter določa ostrejša
merila za ustanavljanje in delovanje strank, daje pa tudi
pravno definicijo stranke, ki jo ustava ne vsebuje. Predlagatelj
se je moral pri oblikovanju predlaganih rešitev zgledovati po
tujih zakonodajah, pri čemer pa se je pokazalo, da so najbolj
popolne rešitve vsebovane v nemškem zakonu. Seveda pa je
bilo treba pri iskanju ustreznih zakonskih rešitev poleg tujih
zgledov upoštevati tudi naše specifične razmere in potrebe,
obstoječe stanje kot tudi specifičnosti naše volilne zakonodaje. Izkušnje v tujini in pri nas namreč kažejo, da je občutljiva
materija svobodnega združevanja predmet nenehnega zakonskega dopolnjevanja in dograjevanja v sklopu političnega
sistema države, pri čemer pa traja proces iskanja ustreznih
rešitev več let ali celo desetletij.
70

II. PRIKAZ PRAVNE UREDITVE POLITIČNIH s*;
V NEKATERIH TUJIH DRŽAVAH
tatu
* Ki
Pravni sistemi evropskih držav z razvito parlamentarno' ^
kracijo poznajo različne zakonske rešitve glede P°"
strank. Največkrat je podlaga za zakonsko urejanje izP* tegi
iz ustavne pravice do svobodnega združevanja, ki*? t p,
tudi osnovo za delovanje političnih strank (Nemčija.*
Ur
Portugalska, Italija), ponekod pa so politične strankeuS* dlo
kategorija (na primer Španija in Francija). Posebni'
o političnih strankah urejajo pogoje za ustanovitev po""'1
strank in njihovo delovanje ter vprašanja o financ '
strank. Prav glede slednjega so zakonske rešitve |,a
različne; ponekod to vprašanje urejajo zakoni o stran^ ^
primer Nemčija in Avstrija), drugje pa je financiranje u"j jen
s posebnim zakonom (na primer Italija in Španija).
pravnih ureditev v drugih državah kaže, da gre
praksa v smer urejanja financiranja strank v pos®'
■
zakonu, ločeno od materije zakona o strankah ali zr»
o predvolilni kampanji.
i
Vsekakor vsebuje najbolj natančne določbe o strankah
lflr ^
ški zakon (Gesetz uber die politischen Parteien), kkje'
zaradi zapletenih zgodovinskih izkušenj odločili
podrobno zakonsko urejanje združevanja v politične si',,
Tako vsebuje nemški zakon predvsem definicijo P
stranke, določa njene naloge ter zelo podrobno dolofonjo ureditev stranke; določena je vsebina statuta i"
določeni so obvezni organi v stranki (in sicer zbor il»! ?st
— ) doi"
zbor predstavnikov, vodstvo stranke in razsodišča).
^"inofrt«
rs
so tudi načini njihovega imenovanja, sestava in P„istoj*
' '?. J«
Zanimiva je določba o pravicah članov, ki dovoljuje izKjl ^
člana iz stranke samo v primeru, če član namenom
pravila ali ureditev stranke in ji s tem prizadene veliko?^
Zakon tudi določa, da mora stranka s pravili določi''u
izbiranja svojih kandidatov, ki bodo sodelovali na
Glede financiranja strank vsebuje nemški zakon o stran
določbe o povračilu stroškov predvolilnega boja ter"
celoten postopek o povračilu stroškov predvolilnega
leta 1984. je v ta zakon vgrajen tudi poseben pojem f^
nja strank - izravnava možnosti (chancenausfl\
Finančna kontrola nad poslovanjem strank je zagotovi ^
ta način, da morajo stranke nemški zvezni skupščin' ,
leto predložiti obračun o izvoru sredstev, ki
v preteklem letu. Zakon določa postavke, ki morajo v
zane v obračunu, če je celotni prihodek stranke ® j
20.000 DEM, je treba v poročilu prikazati podatke o injD ^
priimkih darovalcev ter višine njihovih prispevkov. °
se objavi v zveznem uradnem glasilu.
.raf1*
Za razliko od nemškega zakona je avstrijski zakon o »' j
glede vsebine, ki jo predpisuje, precej ožji. Poleg »Pji
določbe, v kateri je določen pomen političnih strank v ^
ski ureditvi in ki nalaga strankam dolžnost, da
statute, iz katerih so razvidni organi stranke, vsebuje'® *3
v nadaljevanju le določbe o financiranju strank
države. Za vse stranke, ki prejemajo za svoje de
stva iz državne blagajne, velja, da morajo javno Pr ,
računovodsko poročilo o vseh prihodkih in izdatkih ^
klem letu. Društva in sindikate ureja v Avstriji poseben
iz leta 1951.
trdi
V Španiji že ustava določa pogoje za ustanavljanje s
za njihovo delovanje s splošno določbo, da je le-to sv .
pod pogojem, da spoštujejo ustavo in zakon, konkr^
stranke ureja poseben zakon (Ley de Partidos). Z zafll
urejena vprašanja o registraciji strank, o organizira
„
delovanju stranke, ki mora biti demokratično, ter0 ra str«"
oziroma ukinitvi stranke. Če sodišče ugotovi, da3
s svojimi dejanji krši kazenski zakon ali, da je notrani ^"
zacija ali delovanje stranke nedemokratično, lahko (
stranko ukine oziroma ji začasno prepove delovanje
nja glede financiranja strank ureja od leta 1987. dalja P'
zakon.
j
poro<

\

V Italiji ustava priznava državljanom pravico do svobodnega
združevanja brez posebne odobritve, in sicer za uresničevanje ciljev, razen tistih, ki so prepovedani s kazensko zakonodajo. Ustava izrecno prepoveduje tajna in militaristična združenja. Financiranje strank ureja poseben zakon iz leta 1985, in
sicer tako vprašanja v zvezi s povračilom stroškov predvolilne
kampanje kot tudi vprašanja financiranja letnih aktivnosti
strank, ki jih zagotavlja država. Zakon opredeljuje kriterije, ki
jih mora stranka izpolnjevati, da je upravičena do tega vira
sredstev. Zakon prepoveduje organom javne administracije
j financiranje političnih strank, javnih podjetij in podjetij,
v katerih javni kapital presega 20% celotnega vloženega kapi'1 tala. Tudi stranke v Italiji morajo svojo bilanco letno objaviti
v enem izmed nacionalnih dnevnikov. V njej morajo biti
poimensko navedene vse fizične in pravne osebe, ki so stranki
prispevale vsoto večjo od milijon lir v letu.
1

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

tj V primerjavi z rešitvami v zakonu o političnem združevanju so
E; številne rešitve v predlaganem zakonu nove. Izhajajo iz doseli danjih izkušenj predlagatelja pri spremljanju izvajanja
zakona, pri izvajanju volilne zakonodaje ter tudi iz dognanj
Ok tuje pravne prakse in literature, ki obravnava delovanje in
bjt pomen strank v različnih političnih sistemih.
Nekatere rešitve v predlaganem zakonu so prilagojene neposredno interesom države, ki skuša zagotoviti znotraj političnih
strank visoko stopnjo demokracije; stranke so nedvoumno
sestavni del družbenega življenja in političnega sistema, zato
*( država mora enakopravno obravnavati vse stranke, kar se
dc kaže v postopku ustanovitve političnih strank. Nekatere predtt lagane rešitve temeljijo na izkušnjah predlagatelja iz pritožbelH nih postopkov oziroma sodnih sporov med političnimi organizacijami glede registracij imen, ustanovitve ter pobud za
h oceno protiustavnosti delovanja političnih organizacij.
V V predlaganem zakonu je poudarjeno sodelovanje strank na
*r volitvah v organe oblasti, kar je tudi bistveni element, ki
■ opredeljuje pojem stranke in ga loči od pojma političnih
h organizacij. Politične stranke so oblika organizacije z jasno
■ opredeljeno politično ideologijo, ki je navedena v programu
J stranke, katere cilj je osvojiti oziroma obdržati oblast na
| demokratično parlamentaren način - preko volitev. Zato so
|t politične stranke organizirane skupine s političnimi cilji, ki se
} razlikujejo od drugih političnih organizacij, katerih člani se
8 združujejo le z namenom zaščite določenih konkretnih intereJ1 sov s političnimi sredstvi. Takšne politične organizacije so
f npr. ljudska gibanja, lobby skupine. Politične stranke se razlikujejo od tako imenovanih interesnih skupin oziroma skupin
za pritisk.(pressure groups), ki politična sredstva uporabljajo
le z namenom, da bi zaščitile določene posebne interese (na
primer sindikati).Temeljna značilnost strank je njihova stalna
prisotnost v javnem življenju ter programska opredeljenost
političnih ciljev, za katere se zavzemajo. Svojo aktivno vlogo
stranke uresničujejo na vseh ravneh javnega življenja, predvsem si skušajo zagotoviti svoj vpliv v državnem zboru, ki ga
konstituirajo v pretežni meri prav stranke preko svojih kandidatov. Postopek kandidiranja namreč za volitve v državni zbor
temelji na načelu, po katerem se le-ta odvija predvsem
v strankah, zato imajo glede postavljanja svojih kandidatov na
volitvah stranke bistveno prednost.
1

Glede pravice do svobodnega združevanja predlagatelj meni,
da razen z zakonom določenih omejitev, ni moč v statutih
strank določiti prepoved svobodnega članstva v strankah.
Navedeno pomeni, da so nezakonite določbe statutov strank,
ki onemogočajo članstvo v strankah z omejevanjem človekovih pravic in svoboščin, na primer: svobode izražanja, svobode vesti, svoboščino sklepati zakonsko zvezo oz. živeti
v zunajzakonski skupnosti, svoboščino odločanja o rojstvih
otrok, izražanje narodne pripadnosti, kot tudi s spodbujanjem
k neenakopravnosti in nestrpnosti ter s spodbujanjem k nasilju in vojni.
:V|- FINANČNE in druge posledice

J

Pr

edlagani zakon, ki je svoji vsebini sistemski, neposredno ne
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bo, razen izplačila volilnih stroškov strankam, povzročil novih
finančnih obveznosti, saj so se stranke v državnem zboru že
sedaj financirale iz proračuna.
Pri ministrstvu, pristojnem zo upravo, bo potrebno nastaviti
nov register strank, kar pa po mnenju predlagatelja ne bo
povzročilo večjih obremenitev za republiški proračun.
Nasprotno, predlagatelj ocenjuje, da bo zaradi koncentracije
postopka registracije strank na enem mestu gledano v celoti,
izvajanje tega zakona doprineslo zmanjšanju stroškov za ta
uradna opravila.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), je združenje državljanov, ki uresničuje svoje politične cilje, sprejete
v programu stranke z demokratičnim oblikovanjem politične
volje državljanov in s predlaganjem kandidatov na volitvah
v državni zbor, za predsednika republike ter v organe lokalnih
skupnosti.
2. člen
Stranka deluje javno.
Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o delovanju stranke.
Finančno in materialno poslovanje stranke mora biti javno.
3. člen
V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registrirana v skladu z določbami tega zakona ali stranka, ki ima
sedež v tujini.
Stranka ne sme delovati oziroma ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih družbah, v zavodih in drugih
organizacijah ter v državnih organih.
Stranka ne sme delovati kot vojaško ali kot oboroženo združenje in v ta namen je ni dopustno ustanoviti.
II. USTANOVITEV IN REGISTRACIJA STRANKE
4. člen
Stranko lahko ustanovi najmanj petsto polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi
stranke (v nadaljnjem besedilu: ustanovna izjava), sprejmejo
statut stranke in njen program.
Ustanovitelj stranke ne more biti oseba, ki ji je odvzeta
poslovna sposobnost.
5. člen
Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi
stranke.
V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše:
- ime in priimek,
- podatke o datumu rojstva,
- državljanstvo,
- stalno oziroma začasno prebivališče,
- funkcijo, poklic ter sedež zaposlitve,
- ime, skrajšano ime in kratico imena stranke,
- izjavo, da sprejema statut stranke in njen program.
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Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri
državnem organu oziroma pri notarju.

- petsto ustanovnih izjav,
- statut in program stranke.
Podatki, vpisani v register, so javni.

6. člen
Član stranke lahko postane državljan, ki podpiše pristopno
izjavo o članstvu v stranki, ob pogojih, ki jih določita zakon
oziroma statut stranke.
V pristopni izjavi državljan navede svoje ime in priimek,
rojstne podatke, stalno ali začasno prebivališče, funkcijo,
poklic ter sedež zaposlitve oziroma druge podatke, če so
določeni v statutu stranke.
Mladoletnik, ki je star najmanj petnajst let, lahko postane član
mladinske organizacije v stranki, s pisno privolitvijo njegovega zakonitega zastopnika pa lahko postane član stranke.
Stranka mora imeti register članov stranke.
7. člen

12. člen
Registrski organ označi zahtevo stranke za vpis v register
z navedbo ure in datuma sprejema zahteve.
Če stranka pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka po pošti,
priporočeno ali brzojavno, se dan in ura oddaje zahteve na
pošto štejeta za dan in uro sprejema zahteve.
Če je zahteva stranke za vpis v register pomanjkljiva, pošlje
registrski organ v desetih dneh stranki zahtevo za dopolnitev
vloge. Če stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od sprejema
zahteve za dopolnitev, se šteje, da je umaknila vlogo za vpis
stranke v register.
13. člen
Registrski organ izda odločbo o vpisu stranke v register.

Tujec ne more postati član stranke oziroma član organov
stranke, lahko pa postane, če tako določa statut stranke,
častni član stranke.

Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register.

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko postanejo
člani stranke.

Stranka sme delovati v skladu s tem zakonom in z drugimi
predpisi z dnem, ko je vpisana v register.

8. člen

Registrski organ objavi izrek odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave
izreka odločbe plača stranka.

Stranka mora dati državnemu organu, ki je pristojen za registracijo stranke, na njegovo zahtevo podatke o tem, ali je
določena oseba ustanovitelj ali član stranke oziroma, ali je
član organov stranke.
9. člen
Ime stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku, skrajšano ime in kratica imena ter znak stranke, se morajo
bistveno in nedvoumno razlikovati od imena, skrajšanega
imena, kratice imena in znaka druge, že registrirane stranke
in ne smejo biti taki, da spravljajo državljane v zmoto.
Stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime, eno
kratico imena in en znak.
V pravnem prometu stranka sme uporabljati le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak.
Ime stranke ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje
stranke oziroma, tuje pravne ali fizične osebe.
V predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku stranka
lahko uporablja le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak.

14. člen
Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, če
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz tega zakona za vpis
stranke v register.
Če registrski organ meni, da so akti stranke, ki jih je priložila
zahtevi za vpis v register protiustavni, mora postopek prekiniti
in predlagati Vladi Republike Slovenije, da vloži zahtevo za
oceno protiustavnosti aktov stranke.
Če Vlada Republike Slovenije vloži zahtevo iz prejšnjega
odstavka, se postopek za vpis stranke v register nadaljuje po
odločitvi ustavnega sodišča..,
15. člen
Stranka se lahko združuje z drugimi strankami oziroma se
lahko razdruži.
Stranka iz prejšnjega odstavka se vpiše v register oziroma se
izbriše iz registra v skladu z določbami tega zakona.

10. člen

V primeru združitve stranke z drugimi strankami zahtevi za
vpis v register ni potrebno predložiti ustanovnih izjav iz 11.
člena tega zakona.

Teritorialna organizacijska enota stranke lahko, v skladu
s pravili, ki jih določa statut stranke, uporablja tudi dodatek
k imenu stranke, iz katerega je razvidno, da gre za teritorialno
organizacijsko enoto stranke.

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register ali
za izbris iz registra, če z aktom organa določenega v statutu
stranke ni izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po
tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in
program stranke.

11. člen
Register strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski
organ), ki izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne
izjave iz 5. člena tega zakona.
Zahtevi za vpis v register je treba priložiti:
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Premoženjskopravna razmerja stranke se v primerih iz prvega
odstavka tega člena urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju o premoženjskopravnih razmerjih strank sodišče upošteva število članov stranke ob združitvi oziroma razdružitvi ter število članov
strank po razdružitvi oziroma po združitvi strank.
Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis
v register ali za izbris iz registra, če ugotovi, da stranka iz
poročevalec

9a odstavka tega člena nima urejenih premoženjskoprav™ razmerij.
16. člen
spremembi in datumu spremembe imena, skrajšanega
na, kratice imena in znaka stranke ter spremembe datuma
ih kPrograma 'n sedeža, mora izvršilni organ stranke v 15
Sfli3teStiti re^'s'rs'<' or9an 'n zahtevati vpis spremembe
Wrski organ izda odločbo o vpisu spremembe podatkov
r®)snjega odstavka v register. Izrek odločbe se objavi
aanem
listu Republike Slovenije. Stroške objave izreka
Cbe
plača stranka.
17. člen
3,
men cla se me
tonaruge
'- ne razlikujejo
' > skrajšano
ime,inkratica
imena od
in
stranke
bistveno
nedvoumno
®9a že prej registriranega imena, skrajšanega imena,
u?? ifriena in znaka, ima pravico s tožbo spodbijati
v
•nL
nl( .° P'su druge stranke v register ter zahtevati izbris
e iz registra.
%
. '8 vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni od
izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem
"fipublike Slovenije.

Statut stranke mora določiti;
1. ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke;
2. notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke;
3. pravice in dolžnosti člana stranke;
4. postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v državni
zbor in za predsednika republike ter kandidate za volitve
v organe lokalnih skupnosti;
5. postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o združitvi ali razdružitvi stranke;
6. postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna
razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra oziroma
v primeru združitve ali razdružitve stranke;
7. odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke;
8. mandatno dobo članov organov stranke;
9. postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa stranke.
21. člen
Stranka mora imeti organ predstavnikov vseh članov stranke
in izvršilni organ stranke.
Statut stranke lahko določi tudi ustanovitev drugih organov
stranke.
IV. FINANCIRANJE STRANKE

18. člen
^"rski organ izbriše stranko iz registra, če ustavno
® odloči, da so delovanje oziroma akti stranke protiP'
. '' oziroma, če sodišče odloči, da se ime, skrajšano ime,
,7* imena
J?.
'mena in znak stranke bistveno in nedvoumno ne
J^iejo od imena, skrajšanega imena, kratice imena in
^stranke, ki je že prej vpisana v register strank.
Mu iz prejšnjega odstavka registrski organ obvesti
"•"•trski organ začne postopek za izbris stranke iz registra:
?*ahtevo stranke;
ij? u9otovi, da je bil vpis stranke v register opravljen na
("9i neresničnih podatkov;
l^gotovi, da v roku enega leta po izteku mandatne dobe,
s statutom, stranka ni izvolila svojih organov;
tu8,1gotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje na
v državni zbor ali v organe lokalne skupnosti.
istrski o gan obvesti stranko o začetku postopka za izbris
™'8tra ter jo povabi, naj se v določenem roku o tem izjavi.
•jfski organ odloči o izbrisu stranke iz registra v primerih
''lega odstavka tega člena z odločbo. Stranko se iz
"a izbriše, ko postane odločba izvršljiva.

t
i

Istranke iz prvega odstavka tega člena iz registra in izrek
C,be o izbrisu stranke iz prejšnjega odstavka se objavita
'"nem listu Republike Slovenije.
19. člen

JPJs in izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe
,if lij, 9a upravnega postopka, če ta zakon ne določa drujit Sž
Jv°Ženje oziroma sredstva strank, ki jih je stranka pridopi ^ Proračuna,se z dnem izbrisa stranke iz registra, prene(ltv "a proračun.
!r
IN NOTRANJA UREDITEV STRANKE
r
20. člen
ima statut in program.

22. člen
Stranka pridobiva sredstva iz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

članarine;
prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb;
prihodkov od premoženja;
daril;
volil;
proračuna;
založniške dejavnosti;
dobička iz dohodka podjetja katerega je lastnik.

Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov
tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od
premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma
vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev
za stranko iz tujine.
23. člen
Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo prispevke za stranko. Prispevek za stranko je po tem zakonu tudi
vsaka brezplačna storitev za stranko oziroma opravljanje storitev za stranko ali prodaja izdelkov stranki pod pogoji, ki
stranko postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike
storitev pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov oziroma, kot
kupce izdelkov teh oseb.
Pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev za stranko ali ji
proda izdelek, mora stranki izstaviti račun, ne glede na to, kdo
je plačnik storitve ali cene izdelka oziroma ne glede na to, da
je storitev opravljena ali izdelek dan brezplačno.
Če prispevki iz prvega odstavka tega člena presegajo znesek
desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki
Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije statistiko
za leto, za katero se dela poročilo o finančnem poslovanju
stranke, se v tem poročilu navede podatke o firmi in sedežu
pravne osebe oziroma ime, priimek in naslov fizične osebe
oziroma zasebnika in naziv njegove firme ter višino letnega
prispevka, ki so jih le-ti prispevali.
24. člen
Stranka, katere kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni
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v državni zbor, ima pravico do sredstev iz proračuna glede na
število dobljenih glasov v vseh volilnih enotah na zadnjih
volitvah v državni zbor.
\
Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz
proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca
v višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno.
Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
25. člen
Stranke morajo Državnemu zboru Republike Slovenije do 31.
marca tekočega leta predložiti finančno poročilo o poslovanju stranke za preteklo leto, ki mora vsebovati vse prihodke in
odhodke stranke ter zlasti vire prihodkov stranke v skladu
z računovodskimi predpisi. V tem poročilu morajo biti posebej prikazani podatki iz tretjega odstavka 23. člena tega
zakona in podatki o stroških volitev.
Predsednik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev poročila iz prejšnjega odstavka, če ni sestavljeno v skladu
z določbo tega člena in določi tudi rok, v katerem mora biti
le-to biti dopolnjeno.
Finančno poročilo iz prvega odstavka tega člena se mora
objaviti v glasilu državnega zbora.
26. člen
Državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, sindikati, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni
kapital v višini najmanj 50%, ne smejo financirati strank.
27. člen
Lokalne skupnosti lahko v skladu s tem zakonom financirajo
stranke.
V. VOLILNA KAMPANJA
28. člen
Stranka lahko organizira volilno kampanjo z namenom vplivati na oblikovanje politične volje državljanov pri volitvah
v državni zbor, za predsednika republike ter na volitvah
v organe lokalnih skupnosti.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica f
povračila dela stroškov tudi tisti stranki, katere lista kandjjf
tov je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila odd^"1'
glasov za vse liste v volilni enoti in sicer v višini 30 tolar,»v® ['
«
dobljeni glas v tej volilni enoti.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi 0
povračilo volilnih stroškov kandidatom in listam, ki jih dolo*
čijo volilci.

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporab')' J
tudi za povračilo volilnih stroškov za kandidata narod"1"6
skupnosti, ki je dosegel najmanj 20% od števila točk, ki jihl
dobil kandidat, ki je bil izvoljen.
32. člen
Državni zbor povrne stranki oziroma upravičencem iz
člena tega zakona, na njihovo zahtevo, volilne stroške.
Volilni stroški iz prejšnjega odstavka se izplačajo v 60 dneh P®
objavi volilnih izidov.
Stranka oziroma upravičenci iz 31. člena tega zakona mowj
v šestih mesecih od dneva objave volilnih izidov, o volil11'1
stroških predložiti državnemu zboru poročilo o dokončan« " ^
revidiranju računovodskih izkazov na zadnjih voliti p
v državni zbor, s strokovnim mnenjem.
Stroške poročila iz prejšnjega odstavka plačajo stranka <&
roma upravičenci iz 31. člena tega zakona.
Poročilo iz tretjega odstavka tega člena se v celoti obiaVI
v glasilu državnega zbora.
33.člen
Določbe 28., 29., 30. in 32. člena tega zakona, se srni®6""1
uporabljajo tudi pri volitvah za predsednika republike.
Do povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni M<&
dati za predsednika republike, za katere je glasovalo naj^ ^
10% od skupnega števila volilcev, ki so glasovali. C«
glasovanje ponovi, je do povrnitve volilnih stroškov upra'
tisti med dvema kandidatoma, ki je prejel najmanj 20% 9
od skupnega števila glasov volilcev, ki so glasovali.
Kandidatom za predsednika republike se povrnejo
v višini 15 tolarjev za vsak dobljeni glas.
VI. NADZORSTVO

29. člen
Volilna kampanja se lahko začne trideseti dan pred dnevom,
ki je določen za dan volitev, končati pa se mora najpozneje 24
ur pred dnevorr], ki je določen za dan volitev.
30. člen
Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih strank na
volitvah v državni zbor, za predsednika republike in v organe
lokalnih skupnosti mora biti naveden naročnik, metodologija
ter izvajalec raziskave.
31. člen
Strankam, ki so predlagale svoje kandidate, kot tudi kandidatom in listam, ki jih določijo volilci ter kandidatom narodnih
skupnosti, se povrnejo volilni stroški za zadnje volitve
v državni zbor.
Stranka, katere listam so pripadli mandati za poslanca državnega zbora, ima pravico dp povrnitve volilnih stroškov v višini
30 tolarjev za dobljeni glas.
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34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja
strstvo, pristojno za upravo, če z zakonom ni drugače o
čeno.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuj0
prekršek stranka:
1. ki deluje, ni pa vpisana v register v skladu z določbami
zakona oziroma, ki ima sedež v tujini (1. odstavek 3.člei 'j,
2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospoda' *
družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v drža
organih (2. odstavek 3. člena);
.p '
3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (3. o"
vek 3. člena);
. |jt,
4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 1'
brez privolitve njegovega zakonitega zastopnika (3. odsta
J

poročevalk

1
■T"®'
."včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenuje
,u ca 7 člen
(f.r>e0li da
i državnemu
< )i organu,ki je pristojen za registracijo
vz3 'J^e.
ranki na njegovo zahtevo podatke o tem, ali je določena
I, 1® ustanovitelj ali član stranke oziroma, ali je član organov
J!7™ (8. člen);
pravnem prometu ne uporablja le svojega registriraolo- ' "*iena,
skrajšanega imena, kratico imena in znak (3.
,. v—> 9. člena);
VJVUm,n kampanji in v kandidacijskem postopku ne
DOr ki-predvolilni
in v rvcuiuiuciuijSKum pus
,,,a3a le svojega registriranega imena, kratico
I*(5; odstavek 9. člena);
hI« ki
litnv °bi sredstva stranke iz prispevkov tujih zasebnikov,
I ■ m pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke
'floh18,an'ze vo1'' 'n daril iz tuiine ozir°ma vsakršno drugo
(ir*e )« i sredstev ali opravljanje storitev za stranko iz
j , (2. odstavek 22. člena);
,jl'n 31. marca tekočega leta državnemu zboru ne pred' ®nčnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto
°?«avek
25. člena);
ijj Začne volilno kampanjo pred tridesetim dnevom,ki je
za dan volitev in je ne konča najpozneje 24 ur pred
i l "1 ■ ki je določen za dan volitev (29. člen);
v
šestih mesecih od dneva objave volilnih izidov, o volilIton 'h ne Prec|loži državnemu zboru poročilo o dokonrevidiranju računovodskih izkazov stranke na zadnjih
' 'ten *) c'r*avn' zbor' s strokovnim mnenjem (3. odstavek

kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
H . s»K tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekrPrvega odstavka tega člena.
36. člen
r

8uar"° kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo za
|avni zavod
^IkT
' javno
podjetje, verska
organ lokalne
skupnosti,
«■ a|. humanitarna
organizacija,
skupnost
kot tudi
arska druž

i|maJ

t>a, v katere je vložen javni kapital v višini
) 50 %, če financirajo stranko (26. člen).

^10 kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekrid^
jfli * Prejšnjega odstavka tega člena.
37. člen
kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
ravna
'aru Pali
oseba
ali stranki
zasebnik,
opravi storitev
proda
izdelek
brezkiizstavitve
računa
(2. odstavek 23. člena).

s,

38.Clen
na man
^Vifi^enci kazni
i 1zakona
000.000tertolarjev
se za
kaznujejo
iz 31.i°členai tega
kandidati
presedV^blike, ki začnejo volilno kampanjo pred tridesetim
fjtj^'ki
je določen za dan volitev in je ne končajo najpoz* ur pred dnevom, ki je določen za dan volitev (29. člen).

Cno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo
^ ®hci iz 31. člena tega zakona, ki v šestih mesecih od
ave vo ln h
'' ' izidov, o volilnih stroških ne predložijo
U zboru
n
Sih^
poročilonao dokončanem
revidiranju
računoik,u|(0ViUkazov
stranke
zadnjih volitvah
v državni
zbor,
• mnenjem
nim
(3. odstavek 32. člena);

dneva uveljavitve tega zakona, v register tiste politične organizacije, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslanske mandate.
Stranke iz prejšnjega odstavka morajo v roku šestih mesecev
od dneva vpisa v register uskladiti svoje akte z določbami tega
zakona ter jih poslati registrskemu organu, sicer se jih izbriše
iz registra.
41. člen
Politična organizacija mora v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona vložiti zahtevo za vpis v register v skladu
s tem zakonom.
Politična organizacija iz prejšnjega odstavka lahko kot
stranka ohrani svoje ime, skrajšano ime, kratico imena in
znak.
Če politična organizacija v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona ne vloži zahteve iz drugega odstavka tega
člena, preneha delovati.
Premoženje oziroma sredstva političnih organizacij iz prejšnjega odstavka oziroma strank iz drugega odstavka 40. člena
tega zakona, na katerem so imele te organizacije pravico
uporabe in so jih pridobile iz proračuna, se prenese na proračun.
42. člen
Na Republiko Slovenijo se na dan uveljavitve tega zakona
prenesejo tiste nepremičnine bivših družbenopolitičnih organizacij, na katerih so imele te organizacije, pravico uporabe in
jih niso pridobile s sredstvi zbranimi s članarino.
(VARIANTA PRVEGA ODSTAVKA:
Na Republiko Slovenijo se po stanju na dan 1. 4. 1990 prenesejo tiste nepremičnine bivših družbenopolitičnih organizacij,
na katerih so imele te organizacije pravico uporabe oziroma
lastninsko pravico.)
Bivše družbenopolitične organizacije iz prejšnjega odstavka
so Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev
NOV Slovenije in Zveza socialistične mladine Slovenije.
Pravno nasledstvo organizacij iz prejšnjega odstavka se glede
premoženjskih razmerij ureja v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem.
43. člen
Določbe 31., 32. in 33. člena tega zakona se ne uporabljajo za
povračilo volilnih stroškov strankam in upravičencem iz 31.
člena tega zakona za volitve v državni zbor, ki so bile 6.
decembra 1992. leta ter kandidatom za predsednika republike
na volitvah za predsednika republike, ki so bile 6. decembra
1992. leta.
Financiranje strank se v skladu z določbo 24. člena tega
zakona prične s 1. januarjem 1995. leta.
44. člen

39. člen
fer* iz drugega odstavka 22. člena tega zakona ter za
fy)| . * 26. člena tega zakona se izreče poleg denarne
varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predmet
'"»EHO DNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list
RS, št. 35/90 in 39/90), razen določb 21. člena.
Določba 21. člena zakona iz prejšnjega odstavka preneha
veljati 1. januarja 1995. leta.
Z dnem uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega člena
prenehajo veljati predpisi, izdani na njegovi podlagi.
45. člen

40.člen
rs
i KsL;
gl
ki organ vpiše kot stranke, v roku enega meseca od

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

OBRAZLOŽITEV
Registrski organ o tem le obvesti stranko, v vseh drug®
V postopku ustanovitve in registracije strank je določeno, da
primerih izbrisa stranke iz registra pa odloča z odločbo.
stranko lahko ustanovi najmanj petsto državljanov, ki podpišejo ustanovne izjave, sprejmejo statut in program stranke.
Ustanovitelj je lahko le oseba, ki je polnoletna in ima poslovno
Zaradi znanih zapletenih primerov združitev oziroma razd®3
sposobnost. Načelo polnoletnosti državljanov kot ustanovitežitev strank, je v zakonu predlagano, da registrski orS .
ljev stranke se navezuje na njihovo volilno pravico. Je v skladu
zavrne zahtevo stranke za vpis ali izbris iz registra, te"
z rešitvijo v zakonu o volitvah v državni zbor, po katerem
izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po tem zaM^
imajo volilno pravico le osebe, ki so na dan volitev dopolnile
obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in prog'3"
18 let starosti. Mladoletniki naj ne bi bili ustanovitelji strank,
stranke.
lahko so pa člani stranke, če so stari najmanj 15 let in
s privolitvijo njihovih zakonitih zastopnikov. Mladoletnik, ki je
V predlaganem zakonu je novost, da je vpis stranke v regi*,e'
star najmanj 15 let lahko postane član mladinske organizacije
upravni akt, ki ga je mogoče izpodbijati s tožbo pred &
v stranki. V skladu s to določbo je strankam ponujena moždiščem.
nost, da v skladu z zakonom organizirajo svoje »podmladke«.
Predlagatelj ob tem zavrača nekatere pomisleke, izražene
Kar zadeva predlagane določbe zakona o volilni kamp^P
v dosedanji praksi, da takšna organizacijska oblika stranke
predlagatelj meni, da je treba določiti le minimum, ki urefi'
predstavlja politično manipulacijo z voljo mladoletnikov.
materijo, vse drugo pa je področje urejanja drugih zakonO'
Predlagani zakon je predvidel omejitev po katerih stranke ne
smejo ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih
družbah, v šolah, v zavodih in drugih organizacijah ter
v državnih organih. Takšna rešitev ima podlago v načelu, da
država mora ob zagotavljanju demokratičnosti v strankah
izključiti vsako možnost vpliva na delovanje teh'Strank, tudi
na način kot to določa navedena rešitev. V predlaganem
zakonu je tudi predvidena omejitev, po kateri tujci ne morejo
biti člani strank oziroma člani organov stranke, lahko pa so
častni člani stranke. Takšna rešitev ima podlago že v zakonu
o tujcih, ki tujcem prepoveduje ustanavljanje političnih
strank, dovoljuje pa jim članstvo v strankah, ustanovljenih
v Republiki Sloveniji. Podobne rešitve poznajo tudi tuji pravni
sistemi. Predlagatelj ocenjuje, da se s predlagano rešitvijo
preprečuje možnost fiktivnega ustanavljanja političnih strank,
v katerih bi pozneje tujci lahko za dosego svojih političnih
ciljev aktivno in legalno delovali. Sicer pa je delna omejitev
ustavne pravice in svoboščine združevanja v politične stranke
v Ustavi Republike Slovenije določena za poklicne pripadnike
obrambnih sil in policije, ki ne morejo biti člani političnih
strank (četrti odstavek 32. člena), prav tako pa za sodnike
(133. člen), državne tožilce (136. člen) in ustavne sodnike
(166. člen), ki ne smejo biti člani organov političnih strank;
v skladu s 27. členom Zakona o delavcih v državnih organih
višji upravni delavci in upravni delavci ter strokovno tehnični
delavci, ki jih določi Izvršni svet ne morejo biti člani vodstev
političnih organizacij. Zato zakon zaradi preglednosti ureja na
enem mestu določene omejitve.
Sedanje delovanje nekateph političnih strank, kot tudi
nastopi njihovih funkcionarjev ali članov v medijih ali na
javnih zborovanjih, so v Ijavnosti povzročili sum, da gre
v nekaterih primerih za evidentno protiustavno delovanje. To
delovanje naj bi bilo takšno, da spodbuja k revanšizmu,
neenakopravnosti ter razpihuje sovraštvo in nestrpnost, kar
Ustava Republike Slovenije izrecno prepoveduje. Ustavno
sodišče je po ustavi pristojno, da odloča o protiustavnosti
delovanja strank ter o protiustavnosti njihovih aktov ter lahko
prepreči vsakršno skrajno oziroma totalitarno delovanje političnih strank. Zato v tem zakonu ni določbe, ki naj bi prepovedovala združevanje državljanov z namenom kršenja z ustavo
zajamčenih svoboščin in pravic članov in občanov, razpihovanje nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ali nestrpnosti ter propagiranje nasilja ali vojne, itn. Predlagani zakon
določa, da bo registrski organ v primeru, če bo podvomil
v ustavnost aktov, ki jih je stranka predložila v postopku
registracije, postopek prekinil in predlagal vladi, da vloži
zahtevo za oceno protiustavnosti aktov stranke pred ustavnim
sodiščem. Navedeno pomeni, da bo vlada predlagatelj zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem (drugi
odstavek 162. člena ustave, ki določa, da predlagatelje
postopka pred ustavnim sodiščem določa zakon), sicer
vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj
pravni interes. Če ustavno sodišče odloči, da so akti oziroma
dejanja stranke protiustavni, jo bo registrski organ izbrisal iz
registra oziroma bo zavrnil predlog za vpis stranke v register.
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Stranke naj bi pridobivale sredstva iz različnih virov. P^.i
gani zakon izrecno prepoveduje pridobivanje sredV*
stranke iz tujine kot tudi od tistih organov, ki se financiralo
republiškega proračuna. V skladu z načelom, da se f'nanC!'L
nje strank ureja po uspehu na zadnjih volitvah v državniZ0°\
torej po volilnem izidu, je predlagatelj tudi upošteval dfljB .Q
odstavek 2. člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki doloc".
da se poslanci volijo po načelu, da so v državnem zbo'
sorazmerno zastopani politični interesi. To tudi sicer pomen.
da ni moč kršiti citirano načelo ter strankam, ki so se P
potrditvi mandatov v državnem zboru združile ali razdelile
"
več delov, priznati status stranke, ki je sodelovala na v0^enne»
ter tako uzurpirati voljo volilnega telesa. Samo dolot pt
stranke in določeni programi so uspeli na volitvah, nikakorvP
ne tisti politični programi, ki so po združitvah ali razdruži> »
strank nastali v državnem zboru po volitvah.
Z določbo, da stranka ima pravico do sredstev iz prora
glede na število glasov, je v predlaganem zakonu urejeno
povračilo volilnih stroškov za volitve v državni zbor. ^e/ L
mesečno financiranje političnih strank iz proračuna doloten
specifičnost naše pravne ureditve, ki jo ne poznajo drw
države, se povračilo volilnih stroškov opravi enkratno,
tudi ni določeno, da se sredstva financiranja zvišajo v v°'
nem letu.
Z namenom zagotoviti javni nadzor nad sredstvi oziroma
finančnim poslovanjem strank predlagani zakon dolov*
podobno kot to predpisujejo tudi pravni redi, dolžnost Strt
kam, da morajo državnemu zboru predložiti finančno P°r0fl L.
o finančnem poslovanju stranke. V poročilu morajo biti p *
zani vsi prihodki in odhodki ter zlasti viri prihodkov strsftl®
Rok 31. marec, do katerega morajo stranke predložil'
poročila, je določen ob upoštevanju dejstva, da so statist!
podatki za preteklo leto znani šele februarja naslednjega & .
Šele tedaj je možno ugotoviti višino povprečne mesec
plače za posameznega delavca v Republiki Sloveniji, kiP<*t
stavlja izhodiščni kriterij za določanje obveznosti poimefl?..
navedbe, pravne ali fizične osebe oziroma zasebnika, "l
v preteklem letu prispeval sredstva stranke. Druga vprašan j
povezana z davčnimi olajšavami, ki naj bi jih bili deležni j
ki bodo s svojimi prispevki financirali stranke, so predi" i
davčne zakonodaje.
V skladu z načelom, da je sodelovanje na volitvah tisti bis!
element, ki opredeljuje pojem politične stranke in ga l°t'
pojma politične organizacije, je v zakonu določeno, da r%
strski organ po uradni dolžnosti vpiše v register strankc
stranke, ki so na zadnjih volitvah dobile poslanske mao %
Vse druge politične organizacije pa morajo vložiti zahte^ .)
vpis v register strank, če pa tega ne storijo, prenehajo delo
že po samem zakonu.
V nepravdnem postopku pred sodiščem se bo, v
s predlaganim zakonom, urejalo pravno nasledstvo 6
družbenopolitičnih organizacij glede premoženjskih razffl

poročev8'{

redlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
LOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE
J SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN
Danosti - epa 552
^ada Republike Slovenije je na 72. seji dne 3/3-1994
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE
l^SKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN
'NANOSTI
jj'21 vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
3- člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

,

nije 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,
— Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

jog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
.lenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju
Izobraževanju, kulturi in znanosti
1. člen

Cn°CZdruženega
>a se Sporazum
medVelike
VladoBritanije
Republike
Slovenije
in
Kraljestva
in Severne
Irske
u panju
v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan
đ
°nU 22. aprila 1993.
2. člen
azurn

]^

se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku

izmenjave med posamezniki, ustanovami in organizacijami
s področja izobraževanja v obeh državah;
b) spodbujali in pospeševali učenje in poučevanje jezika
druge dopisnice;
c) spodbujali in pospeševali sodelovanje in izmenjave na
področju učnih metod in pripomočkov, razvoja kurikuluma in
preverjanja znanj;
d) zagotavljali krajše in daljše štipendije in podpirali druge
oblike pospeševanja študija in raziskav.
2. člen

'KAZUM
'Vlado republike Slovenije in vlado
,^2enega kraljestva velike
RANIJE in severne irske
^delovanju v izobraževanju,
lt
uri in znanosti
Republike Slovenije in Vlada Združenega Kraljestva
■'ini„cu , tanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu »pod). sta se
bi u,rdi,i in razvi

iali prijateljske odnose med obema

da bodo izmenjave in sodelovanje v izobraževaŠh ' 'n znanost' kakor tudi na drugih področjih prispe°ljšemu medsebojnemu spoznavanju in razumevanju
0v
enskim in britanskim narodom;
XV a ■e
\Pl. ' načela Sklepne listine o varnosti in sodelovanju
° v Helsinkih;
'0rili o naslednjem:
l.član
n|

V ci bosta spodbujali razvoj sodelovanja med obema
^a v izobraževanju in v ta namen:
u

jali in pospeševali neposredno sodelovanje, stike in

lr

0č,eva/ec

Podpisnici bosta spodbujali in pospeševali razvoj izmenjav in
raziskav na področju znanosti in tehnologije o problemih, ki
so v obojestranskem interesu ter sklepanje posebnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, tehnologiji in raziskovanju med
ustreznimi organizacijami in ustanovami v obeh državah.
3. člen
Podpisnici bosta spodbujali in pospeševali neposredne stike
na področju književnosti, razstav, predstav, filma, televizije in
radia, arhitekture, muzejev in galerij, knjižnic in arhivov ter na
drugih področjih kulture.
4. člen
Podpisnici bosta, vsaka na svojem ozemlju, spodbujali ustanavljanje kulturnih in informacijskih centrov druge podpisnice. Podpisnici bosta tem centrom, ki bodo organizirali in
izvajali dejavnosti v okviru tega sporazuma, zagotavljali vso
pomoč v skladu s svojo zakonodajo in možnostmi. Izraz
»kulturni in informacijski center« vključuje šole, jezikovne
izobraževalne ustanove, knjižnice, jezikovne centre in druge
ustanove, ki izvajajo dejavnosti v skladu s cilji tega sporazuma.
5. člen
Podpisnici bosta spodbujali izmenjavo predavateljev med univerzami in drugimi izobraževalnimi ustanovami in organizaci77

jami v obeh državah kakor tudi udeležbo učiteljev in študentov na tečajih, ki jih te ustanove in organizacije prirejajo.
6. člen
Podpisnici bosta proučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, stopenj izobrazbe, visokošolskih diplom in nazivov.
7. člen
Podpisnici bosta olajševali izmenjavo informacij o ukrepih
za varstvo naravne in kulturne dediščine.
8. člen

15. člen
Vse dejavnosti, ki jih zajema ta sporazum, se bodo izvajal®
v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi države, v kateri potekajo. Vsaka podpisnica bo drugi podpisnici v okviru svoj«
zakonodaje zagotavljala vse možne olajšave za vstop oseb i"
za uvoz materiala In opreme, ki so potrebne za izvajanj®
programov ali izmenjav v okviru tega sporazuma.
16. člen

j
.
K
»

Britanski svet bo glavni predstavnik Vlade Združenega Kralj8,
stva Velike Britanije in Severne Irske pri izvajanju tega spo'8'
zuma.
17. člen

Podpisnici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med
tiskovnimi agencijami in založbami v obeh državah.

Predstavniki podpisnic se bodo, kadar bo to potrebno alina
željo ene od podpisnic, sestali kot mešana komisija, ki M
ocenila razvoj sodelovanja, ki ga zajema ta sporazum.

9. člen

18. člen

Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med pristojnimi
oblastmi za obojestransko zaščito založniških in drugih avtorskih pravic v skladu z njuno zakonodajo.

L
(1) Sporazum začasno velja od dne podpisa in stopi v veljaj
z dnem, ko obe vladi izmenjata obvestili o izpolnitvi vse" fif
potrebnih notranjih pravnih postopkov.

10. člen

(2) Sporazum velja pet let, po izteku tega obdobja pa ostan«
v veljavi do izteka šestmesečnega obdobja, ki se štejesn
dneva, ko ena ali druga podpisnica po diplomatski poti pi " k
sporoči, da odpoveduje sporazum.

Podpisnici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno
sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav.
11. člen
Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah v obeh državah.
12. člen

Podpisnika tega sporazuma imata popolna pooblastila svoj®
vlade za podpis tega sporazuma.
Sestavljeno v Londonu, dne 22. aprila 1993, v dveh
v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe bese""
enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Podpisnici bosta spodbujali razvoj turizma med obema državama.
Lojze Peterle I. r.
13. člen
Podpisnici bosta na primeren način olajševali udeležbo na
seminarjih, festivalih, tekmovanjih, razstavah, konferencah,
simpozijih, delavnicah in srečanjih s področij, ki jih zajema ta
sporazum v eni ali drugi državi.
14. člen
Podpisnici bosta spodbujali neposredno sodelovanje in izmenjave med nevladnimi organizacijami na vseh področjih, ki jih
zajema ta sporazum.

ZA VLADO
ZDRUŽENEGA KRALJESTV1
VELIKE BRITANIJE IN
SEVERNE IRSKE
Douglas Hurd ••r"

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zad®*j;
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo in M' *
strstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve RepuSporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zako
blike Slovenije in minister za zunanje zadeve Velike Britanije
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor R^P"'
22. aprila 1993 v Londonu.
blike Slovenije.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju kulturo, izobraževanja in znanosti med obema državama, sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti pa je tudi podlaga za sklenitev programov in
drugih sporazumov Republike Slovenije z Veliko Britanijo za
posamezna področja sodelovanja.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo. Podrobnejši medsebojni
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in protokolov med obema državama in med državnimi organi in drugimi subjekti obeh držav. Sporazum se
začasno uporablja od dneva podpisa.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali sp<*
membe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zago^jt
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedo*
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih ak"
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sreds^
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izv0" ^.
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zago&. s
Ijajo v okviru letnih programov in proračunov resornih v" (|
strstev.
.
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje za^J.
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo in
strstvo za znanost in tehnologijo.

redlog o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
AVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU
'IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI - EPA 553
^ada Republike Slovenije je na 72. seji dne 3/3-1994
°oločila besedilo:
- PREDLOGA zakona o ratifikaciji sporazuma
o, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUJUKE ALBANIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU,
^LTURI IN ZNANOSTI
9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

nije 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,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

, -og zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
publike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
1. člen
3 se
JoRepublike
Sporazum
Vlado Republike
Slovenijekulin
Albanijemed
o sodelovanju
v izobraževanju,
n
znanosti, podpisan v Tirani 9. decembra 1993.

2. člen
se y izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku*
nJ 0 sporazuma v albanskem jeziku je na vpogled v Službi za
ttjJ^nopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike

2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in strokovno usposabljanje.
3. člen
Pogodbenici se bosta v skladu s svojimi interesi medsebojno
seznanjali z možnostmi za učenje jezika druge pogodbenice
in podpirali udeležbo profesorjev in študentov na poletnih
jezikovnih tečajih.
4. člen

' EfiAZUM
K/UDO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
3LIKE ALBANIJE O SODELOVANJU
tQ
BRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI

Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov
in bosta o tem sklenili poseben sporazum.
5. člen

Jjj.l6v^publike Slovenije in Vlada Republike Albanije (v
anju pogodbenici) sta se
jjj.

đa

bi razvijali sodelovanje med obema državama v izoaniu, kulturi in znanosti,

ju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu
"Hevi'anju in krepitvi vsestranskih odnosov,
Branju,
da bo tako sodelovanje prispevalo k nadaljr
azvoju prijateljskih odnosov med obema državama
yJLuPoštevanju
načel Helsinške sklepne listine Konference
°sti in sodelovanju v Evropi
Vri 11,i o naslednjem:

Pogodbenici si bosta prizadevali za boljše poznavanje kulture
in kulturne dediščine obeh držav. Podpirali bosta kulturne
stike in prireditve vseh vrst in na vseh ravneh.
6. člen
Pogodbenici bosta v skladu z obstoječimi zakoni in predpisi
omogočili znanstvenikom, strokovnjakom in študentom
druge pogodbenice dostop do muzejev, arhivov, knjižnic in
drugih kulturnih ustanov.
7. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v izobraževanju,
kulturi in znanosti v evropskih večstranskih organizacijah.

1. člen
!

8. člen

bos,a
31
°br * ici—...
medsebojno
in stike
|(U|trazvij
in v sodelovanje
ta namen podpirali
uri in ' znanosti
Ban
»ijT ° sodelovanje in stike med svojimi organi, univerzo Var^ru9>fT)i izobraževalnimi, znanstvenimi in kulturnimi
ni ter organizacijami.

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi
organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah obeh
držav.

bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev, štu• znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov.

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi
organizacjami.

V,
®*a/ec
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9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med radijskimi in
televizijskimi hišami, tiskovnimi agencijami in poklicnimi
združenji s področja novinarstva, radia in televizije.
V ta namen bosta pogodbenici:
- izmenjali strokovnjake in novinarje,
- izmenjali radijske in televizijske programe.
10. člen
Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno ali na
željo druge pogodbenice, sestali kot mešana komisija, ki bo
pregledala dejavnosti v zvezi s tem sporazumom. Pogodbenici se bosta obvestili o sestavi svoje mešane komisije po
diplomatski poti.
11. člen
Pogodbenici bosta v okviru zakonov in predpisov, ki veljajo
na ozemlju vsake od pogodbenic, dodelili nasprotni strani vse
možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz
materiala in opreme, potrebne za izvajanje programov izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem sporazumom.
12. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh
držav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi.

Ta sporazum velja pet let. Po izteku začetnega petletne?
obdobja lahko vsaka od pogodbenic odpove ta sporog
tako, da o tem obvesti drugo pogodbenico šest mesecev pf
iztekom veljavnosti.
Sestavljeno v TIRANI, dne 9. 12. 1993, v dveh izvirnikih v sjj
venskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so V
besedila enako verodostojna.
Ob razlikah v razlagi velja angleško besedilo.
ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Peter Vencelj, I. r.

ZA VLADO REPUBLIJ?
albanu
Dh ImitSr AnagnostU

OPOMBA: aledl tekst sporazuma v angleškem Jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadej1
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo In M
strstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem11
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
izobraževanju in znanosti med državama pogodbenica^,
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije
omogoča poglobitev tovrstnega sodelovanja. Podrobni
sta podpisala državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve
medsebojno sodelovanje na osnovi tega sporazuma bo »
Republike Slovenije prof. dr. Peter Vencelj in minister za
jala slovensko-albanska mešana komisija.
kulturo, mladino in šport Republike Albanije Dhimiter Anagnosti v Tirani 9. decembra 1993.
Ratifikacija tega sporazuma ne zahteva sprejetja n0V^r.H
spremembe obstoječih predpisov in ne narekuje upo''
Sporazum predstavlja pravno osnovo za sodelovanje v kulturi,
dodatnih proračunskih sredstev.
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poročev*

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V KULTURI,
'ZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI - EPA 554
Vlada Republike Slovenije je na 72. seji dne 3/3-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, IN VLADO DRŽAVE
fRAEL O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU
•N ZNANOSTI
arn a
!>io
9 pošiljamo
obravnavozbora
in sprejem
na podlagi
']3. člena
poslovnikavDržavnega
Republike
Slovenje in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
*adevah.

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,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

edlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
1-člen
a se

flad
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
' ~ države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
podpisan v Ljubljani 16. junija 1993.
2. član
'p™ se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku*
s razuma v
m ^a''°
P°
hebrejskem jeziku je na vpogled v Službi za
s
k),6®'odn°P,avne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike

f^AZUM MED VLADO REPUBLIKE
°VENIJE IN
tfj&O DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU
^ITURI, izobraževanju in znanosti.
^Republike
Slovenije in Vlada Države Izrael (v nadaljD
®sedilu: pogodbenici) sta se
C^anju, da bo sodelovanje v kulturi, izobraževanju in
pr s eva,
Nra"iskih
' odnosov
P ° k med
boljšemu
obemarazumevanju
državama, in h krepitvi

l.člen
ben

^
ici bosta podpirali in spodbujali razvoj sodelovanja
"9, u's,0inimi ustanovami in organizacijami s področja kul^tnosti, družbenih ved, izobraževanja in znanosti,
'"la 0^"' ,er na področju filmske umetnosti, mladine in
2. člen
i-gg. nic> bosta spodbujali in pospeševali sodelovanja
<nS,ranskem
interesu med znanstvenimi in raziskovalac am ,er v sok mi
Vu
'' '
' ' šolami, ki med drugim lahko
s Vo ra2 skova cev
iev ■ 4studentov
' in strokovnjakov
' . znanstvenikov,
univerzitetnih
proza sodelovanje
na konfe«va/ec

2. Izmenjavo znanstvene in akademske literature, učnih pripomočkov, periodičnega tiska, znanstvenotehničnih in izobraževalnih filmov kakor tudi drugih izobraževalnih in znanstvenih pripomočkov.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v likovni umetnosti, glasbi, gledališču, književnosti, filmski umetnosti, založništvu, varstvu naravne in kulturne dediščine in med nacionalnimi muzeji.
4. člen
Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med
časopisnimi agencijami ter radijskimi in televizijskimi ustanovami.
5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje na
področju športa in mladine ter športne pedagogike.
6. člen

brneli o naslednjem:

c

rencah, simpozijah, seminarjih in sodelovanje pri skupnih
raziskovalnih projektih, ki so v obojestransko korist.

Vse oblike sodelovanja in tega sporazuma bodo potekale
v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.
Pogodbenici si bosta prizadevali za zagotavljanje ugodnih
pogojev za izvedbo določb in izpolnitev ciljev tega sporazuma
ter sodelovanja, ki je predvideno s tem sporazumom.
7. člen
Za uresničevanje tega sporazuma se ustanovi mešana komisija, ki se bo sestajala vsaka tri leta, izmenično v Ljubljani in
Jeruzalemu.
Datum in kraj zasedanj mešane komisije bosta določena po
diplomatski poti.
Mešana komisija bo pripravila delovne programe, natančneje
določila uresničevanje določil tega sporazuma, spremljala
izvajanje tega sporazuma in opredelila finančne in admini81

strativne pogoje za izmenjave, predvidene s tem sporazumom.
8. člen
Pogodbenici bosta v skladu s cilji tega sporazuma spodbujali
neposredno sodelovanje drugih zainteresiranih ustanov,
organizacij in posameznikov v kulturi, izobraževanju in znanosti.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 16. junija 1993, kar ustreza
sivanu 5753, v dveh izvirnikih v slovenskem in hebrejs*
jeziku ter v angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri bese<
enako verodostojna. Ob različnem tolmačenju je merod* ^
besedilu v angleškem jeziku.
ZAVL^
DRŽAVE lZfl*|
Shimon Pe'®

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Lojze Peterle I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
3. člen

9. člen
Ta sporazum prične veljati z datumom druge od not, s katerima si pogodbenici izmenjata obvestili o njegovi potrditvi
v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.
Sporazum je sklenjen za obdobje 5 let. Veljavnost sporazuma
se avtomatično podaljša za naslednje petletno obdobje, če
ena od pogodbenic vsaj 6 mesecev pred iztekom petletnega
roka pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice
o svoji nameri, da prekine veljavnost sporazuma.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanjeza*]
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in špor1
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Republike Slovenije — Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Države Izrael
v Ljubljani, dne 16. junija 1993.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama, sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti pa je tudi podlaga za sklenitev programov in
drugih sporazumov Republike Slovenije z Državo Izrael za
posamezna področja sodelovanja.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Državo Izrael. Podrobnejši medsebojni
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in protokolov med obema državama in med državnimi organi in drugimi subjekti obeh držav. Sporazum se
začasno uporablja od dneva podpisa.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor"
blike Slovenije.
Ha
Vli
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ki
membe veljavnih predpisov.

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje gl$
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretni" .
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti.
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za l2\
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se &K 'B<
Ijajo v okviru letnih programov in proračunov resori S.
strstev.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje p ^
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in špoi
strstvo za znanost in tehnologijo.
$1
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PrecUog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
{SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU
IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI - EPA 555
d Republike Sl0v
H^
?-, besedilo:
enije je na 72. seji dne 3/3-1994
"oiočila

nije 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:

j vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
®'3. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

- Lojze PETERLE minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL - STURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

.predloga zakona o ratifikaciji sporazuma
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU^ltur^n0SaENSST?DEL0VANJU

V izobraževanju

^edlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado republike Slovenije in Vlado
^Publike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
1. člen

2. člen

Ci a se s
med
5lad'
P°razum
Vlado Republike
Slovenije in
0 D
i, Uri
Republike
Estonije o sodelovanju
v izobraževanju,
in znanosti, podpisan v Ljubljani 5. novembra 1993.

<1
2. člen
$ ftPS se v izvirniku v sl°v®nskem in angleškem
A U9Se..a
W, "° sporazuma v estonskem Jeziku je na vpogled v Službi za
t*l<6 polnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve RepuMED VLADO REPUBLIKE
} VUDO REPUBLIKE ESTONIJE
^delovanju
v izobraževanju,
ul
turi in znanosti
(^.Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije (v
'levanju: pogodbenici) sta.
5 posp0Si

danost* '

"

sodelovan e v

i

izobraževanju, kulturi

an u
'^Pričanju,
VC?an
' '. da bo ta sporazum pripomogel k boljšemu
W ®^ iu in poglabljanju obojestranskih odnosov na
" ravneh med pogodbenicama,

spoštujeta načela Helsinške sklepne listine
°sti in sodelovanju v Evropi,

Vsaka pogodbenica bo v okviru razpoložljivih sredstev
kandidatom druge pogodbenice omogočila študij in strokovno izpopolnjevanje na svojih univerzah in drugih izobraževalnih, znanstvenih, raziskovalnih in kulturnih ustanovah in organizacijah.
3. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, univerzitetnih diplom In akademskih
nazivov in bosta v ta namen podpisali poseben sporazum.
4. člen
rim°dnnnLCHK bosta Prizadevali za boljše poznavanje kulture
P dpirali kul,urne stike in rlre
dhvfv vseh oblikah.'"
°
P "
5. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o možnostih za
učenje jezika druge pogodbenice in bosta v ta namen podpirali sodelovanje predstavnikov druge pogodbenice na poletnih jezikovnih tečajih.
6. člen
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo informacij o ukrepih
za zaščito kulturne in naravne dediščine.

naslednje:
7. člen
1. člen
0gOd.
''*obr
*'c' bos,a
pospeševali
medsebojno
sodelovanje
^ aževanju.
kulturi
in znanosti
ter spodbujali
nepoV sodelovanj® in stike med univerzami, drugimi izoiNn ami in' znanstvenimi,
raziskovalnimi in kulturnimi
or
"9odh
9anizacijami.
r
b0
' 0f6s nici bosta spodbujali 'izmenjavo univerzitetnih
l^iev, študentov, znanstvenikov, strokovnjakov in

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh
držav.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi
organizacijami obeh držav in sodelovanje na športnih prireditvah v obeh državah.

f

°če valeč
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9. člen

Pričel bo veljati na dan prejema kasnejše note.

Vse dejavnosti, vključene v ta sporazum, morajo biti v skladu
z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi pogodbenici, v kateri
potekajo. Vsaka pogodbenica bo v okviru svoje zakonodaje in
zmožnosti drugi pogodbenici podelila vse ugodnosti za vstop
oseb ter za uvoz gradiva in opreme, potrebne za izvajanje
programov ali izmenjav, ki bodo dogovorjeni v skladu s tem
sporazumom.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali aktivno sodelovanje v okviru
UNESCA in drugih mednarodnih organizacij s področja izobraževanja, kulture in znanosti.

Ta sporazum se sklene za pet let in se vsakič samod« p
obnavlja za enaka obdobja, če nobena od pogodbenic
ne obvesti druge vsaj šest mesecev pred iztekom veljav
tega sporazuma o svoji nameri, da ga odpoveduje.
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. nov. 1993 v dveh izvjjjj
v slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čem
vsa besedila enakovredna. V primeru razlik v tolmačenj
angleško besedilo.
Za Vlado Rep J
Za Vlado Republike
Slovenije
^ Trivimi Velli5"
Lojze Peterle l.r.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

11. člen

3. člen

Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno, ali
na željo ene od pogodbenic sestali kot mešana komisija, ki bo
ocenila dogajanja v zvezi s tem sporazumom.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zaj0
Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstvo za kultu'
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen

12. člen
Ta sporazum bo sprejet v skadu z zakoni obeh pogodbenic in
bo pričel veljati z izmenjavo not.

|S
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradneim
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Republike Estonije dne 5. novembra 1993 v Ljubljani.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov v izobraževanju, kulturi in znanosti med obema državama. Sporazum
o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti je podlaga
za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Estonijo za posamezna področja sodelovanja.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo. Podrobnejši medsebojni odnosi se
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in
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protokolov med obema državama in med državnimi
drugimi subjekti obeh držav.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje no<
membe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno za$L.
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretni"j
nos t i na področju izobraževanja, kulture in znanosti.
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za a
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se
Ijajo v okviru letnih programov in proračunov resorni''
strstev.

poroči ®f|

šesto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji
POVZETEK
Šesto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) zajema podatke od
Pričetka
veljavnosti zakona do 7. 12. 1993, ko je potekel
r
ok za vložitev zahtev za denacionalizacijo fizičnih oseb in
Pomeni natančnejši pregled izvajanja zakona v teh dveh
letih.
Zaradi boljše ponazoritve pomena teh podatkov so v oklePaju navedeni podatki iz četrtega poročila o uresničevanju
*akona o denacionalizaciji, ki je zajelo obdobje od uveljavitve zakona do 31. 12. 1992.
Organi, ki so na prvi stopnji pristojni za odločanje o zahtevi Vah za denacionalizacijo (pristojni občinski upravni
i organi, temeljna sodišča, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance), so v dveletnem obdobju veljavnosti
^kona o denacionalizaciji skupno prejeli 39.947 (16.021)
Zahtev za denacionalizacijo, od katerih je bilo popolnih
20.148 (8.576) zahtev. Izdali so 8.859 (2.771) odločb
0
denacionalizaciji, med katerimi je bilo 2.929 (937) delnih
odločb. Od vseh izdanih odločb je bilo izdanih 6.306
(2.000)
odločb, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno, 1.991
(®17) zahtev je bilo zavrženih, v 562 (144) primerih pa je
k'la zahteva zavrnjena.
Očinski upravni organi, pristojni za odločanje o zahtevah
J® denacionalizacijo, so po uveljavitvi zakona do 7. 12.
1993;
" prejeli 37.875 (15.504) zahtev za denacionalizacijo, od
9a je bilo 19.924 (8.494) popolnih, 11.887 (4.772) pa jih je
P°slano v dopolnitev;
~ izdali 8.515 (2.673) odločb (med njimi je 2.919 delnih
Wočb), od tega 1.962 (596) sklepov o zavrženju zahtev,
(108) zahtev je bilo zavrnjenih;
j"e v 6.168 (1.959) primerih izdali pozitivne odločbe, od
' 9av 705 (255) na podlagi sklenjenih poravnav;
."I rokih, ki veljajo za skrajšani postopek, odločali v 1.415
'524) porimerih;
» 'zdali, od vloženih 598 (216) zahtev za izdajo začasne
jjdredbe
po 68. členu zakona, 98 (38) odredb o prenosu
n
®Premičnin v začasno uporabo upravičencem;
"a Prejeli 2.329 (281) zahtev za izdajo začasne odredbe po
tanu o lastninskem preoblikovanju podjetij;
" razpisali 8.248 (3.330) ustnih obravnav, od tega so jih
"Pravili 8.239 (3.170), komisije pa so izdelale tudi 5.619
''■917) poročil iz 65. člena zakona;
"razrešili
2.152 (824) predhodnih vprašanj, v 1.781 (721)
Prr'rnerih pa je bil postopek prekinjen zaradi ugotavljanja
*avljanstva na podlagi 63. člena zakona.
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JWiomočnih je 6.530 (1.915) odločb, 4.690 (1390) jih je
P°slanih v izvršitev, zoper 1.160 (318) odločb pa je bila
'ožena pritožba.
Pozitivnimi odločbami je bilo denacionaliziranih;
" 40.562,52 (18.839) ha gozdov, vrnjenih v last in posest;
" 13.661,66 (6.838) ha kmetijskih zemljišč, od tega
Lojeno
v last in posest 12.234,34 (6.284) ha, 1.196,38 (461)
„av obliki solastniškega deleža (2. odstavek 27. člena), za
^ostalih
41,40 ha pa je bila plačana odškodnina v višini
l1 988.191 00 SIT, ostalo pa v obliki nadomestne nepre""Cnine;
^ 79 (26) kmečkih gospodarstev in 79 (42) objektov
okviru kmetijskih gospodarstev;
1,1-428 (198) stanovanj v skupni površini 88.857 (12.089)
j v> od tega jih je bilo vrnjenih v last in posest 128 (35),
. *Postavitvijo lastninske pravice pa 1.300 (163) stano•anj;
r0 266 (83) stanovanjskih hiš (v skupni površini 67.681 m2),
'ega 72 (19) v last in posest, 194 (64) pa z vzpostavitvijo
Sevalec

lastninske pravice;
- 803 (238) poslovnih stavb in poslovnih prostorov (s
skupno površino 161.519 m2), od tega 256 (81) vrnjeno
v last in posest, 546 (157) z vzpostavitvijo lastninske pravice, 1 poslovni prostor pa v obliki odškodnine v višini
169.981,00 SIT;
- 1.488.599 (623.253) m2 stavbnih zemljišč, od tega zemljišč, na katerih je imel
upravičenec pravico uporabe
1.103.044 (539.341) m2 in 385.555 (92.650) m2 preostalih
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
- v 30 (14) primerih so bila podjetja vrnjena v last v celoti
v vrednosti 619.821.035,00 SIT, v 17 primerih se je kapital
vrnil z vzpostavitvijo lastninskega deleža v vrednosti
1.950.801.788,00 SIT, v 74 primerih se je kapital vrnil po
določbi 38. člena zakona (v obliki nepremičnin) v vrednosti 1.609.224.491,00 SIT, s 7 odločbami pa je bila upravičencu dana odškodnina v vrednostnih papirjih oziroma
denarju v višini 111.482.396,00 SIT. Skupno je bilo torej
denacionalizirano premoženje podržavljenih podjetij in
kapitala v vrednosti 4.291.329.710,00 SIT.
Pri Ministrstvu za kulturo, ki je na prvi stopnji pristojno za
odločanje o denacionalizaciji predmetov umetniške, kulturne in zgodovinske vrednosti in nepremičnih, ki so kulturni spomeniki oziroma naravne znamenitosti, je bilo
vloženih 778 (258) zahtev, od tega je 224 (80) popolnih, 528
(130) pa jih je bilo poslanih v dopolnitev.
Izdanih je bilo 97 (40) odločb, od tega 13 sklepov o zavrženju zahtev, 6 zahtev je bilo zavrnjenih, 78 odločb (20) pa je
bilo pozitivnih, od tega je 72 (8) pravnomočnih in so tudi
poslane v izvršitev. Med izdanimi odločbami je bilo 10
delnih odločb.
Denacionalizirano je bilo 86 (0) hektarjev kmetijskih zemljišč,
115,24 (0) ha gozdov, 56 (0) stanovanj v 2izmeri 4.302
m2, 53 (15) stanovanjskih hiš v izmeri
19.328 m , 73 poslovnih prostorov v izmeri 7.888 m2 in 20.129 m2 stavbnih
zemljišč.
Pri Ministrstvu za finance, ki je na prvi stopnji pristojno
odločati o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, je bilo vloženih 122 (7)
zahtev za denacionalizacijo, praktično vse zahteve so
nepopolne in je bilo 95 (4) zahtev že poslanih v dopolnitev.
Izdanih je bilo 17 (2) odločb, in sicer 16 (1) sklepov o zavrženju zahteve, ena (1) zahteva pa je bila zavrnjena.
Pri temeljnih sodiščih je bilo na podlagi 5. člena zakona
(izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje,
sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti) vloženih skupno 1.172 (252) zahtev. Izdali so 230
(56) odločb, od tega je bilo 170 (35) zahtev zavrnjenih, v 60
(21) primerih pa je bilo zahtevam ugodeno. 145 (24)
odločb je pravnomočnih. Izdali so tudi 47 (9) začasnih
odredb.
S pravnomočnimi odločbami sodišč je bilo denacionaliziranih
303,79 (29,56) ha kmetijskih zemljišč, 10.632 (6951)
m2 stavbnih zemljišč, 233 (23,30) ha gozdov, 1 (0) stanovanje, 1 (1) stanovanjska hiša in 6 (0) poslovnih prostorov. Na
podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji
o dedovanju je bilo uvedenih 1.068 (285) zapuščinskih
postopkov, od tega je 745 (115) končanih. Sodišča so tudi
izvršila 3.218 (963) odločb o denacionalizaciji.
Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za
denacionalizacijo, so prejela skupno 1.809 (420) pritožb.
Od tega jih je rešenih 1.011 (234), 343 (51) pritožnikom je
ugodeno, 655 (179) je bilo zavrnjenih, 12 (4) pritožb pa
zavrženih. Po vsebini zadev so se pritožbe nanašale na vse
pritožbene razloge (materialne in formalne), zelo pogosto
pa na napačno uporabo materialnega prava. Mnogo pritožb se nanaša tudi na odločitve prvostopnih organov
glede začasne prepovedi razpolaganja s premoženjem
85

podjetij (145). Zaradi molka upravnega organa pa so pritožbeni upravni organi skupno prejeli 15 pritožb.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je do 13. 1. 1994
prejelo 26 vlog za oceno skladnosti posameznih določb
zakona o denacionalizaciji z Ustavo RS in 10 vlog za
oceno skladnosti posameznih določb podzakonskih predpisov s področja denacionalizacije z Ustavo RS.
Že v predhodnih poročilih so bili ugotovljeni trendi čedalje
intenzivnejšega uresničevanja zakona o denacionalizaciji,
tokrat pa je moč na podlagi ocen, podatkov in dejstev,
zbranih v tem in predhodnih poročilih, ugotoviti, da se ta
trend še povečuje. Narejena je primerjava med obdobjem,
ki ga je zajelo četrto poročilo (t. j. od uveljavitve zakona do
31.12. 1992) in med obdobjem (od uveljavitve zakona do 7.
12. 1993), ki ga zajema pričujoče poročilo. Ta primerjava
zajema približno enake intervale od uveljvitve zakona do
poteka štiriindvajsetmesečnega roka za vložitev zahteve
za denacionalizacijo (razen za pravne osebe, katerim se ta
rok še ni iztekel). Čeprav je v četrtem poročilu zajeto
nekoliko daljše obdobje, je potrebno upoštevati, da je bilo
v prvih mesecih po uveljavitvi zakona potrebno zagotoviti
kadrovske in druge, v poročilu omenjene pogoje.
Tako je na vseh področjih denacionalizacije (tabela 22)

I. UVOD
1. Šesto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) pomeni kontinuirano nadaljevanje spremljanja uresničevanja navedenega zakona, ki je
bilo do sedaj celovito predstavljeno s predhodnimi petimi
poročili o njegovem uresničevanju. V pričujočem poročilu je
predstavljena tudi primerjava s podatki iz četrtega poročila, ki
so zajeli obdobje od uveljavitve zakona (7. 12. 1991), do 31.
decembra 1992. V letu 1993 je bilo izdelano tudi peto poročilo, ki pa se je, glede na sklep Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine, bolj osredotočilo na
obdobje od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1993 s prikazanimi trimesečnimi stanji.
Tudi šesto poročilo je pripravljeno na podlagi zbranih podatkov in poročil izvršnih svetov skupščin občin, ministrstev in
drugih organov, povezanih s procesom denacionalizacije.
2. Podatki v poročilu in prilogah obsegajo obdobje od uveljavitve zakona (7. december 1991) do 7. decembra 1993. Poročilo zaradi obdobja, ki ga zajema, pomeni torej dveletni pregled uresničevanja zakona. Poleg tega pa se je 7. decembra
1993 izrekel rok iz 64. člena zakona o denacionalizaciji za
vložitev zahteve za denacionalizacijo (razen za pravne osebe).
Zato je, zlasti glede nekaterih podatkov, to poročilo eden od
pomembnih pokazateljev stanja na področju vračanja premoženja in s tem vzpostavitve novih lastninskih razmerij.
Zaradi številnih vprašanj v zvezi z izplačili odškodnine v obliki
obveznic Slovenskega odškodninskega sklada so bila prvostopnim upravnim organom postavljena vprašanja, na podlagi
katerih bi bilo mogoče oceniti predvideno višino teh odškodnin. V tabelaričnem delu poročila so sicer vsebovani podatki,
ki so nam jih upravni organi posredovali, vendar pripominjamo, da podatki zaradi velikega števila nepopolnih vlog
niso realni. Poleg tega pa v veliko primerih teh podatkov ni
mogoče unotoviti (kljub popolnim vlogam), ker cenitve podržavljenega premoženja še niso bile opravljene, oziroma še ni
jasno, ali bo podržavljeno premoženje vrnjeno v naravi ali
v obliki odškodnine.
Tako kot v prejšnjih poročilih, tudi v šestem poročilu ni
podatkov o zahtevanem premoženju, saj zbiranje teh podatkov, zaradi nepopolnih vlog, tehnično ni mogoče. Upravičenci
r.amreč velikokrat v zahtevi za denacionalizacije navedejo
zelo pomanjkljive podatke o premoženju (npr. njivo ali gozd
v nekem kraju, brez podatka o površini ali parcelni številki,
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opaziti višje indekse pri izdanih odločbah, v primerjavia
z indeksi vloženih oziroma popolnih zahtev. Potrebno p
se je zavedati, da več kot 50% popolnih zahtev še |JJ
rešenih. Če temu prištejemo še nepopolne vloge, o kateri"
bo po dopolnitvi potrebno odločati, je delež nerešnih vlogv primerjavi z rešenimi še toliko večji. Kljub temu naj no
vejši podatki potrjujejo oceno predhodnih poročil, &
celotno dosedanje uresničevanje zakona poteka glede na
dane možnosti in razmere zadovoljivo oziroma v okviru
realnih pričakovanj. Zaradi izteka zgoraj omenjenega ro"
za vložitev zahtev, je v prihodnjem obdobju logično pri^
kovati boljše rezultate v prid rešenih zahtev, saj so Wr
upravni delavci velikokrat obremenjeni z dajanjem in'° '
macij strankam v zvezi z možnostmi vložitve zahteve »1
denacionalizacijo. Ne gre pa pozbiti, da je med nerešeni"
vlogami veliko takih, o katerih upravni organ še ni izd®
odločbe ravno zaradi zahtevnosti primera; pa naj g'e281
zapleten postopek ugotavljanja dejanskega stanja ali
zahtevnost pri ugotavljanju pravnega temelja.
Zaradi splošnega interesa čimprejšnjega lastninskega pr*
oblikovanja se morajo še nadalje intenzivirati prizadevanj'
za razrešitev problemov, ugotovljenih v tem poročilu N
ta način bodo dane tiidi možnosti za še hitrejše in še M
učinkovito uresničevanje zakona.
i0:
itd.). Vsekakor je zaradi zathevnega postopka
dejanskega stanja nemalokrat dejanska zahteva upravi
znana šele tik pred izdajo odločbe o denacionalizaciji
Na posameznih mestih so, za neposredno primerjaj t
podatkih tega poročila v oklepaju navedeni tudi poda^' ^
tega poročila, ki, kot je že zgoraj navedeno, prikazujejo^ p
od uveljavitve zakona do 31. 12. 1992. Ničla v o*' (j.
pomeni, da v tem obdobju ni bilo zbranih |
bilo pripada.
V tabelaričnem delu poročila so, zaradi
pri vseh do sedaj opravljenih poročilih
Ijavitve zakona (7. 12. 1991) do izteka
mezno poročilo obravnava.
II. URESNIČEVANJE ZAKONA NA POSAMEZNIH
PODROČJIH
1. Pri organih prve stopnje

Organi, ki so na prvi stopnji pristojni za odločanje o z
za denacionalizacijo (pristojni občinski upravni
temeljna sodišča, Ministrstvo za kulturo in Minist'
finance), so skupno prejeli 39.947 (16.021) zahtev za-"J
onalizacijo, od katerih je bilo popolnih 20.148 (8.576) A
Izdali so 8.859 (2.771) odločb o denacionalizaciji,
rimi je bilo 2.929 (937) delnih odločb. Izdanih je
(2.000) odločb, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno,5
zahtev je bilo zavrnjenih, v 1.991 (617) primerih pa je
sklep o zavrženju zahteve.
1.1. Občinski upravni organi (tabela 18), pristojni >u
nje o zahtevah za denacionalizacijo, so po
rpr,
zakona do 7. 12. 1993:
,)jJ
- prejeli 37.875 (15.504) zahtev za denacionalizacijo. s« ^
je bilo 19.924 (8.494) popolnih, 11.887(4.772) pa jih jer C
v dopolnitev;
^ lj6
izdali 8.515 (2.673) odločb, od katerih je 2.919 (9371j j«l
odločb. Izdanih je bilo 6.168 (1.959) odločb, s Katerif
zahtevam ugodeno, 385
15 (108) zahtev je bilo zavrnjeni^ | s1
(596) primerih pa so """
bili
ili izdani sklepi o zavrženju
zavrženju;Si®
zajj'if
u
pozitivnimi odločbami so jih 705 (255) izdali na P°,dl»8
K*
njenih poravnav. Pravnomočnih je 6.530 (1.915) odlo^
jj: c
(1.390) jih je poslanih v izvršitev, zoper 1.160 (318) 0 H},'
i"
je bila vložena pritožba.
- v rokih, ki veljajo za skrajšani postopek, odloča1' Si
(524) primerih.
.(i »1l
- izdali, od vloženih 598 (216) zahtev za izdajo y l
redb oP
o r ..
odredbe po 68. členu zakona, 98 (38) odredb
porotiK)

"'premičnin v začasno uporabo upravičencem;
" Prejeli 2.329 (281) zahtev Za izdajo začasne odredbe po
^onu o lastninskem preoblikovanju podjetij;
" razpisali 8.248 (3.330) ustnih obravnav, od tega so jih
"Pravili 8.239 (3.170), komisije pa so izdelale tudi 5.819 (1.917)
Poročil iz 65. člena zakona;
razrešili 2.152 (824) predhodnih vprašanj, v 1.781 (721)
Primerih pa je bil postopek prekinjen zaradi ugotavljanja
državljanstva na podlagi 63. člena zakona.
Upravičenci iz 14. člena zakona (cerkve, druge verske skup£*tl, njihove ustanove oziroma redi, ki ob uveljavitvi tega
JjTOna delujejo na območju Republike Slovenije) so vložili
"" 967 zahtev. Na podlagi teh zahtev so občinski upravni
organi izdali 290 odločb. V
'Primerih so bili izdani sklepi, s katerimi je bila zahteva
pržena,
6 zahtev je bilo zavrnjenih, z 265odločbami pa so
D
*inski upravni organi zahtevam teh upravičencev ugodili.
pristojni občinski upravni organi so, po uveljavitvi zakona, na
^"Ofiju denacionalizacije:
Lkm.tl|.k.h zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev
»Pela 1) _ prejeli 20.927 (10.116) zahtev za denacionalizacij od tega 11.887 (5.747) popolnih 8.297 (2.838) pa jih je bilo
ws|
^ anih v dopolnitev.
2 kn^tevah (tabela 2) je bilo izdanih 5.293 (749) odločb, od
"94 (295) sklepov o zavrženju zahtev in 202 (47) odločb
^rnitvi zahtev. Pozitivnih odločb je bilo 4.197 (1.407), od
"539 (255) na podlagi sklenjenih poravnav.
«..v ®S6 (121) primerih (tabela 3) je bilo pri izdaji odločbe
i m ft# • nov uP°$tevati 22. člen zakona (vzpostavitev lastninske
C
korist upravičenca), v 203 (67) primerih pa je šlo za
premičnine, katerih vrednost se je po podržavljanju
J^no povečala oziroma bistveno zmanjšala (25. in 26. člen
BPna) _ mecj izdanimi odločbami je 2.403 (803) delnih
d",
(f^itivnimi odločbami je bilo denacionaliziranih (tabela 4):
,^■562,52 (18.839) ha gozdov, 40.548,46 (18.839) ha vrnjenih
k,'
r m posest in 13,80 (0) ha vrnjenih v obliki odškodnine
®anosti 5.909.148,00 SIT;
L1®.««1 ,66 (6.838) ha kmetijskih zemljišč, od tega vrnjenih
ta?'m posest 12.234,34 (6.284) ha, 1.196,38 (461) ha v obliki
a deleža (drugi odstavek 27. člena zakona),
.. — v obliki nadomestne nepremičnine, 41,40 ha pa
odškodnine v vrednosti 41.988.191,00 SIT.
!«l «6) kmečkih gospodarstev in prav tako 79 (42) objektov
u
J
kmečkih gospodarstev.
v ki v
J® 'fiencem iz 14. člena zakona (cerkve, druge verske skupri(t fe'i "> 'e ^*'° vrnjeno skupno 665,56 ha kmetijskih zem"ii^''•#28,22
ha gozdov, 1 kmečko gospodarstvo in 5 objekH
°kviru kmečkih gospodarstev.
4 Pjnovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih
Drl°r°v in stavbnih zemljišč (tabela 7)
ji!
15.314 (4.624) zahtev, od tega 7.469 (2.384) popolnih,
°j (J (1-602) pa jih je bilo poslanih v dopolnitev.
o ol„Prie9a števila (tabela 8) 2.991 (861) izdanih odločb, je
Mft Kii,la(275)' sklepov
^ o zavrženju
' zahtev, v 174 (58)
* primerih
,91 ° zahteva za denacionalizacijo zavrnjena.
i^Honih pozitivnih
nn7itiunih nHln^.h
iih je
ifi hbilo 117 (81)
.h, 1.82R
'-828 (518) izdanih
odločb jih
''I
• C"na podlagi poravnave.
Ji
' ;j> v 7 'zdanimi odločbami je bilo 424 (115) delnih odločb.
?h1 Vk
primerih
9) je (vzpostavitev
bilo pri izdajilastninske
odločbe
ViPno upoštevati
22. (tabela
člen zakona
v koris
t upravičenca), v 267 (69) primerih pa je šlo za
^mičnine, katerih vrednost se je po podržavljanju
ve a a
*<0n P° ^ ' oziroma bistveno zmanjšala (25. in 26. člen

lavnimi odločbami je bilo denacionaliziranih (tabela 10
r

°čevalec

- 1.428 (198) stanovanj v skupni površini 88.857 (12.087) m2,
od tega jih je bilo vrnjenih v last in posest 128 (35), z vzpostavitvijo lastninske pravice pa 1.300 (163) stanovanj;
- 266 (83) stanovanjskih hiš, od tega 72 (19) v last in posest,
194 (64) pa z vzpostavitvijo lastninske pravice;
- 803 (238) poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skupni
izmeri 161.519 (0) m2, od tega 256 (81) vrnjenih v last in
posest, 546 (157) z vrnitvijo lastninske pravice, v enem primeru pa v obliki odškodnine
v višini 169.981,00 SIT;
- 1.488.5992(623.253) m2 stavbnih zemljišč, od tega 1.103.044
(539.341) m zemljišč na katerih
je imel upravičenec pravico
uporabe in 385.555 (92.650) m2 preostalih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
Upravičencem iz 14. člena zakona (cerkve, druge verske skupnosti,...) je bilo 2denacionalizirano 59 stanovanj v skupni
površini 4.719 m , 24 hiš v skupni površini 9.009 m2, 422
poslovnih prostorov oziroma poslovnih stavb in 122.211 m
stavbnih zemljišč.
c) podjetij in kapitala (tabela 14)
- prejeli 1.634 (764) zahtev, od tega 788 (363) popolnih, 866
(332) pa jih je bilo poslanih v dopolnitev.
- od skupnega števila (tabela 15) 231 (79) izdanih odločb, je
bilo 79 (41) sklepov o zavrženju zahtev, v 9 (4) primerih pa je
bila zahteva za denacionalizacijo zavrnjena.
- od 143 (34) izdanih pozitivnih odločb jih je bilo 49 (10)
izdanih na podlagi sklenjene poravnave.
- med izdanimi odločbami je biulo 92 (19) delnih odločb.
- v 20 (2) primerih (tabela 16) je bilo pri izdaji odločbe
potrebno upoštevati 22. člen zakona (vzpostavitev lastninske
pravice v korist upravičenca), v 22 (7) primerih pa je šlo za
nepremičnine, katerih vrednost se je po podržavljanju
bistveno povečala oziroma bistveno zmanjšala (25. in 26. člen
zakona).
V 30 (14) primerih so bila podjetja vrnjena v last v celoti (v
vrednosti 619,821.035,00 SIT), v 17 (1) primerih se je podjetje
vrnilo z vzpostavitvijo lastninskega deleža (v vrednosti
1.950,801.788,00 SIT), v 74 (6) primerih z vrnitvijo nepremičnine v last in posest (v vrednosti 1.609,224.491,00 SIT), v 7 (0)
primerih pa so se podjetja denacionalizirala v obliki odškodnine (v vrednosti 111,482.396,00 SIT). V enem primeru je bilo
denacionalizirano podjetje upravičencem iz 14. člena zakona
in sicer z vzpostavitvijo solastninskega deleža.
1.2. Pri Ministrstvu za kulturo, ki je na prvi stopnji pristojno za
odločanje o denacionalizaciji predmetov umetniške, kulturne
in zgodovinske vrednosti in nepremičnin, ki so kulturni spomeniki oziroma naravne znamenitosti, je bilo vloženih 778
(258) zahtev, od tega je 224 (80) popolnih, 528 (130) pa jih je
poslanih v dopolnitev.
Izdanih je bilo 97 (40) odločb, od tega 13 sklepov o zavrženju
zahtev, 6 odločb s katerimi so bile zahteve zavrnjene in 78 (20)
pozitivnih odločb. Ob tega je 72 (8), pravnomočnih in prav
toliko poslanih v izvršitev. Razpisanih je bilo 85 (30) ustnih
obravnav in prav toliko opravljenih. Med izdanimi odločbami
je bilo 10 delnih odločb. Upravičenci iz 14. člena zakona so pri
tem upravnemu organu vložili 48 zahtev za denacionalizacijo,
na podlagi katerih je bilo izdanih 5 pozitivnih odločb. Nobena
zahteva ni bila zavrnjena ali zavržena.
Denacionaliziranih je bilo:
- 86 (0) ha kmetijskih zemljišč tako, da so bila vsa zemljišča
vrnjena v last in posest;
- 115,24 (0) ha gozdov, ki so bila prav tako vrnjena v last in
posest upravičencem;
- 56 (0) stanovanj v skupni izmeri 4.302,40 m2; od tega 32
stanovanj v last in posest 24 pa z vzpostavitvijo lastninske
pravice;
- 53 (15) stanovanjskih hiš v skupni izmeri 19.328,30 m2. 16
stanovanskih hiš je bilo vrnjenih v last in posest, 43 pa
z vzpostavitvijo lastninske pravice;
- 73 (0) poslovnih prostorov v skupni izmeri 7.888,03 m2, od
tega je bilo 30 poslovnih prostorov vrnjeno v last in posest, 43
pa z vzpostavitvijo lastninske pravice;
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- 20.129 m2 stavbnih zemljišč, od tega 12.300 m2 zemljišč, na
katerih je imel upravičenec pravico uporabe in 7.829 m2
ostalih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
Upravičencem iz 14. člena zakona je bilo z odločbami tega
upravnega organa vrnjeno 89,60 ha kmetijskih zemljišč in
46,48 nrr stavbnih zemljišč.
1.3. Pri Ministrstvu za finance, ki je na prvi stopnji pristojno
odločati o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in
drugih finančnih organizacij, je bilo vloženih 122 (7) zahtev za
denacionalizacijo. Praviloma so vse vloge nepopolne, tako je
bilo 95 (4) zahtev poslanih v dopolnitev. Te pa večinoma še
niso dopolnjene, ker stranke prosijo za večmesečni rok za
dopolnitev zahtev, ker je dokumentacija nedosegljiva ali težko
dosegljiva.
Izdano je bilo 17 (2) končnih upravnih aktov in sicer 16 (1)
sklepov o zavrženju in 1 odločba, s katero je bila zahteva
zavrnjena.
1.4. Pri temeljnih sodiščih (tabela »denacionalizacija po
sodiščih«) je bilo na podlagi 5. člena zakona (izpodbijanje
pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače
državnega organa oziroma predstavnika oblasti) vloženih
skupno 1.172 (252) zahtev. Izdali so 230 (56) odločb, od tega je
bilo 170 (35) zavrnjenih, v 60 (21) primerih pa je bilo zahtevam
ugodeno. 145 (24) odločb je pravnomočnih, zoper 58 (12)
odločb pa so imele vložene pritožbe. Izdanih je bilo tudi 47 (9)
začasnih odredb.
S pravnomočnimi odločbami sodišč je bilo denacionaliziranih
303,79 (29,56) ha kmetijskih zemljišč, 233 (23,30) ha gozdov,
1 (0) stanovanje, 1 (1) stanovanjska hiša, 6 (0) poslovnih
prostorov in 10.632 (6.951) stavbnih zemljišč.
Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji
o dedovanju je bilo uvedenih 1.968 (285) zapuščinskih
postopkov, od tega je 745 (115) končanih. Sodišča so izvršila
tudi 3.218 (963) odločb o denacionalizaciji.
2. Pri organih druge stopnje
Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denacionalizacijo, so prejela skupno 1.809 (420) pritožb. Od tega jih
je rešenih 1.011 (234) in sicer tako, da je bilo v 343 (51)
primerih pritožnikom ugodeno, 655 (179) je bilo zavrnjenih, 12
(4) pritožb pa je bilo zavrženih.
2.1. Pri Ministrstvu za okolje In prostor kot drugostopenjskemu organu za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih
hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč
je bilo vloženih 845 (178) pritožb in sicer 179 (31) v zvezi
z denacionalizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš, 238 (39)
v zvezi z denacionalizacijo poslovnih prostorov in 428 (108)
v zvezi z denacionalizacijo stavbnih zemljišč. Od navedenih
845 pritožb jih je bilo rešenih 584 (92) in sicer 299 (65) za
stavbna zemljišča, 123 (5) za stanovanjske hiše in stanovanja,
162 (22) pa za poslovne stavbe in poslovne prostore. Od
rešenih pritožb jih je bilo 381 (63) zavrnjenih, 11 (3) pritožb je
bilo zavrženih, ugodeno pa je bilo 192 (26) pritožbam. Zaradi
molka upravnega organa prve stopnje je bilo vloženih 9 (0)
pritožb.

2.3. Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki je pristol l
za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionali#' Po
podjetij, je bilo vloženih 184 (31) pritožb. Rešenih je bilo
(15) pritožb, od tega je bilo 62 (8) ugodenih, 21 (6) zavrnf |l!v
in 1 (1) zavržena.
..
2.4. Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo 220 (32) PriltI!
na odločbe, ki so jih v zvezi z zahtevami za izdajo P
o državljanstvu in o ugotovitvi državljanstva izdali obflj
upravni organi za notranje zadeve. Od prejetih pritožb j® w
(0) rešenih
3. Izdajanje listin in podatkov v zvezi z denacionalizacijo s

3.1. Pri izdajanju listin za vložitev zahteve za denacionJ® Orr
cijo so občinske geodetske uprave prejele do 31.
30.467 (14.200) zahtev za izdajo katastrskih podatkov. Od" W
je bilo 29.815 (15.691) ugodno rešenih, 247 (0) zahtevkov f* *r
bilo zavrnjenih, ker ni podatkov (uničeni katastri meds,vol til
Relativno zelo malo je bilo do sedaj geodetskih P° ??jJ
(parcelacije, prenosi mej, mejni ugotovitveni postopa
'L
namene denacionalizacijskih postopkov. Število teh za j?|
kov se bo predvidoma precej povečalo, ker se vse nepi* '<
»ii
nine ne bodo mogle v celoti vračati v naravi.
3.2. Sodišča so izdala 231.959 (154.736) zemljiškoknji*
izpiskov. Čas od vložitve zahteve za izpisek do izdaje ijr
1
—/ih»
je različen po posameznih temeljnih sodiščih in njihovij
. r1
tah tako, da je pri nekaterih čakalna doba od 1 do 10 dfl ,rp
nekaterih pa včasih tudi do 3 mesece.
3.3. Občinski upravni organi, pristojni za notranje za[J®
izdali 58.276 (34.734) potrdil o državljanstvu v času p°°1 f ■
ljenja premoženja, v 210 (155) primerih so z odločbam ,
nili izdajo potrdil, izdali pa so tudi 3.761 (2.106) potrdil*
rimi so ugotovili, da oseba ni vpisana v evidenco o dr«"
stvu. Na podlagi posebnega ugotovitvenega posto
izdali 1.411 (564) odločb, s katerimi so ugotovili, da i®
državljan Republike Slovenije oz. da je bila jugoslov
državljan, v 435 (126) primerih pa so odločili, da os*"
državljan Republike Slovenije.

3.4. Arhivi Republike Slovenije so skupno prejeli ^
(4.480) zahtev za arhivsko dokumentacijo. Od tega SO rj i)
tivno rešili 3.997 (3.589) vlog, za druge pa so bile »J
napotene na ustrezne druge ustanove. Od tega je Zgodo j
arhiv v Celju od skupno 400 (322) zahtev ugodno r0S,|Pir
(304) zahtev, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 118 (113)6°j!jt ^
(149) zahtev, Arhiv Republike Slovenije 1.174 (850) o j) jO)
(1.118), Pokrajinski arhiv Koper 9 (0) od 18 (0) zahtev,
vinski arhiv Ljubljane 430 (0) 598 (0) zahtev, Pokra|ln»K /ii
Maribora 1.125 (0) od 1.356 (0) zahtev, Arhiv Ministri
V
notranje zadeve 559 (0) 998 (0) zahtev in Nadškofij5*
Ljubljana 50 (0) od 50 (0) zahtev.
3.5. Pri Ministrstvu za pravosodje je bilo vloženih 878 J
zahtev za vpogled v spise o nacionalizaciji gospod^
podjetij in o razlastitvah, s katerimi razpolaga naveden"
strstvo. Navedene zahteve ministrstvo rešuje sproti.

koH* tr,
III. PREGLED DOSEDANJEGA URESNIČEVANJA ZAl

Ministrstvo za okolje in prostor odloča na prvi stopnji tudi
o denacionalizaciji nepremičnin na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na podlagi navedenega
zakona je bilo vloženih 69 (29) zahtev za denacionalizacijo, od
katerih so le 4 (0) vloge popolne. Na podlagi določil zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so izdali 2 (0)
odločbi, od tega so z eno odločbo zahtevi ugodili, ena zahteva
pa je bila zavrnjena.

A. Uresničevanje zakona v obdobju od njegove uvelja^
^
7.12.1993, oziroma dvoletno obdobje njegovega ursk
®^p»1 ^
nja, je obsegalo različne, vsebinsko zaokrožene
sovpadajo tudi z obdobji, ki jih zajemajo predhodna p%> ^
Poleg tega pa se je 7. decembra 1993 za fizične osebey
rok iz 64. člena zakona o denacionalizaciji za vložitev z A
za denacionalizacijo.

2.2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev, je
bilo vloženih 780 (211) pritožb. Rešenih je bilo 342 (127)
pritožb, od tega je bilo 253 (110) zavrnjenih, 89 (17) pritožb pa
je bilo ugodno rešenih. Zaradi molka upravnega organa prve
stopnje so bile vložene 3 (0) pritožbe.

V prvem obdobju (od 7. decembra 1991 do
1992) so se predvsem uresničevale tiste naloge in a*1
ki naj bi na podlagi programa uresničevanja zakona o
onalizaciji, ki ga je Izvršni svet Skupščine Republike =
sprejel 28. 11. 1993, zagotovile organizacijsko-je
materialne, kadrovske in druge pogoje za neposredn
čanje o zahtevah za denacionalizacijo.
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^^
yJ
^J
Jt

poroW* 'i

°t j^ako so republiški upravni organi opravili naslednje
» Pomembnejše naloge:
le' ' Ministrstvo za pravosodje in upravo je že v decembru 1991
"fSnim svetom skupščin občin poslalo osnutke sklepov in
., potilo za ustanovitev strokovnih komisij, ter navodilo
320 0 tem kako ravna,i
'
' organom poslane
s priglasitvami
in zahtevami,
ki
jj\ Lih' e "pravnim
pred uveljavitvijo
zakona
i Racionalizaciji ter druga napotila in priporočila za uresničenje zakona v praksi;
"Ministrstvo za pravosodje in upravo je v decembru 1991
Janiziralo posvet o uresničevanju zakona o denacionalizai|.i cij' 8~ predsedniki
K««'
IS skupščin občin in predstojniki občinskih
■j^ifcvnlh organov, ki odločajo na prvi stopnji. Prav tako je
tlo dva jDosveta z upravnimi delavci ministrstev, ki na
ulU
oiftir""
9' stopnji odločajo o zahtevah za denacionalizacijo
j - v,5
•>a|Hiu
S h'
'imi upravi
upravnimi delavci odgovornimi za uresničevanje
nacionalizacije. Pripravilo in izvedlo je, v sodelovanju
j^'nistrstvi, ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo na
s,
nhV up,
j "Svn" opnji. program usposabljanja delavcev občinskih
r 1'am j,J6 bil uresničen na sedmih regionalnih posvetih v janu,,|u
in februarju 1992;
ijjii •> ?a
Ljjf 6 0 usposobitev upravnih in drugih organov ter služb, ki
y jj' ) podatke v zvezi z zahtevami in v postopku denacionali.:
so republiški upravni organi izdali vse izvršilne akte iz
°9rama in sicer:
»jf^trstvo za varstvo okolja in urejanje prostora - Republi\<V "«Vftrt®odetska
uprava je dne 24. 1. 1992 izdala tehnično
ra' b«. 0 občinskim geodetskim službam za izdajo zemljiško-.1 irskih podatkov;
ij^jnistrstvo za pravosodje in upravo je dne 20.1.1992 vsem
sodiščem dalo navodilo o organizaciji in načinu
!
ia podatkov iz zemljiške knjige in sodnega registra;
A08*03*0 za notranje zadeve je dne 13. 12. 1991 izdalo
iforS,
dajanju
*°diia z dne
30. 1.potrdil
1992; o državljanstvu z dopolnitvijo tega
Pjj l? jln'strstvo za kulturo - Arhiv Republike Slovenije je dne
^•1992 izdal Navodilo za uporabo arhivskega gradiva za
fliig ebe denacionalizacije.
0

3,va ki

^'i" drugi
. stopnji
odločajo
zahtevah
za denacionalizacijo
na
so odoločila
upravne
delavce, ki vodijo
0 za den
acionalizacijo in določila višje upravne
'Vtklari' sodgovorne za uresničevanje denacionalizacije,
Pristojnostmi ministrstev in za koordinacijo med
' Snj[StVi in obeinskimi upravnimi organi, ki odločajo na prvi

$ KJ-M tudi že prvi podzakonski akt, ki ga je določal zakon
i t? fijoj
za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionaliza/»13"'•ostali pa so bili v pripravi. Vlada Republike Slovenije
Šir 1992 sPreie,a sk'eP o preoblikovanju medresorske
\r!le zaremoion
Proučitev
pravnih in materialnih možnosti za
^ion 1 P 0 n za
ia' em
podržavljenega z agrarno reformo,
Hmr
' '
P' bami
v oMedresorsko
komisijo za
"'lanje uresničevanja
zakona
denacionalizaciji.
iv«'i V
iW k^^einah pa je potekal predvsem proces ustanavljanja
komis za
Pn» Wnih
'i Pomoč upravnim organom, ki odločajo
"j 'WihVah za denacionalizacijo na prvi stopnji, imenovanja
it'niik "anov in zagotavljanja materlalno-tehničnih pogojev
/ ""ovo delo.
kj,
C upravni organi so morali na podlagi že omenjenega
m.®Za poslovanje, v zvezi z zahtevami za denacionalizairK ^"'..Priglasitve pravic upravičencev do gozdov, kmetijPltor
'n drugih nepremičnin, ki so bile vložene na
% Ci0kr
°žnice
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7 1990, z obves
W Zakona
'
tilom in navodili o vložitvi zahtev na
0
t«L9a
denacionalizaciji. Teh je bilo pred uveljavi°biii^ zakona vloženih 17.232 priglasitev, od tega 894
A Kl zahtev.
^ valeč

B. V obdobju, ki ga zajema drugo poročilo (od sredine marca
do 20. junija 1992) so bile že v začetku tega obdobja ustanovljene še zadnje strokovne komisije in imenovani njihovi člani.
Izvršni sveti skupščin občin so ustanovili skupno 107 strokovnih komisij, ki so štele 617 članov, od tega 262 zunanjih
oziroma članov, ki niso zaposleni v upravnih organih. (Po
podatkih zadnjega šestega poročila je ustanovljenih skupno
109 strokovnih komisij, ki štejejo 427 članov, od tega je 142
zunanjih). Upravni organi so tudi že vrnili vse omenjene priglasitve. Prav tako pa so bili izdani tudi vsi podzakonski akti,
katerih izdajo predvideva zakon o denacionalizaciji in sicer:
1. Navodilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Uradni list RS, štev. 32/91), ki je bilo v letu 1993 novelirano (Uradni list RS, štev. 34/93), in ki ga je na podlagi petega
odstavka 85. člena zakona izdal minister za pravosodje in
upravo;
2. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč,
gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, štev. 16/92 in 21/92), ki ga je na
podlagi tretjega odstavka 44. člena, v zvezi s 94. členom,
izdala Vlada Republike Slovenije;
3. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih
zahtevkih, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb
v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, štev. 22/92), ki
ga je na podlagi šestega odstavka 85. člena zakona, izdal
minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in
upravo;
4. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni
list RS, štev. 23/92), ki ga je na podlagi prvega odstavka 85.
člena, v zvezi s šestim odstavkom 44. člena zakona, izdal
mninister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede drugega odstavka 9. člena ter prvega in drugega odstavka 11.
člena tega navodila, je Ustavno sodišče RS v letu 1993 izdalo
odločbi, s katerima ta določila razveljavlja oziroma odpravlja.
5. Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja (Uradni list RS, štev. 24/92), ki jo je na
podlagi petega odstavka 44. člena zakona izdal minister za
finance.
6. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list RS, štev. 24/92), ki ga
je na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona, v zvezi
s četrtim odstavkonm 85. člena zakona, izdal minister za
kulturo.
V drugem obdobju je prišlo tudi do že dejanskega uresničevanja zakona, t. j. do izdajanja konkretnih denacionalizacijskih
odločb. Tako so konec tega obdobja organi prve stopnje
prejeli 9.411 zahtev za denacionalizacijo, od tega je bilo 3.683
popolnih. Izdanih je bilo 496 odločb, od tega 161 sklepov
o zavrženju zahtev, 27 je bilo zavrnjenih, v 306 primerih pa so
bile izdane pozitivne odločbe.
C. V tretjem obdobju (od 20. junija do 15. oktobra 1992) je
potekalo, oziroma se je nadaljevalo intenzivno delo na pripravi najpomembnejših zakonov, ki naj bi omogočili uresničevanje zakona o denacionalizaciji v celoti (zakon o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zakon
o Slovenskem odškodinskem skladu, zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij), ki pa iz že znanih razlogov v tem
obdobju še niso bili sprejeti.
Pač pa se je proces denacionalizacije še nadalje intenziviral
v smeri izdajanja konkretnih denacionalizacijskih odločb, saj
se je učinkovitost njihovega izdajanja v tem obdobju povečala
za več kot 200%. Tako so organi, ki so na pri stopnji pristojni
za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo (pristojni občinski upravni organi, temeljna sodišča, Ministrstvo za kulturo in
Ministrstvo za finance) izdali 1.531 odločb o denacionalizaciji,
od tega 1.006, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno, 435
zahtev je bilo zavrženih, v 43 primerih pa je bila zahteva
zavrnjena.
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D. V obdobju, ki ga je na novo zajelo četrto poročilo (od 15.
oktobra do 31. decembra 1992) se je učinkovitost izdajanja
denacionalizacijskih odločb nadalje povečevala, saj se je njihovo število, glede na izdane odločbe v tretjem obdobju in
kljub krajšemu časovnemu obdobju, povečalo, prav tako pa
tudi vsa dejanja v postopku. V tem obdobju je bil sprejet tudi
zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je začel veljati
5. decembra 1992. Ta zakon je z namenom, da se omogoči
nemotena privatizacija podjetij glede na proces denacionalizacije, določil nove dolžnosti tako za upravičence kot za
organe, ki so pristojni za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo, ki jih morajo ti opraviti v relativno kratkih rokih. Tako
so morali upravičenci (po sprejemu zakna o spremembah in
dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Uradni list RS, štev. 31/93) do 7. 6. 1993 vložiti zahteve za
izdajo začasne odredbe za zavarovanje svojih denacionalizacijskih zahtevkov, če so želeli, da se jim podržavljeno premoženje vrne neposredno iz sredstev zavezancev oziroma podjetij, ki se lastninijo po tem zakonu. Če je tak rok zamujen, jim
pripada odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada oziroma v delnicah v lasti Republike Slovenije.
Sprejeta sta bila tudi že zakon o Slovenskem odškodninskem
skladu in zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki
sta začela veljati 19. februarja 1993, oziroma 11.3. 1993. Tako
so bili v tem obdobju sprejeti vsi najpomembnejši zakoni,
povezani s procesom denacionalizacije, ki pa so začeli učinkovati v letu 1993.
V tem obdobju je Ustavno sodišče Republike Slovenije izdalo
prvo odločbo (štev. U-l-10/92-19 z dne 5. 11. 1992, objavljeno
v Uradnem listu RS, štev. 56/92) s katero je razveljavilo 92.
člen zakona o denacionalizaciji.
E. Obdobje (od 1.1. 1993 do 7. 12. 1993), ki ga zajemata peto
in to novo, šesto poročilo, tako rekoč zajema drugo polovico
celotnega obdobja od uveljavitve zakona. Na podlagi zbranih
podatkov (glejte tabeli 21 in 22) ugotovimo, da se je število
izdanih odločb v zadnjem obdobju, v primerjavi z letom
poprej, povečalo kar za 220%, število vloženih zahtev za
149%, število popolnih vlog pa za 135%. Podoben porast je
ugotoviti tudi pri podatkih o denacionaliziranem premoženju.
Največji pripad, v primerjavi s predhodnim obdobjem, je zaznati na področju denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih
hiš, poslovnih stavb in poslovnih prostorov.
Junija 1993 je bila sprejeta sprememba zakona (Uradni list
RS, št. 31/93) s katero je bil rok, 18 mesecev po uveljavitvi
zakona za vložitev zahteve za denacionalizacijo, podaljšan za
šest mesecev, t. j. do 7. 12. 1993.). Poleg tega pa je bilo, s tem
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, v zadnjem (tretjem) odstavku dodano besedilo tako,
da se prenehanje prepovedi razpolaganja po preteku 30 dni
po poteku roka iz 64. člena zakona, ne nanaša na nepremičnine oziroma premoženje za katero je bila vložena zahteva za
denacionalizacijo.
Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-25/
92-27 z dne 4. 3. 1993, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 13/
93, je bila razveljavljena beseda »fizične« v prvem odstavku 3.
člena in drugi odstavek istega člena, beseda »fizične« v 4.
členu, beseda »fizična« v 5. členu, beseda »fizične« v drugem
odstavku 10. člena in drugi odstavek 13. člena. Obenem je
bilo odločeno, da je treba 64. člen zakona razlagati tako, da za
pravne osebe, prične teči rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo z dnem, ko bo ta odločba začela učinkovati.
Januarja 1994 je bil sprejet, februarja 1994 pa je bil objavljen,
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja (Uradni list RS, št. 5/94), ki ureja
ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih skupnosti ter
vračanje premoženja in pravic, ki so bile agrarnim skupnostim
odvzete po zakonu o agrarnih skupnosti (Uradni list LRS, št.
52/47), zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih
skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 - prečiščeno besedilo) in
drugih predpisih po letu 1945. Čeprav je bil zakon sprejet
v letu 1994, lahko rečemo, da je rezultat in posledica poglobljenega dela v obravnavanem obdobju.
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F. Skozi vsa dosedanja obdobja uresničevanja zakona p"jj i;
kajo nekatere stalne naloge, ki se nanašajo zlasti na pomcj te
občinskim upravnim organom pri uresničevanju njiho'sk
nalog. Ministrstva izdajajo pismena pa tudi ustne odgovore1"^
posamezna vprašanja. Ne glede na to, da je od uveljsv.'"*0 Po
zakona potekalo že več kot dve leti, se še vedno pojavlja)1
posamezna vprašanja, povezana s problemi pri reševal!
pravnih vprašanj.
IV. PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU ZAKONA
1. Kadrovski, organlzacijsko-tehnlčni, finančni in
materialni problemi

a) Zagotovitev zadostnega števila ustreznih kadrov, in to fnl i
večini organov na vseh področjih ter ravneh uresničevali t
zakona, je bil poglavitni oziroma najbolj aktualen problem R'stv<
njegovem uresničevanju tudi v zadnjem obdobju. Zato M." k
opaznim prizadevanjem občin in drugih organov za
nje števila delavcev na področju denacionalizacije (
nje na tem področju še vedno nezadovoljivo. Tako v neKa'^FDf
občinah, ne glede na to, da so zagotovljena finančna sred® t,
in drugi pogoji, zaradi pomanjkanja kadrov, le-teh ne
zaposliti oziroma angažirati za delo na področju denaclojj
h.
zacije. V občinah oziroma ppj drugih organih, kjer pa '*>,
možnosti na primer so, pa praviloma nimajo zadostnih
čih sredstev za njihovo delo. Zaradi zahtevnosti vodjjjjjo
postopkov je prisotna tudi stalna fluktuacija dela*'ta
s področja denacionalizacije, zlasti diplomiranih pravni*^
vsak novo zaposleni delavec pa potrebuje relativo veliko'3 [j $
da se vključi v postopke.

Kadrovski problemi se v glavnem rešujejo p^vl
z dodatno obremenitvijo delavcev v upravnih organi"'
čemer le-ti niso razbremenjeni svojega, sicer rednega." ]
Ker tako ne morejo uspešneje in učinkoviteje opravlja"
na področju denacionalizacije in svojega rednega de
s tem zaradi dejanske preobremenjenosti, se povečuj®
hovo nezadovoljstvo, prav tako pa tudi v mnogih- Pr"
upravičeno nezadovoljstvo razlaščencev oziroma upra*
^
UP<S
cev do denacionalizacije. V zadnjem času pa je vse \
opaziti nezadovoljstvo tudi drugih strank, ki zaradi d®
j^
onalizacijskih postopkov počasneje in težje uveljavljaj0'
druge pravice pred upravnimi organi.
/«o
b) v preteklih obdobih so uresničevanje zakona precej #^
tudi finančni in drugi materialni problemi. Tudi v za^Cj 1^,
obdobju se, po informacijah upravnih organov, ti prol
pojavljajo, vendar ne v večini primerov.
kilo

Dodatna obremenitev je tudi vodenje evidenc za naza!.nj5 Š(
inktntin
. lte.jQ pp
zahteva i>nXitnnlniXL!
računalniški program za •vodenje ».IjIom«
evidenc Ho d»
d®^
onalizaciji. Po mnenju večine občin so te evidence p'e°e n»v.
oziroma prezahtevne in vzamejo preveč časa, ki ga, 9'
kadrovske težave, že tako in tako primanjkuje.
2. Problemi pri pridobivanju in lzda|an|u listin ter P°da

Problemi, povezani s pridobivanjem in izdajanjem
podatkov, potrebnih za odločitev o zahtevi za denad°
cijo, so prisotni že ves čas. Dokumentacije o podržavjl ^
premoženju in o načinu njegovega podržavljenja v ;etiT->nc
primerih sploh ni ali pa je ta pomanjkljiva. Pogosto ffee nistN
razpršena pri raznih organih in zavezancih tako, da ) p, P(
pridobitev zamudno in težavno delo.
i\n
uV0 |iavi^0vi
)
Zaradi pomanjkljive dokumentacije, potrebne za ijili<
zahteve in za odločanje o zahtevi, upravičenci ozirorn® tii< <j|je
pravni nasledniki vlagajo nepopolne zahteve, na kar 0
podatek o številu nepopolnih zahtev. V primerjavi s P 0fC ^|e(
četrtega poročila se je v zadnjem letu (letu 1993) d®'
nih zahtev, v primerjavi s številom vloženih, celo zniža' ^
„«10**5 f^ičr
Tudi na sodiščih so bili sprejeti ukrepi za hitrejše P° gnie'
zemljiške knjige (zemljiškoknjižni oddelki so dodatno ^ ^
Ijeni s fotokopirnimi stroji, delo se opravlja v izmenah ° $ Jv
izven rednega delovnega časa, na enotah, kjer ]?vV^pa
največji, pa delo opravljajo tudi delavci drugih eno"'Jjill1 'l$t
se roki za izdajo zemljiškoknjižnih izpiskov oziroma P®~J
pore
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rioil S?
obremenjenih
sodiščih
le minimalno
skrajšujejo. Kljub
Pu ''večina
enot temeljnih
sodišč
izda zemljiškoknjižne
izpi3»' Sk| roku enega meseca, nekateri tudi v roku enega do deset
BiH [' na posameznih enotah, zaradi velikega števila zahtev,
lil*l
od vložitve zahteve do izdaje izpiskov še vedno več kot
Desec.
Pri'dajanju katastrskih podatkov je ugotoviti, da je velika
čina (29.815) od vloženih 30.467 zahtevkov rešena. Okrog
'zahtevkov pa so morale geodetske uprave zavrniti zaradi
ml Manjkanja podatkov, ker so bili katastri med vojno uničeni.
lpr
obleml, ovezanl s pravnimi vpraianji

jiSji | ''V poročilih iz prvih štirih obdobij je bilo ugotovljeno, da
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ovira za celovito uresničevanje zakona dejni bil s re
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P iet zakon o lastninskem preoblikovanju
akon 0
Ik'' *
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RepusUm® Slovenije ter zakon o Slovenskem odškodninskem
te''"1
temu, da so bili vsi ti našteti predpisi sprejeti že
četrtega poročila, se v postopku denacionalizacije
is« Opravi
et
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Pogosto se pojavljajo problemi v primerih vračanja zemljišč iz
t.i. funkcionalnih kompleksov (identifikacija kompleksov, vračilo v last in posest ali samo v solastnino, nadalje ugotavljanje
deleža, ki pripada posameznemu upravičencu, vprašanje
investicij v ta zemlišča, vprašanje stroškov delitve oziroma
ponovne izmere in zamejičenja teh parcel, ureditev dostopa
do teh zemljišč in podobno). Nekaj nejasnosti je tudi pri
vodenju nedokončanih komasacijskih postopkov, ki so bili
uvedeni pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji.
b) Denacionalizacija podjetij in kapitala
Nekateri problemi na tem področju se od zapisanih problemov za obdobje, ki ga je obravnavalo četrto poročilo, niso
bistveno spremenili, zato jih lahko kar ponovimo:
To področje je bilo najbolj odvisno od sprejema že omenjenih
zakonov, zato tudi denacionalizacija iz teh razlogov na tem
področju poteka najpočasneje. Na področju denacionalizacije podjetij je sicer relativno manj vloženih zahtev, zato pa so
ugotovitveni postopki praviloma zahtevnejši, s tem pa tudi
daljši in bolj zamudni. Prve težave upravičencev se začno
s pridobivanjem listin o cenitvah podržavljenih podjetij oziroma o bilancah ob podržavljanju. Popisi o cenitvi premoženja ter bilance ob podržavljenju so sicer v veliki večini narejene za tista podjetja, ki so bila nacionalizirana na podlagi
zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur. I.
FLRJ, št. 98/46 in 35/48), medtem ko tovrstnih podatkov ponavadi ni za podjetja, ki so bila zaplenjena ali podržavljena na
podlagi drugih predpisov. Še posebej težavno pa je ugotavljanje deležev družbenikov oziroma delničarjev, saj praviloma ne
obstajajo knjige delničarjev, oziroma listine o ustanovitvi
družb, iz katerih bi bili razvidni deleži posameznega družbenika oziroma delničarja, ki je upravičenec do denacionalizacije premoženja osebnih kapitalskih družb. Prav tako pa je
težavna določitev zavezanca glede na statusne spremembe
podjetij, med katere sredstva je prešlo podržavljeno podjetje
ali drugo podržavljeno premoženje.
Vse bolj se v zadnjem obdobju (čeprav so bila prisotna tudi
prej) postavljajo zahtevna vprašanja v zvezi s presojo ugovorov zavezancev v primeru vrnitve nepremičnine v last in
posest, ki se nanašajo na bistveno okrnitev ekonomske oziroma tehnološke funkcionalnosti. Nadalje so pogosti ugovori
zavezancev, ki so premoženje, ki je predmet denacionalizacije, pridobili odplačno. Prav tako pa ugovarjajo novim pogojem v najemnih razmerjih, ko upravičenec, ki mu je bilo
premoženje vrnjeno z vzpostavitvijo lastninske pravice, terja
plačilo višje najemnine, kot pa so jo plačevali do sedaj.
c) Denacionalizacija stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih
prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč
Problemi pri denacionalizaciji na tem področju so predvsem:
- vrednotenje vlaganj v poslovne prostore ter s tem v zvezi
ugotavljanje povečane vrednosti;
- določanje vrednosti nepremičnin po stanju ob podržavljenju, kjer ni podatkov o takratnem stanju nepremičnin itd.
Zelo veliko problemov je povezanih z izvajanjem stanovanjskega zakona in s tem v zvezi s pravicami in obveznostmi
upravičencev do denacionalizacije in imetnikov stanovanjske
pravice na predmetnih stanovanjih.
3.4. Pogoste so bile tudi pobude za spremembo zakona, ki pa
so bile v bistvu ali politične narave, ali pa so se nanašale na
položaj zavezancev oziroma razlaščencev, ki so zahtevali in
še zahtevajo spremembo zakona vsak v svojo korist.
3.5. Ustavno sodišče Republike Slovenije je do 13. 1. 1994
prejelo 26 vlog za oceno skladnosti posameznih določb
zakona o denacionalizaciji z Ustavo RS in 10 vlog za oceno
skladnosti posameznih določb podzakonskih predpisov
s področja denacionalizacije z Ustavo RS. V 5 primerih, ki
zajemajo 12 vlog, je Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladje
nekaterih členov obravnavanih predpisov z Ustavo RS. V 4 primerih, ki zajemajo 5 vlog, pobude niso bile sprejete, v enem
primeru pa je bil postopek ustavljen.
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V. OCENA URESNIČEVANJA ZAKONA
Že v predhodnih poročilih so bili ugotovljeni trendi čedalje
intenzivnejšega uresničevanja zakona o denacionalizaciji,
tokrat pa je moč na podlagi ocen, podatkov in dejstev, zbranih
v tem in predhodnih poročilih, ugotoviti, da se ta trend še
povečuje. Narejena je primerjava med obdobjem, ki ga je
zajelo četrto poročilo (t.j. od uveljavitve zakona do 31. 12.
1992) in med obdobjem (od uveljavitve zakona do 7.12.1993),
ki ga zajema pričujoče poročilo. Ta primerjava zajema približno enake intervale od uveljavitve zakona do poteka štiriindvajsetmesečnega roka za vložitev zahteve za denacionalizacijo (razen za pravne osebe, katerim se ta rok še ni iztekel).
Čeprav je v četrtem poročilu zajeto nekoliko daljše obdobje,
je potrebno upoštevati, da je bilo v prvih mesecih po uveljavitvi zakona potrebno zagotoviti kadrovske in druge, v poročilu
omenjene pogoje.
Tako je na vseh področjih denacionalizacije (tabela 22) opaziti višje indekse pri izdanih odločbah, v primerjavi z indeksi
vloženih oziroma popolnih zahtev. Posebej velja opozoriti, da
pristojni organi lahko odločajo le o popolnih vlogah strank.
Potrebno pa se je zavedati, da več kot 50% popolnih zahtev še
ni rešenih. Če temu prištejemo še nepopolne vloge, o katerih
bo po dopolnitvi potrebno odločati, je delež nerešenih vlog
v primerjavi z rešenimi še toliko večji. Kljub temu najnovejši
podatki potrjujejo oceno predhodnih poročil, da celotno
dosedanje uresničevanje zakona poteka glede na dane možnosti in razmere zadovoljivo oziroma v okviru realnih pričakovanj. Zaradi izteka zgoraj omenjenega roka za vložitev zahtev
je v prihodnjem obdobju logično pričakovati boljše rezultate
v prid rešenih zahtev, saj so bili upravni delavci velikokrat
obremenjni z dajanjem informacij strankam v zvezi z možnostmi vložitve zahteve za denacionalizacijo. Ne gre pa pozabiti, da je med nerešenimi vlogami veliko takih, o katerih
upravni organ še ni izdal odločbe ravno zaradi zahtevnosti
primera; pa naj gre za zapleten postopek ugotavljanja dejanskega stanja ali za zahtevnost pri ugotavljanju pravnega temelja.

Izdane odločbe
deleži po področjih

- Izdane odločbe
v obdobju od 7.12.91 do 7.12.93

dele2 zavrženih
»hlev
(22.47%)
- (6.34%)_
delci
P* I
rahle*

Zaradi splošnega interesa čimprejšnjega lastninskega preoblikovanja se morajo še nadalje intenzivirati prizadevanja za
razrešitev problemov, ugotovljenih v tem poročilu. Na ta način
bodo dane tudi možnosti za še hitrejše in še bolj učinkovito
uresničevanje zakona.
Poročilo je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Vložene zahteve
deleii po področjih

I
'"811
i

K

92

po,ot'""

°

Popolne yloge
deleži po področjih

- (58.56%)
dele* na področju
denac. kmetijstva

Št. vloženih in št. popolnih zahtev
primerjava po obdobjih
40000
I 30000
13
1 20000
S10000

Opazovana obdobja

flfafu so prikazana obdobja uresničevanja zakona o denaci„ Raciji, za katera so bila izdelana poročila,
tor obd°bje, ki ga zajema II. poročilo, se nanaša na čas od
zakona (7. 12. 1991) do sredine marca 1992.
V®jiavitve
p
°datki za drugo obdobje, ki je zajeto v III. poročilu, se
a
p §ajo na čas od uveljavitve zakona do junija 1992.
LH10°datki
za tretje obdobje, zajeto s IV. poročilom, se nanan
a čas od uveljavitve zakona do 31. 12. 1992.
podatki
četrtega obdobja, zajetega s V. poročilom, se
v pa^ajo na čas od uveljavitve zakona do 30. 9. 1993.
na °datki petega obdobja, zajetega s tem VI. poročilom, se
^aSajo na čas od uveljavitve zakona do 7. 12. 1993.
n ena obclob a so v
fc
' stolpec j pomenigrafu
prikazana
leve proti
desni.
J^ejši
število
vloženihodzahtev
za denacitj! .acijo, svetlejši pa prikazuje število popolnih zahtev.
k,° ie razvidno razmerje tistih vlog, o katerih pristojni organi
*° odločajo.
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IV.
z.it. občina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

100

AJDOVŠČINA
BREŽICE
CELJE
CERKNICA
Črnomelj
domZale
DRAVOGRAD
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HRASTNIK
IDRIJA
ILIRSKA BISTRICA
IZOLA
JESENICE
KAMNIK
KOČEVJE
KOPER
KRANJ
krško
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA BEŽIGRAD
LJUBLJANA CENTER
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
LJUBLJANA ŠIŠKA
LJUBLJANA VlC-RUDNIK
LJUTOMER
LOGATEC
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ORMOŽ
PIRAN
POSTOJNA
PTUJ
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOFJA LOKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
TOLMIN
TREBNJE
TRBOVLJE
TRŽlC
VELENJE
VRHNIKA
ZAGORJE OB SAVI
ŽALEC
MARIBOR
PESNICA
RUŠE

Tabela 6
1.
7,069,418
1,536,065
2,000,000
600,000
271,252
7,111,069
2,300,000
144,000
100,000
5,000,000

200,000
2,000,000
12,700,000
7,000,000
8,082,070
3,500,000
1,076,636
500,000
500,000
3,876,176
1,000,000
4,165,600
737,000
3,500,000
1,800,000
1,000,000
1,000,000
500,000
5,000,000
4,000,000
1,700,000
2,000,000
4,000,000
400,000
3,225,000
1,350,000
2,400,000
1,200,000
6,005,646
7,700,000
1,200,000
2,100,000
121,549,932

2.
2
4
4
4
1
5
1
14
2
6
1
1
15
5
2
7
18
5
4
4
3
7
20
6
8
24
29
6
12
3
5
9
4
19
9
6
2
7
4
9
2
3
9
5
4
8
6
15
5
3
3
S
8
5
4
4
3
3
15
9
11
427

2./a
2
4
4
4
1
2
1
2
12
1
3
1
4
3
2
3
14
5
4
4
3
7"
9
6
5
15
14
4
2
2
5
9
4
15
9
2
2
4
3
3
2
3
6
5
4
7
5
8
2
2
3
S
5
2
3
4
3
2
8
4
6
288

Z./b

1
2
1
3
1
11
2
4
4

11
3
9
15
2
10
1

142

109

porot6*

fcENDA
^■cionallzaclja kmetijskih zemljišč, gozdov In kmetijskih
"Podarstev)
''bela 1)
.-..lo vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
lovilo zahtev, ki so jih vložili upravičenci
A cl. (cerkve, druge verske skupnosti,...)
®v|lo popolnih zahtev za denacionalizacijo
.evv'lo
zahtev, poslanih v dopolnitev
,° |o nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
fcn8Vl'° zahteval
Primerov,listine
kjer je organ prve stopnje po uradni
™sti
iStjeviio vloženih zahtev, kjer je kot zavezana stranka nave,^'ovenski odškodninski sklad
evilo vloženih zahtev, kjer upravni organ meni,
Jwavezana s,ranka Slovenski odškod. sklad
- tevana
višina odškod. v obveznicah
n
[Oče,
jena višina odškod. v obveznicah
»vana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
" zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
""la 2)
i'od'l 2a^tev' kier i® bilo potrebno uvesti ugotovitveni
Stan 0 državljanstvu upravičenca
'kga ySetl 'zclan'*1 °dl°čb ° denacionalizaciji
/J^fženih zahtev
J^ienih zahtev
Rođenih zahtev
vseh zclan h
'
' odločb o denacionalizaciji
kl
|6g®ncem iz 14. čl. ZOEN (cerkve, druge ver. sk...)
Imenih
zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
/cu„nienih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
rs0denih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
"° odločb' izdanih na podlagi poravnave
Vi*? '®9a upravičencem iz 14. čl. ZDEN
zc,anitl
'"orf00
delnih odločb
lega' upravičencem
iz 14. čl. ZDEN
H 3)

20.
21.
22.
23.

Število razpisanih ustnih obravnav
Število opravljenih ustnih obravnav
Število izdanih poročil iz 65. člena
Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku

II.
(Tabela 4)
1. Skupno denacionaliziranih kmetijskih zemljišč
v ha
Od tega:
1/a v last in posest
v ha
1/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst.
27. člena zakona)
v ha
1/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. člena)
1/d/1 v obliki odškodnine za
ha 1/d/2 v višini
SIT 2.
Denacionaliziranih gozdov skupaj
ha
Od tega:
2/a v last in posest
ha
2/b/1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za
ha
2/b/2 v višini
SIT
3. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev skupaj
4. Število vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev
(Tabela 5)
5. Skupno denac. kmetijskih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN
v ha
Od tega:
5/a v last in posest
ha
5/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst.
37. člena zakona
ha
5/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42.
člena
ha
5/d1 v obliki odškodnine za
ha 5/d2 v višini
SIT 6.
Denac. gozdov upravič. iz 14. čl. ZDEN
ha
Od tega:
6/a v last in posest
ha
6/b1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za
. ha
6/b2 v višini
SIT
7. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev upravič. iz 14.
čl. ZDEN
8. Število vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev
upravič. iz 14. čl. ZDEN
IV.
(Tabela 6)

!*«o odločb, izdanih ob upošt. 25. in 26. čl. zakona
| ! o odločb, kjer je bilo treba upošt. 22. čl. zakona
ot#!! 0 odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
C . oc
Pravr|omočnih odločb
Ci zah,ev
"°^b,zaposlanih v izvršitev
%!•i0
izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
tO' izdanih začasnih odredb o prenosu
fc 'tnine v začasno uporabo upravičenca
lr| 'o zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o
skeim preoblikovanju podjetij

e

"a/ec

1. Za izvajanje zakona o denacionalizaciji je občina v proračunu namenila
SIT
2. Število vseh delavcev, ki delajo na področju denacionalizacije
Od tega:
2./a redno zaposlenih pri upravnem organu
2./b zunanji
3. Skupno število komisij, ustanovljenih pri upravnih organih,
ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo
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fcENDA
!®'c|onallzacl|a stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih
">1 Poslovnih prostorov In stavbnih zemljišč)
Ma7)
l®vi'° vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
'fivilo zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl.
druge verske skupnosti,..)
? o popolnih zahtev za denacionalizacijo
J zahtev, poslanih v dopolnitev
o nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
#J"'? primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
osti zahteval listine
svilo vloženih zahtev, kjer je kot zavezana stranka nave5t'°yenski odškodninski sklad
wHo vloženih zahtev, kjer upravni organ meni, da bo
>?na stranka Slovenski odškod. sklad
ntevana višina odškod. v obveznicah
ranjena višina odškod. v obveznicah
C?Vana viSina odškod- PO 73. čl. ZDEN
•^rlje 2a^,ev' k'er ie ''"o ,reba rešiti katerokoli predhodno
S 8)
'odb'l 0zah<ev' kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
državljanstvu upravičenca
Sa VSeh izdanih odločb o denacionalizaciji
!^®nih
zahtev
j Vfijenih zahtev
C?enih zahtev
Hi,.1'0 vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičenja čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk...)
Imenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
taljenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
t ^đenih
zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
t Odey*'o odločb izdanih na podlagi poravnave
6. '®9a upravičencem iz 14. čl. ZDEN
oh te o Vdanih delnih odločb
9a upravičencem iz 14. čl. ZDEN
^vi|o odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena
;

odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen za-

odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
itjvii" Pravnom°Čnih odločb
'■ ! °0 odločb, poslanih v izvršitev
zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN
^'"0 izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine
ra
' 6v?'''ouP°
bo upravičenca
zahtev
za izdajo začasne odredbe po zakonu
^.skem preoblikovanju podjetij
| o razpisanih ustnih obravnav
o opravljenih ustnih obravnav
!0 izdanih poročil iz 65. člena
"° zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku

II.
(Tabela 10)
1./1 Skupaj denacionaliziranih
stanovanj.
1.12 v izmeri
m2
Od tega:
1./a v last in posest
1 ./b z vzpostavitvijo lastninske pravice
1./C1 v obliki odškodnine
1./c2 v višini
SIT
2./1 Število denac. stanovanjskih hiš
2./2 v izmeri
m'
Od tega:
2./a v last in posest
2./b z vzpostavitvijo lastninske pravice
2./c1 v obliki odškodnine
2./C2 v višini
SIT
(Tabela 11)
3./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih
prostorov
3./2 v izmeri
m2
Od tega:
3a. v last in posest
3b. z vzpostavitvijo lastn. pravice
3c/1 v obliki odškodnine
3c/2 v višini
SIT
4. Skupaj denac. stavbnih zemljišč
m2
Od tega:
4a. vrnjenih po 31. členu
v m22
4b. vrnjenih po 32. členu
vm 2
4c./1 v obliki odškodnine za
m
4c./2 v višini
SIT
(Tabela 12)
5./1 Denac. stanovanj
upravič. iz 14. čl ZDEN
5./2 v izmeri
m2
Od tega:
5./a v last in posest
5./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
5./c1 v obliki odškodnine
5./C2 v višini
SIT
6./1 Štev. denac. stanov, hiš upravič. iz 14. čl. ZDEN .
6./2 v izmeri
m'
Od tega:
6./a v last in posest
6./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
6./c1 v obliki odškodnine
6./c2 v višini
SIT
(Tabela 13)
7./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih
prostorov upravič. iz2 14. čl. ZDEN
7./2 v izmeri
m
Od tega:
7./a v last in posest
7./b z vzpostavitvijo lastn. pravice
7./c1 v obliki odškodnine
7./C2 v višini
SIT
8. Denac. stavbnih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN
m2
Od tega:
8./a vrnjenih po 31. členu
v m22
8./b vrnjenih po 32. členu
vm2
8./c1 v obliki odškodnine za
m
8./C2 v višini
SIT
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LEGENDA
(denacionalizacija zasebnih gospodarskih podjetij in
kapitala)
I.
(Tabela 14)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1. a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl.
(cerkve, druge verske skupnosti,...)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6 a Število vloženih zahtev, kjer je kot zavezana stranka
naveden Slovenski odškodninski sklad
6 b Število vloženih zahtev, kjer upravni organ meni, da bo
zavezana stranka Slovenski odškod. sklad
6 c Zahtevana višina odškod. v obveznicah
6 d Ocenjena višina odškod. v obveznicah
6 e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje
(Tabela 15)
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstvu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji - Od tega:
9,/a zavrženih zahtev
9./b zavrnjenih zahtev
9./c ugodnih zahtev
9 a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk....)
Od tega:
9. a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9 a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9. a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN

11./1 Število izdanih delnih odločb
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
(Tabela 16)
đ
12. število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. C"
zakona
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. CM
kona
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
16. Število odločb poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. &
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu neprertii™
v začasno uporabo upravičenca
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zaW
o lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih ustnih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem pos'
II.
(Tabela 17)
1 ./1 Štev. podjetij vrnjenih v last (34. čl. zakona)
1.12 v vrednosti
2./1 Število odločb, kjer se je kapital vrnil z vzposta"'
lastninskega deleža (1. odst. 37. člena zakona)
te
2./2 v vrednosti
2./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
,j»
3./1 Štev. odločb, kjer se je kapital vrnil po določbi 38zakona
3./2 v vrednosti
3./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
(
4./1 Število odločb, kjer je bila upravičencu na podlagi P®
nave dana odškodnina v vrednostnih papirjih ali v densi,
4 /2 v višini
4./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
5. Število podjetij vrnjenih v last po 1. odst. 36. člena
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SKUPAJ
(Tabela 18)
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve,
druge verske skupnosti,...)
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo
3. Število zahtev, poslanih v dopolnitev
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni
dolžnosti zahteval listine
6a Število vloženih zahtev, kjer je kot zavezana stranka naveden Slovenski odškodninski sklad
6b Število vloženih zahtev, kjer upravni organ meni, da bo
zavezana stranka Slovenski odškod. sklad
6c Zahtevana višina odškod. v obveznicah
6d Ocenjena višina odškod. v obveznicah
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno
vprašanje
(Tabela 19)
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni
postopek o državljanstvu upravičenca
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji
Od tega:
9./a zavrženih zahtev
9./b zavrnjenih zahtev
9./C ugodenih zahtev

!
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravit
cem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk...)
Od tega:
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
9 a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN
10./1 Število odločb, izdanih na podlagi poravnave
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
11./1 Število izdanih delnih odločb
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN
(Tabela 20)
m
12. Število odločb, izdanih ob upoštevanju 25. in 26.Cl
zakona
t
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. fi'en
kona
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba
15. Število pravnomočnih odločb
16. Število odločb, poslanih v izvršitev
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl.ZJjj
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepreif|C
v začasno uporabo upravičenca
^
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po ^
o lastninskem preoblikovanju podjetij
20. Število razpisanih ustnih obravnav
21. Število opravljenih ustnih obravnav
22. Število izdanih poročil iz 65. člena
4
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem pos|w

v
*

PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI

OBDOBJE URESNIČEVANJA
VI.

primerjava
obdobij
VI/IV
Indeks

*h vloženih zahtev

9.413

12.616

16.021

V.
(I« obi.
upr. organi)
31.957

Popolnih zahtev

3.685

6.090

8.576

15.421

20.148

39

48

54

48

50

Vdanih odločb

496

1.531

2.771

7.496

8.859

320

'""isnlh zahtev

161

435

617

1.686

1.991

323

opK Njenih zahtev

27

43

144

358

562

390

301

1.006

2.000

5.452

6.306

315

12

17

23

22

13

25

32

49

44

497

1.783

6.338

12.270

14.051

222

4.370

10.536

18.839

39.558

40.910

217

13

26

79

304

1.805

642

'Kupno
j«f_ v

"'•totsk popolnih zahtev

# 0cl

® ®nlh zahtev

" Vdanih odločb na
""^žene zahteve
"^ih odločb na
zahteve

III.

IV.

39.947

249
235

1,ri,c 0

' nallziranlh

Zemljišč v ha
^vha
""^'h gospodarstev
in stanovanj

11

106

281

' *tavb, prostorov

27

124

238

570

882

371

zemljišč v m2

190.925

315.892

623.253

1.424.536

1.519.360

244

2

16

34

84

128

376

^

ta številke (IUII.IV.V. in VI.)
kujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila izdelana

C

119

TABELA 22

KMETIJSTVO

II.

III.

IV.

V.

20.927

1

it vseh vloženih zahtev

5.937

7.882

10.116

2.

it popolnih zahtev

2.685

4.154

5.747

3.

odstotek popolnih zahtev

45

53

57

4.

it izdanih odločb

314

976

1.749

5.

% izdanih odločb na vse
vložene zahteve

12

17

25

12

23

30

45

2.715

3.652

4.624

15.314

855

1.581

2.384

7.469

31

43

52

49

163

458

861

2.991

6

13

19

20

19

29

36

40

6.

% izdanih odločb na
popolne zahteve

5. pofoćHo
nI vsebovalo
podatkov po
poMfiMznlh
področjih,
temveč po
tromeeečjlh

VI.

11.667
56
5.293

STAN. PODROČJE
1.

it. vseh vloženih zahtev

2.

it. popolnih zahtev

3.

odstotek popolnih zahtev

4.

it. izdanih odločb

5.

% izdanih odločb na vse
vložene zahteve

6.

% izdanih odločb na
popolne zahteve

PODJETJA
1.

it. vseh vloženih zahtev

522

681

764

1.634

2.

it. popolnih zahtev

112

281

363

788

3.

odstotek popolnih zahtev

21

41

48

48

4.

it. izdanih odločb

12

56

79

231

5.

% izdanih odločb na vse
vložene zahteve

10

14

22

29

6.

*

% izdanih odločb na
popolne zahteve

11

20

Rimske številke (II.III.IV.V. in VI.)
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila izdelana
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