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UGOTOVITVENI

SKLEP

DRŽAVNEGA

ZDORA
♦ UGOTOVITVENI SKLEP
~
Državnega zbora ob obravnavi prenehanja mandata poslanca, ki v skladu s 14.
členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je
prevzel funkcijo v vladi
Državni zbor Republike Slovenije se je na 41. izredni seji, dne
7/2-196, na podlagi poročila Mandatno-imunitetne komisije o
prenehanju mandata poslancu, ki v skladu s 14. členom
zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto
poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi in na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije seznanil z naslednjim

UGOTOVITVENIM SKLEPOM
Gospodu dr. Radu Bohincu je z dne 7. 2. 1996 prenehala
_1 funkcija ministra za znanost in tehnologijo in v skladu s prvim
odstavkom 14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja
funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo poslanca gospod mag. Janez Kocijančič.

BtELEŽKE
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PREDLOG

ZAKONA

DOPOLNITVI
RESOLUCIJ
OZN,

KI

IN

ZAKONA

O

SRBIJO,

HERCEGOVINE

SVETA
ZOPER

REPUDLIKO
DOSNE

POD

ČRNO

IN

NADZOROM

SRBOV

IN

IZVAJANJU

UKREPE

ODMOČJA

BOSANSKIH

SPREMEMBI

VARNOSTNEGA

DOLOČAJO

REPURLIKO
GORO

O

SIL

(ZIRVS-D)

- EPA 1399 - HITRI POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 184. seji dne 15/2-1996
določila besedilo:

,

listi praktično vse banke iz ZRJ, je onemogočen plačilni
promet za dovoljene posle izvoza in uvoza.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOSTNEGA
SVETA OZN, KI DOLOČAJO UKREPE ZOPER REPUBLIKO
SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN OBMOČJA BOSNE
IN HERCEGOVINE POD NADZOROM SIL BOSANSKIH
SRBOV,

Da bi gospodarskim subjektom omogočili za sicer sproščen izvoz in uvoz blaga in storitev, tudi izvajanje plačil, ki
pa bodo nadzorovana tet na ta način tudi dostop slovenskim podjetjem na trg ZRJ, kar je v interesu slovenskega
gospodarstva, predlaga Vlada Republike Slovenije sprejem zakona po hitrem postopku.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

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:

Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo zakona o izvajanju
resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe
zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov,
je bil začasno sproščen izvoz in uvoz blaga in storitev iz
Republike Slovenije v ZRJ in obratno, prepovedane pa so
bile vse vrste finančnih transakcij s podjetji, bankami in
finančnimi organizacijami s sedežem v ZRJ, ki so na listi,
ki jo je določila Banka Slovenije. Ker pa so na omenjeni

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj,
- Jožef DROFENIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

I. UVOD

nov in pravnih oseb s sedežem v Srbiji, Črni gori in območjih
BIH pod nadzorom sil bosanskih Srbov, ki so v listi, ki jo
določi Banka Slovenije.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Banka Slovenije je to listo določila in sicer je prevzela ameriško listo OFAC (Office for Foreign Assets Control) dopolnjeno
s subjekti, ki jih je določil neodvisni arbiter - pravni strokovnjak. Kakorkoli oblikujemo to listo, morajo biti na njej večinoma vse banke iz Zvezne Republike Jugoslavije, ker so te
odkupovale terjatve po kreditih bivše SFRJ. Ne glede na to da
je po zgoraj navedenem zakonu začasno dovoljen izvoz in
uvoz blaga in storitev, razen finančnih storitev, pa je praktičen
plačilni promet za ta sicer dovoljen zunanjetrgovinski promet,
blokiran. Večina podjetij v ZRJ namreč mora izvrševati plačilni promet s tujino preko svojih pooblaščenih bank, ki pa so
in morajo ostati na listi. Na ta način so praktično mogoči le
kompenzacijski posli in plačila v tuji gotovini.

Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, ki jo je Državni
zbor sprejel decembra 1995, so se začasno prenehali uporabljati ukrepi prepovedi prometa blaga in storitev ter vzpostavljanja ekonomskih odnosov s pravnimi osebami in posamezniki v Republiki Srbiji in Republiki Črni gori. Istočasno so bile
prepovedane vse vrste finančnih transakcij s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom orga5
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94 in 72/
95) se v 17. d členu dodata novi drugi in tretji odstavek ki se
glasita:

S predlagano dopolnitvijo zakona, ki jo je vsebinsko pripravila
Banka Slovenije, bi se do neke mere omogočil plačilni promet
za dovoljen izvoz in uvoz blaga in storitev s subjekti iz ZRJ, in
sicer na ta način, da bi Banka Slovenije na podlagi posamičnih dovoljenj omogočila odpiranje nerezidentskih tolarskih in
deviznih računov pri slovenskih pooblaščenih bankah, preko
katerih bi se lahko opravljal plačilni promet za dovoljen zunanjetrgovinski promet s subjekti iz ZRJ, ki so na listi Banke
Slovenije.

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko osebe iz
prejšnjega odstavka na podlagi dovoljenja Banke Slovenije
odpirajo nerezidentske tolarske in devizne račune pri pooblaščenih bankah zaradi opravljanja plačilnega prometa s
tujino iz naslova plačila za izvoz in uvoz blaga in storitev,
razen finančnih storitev. Pooblaščene banke so dolžne poročati Banki Slovenije o vsakem prilivu ali odlivu s takšnega
računa.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagana dopolnitev zakona ne bo povzročila dodatne
obremenitve državnega proračuna.

Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli pobot
terjatev med podjetji, s sedežem v Zvezni Republiki Jugoslaviji in pravnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji pod
pogojem, da te terjatve izvirajo iz izvoza in uvoza oziroma
prodaje blaga in storitev, razen finančnih storitev.«

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

V zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki
določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno

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

OBRAZLOŽITEV
Z novim drugim odstavkom se predlaga pooblastilo Banki
Slovenije, da izdaja dovoljenja za odpiranje nerezidentskih
tolarskih in deviznih računov tudi bankam in drugim osebam,
ki so na listi, ki jo je določila Banka Slovenije. Pooblaščenim
bankam pa nalaga poročanje o vseh prilivih, in odlivih s teh
računov.

finančnih storitev. Ob pogojni in začasni sprostitvi trgovinskih
odnosov je namreč prihajalo do nejasnosti ali so takšni poboti
dovoljeni ali ne. Predlagatelj meni, da je potrebno posebej
proučiti vsak posamezen primer, glede na to, da imajo slovenska podjetja več terjatev kot je terjatev v obratni smeri.

Z navedenim bi se omogočil tudi deloma normalen plačilni
promet za izvoz in uvoz blaga in storitev, razen finančnih
storitev, ki je sedaj onemogočen, ker so praktično vse pooblaščene banke iz ZRJ na tej listi. Gotovinska plačila, ki so
sicer mogoča pa so iz več vidikov zelo problematična (varnost, preprečevanje pranja denarja) in se jih zato slovenska
podjetja skorajda ne poslužujejo, kompenzacijski posli pa so
praviloma dražji.

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE
17. d člen
Ne glede na določbe 17. b in 17. c člena tega zakona so
prepovedane vse vrste finančnih transakcij s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki
Črni gori in območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka
Slovenije.

Z novim tretjim odstakom se predlaga pooblastilo Banki Slovenije, da za posamezne primere dovoli pobot terjatev med
podjetji s sedežem v ZRJ in v Sloveniji. Pobotale bi se lahko
terjatve, ki izvirajo iz izvoza in uvoza blaga in storitev, razen
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PREDLOG

ZAKONA

DOPOLNITVAH
DAVKU

O

SPREMEMBAH

ZAKONA

O

IN

PROMETNEM

(ZPD-D)

- EPA 1379 - SKRAJŠANI POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. februarja 1996
določila besedilo:

Sprejetje navedenega zakona je nujno glede na prenehanje veljavnosti predpisov na področju uvoznih dajatev ter
glede na nujnost preprečitve nadaljnjih zlorab oziroma
utaj prometnega davka pri prometu alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROMETNEM DAVKU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku s predlogom, da ga čimprej uvrstite na
sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Repbulike Slovenije in na podlagi 176. in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku, ki
smo vam ga poslali z dopisom št. 421-01/93-1/40-8 dne 26/
1-1996.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

UVOD

32% od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencinskega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9
litra;

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

- 5% od drugih motornih vozil, ki se štejejo za opremo po 10.
členu zakona od rabljenih osebnih motornih vozil vseh vrst,
drugih motornih vozil in plovil, za katere je obvezna registracija.

I.
V Republiki Sloveniji je bila po uveljavitvi novega zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93), ki
ni več omejeval uvoza rabljenih motornih vozil, uvedena
obveznost plačila posebne uvozne takse.

Po zakonu o prometnem davku se davek od prometa proizvodov plačuje tudi od uvoza navedenih vozil, in sicer po enakih
stopnjah, kot so predpisane za domača vozila.

Tako je bilo z uredbo o plačilu posebne takse za uvoz rabljenih vozil v letu 1993 (Uradni list RS, št. 15/93) določeno, da se
pri uvozu rabljenih motornih vozil plača posebna uvozna
taksa v višini 15% od carinske osnove. Enak sistem je veljal v
letu 1994 kot tudi v letu 1995, pri čemer je bila sredi leta 1995 z
eno od sprememb veljavne uredbe povišana obveznost plačila takse s 15% na 25% od carinske osnove. Z uvedbo te
takse je bila izenačena skupna obremenitev uvoza novega ali
rabljenega motornega vozila zaradi razlike pri prometnem
davku.

V skladu s 15. členom je osnova za davek od prometa proizvodov prodajna cena, ki ne vsebuje davka od prometa proizvodov. Pri uvozu proizvodov je davčna osnova vrednost proizvoda, ugotovljena po carinskih predpisih, ki vključuje carino
in druge dajatve, ki se plačajo pri uvozu, kar je določeno v
prvem odstavku 16. člena zakona. Drugačna davčna osnova
pa je določena v šestem odstavku 16. člena zakona za uvoz
novih osebnih avtomobilov, kjer je določeno, da je to vrednost
osebnih avtomobilov, ugotovljena po carinskih predpisih, v
katero ni všteta carina in druge uvozne dajatve, ki se plačujejo
pri uvozu.

V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 In 71/
93), so predpisane naslednje stopnje prometnega davka:

Zaradi uveljavitve novega carinskega zakona (Uradni list RS,
št. 1/95 in 28/95), podzakonskih aktov (Uradni list RS, št. 56/
95) ter novega zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 75/
95) je na področju uvoza rabljenih motornih vozil prišlo do

- 20% od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 litra in dieselskega motorja do 1,9 litra;
7
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zmanjšanja skupne uvozne obremenitve rabljenih motornih
vozil za 25 odstotnih točk. Z uveljavitvijo nove carinske zakonodaje je prenehala veljati zakonska podlaga za uvedbo plačila posebne uvozne takse za rabljena vozila.
Tako je bil v letu 1995 uvoz rabljenih motornih vozil obremenjen z naslednjimi dajatvami;

in plovila, je zagotoviti dodatna finančna sredstva iz tega
naslova ter zmanjšati razlike glede obdavčevanja med novimi
in rabljenimi uvoženimi motornimi vozili ter s tem preprečiti
povečanje uvoza rabljenih motornih vozil. Zato se predlaga
povečanje stopnje prometnega davka od uvoza rabljenih
osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil za katere
je obvezna registracija.

- 25% carine za osebna motorna vozila (15% oz. 22% za
različna tovorna vozila, in 22% za avtobuse),
- 1% davščine za carinsko evidentiranje
- 1% davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega
blaga,
- 25% posebne uvozne takse ter
- 5% prometnega davka ne glede na vrsto motornega vozila

S predlaganimi spremembami zakona se tako spremenita
opombi k tarifnima številkama 1 in 4 ter doda nova opomba k
tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, ki je
sestavni del zakona o prometnem davku tako, da se od uvoza
rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil
za katere je obvezna registracija, obračunava in plačuje davek
po predpisanih davčnih stopnjah, in sicer:

Skupna obremenitev v letu 1995 je znašala torej 57% od
carinske osnove za osebna motorna vozila in 47% ali 54% za
različna tovorna motorna vozila in vozila za prevoz potnikov.

- 20% oz. 32% od osebnih avtomobilov
— 20% oz. 5% od drugih motornih vozil in plovil za katere je
obvezna registracija (5% le v primeru, ko jih rjabavljajo oz.
uvažajo pravne osebe oz. zasebniki kot opremo 2a opravljanje
svoje dejavnosti).

V letu 1996, pa je uvoz rabljenih motornih vozil obremenjen z
naslednjimi dajatvami:

Višje stopnje oziroma spremembe ne bodo veljale le za uvožena rabljena vozila oziroma plovila, za katera bo davčni
zavezanec dokazal, da je bila od njih plačana uvozna taksa v
skladu z uredbo o plačilu posebne takse za uvoženo blago v
letu 1995 (Uradni list RS, št. 8/94, 3/95, 8/95, 19/95, 32/95, 37/
95, 45/95, 52/95, 55/95 in 60/95).

- 27% carine za osebna motorna vozila (15%, 18%, 20% oz.
22% za različna tovorna motorna vozila in vozila za prevoz
potnikov) ter
- 5% prometni davek ne glede na vrsto motornega vozila, pri
čemer je davčna osnova v skladu s prvim odstavkom 16. člena
zakona o prometnem davku vrednost, ugotovljena po carinskih predpisih (torej carinska osnova z vsemi carinskimi dajatvami)

II.
Sprememba zakona glede davčnih zavezancev pri prometu
alkoholnih in brezalkoholnih pijač ima namen preprečiti zlorabe na področju obračunavanja prometnega davka od prodaje pijač, ki se v tem času kažejo preko razširjenih verig
preprodajalcev, ki niti v zadnji fazi ne obračunavajo in plačujejo prometnega davka.

Skupna obremenitev od uvoza rabljenih motornih vozil po 1/1
- 1996 znaša 33,3% od carinske osnove za osebna motorna
vozila oziroma 29,7% ali 28,1% za druga vozila, odvisno od
vrste tovornega motornega vozila oz. vozila za prevoz potnikov.
II.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je v skladu z
zakonom o prometnem davku načeloma pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki proda proizvod končnemu potrošniku.
Tudi pri prometu alkoholnih in brezalkoholnih pijač je določeno, da obračunava in plačuje davek od prometa proizvodov
pravna oseba zasebnik ali fizična oseba, ki proda pijače
končnemu potrošniku. Posebna ureditev, po kateri je davčni
zavezanec proizvajalec oziroma uvoznik, je določena le za
obračunavanje in plačevanje posebnega davka v skladu z
zakonom o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
(Uradni list RS, št. 71/93), s katerim so bile uvedene tako
imenovane trošarine na alkoholne pijače.
Na podlagi inšpekcijskih pregledov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje pri določenih davčnih zavezancih, ki opravljajo promet alkoholnih in
brezalkoholnih pijač v letu 1993 in 1994 so bile ugotovljene
velike nepravilnosti in s tem povezane utaje prometnega
davka.
Ugotovljeno je bilo zlasti, da trgovska podjetja nezakonito
opravljajo prodajo za gotovino ter, da se prodaja vrši preko
verige preprodajalcev, ki opravljajo fiktivno tranzitno prodajo,
da bi se izognili plačilu prometnega davka. Zadnji prodajalci v
verigi ne razpolagajo s predpisano dokumentacijo, ki bi dokazovala prodajo oziroma nakup blaga, zato običajno Izstavljajo
lažne račune izmišljenim kupcem (zasebnim trgovcem) brez
zaračunanega prometnega davka.

Glede na to, da se bo davek plačeval v prvi fazi prometa, to je v
fazi proizvodnje oziroma uvoza, davčna osnova ne bo vključevala dodanih vrednosti v trgovini na debelo oziroma na
drobno (t. im. marža ne bo obdavčena), je potrebno povečati
stopnje davka od alkoholnih in brezalkoholnih pijač, zato
Vlada predlaga povečanje predpisanih stopenj za 30%.
3. FINANČNE POSLEDICE
I.
Ocenjujemo, da je bilo v letu 1995 uvoženih skupno 12.500
rabljenih motornih vozil v skupni vrednosti 9,5 mlrd tolarjev
(carinska osnova). Davčna osnova za obračun prometnega
davka je znašala okoli 14,6 mlrd tolarjev. Na podlagi teh
podatkov je bilo po 5% stopnji prometnega davka obračunanih 730 mio prometnega davka.
Z dvigom stopnje prometnega davka s 5% na 20% oz. 32%, se
bo finančni priliv povečal za okoli 2,8 mlrd tolarjev.
II.
Vlada ocenjuje, da s spremembo zakona glede davčnih zavezancev pri prometu alkoholnih oziroma brezalkoholnih pijač
ter posledično s povečanimi stopnjami prometnega davka od
teh pijač, ne bo prišlo do zmanjšanja priliva prometnega
davka iz tega naslova, to pa še zlasti iz razloga enostavnejšega kontroliranja teh davčnih zavezancev.

Takšno stanje ni mogoče nadalje dopuščati, zato Vlada predlaga spremembo zakona v tem smislu, da se določi, da so
zavezanci za obračun in plačilo davka od prometa alkoholnih
in brezalkoholnih pijač proizvajalci oziroma uvozniki teh
pijač.

BESEDILO ČLENOV:

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

1. člen

I.
Temeljni namen sprememb in dopolnitev zakona o prometnem davku, ki se nanaša na rabljena uvožena motorna vozila
poročevalec, št. 7

V 6. členu zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92
in 71/93) se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se
glasi:
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»1) prodaja proizvodov pravni osebi ali zasebniku, registriranima za opravljanje trgovske dejavnosti oziroma prometa z
blagom, ki te proizvode kupujeta za nadaljnjo prodajo, razen
prodaje naslednjih proizvodov:

vod in naravnih vin iz tarifne številke 2, sadnih sokov in sadnih
napitkov iz tarifne številke 3 ter alkoholnih pijač in vinskega
destilata iz tarifne številke 7 tarife davka od prometa proizvodov;«

- brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1 tarife davka
od prometa proizvodov;

6. člen
V 41. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta besedilo:
»neposredno s končnimi potrošniki«. Črta se drugi stavek.

- mineralnih vod in naravnih vin iz tarifne številke 2 tarife
davka od prometa proizvodov;

7. člen

- sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3 tarife
davka od prometa proizvodov;

V tarifni številki 1 tarife davka od prometa proizvodov, se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

- tobačnih izdelkov iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov in

»Ne glede na prejšnji odstavek, se od piva in brezalkoholnih
pijač, razen naravnih sadnih sokov in sadnih napitkov, plačuje
davek od prometa proizvodov po stopnji, povečani za 30%.«

- alkoholnih pijač in vinskega destilata iz tarifne številke
7tarife davka od prometa proizvodov.«

1. točka opombe se spremeni tako, da se glasi:

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

»1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi osebni
avtomobili z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8
litra in dieselskega motorja do 1,9 litra ter druga motorna
vozila in plovila, za katera je potrebna registracija.

»5) uvoz proizvodov za prodajo, reprodukcijo ali predelavo,
razen uvoza:
- brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1 tarife davka
od prometa proizvodov;

Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od uvoženih rabljenih osebnih avtomobilov ter drugih uvoženih rabljenih motornih vozil in plovil iz prejšnjega odstavka.

- mineralnih vod in naravnih vin iz tarifne številke 2 tarife
davka od prometa proizvodov;
- sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3 tarife
davka od prometa proizvodov;

Osebni avtomobili so avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo
skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in ki so
izdelani po veljavnih standardih.«

- tobačnih izdelkov iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov in

8. člen
V tarifni številki 2 tarife davka od prometa proizvodov, se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

- alkoholnih pijač in vinskega destilata iz tarifne številke 7
tarife davka od prometa proizvodov.«

»Ne glede na prejšnji odstavek, se od mineralnih vod in
naravnih vin, plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji, povečani za 30%.«

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo v oklepaju
spremeni tako, da se glasi:

9. člen

»(z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca, če pa je kupec
kmet, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka 6.
člena, pa z nakazilom na žiro račun prodajalca)«

V tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

3. člen

»Ne glede na prejšnji odstavek, se od naravnih sadnih sokov
in sadnih napitkov, plačuje davek od prometa proizvodov po
stopnji, povečani za 30%.«

V 13. členu se v prvem odstavku na koncu doda stavek, ki se
glasi:

Doda se nova 1. točka opomb, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji stavek je zavezanec za davek od prometa proizvodov proizvajalec oziroma uvoznik proizvodov, če
je tako določeno s tem zakonom.«

»1) Med proizvode iz 3. točke te tarifne številke, ne spadajo
rabljeni uvoženi osebni avtomobili, druga rabljena uvožena
motorna vozila in rabljena uvožena plovila.«

4. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

Dosedanje točke 1 do 9 opomb postanejo točke 2 do 10.
10. člen

»Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri prometu
brezalkoholnih pijač in piva, mineralnih vod in naravnih vin,
sadnih sokov in sadnih napitkov ter alkoholnih pijač in vinskega destilata, proizvajalec oziroma uvoznik navedenih proizvodov.«

V tarifni števiki 4 tarife davka od prometa proizvodov se v 1.
točki za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi uvoženi
rabljeni osebni avtomobili z delovno prostornino bencinskega
motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9 litra.«

Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi
odstavek.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen

11. člen

V 26. členu se v drugem odstavku v 3. točki namesto podpičja
postavi vejica in doda naslednje besedilo:

V tarifni številki 7 tarife davka od prometa proizvodov se
stopnja »80%« nadomesti s stopnjo »104%«.

»brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1, mineralnih
9
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zakonu. Razliko v davku morajo vplačati na predpisan račun v
roku iz prejšnjega odstavka.

12. člen

13. člen

Pravne osebe in zasebniki, ki imajo na zalogi proizvode, za
katere se s tem zakonom določa, da so zavezanci za obračun
in plačilo davka od prometa proizvodov proizvajalci oziroma
uvozniki, morajo na dan uveljavitve tega zakona popisati vse
proizvode v zalogi in oblikovati nove prodajne cene z vračunanim prometnim davkom po tem zakonu. Vračunani davek
morajo vplačati na predpisan račun v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona.

Drugi odstavek 1. točke opombe k tarifni številki 1 in drugi
odstavek 1. točke opomb k tarifni številki 4 tarife davka od
prometa proizvodov se ne nanašata na uvožene rabljene
osebne avtomobile, druga rabljena uvožena motorna vozila i"
rabljena uvožena plovila, če davčni zavezanec dokaže, da je
bila od teh vozil oziroma plovil, plačana uvozna taksa v skladu
z uredbo o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu
1995 (Uradni list RS, št. 8/94, 3/95,8/95,19/95, 32/95, 37/95, 451
95, 52/95, 55/95 in 60/95).

Pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo gostinsko dejavnost
in imajo na zalogi pijače, za katere se s tem zakonom določa,
da so zavezanci za obračun in plačilo davka od prometa
proizvodov proizvajalci oziroma uvozniki, morajo na dan uveljavitve tega zakona popisati vse pijače na zalogi, izvzeti
davek od prometa proizvodov, plačan pri nabavi, oblikovati
nove nabavne cene z vračunanim prometnim davkom po tem

14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.

obračunanim prometnim davkom po znižani stopnji le, če bi
kupec nakazal kupnino s svojega žiro računa na žiro račul
prodajalca. Izjema od tega načela je predvidena le pri nakupu
reprodukcijskega materiala, ki ga nabavljajo kmetje, ki lahki
po določbi 2. točke 6. člena kupujejo ta material ob izpolnje
vanju predpisanih pogojev brez plačila prometnega davka.

Zaradi nove carinske zakonodaje in izvedbenih predpisov, je
prenehala veljati zakonska podlaga za uvedbo plačila
posebne uvozne takse za rabljena vozila zato so se skupne
uvozne obremenitve rabljenih motornih vozil s 1/1 - 1996
znižale za 25 odstotnih točk. Namen sprememb in dopolnitev
zakona je tudi zagotovitev nadaljnjega priliva proračunskih
sredstev iz naslova prihodkov od uvoza rabljenih motornih
vozil, in sicer z izenačitvijo stopenj prometnega davka od
rabljenih uvoženih motornih vozil s stopnjami, ki so določene
za promet novih motornih vozil.

Z dopolnitvijo 13., 14. in 26. člena se določa, da je zavezanec
za davek od prometa alkoholnih in brezalkoholnih pijač proil
vajalec oziroma uvoznik teh pijač.
S spremembami tarifne številke 1 tarife davka od prometi
proizvodov se poleg sprememb za uvožena rabljena vozila /"
plovila predlaga zaradi spremembe davčnega zavezanca in s
tem zmanjšanja davčne osnove od prometa brezalkoholnih
pijač ter piva, povišanje splošne stopnje, ki je določena »'
višini 20%, in sicer za 30%.

S predlaganimi spremembami zakona se spremenita opombi
k tarifnima številkama 1 in 4 ter doda nova opomba k tarifni
številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni
del zakona o prometnem davku tako, da se od uvoza rabljenih
osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil za katere
je obvezna registracija, obračunava in plačuje davek po predpisanih davčnih stopnjah, in sicer:

S spremembo tarifne številke 2 se zaradi zmanjšanja davčni
osnove zaradi spremembe davčnega zavezanca predlagl
povišanje stopnje, določene v tej tarifni številki (10%) za 30%-

- 20% oz. 32% od osebnih avtomobilov

V tarifnih številkah 3 in 7 se iz enakih razlogov predlagl
povišanje stopnje od sadnih sokov in sadnih napitkov (5%) i"
drugih alkoholnih pijač (veljavna stopnja 80%) za 30%.

- 20% oz. 5% od drugih motornih vozil in plovil za katere je
obvezna registracija (5% le v primeru, ko jih nabavljajo oz.
uvažajo pravne osebe oz. zasebniki kot opremo za opravljanje
svoje dejavnosti). Višje stopnje ne bodo veljale le za uvožena
rabljena vozila oziroma plovila, za katera bo davčni zavezanec
dokazal, da je bila od njih plačana uvozna taksa v skladu z
uredbo o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
(Uradni list RS, št. 8/94, 3/95, 8/95, 19/95, 32/95, 37/95, 45/95,
52/95, 55/95 in 60/95).

V 12. členu je določen obvezen popis proizvodov ter vplačilo
razlike v davku v roku 30 dni.
BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:

II.

6. člen

Zakon o prometnem davku opredeljuje, da je zavezanec za
davek od prometa proizvodov pravna oseba, zasebnik ali
fizična oseba, ki proda proizvod končnemu potrošniku. S
predlaganimi spremembami zakona, bo zavezanec za obračun in plačilo davka od prometa proizvodov proizvajalec
oziroma uvoznik alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, se
ne šteje:
1) prodaja proizvodov, razen prodaje tobačnih izdelkov,
pravni osebi ali zasebniku, registriranemu za opravljanje
trgovske dejavnosti oziroma prometa z blagom, ki te proiz*
vode kupuje za nadaljnjo prodajo;

Zato je s spremembo 6. člena določeno, da se šteje za promet
proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, kjer je
potrebno obračunati davek od prometa proizvodov, prodaja
alkoholnih in brezalkoholnih pijač za nadaljnjo prodajo, kot
tudi uvoz navedenih pijač.

2) prodaja proizvodov - reprodukcijskega materiala pravni
osebi ali zasebniku, registriranima za opravljanje proizvodne
dejavnosti ter kmetu za opravljanje kmetijske dejavnosti; s
kmetom po tem odstavku je mišljena fizična oseba, ki opravlja
kmetijsko dejavnost in je zavezanec za davek od dohodka i i
kmetijstva, katerega katastrski dohodek kmetijskih in gozdniH
zeljišč presega 2000 tolarjev. Znesek iz prejšnjega stavka se
valorizira s količnikom, ugotovljenim z valorizacijo ali novim

S spremembo 2. točke 7. člena bo mogoč nakup proizvodov
za nadaljnjo prodajo in nakup reprodukcijskega materiala
brez obračunanega prometnega davka ter nakup opreme z
poročevalec, št. 7
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iozračunom katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih
zemljišč za Republiko Slovenijo;

in drugih poslovnih enot, ki se za te proizvode obremenjujejo
po cenah, v katerih je vračunan davek od prometa proizvodov,
oziroma od katerih je davek obračunan po znižani stopnji;
davčni zavezanec tako organiziran promet prijavi davčnemu
organu pred pričetkom prodaje na navedeni način.

3) prodaja proizvodov pravni osebi ali zasebniku, ki se
ukvarja z remontom, popravilom in servisiranjem proizvodov
za vgraditev v proizvode, ki se popravljajo in servisirajo;

Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo zasebniki pri
uvozu proizvodov, ki ga po zunanjetrgovinskih predpisih
opravijo sami oziroma preko komisionarja, uveljavljati davčno
olajšavo po 2. ali 3. točki prvega odstavka 6. člena tega
zakona ali po 10. členu tega zakona, če predložijo carinarnici
poleg izjave iz 3. točke prvega odstavka tega člena dokazilo o
nakazilu plačila v tujino.

4) prodaja rabljenih stvari neposredno med fizičnimi osebami
ter neposredna prodaja kmetijskih proizvodov med fizičnimi
osebami na sejmih in tržnicah, razen prodaje, brezplačne
odtujitve ali zamenjave rabljenih osebnih avtomobilov, drugih
motornih vozil in plovil, za katere je obvezna registracija;
5) uvoz proizvodov, razen tobačnih izdelkov, za prodajo,
reprodukcijo ali predelavo.

13. člen

Za proizvodno dejavnost se šteje tudi opravljanje te dejavnosti v proizvodnih obratih in proizvodnih delovnih enotah,
predvidenih v statutu ali drugem aktu neproizvodnih pravnih
oseb oziroma dovoljenju za opravljanje dejavnosti pri zasebnikih ter opravljanje dejavnosti v laboratorijih, poskusnih
delavnicah ali obratih za zboljševanje proizvodnje, ki so pri
fakultetah, znanstveno-raziskovalnih ali raziskovalno-razvojnih inštitutih ali zavodih, pod pogojem, da vodijo evidenco o
nabavi in porabi reprodukcijskega materiala in proizvodov.

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pravna oseba,
zasebnik ali fizična oseba, ki proda proizvod končnemu potrošniku.

7. člen

14. člen

Proizvajalna pravna oseba ali zasebnik - proizvajalec, trgovska pravna oseba, registrirana za promet na debelo, in pravna
oseba, registrirana za uvoz, smejo prodajati proizvode iz 1. do
3. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona kupcem iz 6.
člena tega zakona in proizvode, za katere je določena znižana
davčna stopnja, pod naslednjimi pogoji:
»
1) da se proizvodi prodajajo s skladišča ali drugih prodajnih
mest, ki se za te proizvode obremenijo po prodajni ceni, v
katero ni vračunan davek od prometa proizvodov, ali tranzitno
(promet na debelo);

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki uvozi proizvod za lastno
potrošnjo ali rabo, imetnik konsignacijskega skladišča in
pravna oseba (oziroma zasebnik, ki prodaja proizvode v svojem imenu in za račun komitentov (komisijska prodaja).

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko zavezanec
za davek od prometa določenega proizvoda pravna oseba,
zasebnik ali fizična oseba, ki kupi proizvod, če je z zakonom
tako določeno.

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri prometu
tobačnih izdelkov proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih
izdelkov. Pri spremembi davčnih stopnenj, zneska davka ali
davčne osnove je zavezanec za davek od prometa tobačnih
izdelkov tudi pravna oseba oziroma zasebnik, ki opravlja
trgovsko ali gostinsko dejavnost, ki je po tem zakonu končni
potrošnik tobačnih izdejkov.

2) da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice
kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina proizvodov oziroma materiala, ob obvezni izdaji računa in ob brezgotovinskem plačilu (z žiro računa oziroma nakazilom kupca na
žiro račun prodajalca);

Zavezanec za davek od prometa informativnega in zabavnega
tiska je založniška organizacija oziroma založniško podjetje
(založnik) oziroma uvoznik, če je prodajna cena odtisnjena na
vsakem izvodu.

3) da kupec pred prevzemom proizvodov oziroma pred izdajo
računa da prodajalcu pisno izjavo, da bo kupljene proizvode
uporabljal izključno za namene iz 1., 2. ali 3. točke prvega
odstavka 6. člena tega zakona oziroma za namene, za katere
jih lahko nabavlja po znižani davčni stopnji; pisna izjava mora
vsebovati tudi predmet poslovanja, zasebnikova pa še številko
in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ime
organa, ki ga je izdal; izjava kmeta mora vsebovati naziv
davčnega organa, pri katerem se vodi kot zavezanec za davek
od dohodka iz kmetijstva;

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba ali zasebnik, ki je kako drugače opravil promet proizvodov (jemanje lastnik proizvodov za lastno rabo, brezplačna
odtujitev ali zamenjava proizvodov, primanjkljaj proizvodov in
odpis proizvodov, ki presega odpis, določen v aktu pravne
osebe oziroma opis, ki ga je določilo strokovno združenje).
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki vzame za lastno rabo ali
brezplačno odtuji proizvod, za katerega je obvezna registracija in ki ga je izdala sama ali za njen račun kdo drug.

4) da prodajalec na račun o prodaji proizvodov vpiše klavzulo, da so bili proizvodi prodani brez obračunanega davka
od prometa proizvodov oziroma po znižani davčni stopnji na
podlagi pisne izjave kupca;

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, zasebnik ali kmet, ki proizvode, kupljene ob davčni
oprostitvi ali po znižani davčni stopnji, uporabi za namene, za
katere ni predvidena davčna oprostitev ali znižana davčna
stopnja.

5) da prodajalec hrani od kupca prejeto izjavo in kopijo
računa o prodanih proizvodih kot knjigovodsko dokumentacijo.

Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba ali zasebnik, ki neposredno od fizične osebe kupi
proizvod, razen za promet iz 9. člena tega zakona. Prometni
davek se odtegne pri plačilu računa.

Pisno izjavo iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko da kupec na
naročilnici ali kot posebno prilogo k njej, preden je opravljen
promet. Če se med letom po eni pogodbi sukcesivno dobavljajo proizvodi, lahko da kupec v prvi naročilnici ali pogodbi
pisno izjavo, pri poznejših dobavah pa se prodajalec na
računu o prodaji proizvodov sklicuje na številko in datum te
pogodbe oziroma naročilnice, v kateri je dana taka pisna
izjava.

26. člen
Obveznost obračuna prometnega davka nastane za davčnega
zavezanca takrat, ko je opravljen promet proizvodov oziroma
ko je opravljena storitev.

Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena, se
smejo pod pogoji iz tega člena prodajati proizvodi iz 1. do 3.
točke prvega odstavka 6. člena tega zakona tudi iz prodajaln

šteje se, da je promet proizvodov opravljen oziroma da je
storitev opravljena takrat:
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1) ko je izdan račun o prodaji proizvodov oziroma o opravljeni storitvi;

Tar. št. 1

2) ko je proizvod izročen, če je izročen pred izdajo računa ali
brez izdaje računa (prodaja za gotovino) oziroma takrat, ko je
storitev opravljena, če je opravljena brez izdaje računa;

Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo,
razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah
te tarife ali je zanje s tem zakonom določena davčna oprostitev, se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 20%.

3) ko nastane obveznost plačila carina in uvoznih dajatev za
proizvode, ki se uvažajo, razen pri uvozu tobačnih izdelkov;

Opombe:

4) ko se proizvod vzame za lastno končno potrošnjo ali uporabo;

1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi osebni
avtomobili z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8
litra in dieselskega motorja do 1,9 litra.

5) ko so proizvodi izročeni, če so brezplačno odtujeni;

Pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem
za uporabo neosvinčenega bencina se do 1.7.1994 davčna
stopnja zmanjša za 20%.

6) ko se ugotovi primanjkljaj ali opravi odpis proizvodov
(kalo, razsip, razbitje in okvara), ki presega odpis, določen v
aktu pravne osebe oziroma odpis, ki ga je določilo strokovno
združenje;

Osebni avtomobili so avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo
skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in so
izdelani po standardu JUS M. NO. 010 - 111.2.2.3.1.1.

7) ko se proizvodi dobavijo (izročijo) prodajalni, ki opravlja
promet proizvodov na drobno in se zanje obremeni po prodajni ceni, v katero je vračunan davek od prometa proizvodov;

2) Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od alkohola
(etanola) za proizvodnjo alkoholnih pijač.

8) ko je informativni in zabavni tisk natisnjen oziroma
uvožen.

Tar. št. 2
Po stopnji 10% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:

Prometni davek obračunava ter obračunani in plačani davek
evidentira davčni zavezanec v knjigovodskih in drugih listinah
(kalkulacijah, računih ipd.) ter v svojem knjigovodstvu, po
predpisanih davčnih stopnjah od davčne osnove.

1) od materiala za graditev, vzdrževanje in popravilo gradbenih objektov ter instalacijski material za te objekte;

Davek od prometa proizvodov pri uvozu proizvodov za lastno
končno potrošnjo obračunava carinarnica skupaj z obračunano carino in drugimi uvoznimi dajatvami.

2) od stavbnega pohištva in vseh vrst lesenih plošč (vezane
plo&če, lesonitne plošče, panelne plošče, iverne plošče in
oplemenitene lesene plošče);

Davek od prometa uvoženih tobačnih izdelkov obračunava in
plačuje uvoznik-prodajalec tobačnih izdelkov končnim potrošnikom.

3) od bojlerjev, kadi, umivalnikov, pomivalnih korit, WC školjk
in izplakovalnih kotličkov, pip in kopalnih baterij;
4) od peči za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne
vode na tekoče ali plinasto gorivo;

Davek od prometa proizvodov, za katere je obvezna registracija, pravne osebe, zasebniki ali fizične osebe pa jih izdelajo
same ali jih za njihov račun izdela kdb drug, obračunava
davčni organ v kraju sedeža pravne osebe in v kraju stalnega
prebivališča zasebnika oziroma fizične osebe.

5) od lesa in gozdnih lesnih sortimentov, razen drv;
6) od detergentov brez fosfatov;

Davek od prometa rabljenih motornih vozil ali plovil, za katera
je obvezna registracija, če gre za prodajalca-fizično osebo,
obračunava davčni organ v kraju stalnega prebivališča prodajalca.

7) od mineralnih vod;
8) od naravnih vin,
9) od premoga;

41. člen

10) od žlahtnih kovin v kovani in nepredelani obliki;

Fizične osebe - proizvajalci vina in žganja so dolžni davč' nemu organu v sedmih dneh po poteku vsakega meseca
napovedati promet vseh količin vina in žganja, ki je bil opravljen v predhodnem mesecu neposredno s končnimi potrošniki, ter obračunati in plačati davek od prometa proizvodov. V
napovedi so dolžni izkazati tudi prodajo vina in žganja pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo trgovinsko, gostinsko ali slaščičarsko dejavnost, kadar so ti sami davčni zavezanci za davek od prometa proizvodov. Davek iz tega
odstavka se obračuna na podlagi podatkov iz kletne in skladiščne evidence, predpisane s pravilnikom o načinu vodenja
evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

11) od obutve in oblačil, razen deških in dekliških oblačil in
obutve iz 11. točke tarifne številke 3 tarife davka od prometa
proizvodov.
(
Določba 9. točke te tarifne številke se uporablja do 31.12.1992
Tar. št. 3
Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:
1) od opreme iz 10. člena zakona;

Fizične osebe, ki opravljajo promet lesa in gozdnih lesnih
sortimentov ter izdelkov iz njih, ali promet drugih proizvodov
(oglje, gramoz, apno ipd.), so dolžne davčnemu organu v
sedmih dneh po poteku vsakega meseca napovedati promet
vseh količin, ki je bil opravljen v predhodnem mesecu neposredno s končnimi potrošniki ter obračunati in plačati davek
od prometa proizvodov. V napovedi so dolžne izkazati tudi
prodajo lesa in gozdnih sortimentov ter drugih proizvodov
pravnim osebam in zasebnikom, kadar so ti sami davčni
zavezanci za davek od prometa proizvodov.
poročevalec, št. 7

Ob izpolnitvi pogojev iz 7. člena se lahko kot oprema kupujejo
tudi: specialna sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za
bolnike, specialna vozila, prirejena za organiziran prevoz
invalidov, specialna gasilska vozila, pogrebna motorna vozila,
specialna vozila za policijo in patruljno službo z vgrajenimi
napravami, specialna vozila za potrebe oboroženih in zaščitnih sil in kombinirana vozila. Specialna vozila po tem
odstavku niso osebni avtomobili, prilagojeni za usposabljanje
voznikov (dvojne komande, odstranjeni sedeži idr.), osebni
avtomobili za pomoč na cestah, osebna ptt vozila ipd.
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2) od oborožitve, vojaške opreme in opreme organov za
notranje zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za
usposabljanje za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje
nalog organov za notranje zadeve; od naprav, sredstev in
opreme enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in
obveščanje in splošne reševalne službe; od naprav in opreme
za protipožarno zaščito; naprav in sredstev za osebno in
vzajemno zaščito, ki jih morajo na podlagi zakona o obrambi
in zaščiti kupiti upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb in
občine; od naprav in opreme za proivodnjo oborožitve, vojaške opreme ter rezervnih sredstev, namenjenih izključno za
uporabo v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za obrambo
in zaščito, ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi
organi, zavodi oboroženih sil, podjetja in druge organizacije
državljanov za izvajanje nalog po zakonu o obrambi in zaščiti;
od vojaških uniform, uniform policije in carinskih uniform, ter
oznak in pribora za te uniforme, ki se kupujejo na način in pod
pogoji iz 7. člena zakona;

gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa
proizvodov po tej tarifni številki ter številko, datum in mnenje
pristojnega upravnega organa.
12) od šolskih potrebščin;
13) od nosilcev besede, slike in zvoka, ki so znanstvenega,
umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in informativnega
značaja;
Mnenje o tem, da gre za proizvdde iz te točke daje pristojni
republiški upravni organ.
Preden da založnik oziroma uvoznik proizvode iz te točke v
promet, mora na njih natisniti oziroma odtisniti klavzulo, da
gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa
proizvodov po tej tarifni številki ter številko in datum mnenja
pristojnega organa.

3) od prometa rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil inplovil, za katere je obvezna registracija;

14) od kopij eksponatov, ki jih prodajajo muzeji in galerije, ki
se štejejo zamuzeje po zakonu o naravni in kulturni dediščini;

4) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev, toplotnih črpalk
in drugihtoplotnih naprav, ki so konstruirani za neposredno in
posredno uporabo sončne energije; od fluorescenčnih žarnic; od termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in
regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto; od
naprav za pridobivanje električne energij^ iz vetra;

15) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin, ki jih
kupujejo prijavne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje
kulturno - umetniških dejavnosti, pod pogoji in na način iz 7.
člena tega zakona;
16) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva,
arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti ter
unikatov, del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, za katera se avtorjem plača avtorski honorar in ki jih
prodajajo avtorji; davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od
del iz prejšnjega stavka, ki imajo certifikat ustreznega umetniškega združenja;

5) od kmetijske mehanizacije, naprav in druge opreme, kmetijskegaorodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestnih delov za to opremo in naprave, ki jih določi republiški
upravni organ za finance v soglasju z republiškim upravnim
organom za kmetijstvo;
6) od novih motornih vozil, ki jih največ enkrat v treh letih
kupijoinvalidske organizacije izključno za prevoz invalidov
neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s
proizvodno ali trgovsko dejavnostjo ali jih same neposredno
uvozijo.

17) od izdelkov domače in umetne obrti;
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni
republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim
organom za finance.
^

V prometno dovoljenje tako kupljenega motornega vozila se
vpiše podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz
invalidov.

18) od računalnikov in druge računalniške opreme in žepnih
kalkulatorjev;
19) od zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, razen zdravil iz
18. člena tega zakona, ki jih določi republiški upravni organ
za finance v soglasju z republiškim upravnim organom ža
zdravstvo;

Če invalidska organizacija proda motorno vozilo, ga brezplačno ali kako drugače odtuji ali ga da v rabo komu drugemu
pred potekom triletnega roka od nakupa, se zaračuna davek v
višini, ki je enaka razliki med stopnjo davka od prometa
proizvodov, ki velja za tovrstne proizvode in stopnjo davka po
tej tarifni številki, ki je veljala ob nakupu avtomobila, in obresti
iz 46. člena tega zakona od dneva nakupa do dneva plačila
davka. Če je bilo motorno vozilo poškodovano ža več kot 70%
tržne vrednosti vozila na dan nesreče, se sme poškodovano
vozilo prodati, ne da bi se plačal prometni davek.

20) od ortopedskih priprav in pripomočkov, razen priprav in
pripomočkov iz 18. člena tega zakona;
21) od pogrebne opreme;
22) od drv, zemeljskega plina in mestnega plina;
23) od vode, tople vode, vodne pare in ledu;

7) od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in krmljenje živali, razen proizvodov, ki so navedeni v drugih tarifnih
številkah te tarife;

24) od organskih in mineralnih gnojil in sredstev za varstvo
rastlin;

8) od soli (NaCI) za hrano;

25) od industrijskih in drugih odpadkov (krpe in drugi tekstilni
odpadki, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir, karton, lepenka);

9) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva;
10) od steklene embalaže in od embalaže, izdelane iz naravi
prijaznejših polimerov za prehrambne izdelke;

26) od alkohola (etanola) za konserviranje preparatov in za
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo parfumerijskih in kozmetičnih proizvodov in od denaturiranega alkohola za gorivo;

11) od deških in dekliških oblačil do vštete številke 14, od
deške obutve dovštete številke 38 in dekliške obutve do vštete
številke 36, superg do vštete številke 36; plenic in drugega
perila za dojenčke; od otroških vozičkov; od otroških igrač, ki
nosijo oznako dobra igrača; od otroških varnostnih sedežev;

27) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na
potokih in rečicah, ki jih kupujejo fizične osebe na podlagi
pisnega potrdila občinskega organa za gospodarstvo;
28) od prometa novih osebnih avtomobilov, ki jih največ
enkrat v petih letih kupijo osebe, ki imajo v družini tri in več
otrok, ki še niso mogli pridobiti vozniškega dovoljenja; Nakup
po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega mnenja Centra za
socialno delo. Pravico do nakupa imajo osebe, ki v skupnem

Mnenje o tem, da gre za igrače, ki nosijo znak »dobra igrača«
daje pristojni republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim organom za finance. Preden da proizvajalec
ali prodajalec te proizvode v promet, mora na njih označiti, da
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gospodinjstvu vzdržujejo tri ali več otrok, od katerih nobeden
ni starejši kot 18 let. V prometno dovoljenje se vpiše podatek,
da je vozilo kupljeno po tej točki. Če lastnik avtomobila proda
osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji in
ga da v rabo komu drugemu pred potekom petletnega roka od
dneva nakupa, se plača razlika med davkom od prometa
novega osebnega avtomobila po znižani stopnji in davkom po
polni davčni stopnji s pripadajočimi obrestmi iz 46. člena tega
zakona.

5) Šolske potrebščine iz 12. točke te tarifne številke so:
navadni svinčniki, vodene barvice, peresa, nalivna peresa,
držala, radirke, šolski pisalni in risalni kompleti, pastelni
svinčniki in kompletni pribor za likovno vzgojo, šolski merilni
kompleti za rezredni in predmetni pouk tehnične vzgoje in
geometrije, kompletni pribor za pouk prometne vzgoje
(»stopko«, kresnička, odsevni obeski), tehnična računala, šolske torbe in nahrbtniki, tehniške črke in številke, posebni
svinčniki za likovno vzgojo, oljnati pasteli in pasteli v prahu,
šolski čopiči, črnila in tuši, piastelin, tempere, oljne barve,
flumastri, šolski zvezki, vadnice, notni zvezki, risalni listi in
bloki za likovno vzgojo.

29) od gradbenih termoizoiacijskih materialov, izdelanih iz
mineralnihmaterialov, steklene volne, plutovine, sintetičnih
materialov in bitumena ter hidroizolacijskih materialov, izdelanih na bazi bitumena;

6) Od prometa drugih grafičnih proizvodov, razen proizvodov
iz 13. točke te tarifne številke, se davek od prometa proizvodov plačuje po stopnji iz tarifne številke 1 te tarife (koledarji,
telefonski imeniki, vozni redi, prospekti, letaki, plakati, ceniki,
katalogi, razglednice, tiskovine, čekovne in hranilne knjižice,
potni listi, vstopnice, embalaža, lepilni in drugi trakovi in
podobni proizvodi).

30) od mlinov in kosmičarjev za mletje žita.
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni
republiški upravni organ v sodelovanju z republiškim upravnim organom za finance.
Opombe:

7) Izvirna umetniška dela iz 16. točke te tarifne številke so dela
s področja slikarstva, kiparstva, arhitekture in grafike in druga
dela upodabljajočih umetnosti ter dela vseh panog uporabne
umetnosti in industrijskega oblikovanja, ki imajo certifikat
ustreznega umetniškega združenja. Umetniško združenje je
dolžno voditi evidence o izdanih certifikatih.
t
8) Pogrebna oprema iz 21. točke te tarifne številke so naslednji proizvodi: krsta ter vložek za pogreb in prevoz (lesena,
pločevinasta, plastična idr.); pogrebni simboli (križ, piramida
idr.); žara in zabojček za pogreb in prevoz (kartonska, lesena,
kovinska, plastična, betonska idr.); mrtvaški prt, pregrinjalo,
vložek za krsto, blazina in oblazinjenje za pogrebno krsto ter
copati za mrliča; pogrebne vreče (plastične, iz blaga idr.);
pogrebni venci in pogrebni aranžmaji iz umetnega in naravnega cvetja in zelenja, trakovi in žalni trakovi ter pogrebne in
žalne sveče.

1) Proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi iz 7. točke te
tarifne številke so nepredelana in predelana živila ter začimbe
in vse druge snovi, ki se dodajajo tem živilom, da se konservirajo, da se jim popravi videz, okus ali vonj, da se pobarvajo, da
se obogati njihova sestava ali da se doseže kakšna druga
lastnost.
Med te proizvode spadajo med drugim tudi sadni izdelki,
izdelki iz škroba in moke, slaščičarski in drugi pekovski
izdelki, škrob, namenjen za hrano ljudi, jedilna želatina,
esenca za pripravo sladic in drugi podobni izdelki; čokolada,
kakav in drugi proizvodi, ki vsebujejo kakav ter sladkorni
izdelki.
Med te proizvode ne spadajo tisti izdelki, ki imajo visok
kariogeni indeks. Mnenje o tem daje pristojni republiški
upravni organ za zdravstvo.
2) Sol (NaCI) za hrano iz 8. točke te tarifne številke je sol,
namenjena za hrano ljudi in denaturirana sol za krmljenje
živali.

9) Drva iz 22. točke te tarifne številke so les na štoru in razne
vrste materiala, dobljenega pri redčenju in čiščenju gozdov
ter žagarski in drugi odpadki tehničnega lesa, za katere je
ugotovljeno, da so uporabni le za kurjenje.

3) Osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva iz 9. točke te tarifne
številke so:

Tar. št. 4
Po stopnji 32% se plačuje davek od prometa naslednjih porizvodov:

- vse vrste surovega in sušenega žita, drugih rastlin (industrijskih, krmnih, vrtnih, začimbnih in zdravilnih) ter rastlinski
čaji, slama, koruznica, trsje, ličje, trava ipd.;

1) od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencinskega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9
litra.

- cvetje, grozdje, sadje, gobe in drugi kmetijski in gozdni
plodovi; - seme, sadike, cepljenke in drug sadilni material ter
prst;

Pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem
za uporabo neosvinčenega bencina se do 1.7.1994 davčna
stopnja zmanjša za 20%.

- vse vrste živine, perutnine in druge domače živali in divjadi
ter izdelki iz njih (surova in nepredelana koža, volna, perje,
dlaka, parklji, rogovi, kopita ipd.) in njihovi proizvodi: jajca,
med in vosek in sviloprejke;

2) od okrasnih in drugih izdelkov vseh vrst ali oblik, izdelanih
iz več kot 2% zlata in drugih plemenitih kovin (platina idr.), oz.
izdelkov, izdelanih iz več kot 50% srebra;

- morske in sladkovodne ribe, raki, školjke, dvoživke, mehkužci, ikre, idr.

3) od dragih okrasnih kamnov in naravnih biserov ter izdelkov
vseh vrst in oblik, izdelanih z dragimi okrasnimi kamni in
biseri;

4) Deška ali dekliška oblačila iz 11. točke te tarifne številke so
vse vrste oblačil in perila za otroke iz tekstila, usnja ali
drugega materiala ali v kombinaciji raznih materialov, razen iz
usnja plazilcev in naravnega krzna iz tarifne številke 4 te
tarife.

4) od parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov;
5) od ročno vozlanih preprog z več kot 120.000 vozlov na
kvadratni meter

Perilo za otroke iz 11. točke te tarifne številke niso robčki,
naglavne rute, prevleke za otroške vozičke in otroške košare,
posteljno perilo ipd.

6) od usnja plazilcev (kač, kuščarjev, krokodilov idr.) in vseh
izdelkov, izdelanih iz tega usnja, ter naravnega krzna in izdelkov iz tega krzna (obleka, obutev in drugi izdelki), katerih
delež v vrednosti proizvoda znaša več kot 50%, razen kože in
krzna domačih živali in izdelkov iz te kože in krzna, od katerih
se plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te
tarife;

Deška ali dekliška obutev iz 11. točke te tarifne številke je
obutev do navedenih velikosti ne glede na to, iz kakšnega
materiala je, razen obutve iz usnja plazilcev in naravnega
krzna iz tarifne>številke 4 te tarife.
poročevalec, št. 7
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7) od pornografije.

Od otroških pud(ov in krem, otroškega olja in mleka se
plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te
tarife.

Opombe:
1) Osebni avtomobili iz te tarifne številke so osebni avtomobili, določeni pod opombo 1) tarifne številke 1 tarife davka od
prometa proizvodov.

5) Naravno krzno iz 6. točke te tarifne številke je krzno:
angorskega zajca, bobra, >vidre, tjulnja, divje mačke, krta,
veverice, polha, leoparda, jaguarja, panterja, hijene, šakala,
severnega jelena, kune, nutrije, malih ameriških medvedov,
afriških ovc, kenguruja, oposuma, pižmovke, hrčka, opice,
lisice, astrahan, perzijanec, činčila, hermelinovo, skunkovo in
risovo krzno, soboljevina, vombat, in balabaj krzno in krzno
divjadi (divjega zajca, volka, jazbeca idr.).

2) Okrasni in drugi izdelki iz zlata in drugih plemenitih kovin iz
2. točke te tarifne številke so: vsi izdelki, izdelani v celoti ali
delno iz zlata in drugih plemenitih kovin oz. kombinirano iz
teh in drugih različnih materialov (kovin, lesa, plastičnih
materialov, morske pene, jantarja, stekla idr.), pod pogojem,
da vsebujejo taki izdelki več kot 2% zlata ali drugih plemenitih
kovin oz. več kot 50% srebra.

Naravne kože in krzno domačih živali, od katerih se plačuje
davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te tarife, so
kože s krznom ali dlako domačih živali (kuncev, koz, ovac in
drugih domačih živali), razen proizvodov iz 9. točke tarifne
številke 3 tarife davka od prometa proizvodov.

3) Dragi okrasni kamni iz 3. točke te tarifne številke so:
diamant, korund s svojimi različicami (rubin, safir, smaragd,
ametist, akvamarin, hrizonit, hiacint, orientalski topaz), spinel
(rubin - spinel, balos - spinel, spinel - safir in črni spinel),
beril, akvamarin, zlati beril (morganit) in hrizoberil.

Tar. št. 7
Po stopnji 80% se plačuje davek od prometa naravnega žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih pijač (desertnih vin, žganih pijač) ter vinskega destilata.

Naravni biser je naravni biser, ki nastane v bisernih ostrigah
ali školjkah po naravni poti.

Opomba:

4) Parfumerijski in kozmetični izdelki iz 4. točke te tarifne
številke so: parfumi in kolonjske vode; kreme, maske, mleko
in losioni za nego kože; šminke za ustnice, ličila, puder; laki
za nohte; paste za nohte in preparati za poliranje nohtov;
odstranjevalci lakov za nohte; olja, vode in mazila za lase;
preparati za onduliranje, barvanje in beljenje las; utrjevalci in
drugi preparati za lase; kreme in svinčniki za veke in trepalnice.

Pri prodaji vinskega destilata končnim potrošnikom, razen pri
prodaji vinskega destilata pod pogoji in na način iz 7. člena
tega zakona kot reprodukcijskega materiala, se plačuje davek
od prometa proizvodov po stopnji iz te tarifne številke. Ce so
vinskemu destilatu, ne glede na delež alkohola, dodani sladkor ali kakšne druge sestavine, spada tudi taka alkoholna
pijača med alkoholne pijače iz te tarifne številke.

BELEŽKE

a
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PREDLOG

ZAKONA

DOPOLNITVAH

O

SPREMEMBAH

ZAKONA

O

DOHODNINI

(ZDOH-D)
- EPA 1398 - SKRAJŠANI POSTOPEK
Poslanec Janez Kopač Je dne 29. junija 1995 predložil v
obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (prva obravnava) - EPA 1172, ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-B) - skrajšani postopek (EPA 1390), ki ga je predložil v obravnavo poslanec dr.
Franc Zagožen. Ker zakonodajni postopek o predlogu
zakona, ki ga je vložil poslanec Janez Kopač, ie ni končan,
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil poslanec dr. Franc Zagožen.

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagam, da predlog zakona Državni
zbor obravnava in sprejme po skrajšanem postopku ter
na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona, saj
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve.

dr. Franc Zagožen, poslanec
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list št. 40/93 in 80/94)
vlagam podpisani poslanec

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora RS Vam sporočam, da bom kot predlagatelj
sodeloval pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora.

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
dohodnini
in ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 3.
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

dr. Franc Zagožen, l.r.

mnenju za takšen način obdavčitve ni nobenega razloga predlagam spremembo zakona, s katero bo odpravljena omenjena
razlika.

I. Uvod
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA

CILJI IN NAČELA ZAKONA

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.
decembra 1993 sprejel Zakon o dohodnini, v januarju 1995 pa
je bil v Uradnem listu RS objavljen redakcijski popravek tega
zakona.

Z zakonom želimo zagotoviti, da bodo Slovenci, ki živijo v
Italiji oz. Avstriji in imajo zemljišče znotraj naših meja, obdavčeni enako kot Slovenci, ki živimo tukaj.

V tem in preteklem letu pa so Slovenci, ki živijo v Italiji večkrat
predlagali pristojnim ministrstvom, naj spremenijo omenjeni
zakon, saj so po sedaj veljavni zakonodaji obdavčeni drugače,
kot Slovenci, ki imajo tukaj stalno prebivališče. Ker po mojem

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini temelji na načelu pravičnosti.
17
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OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV

Stopnje iz kmetijstva so:

Finančne posledice predlagane spremembe zakona so zanemarljive, saj gre predvsem za simbolno gesto do slovenskih
dvolastnikov, ki so državljani sosednjih držav.

- 0% od osnove, ki znaša 30% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
- 8% od osnove, ki presega 30% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva
po stopnji 17%.

II. Besedilo členov

Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za kmete dvolastnike.
1. člen

2. člen

V zakonu o dohodnini ( Uradni list RS, št.71/93 in 2/94) se 27.
člen spremeni tako, da se glasi:

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

OBRAZLOŽITEV

✓

Zamejski Slovenci, ki so obmejni kmetje in dvoiastniki, kar
pomeni, da imajo posamezne pravice na ozemlju Republike
Slovenije, se upravičeno čutijo diskriminirane od naše države,
ker jih doslej veljavni zakon o dohodnini obravnava drugače
kot slovenske državljane. Takih dvolastnikov sicer ni veliko,
tako, da sprememba tega člena ne more imeti nikakršnih
bistvenih posledic za proračun, z njo pa ustrežemo iskreni
želji naših zamejcev v Avstriji in Italiji.

Besedilo člena, ki se spreminja:
27. člen
Stopje davka iz kmetijstva so:
- 0% od osnove, ki znaša do 30% poprečne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
- 8% od osnove, ki presega 30% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva
po stopnji 17%.

Na slovensko hrvaški meji, kolikor nam je znano teh problemov ni, predvsem zato, ker poteka meja po katastrskih občinah in dvolastništva tako rekoč ni ali pa je izjemno malo.

»

i
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PREDLOG

ZAKONA

DOPOLNITVAH
TAKSAH

O

SPREMEMBAH

ZAKONA

O

SODNIH

(ZST-G)

- EPA 332 - TRETJA OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 184. seji dne 15/2-1996
določila besedilo:

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 njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
28/11-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu
za pravosodje,
- Darja TRČEK-JANEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah - tretja obravnava.
1. člen

Slovenije in druge humanitarne organizacije ter tuja država in
tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če
velja vzajemnost.«.

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,10/79,36/
83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 1. členu
besede »rednimi sodišči v Republiki Sloveniji« nadomestijo z
besedami »sodišči v Republiki Sloveniji«.

V drugem odstavku se besede »Republiški sekretariat za
pravosodje in upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo,
pristojno za pravosodje«.

2. člen

5. člen

V 10. točki 2. člena se pred besedama »taksna tarifa« dodata
besedi »zakon ali«.

28. člen se spremeni tako, da se glasi:

V tretjem odstavku 7. člena se besede »Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »Vlada Republike Slovenije«, beseda »rednih« pa se črta.

»Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tujini,
pa ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodišče
po končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko znaša
neplačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zavezancu, da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot
90 dni od prejema odločbe, plača dolžno takso.

V petem odstavku tega člena se besede »uprava za družbene
prihodke« nadomestijo z besedami »območna izpostava
Republiške uprave za javne prihodke«, beseda »tretji« v oklepaju pa se nadomesti z besedo »drugi«.

Kazenska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vrednosti
neplačane takse.

3. člen

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklepa.

4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.

»Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi,
lokalne samoupravne skupnosti, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Rdeči križ

Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje
sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in
19
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uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.«.

razdelitvi se plača taksa 10.000 točk, za pritožbo zoper druge
odločbe pa taksa 1.000 točk.«.

6. člen

Pojasnilo k tarifni števiki 19 se spremeni tako, da se glasi:

V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede »oziroma v 28.«.

»Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za
predlog za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača,
če predlog vloži dolžnik.«.«

Drugi odstavek se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, sedanji četrti
odstavek pa tretji odstavek.

V prvi točki prvega odstavka tarifne številke 20 se podpičje
nadomesti z vejico in doda besedilo: »vendar največ v tolarski
vrednosti 20.000 točk;«, v drugi točki pa se črta pika in doda
besedilo: »vendar največ v tolarski vrednosti 50.000 točk.«.

V prvem in drugem odstavku se besđde »uprava za družbene
prihodke občine« nadomestijo z besedami »območna izpostava Republiške uprave za javne prihodke, na območju
katere ima taksni zavezanec stalno prebivališče« v ustreznem
sklonu.

V prvem odstavku tarifne številke 21 se številka »150« nadomesti s številko »1.000«.
Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi:

7. člen

»(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa 15.000 točk.

V prvem odstavku 30. člena se beseda »tretji« nadomesti z
besedo »drugi«.
Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se
plača taksa 7.000 točk.

»(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v
petnajstih dneh od vročitve sklepa.

(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa
3.000 točk.

(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.

(4) Za vpis statusnih sprememb in sprememb pravnoorganizacijske oblike subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk.

(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni
ali razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo
potrdilo o plačilu takse.«.

(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za vpis
spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list taksa
500 točk.

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 3.000
točk.

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
V petem in šestem odstavku se besede »Služba družbenega
knjigovodstva« v ustreznem sklonu nadomestijo z besedami
»Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje« v ustreznem sklonu.

(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, plačajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.«.
Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi:

8. člen

»(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica
takse iz tarifne številke 21.

V prvem, drugem in tretjem odstavku 35. člena se besede »za
finance pristojnemu upravnemu organu občine« nadomestijo
z besedami »območni izpostavi Republiške uprave za javne
prihodke«.

(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk.
(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo v
register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico
takse iz petega odstavka tarifne številke 22.

9. člen
V 37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za
pravosodje«, v 38. členu pa besede »Republiški sekretariat za
finance« z besedami »ministrstvo, pristojno za finance«.

(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa se plača taksa 500
točk.
(5) Za vpis prenehanja dela subjekta vpisa se plača taksa
1.000 točk.«.

10. člen

V tarifni številki 26 se v tretjem odstavku črtajo besede »za
zahtevo za izreden preiskus pravnomočne sodbe in«.

V taksni tarifi se v tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek,
ki se glasi:

Prvi, drugi in tretji odstavek tarifne številke 19 nadomestijo z
novimi prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:

V prvem odstavku tarifne številke 27 se številka »75« nadomesti s številko »300«, v tretjem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »200«, v petem odstavku se številka »100«
nadomesti s številko »400«. Doda se nov šesti odstavek, ki se
glasi:

»(1) Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo,
kadar se ta ne uvede po uradni dolžnosti, se plača taksa 5.000
točk.

»(6)Za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno
odločbo, izdano v računsko upravnem sporu, se plača taksa
3200 točk, ne glede na četrti odstavek te tarifne številke.«

(2) Za prijavo terjatev se plača taksa v višini 5% tolarske
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk.

V prvem odstavku tarifne številke 28 se številka »200« nadomesti s številko »800«, v tretjem odstavku se številka »50«
nadomesti s številko »200«, v četrtem odstavku se številka
»50« nadomesti s številko »400«, v petem odstavku se številka
»50« nadomesti s številko »200«.

»(6) Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih
papirjev se plača taksa v vrednosti 10.000 točk.«.«

(3) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata o glavni
poročevalec, št. 7
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V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka »50« nadomesti s številko »75«, v drugem odstavku pa številka »100« s
številko »200«.

ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa
po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.

11. člen

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi
odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne
doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.

Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se
plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.

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

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje,

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 36. seji dne 28. 11. 1995 opravil drugo
obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah ter naložil Vladi Republike Slovenije,
da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.

tretjo obravnavo upoštevala vse amandmaje, sprejete v drugi
obravnavi. Tako sta dodana nova 1. člen in 8. člen, črtan pa je
3. člen. V 10. členu, v katerem se določajo takse v taksni tarifi,
so v skladu s sprejetim amandmajem prevrednotene takse za
posamezne vloge oziroma odločbe.

Vlada Republike Slovenije je v besedilu predloga zakona za

Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti,
deseti in enajsti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti,
sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V 10. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se
glasita:

Obrazložitev:

»V taksni tarifi se v tarifni številki 1 doda nov peti odstavek, ki
se glasi:

Taksna tarifa, ki je sestavni del zakona o sodnih taksah v
četrtem odstavku tarifne številke 1 in petem odstavku tarifne
številke 2, določa, da se taksa v postopku v gospodarskih
sporih za vloge oziroma odločbe, navedene v teh dveh številkah, poveča za 100%. To povečanje taks je bilo uvedeno tudi z
namenom, da se z ustrezno politiko določanja sodnih taks
vpliva na potencialne stranke glede njihovih odločitev za
uvedbo sodnih postopkov. S tem naj bi se prispevalo k razbremenitvi gospodarskega sodstva, kjer je pripad zadev naraščal
na pravdnem in na izvršilnem področju. Zaradi nepreciznega
besedila obravnavanih določb pa se je v sodni praksi izoblikovalo različno tolmačenje; nekatera sodišča določbi razlagajo
tako, da se takse povečujejo le v pravdnem postopku, kadar
sodišče odloča po posebnih pravilih postopka v gospodarskih
sporih, po stališču drugih sodišč pa velja povečanje tudi v
izvršilnem postopku, kadar sodišče odloča o dovolitvi izvršbe
na podlagi verodostojne listine in bi šele po ugovoru zoper
sklep o izvršbi nadaljevalo postopek po pravilih postopka v
gospodarskih sporih. Z navedenim amandmajem se precizno
. določa, da se taksa povečuje v obeh vrstah postopkov, kar je
podlaga za oblikovanje enotne sodne prakse.

»V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi
verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati
po pravilih postopka v gospodarskih sporih, se za vloge iz
drugega in tretjega odstavka te tarifne številke plača taksa,
določena v teh odstavkih, povečana za 100%«.
V tarifni številki 2 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za
prisilno izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na
podlagi verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo
postopati po pravilih postopka v gospodarskih sporih, se za
odločbe iz tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke
plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%.«
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PREDLOG
LIPICA

ZAKONA

O

KOBILARNI

(ZKL)

- EPA 1213 - TRETJA OBRAVNAVA

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 njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 185. seji dne 22. februarja
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KOBILARNI LIPICA,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
20/2-1996 in v skladu s 194. členom poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, s predlogom, da ga Državni
zbor Republike Slovenije obravnava na prvi prihodnji seji.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo;
- dr. Janez DULAR, minister za kulturo;
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano; - Matjaž JARC, samostojni svetovalec v Ministrstvu za
kulturo.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o Kobilarni Lipica
- tretja obravnava.

Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje zavarovanega območja Kobilarne
Lipica na podlagi meja iz tega člena in po uradni dolžnosti
predlaga zaznambo zavarovanega območja Kobilarne Lipica
v zemljiški knjigi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Območje Kobilarne Lipica, ki obsega celotno zavarovano
območje Kobilarne Lipica s kultivirano kraško krajino, čredo
konj lipicanske pasme ter stavbno in umetnostno dediščino,
se s tem zakonom razglasi za kulturni spomenik izjemnega
pomena za Republiko Slovenijo.

3. član
Območje kultivirane kraške krajine Kobilarne Lipica, ki je kot
del spomeniške celote pod posebnim varstvom, obsega: oblikovane pašne in travniške površine z zaščitnimi ograjami,
hrastove gaje in drevorede.

II. ZAVAROVANO OBMOČJE KOBILARNE LIPICA
2. člen

4. člen

Zavarovano območje Kobilarne Lipica je v katastrski občini
Bazovica in zajema vse parcele znotraj naslednjih meja: od
južnih vrat poteka meja po jugovzhodnem robu parcele št.
1908/1 proti vzhodu, kjer prečka lokalno cesto Lipica—Škibini, se tukaj obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu
parcele št. 1899/16 do severnih vrat, kjer prečka lokalno cesto
Lipica-Sežana in se usmeri po severnem robu parcel št. 1879
in 1880 proti zahodu, kjer se obrne proti jugu in poteka po
zahodnem in južnem robu parcele št. 1899/10 do južnih vrat,
kjer se konča v začetni točki.

Čreda konj lipicancev je kot avtohtona pasma, označena z
žigom in matično številko, izjemnega pomena in je del spomeniške celote, ki je pod posebnim režimom in varstvom.

Zavarovano območje Kobilarne Lipica je vrisano na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki se hrani kot
izvirnik pri ministrstvih, pristojnih za kulturo, varstvo narave
in kmetijstvo.

- šest originalnih linij žrebcev, in sicer: Pluto, Conversano,
Napolitano, Favory, Maestoso in Siglavy, in sicer najmanj po
štiri plemenske žrebce vsake linije, to je najmanj 24 plemenskih žrebcev;

Zaščiteni plemenski in kobilarniški žig je velika črka »L« na
levem licu konja ter trimestna matična številka na levem
sedlišču.
Plemensko jedro črede konj lipicancev z zaščitenim plemenskim in kobilarniškim žigom sestavljajo:
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- šestnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia, Spadiglia,
Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa,
Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin, Mercurio,
Theodorosta in Rebeca, in sicer najmanj po tri plemenske
kobile vsakega rodu, to je najmanj 48 plemenskih kobil;

8. graditi objekte, namenjene vojaški ali policijski uporabi, ali
uporabljati v miru območje za vojaške dejavnosti;
9. obremenjevati zrak čez dovoljeno mejo;
10. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to
določenih in ustrezno urejenih krajev;
11. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke
onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge nevarne snovi;
12. čezmerno gnojiti površine;
13. kuriti na prostem ali v bližini gozda, razen na urejenih
kuriščih;
14. v gozdu uporabljati odprti ogenj;
15. prevažati nevarne snovi čez zavarovano območje kulturnega spomenika;
16. zunaj cest, dovoznih poti in urejenih parkirišč uporabljati
motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih vozil (policija,
gasilci, reševalci, zdravniki, veterinarji, državni tožilec, preiskovalni sodnik, pripadniki civilne zaščite) ter kmetijskih in
gozdarskih strojev;
17. spreminjati kmetijske kulture in vegetacijske združbe na
kmetijskih zemljiščih ali v gozdu z vnašanjem prosto rastočih
neavtohtonih rastlinskih vrst;
18. vnašati osebke prosto živečih neavtohtonih živalskih vrst;
19. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlinske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne in opravilno
sposobne osebe;
20. uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih
zemljišč, na obdelovalnih zemljiščih pa tako, da so konji
ogroženi;
21. ubijati ali loviti prostoživeče živali, razen nezavarovanih
lovnih vrst divjadi, ter jih prenašati, zastrupljati, zadrževati v
ujetništvu ali vznemirjati;
22. nabirati gobe in nabirati prosto rastoče rastline ali njihove
dele v komercialne namene;
23. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih oznak
za potrebe kulturnega spomenika in za prireditve;
24. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne
prikolice zunaj za to določenih prostorov.

- naraščaj do 4. leta starosti.
5. član
Najpomembnejši grajeni deli spomeniške celote s kulturnimi
lastnostmi, ki so po tem zakonu posebej varovani, so: graščinski kompleks z Velbanco in cerkvijo (parcelne št. 1699/28,
1899/41, 1899/42, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/85, 1899/86
in 1899/87), hlevski kompleks s silosi in prostori za dresuro
(parcelne št. 1899/37, 1899/38, 1899/73, 1899/91, 1899/92,
1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/101, 1899/106, 1899/114) in
hotel Klub (pare. št. 1917). Vse parcele ležijo v katastrski
občini Bazovica.
6. člen
V spomeniško celoto spadajo tudi zbirka likovnih del Avgusta
Černigoja, značilna postavitev v galeriji in parkovna plastika
- forma viva - iz kraškega kamna, ki so posebej varovane.
III. VARSTVENI REŽIMI
7. člen
V zavarovanem območju Kobilarne Lipica niso dovoljeni
posegi v prostor, ki so v nasprotju z varovanjem celotnega
območja kulturnega spomenika in njegovih delov iz 3., 4., 5. in
6. člena tega zakona.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) v
enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme prostorski izvedbeni načrt za zavarovano območje Kobilarne Lipica.

Postavljanje naprav, potrebnih za spremljanje naravnih pojavov in stanja na območju kulturnega spomenika, se ne šteje
za prepovedano ravnanje po prvem odstavku tega člena.

Dovoljenje za poseg v prostor na zavarovanem območju Kobilarne Lipica izda minister, pristojen za posege v prostor, po
predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, in po predhodnem mnenju občine Sežana.

Za neokrnjeno obliko dela kulturnega spomenika se pri čredi
konj lipicancev štejejo: plemensko jedro črede iz tretjega
odstavka 4. člena tega zakona ter konji v šoli jahanja in
turistična čreda v številu, ki ga vsako leto v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, določi svet Kobilarne Lipica
po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.

8. člen
Posegi v kulturni spomenik so dopustni samo na podlagi
predhodno izdelanega programa varstva in razvoja celotnega
zavarovanega območja ter njegovih posameznih delov.

Za neokrnjeno obliko spomeniške celote, kultivirane kraške
krajine, najpomembnejših grajenih delov in likovnih del po
tem zakonu velja tisto avtentično stanje, ki po strokovno
utemeljenem mnenju pristojnega upravnega organa omogoča njeno pričevalno namembnost.

Vlada vsaka štiri leta določi program varstva in razvoja iz
prejšnjega odstavka za obdobje štirih let.
9. člen

IV. JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA

Na celotnem območju kulturnega spomenika je razen izjem,
ki so namenjene varstvu, ohranjanju in razvoju kulturnega
spomenika, določenih v prostorskem izvedbenem načrtu iz 7.
člena tega zakona in v programu varstva in razvoja iz 8. člena
tega zakona, prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, ki
pomeni ogrožanje, okrnitev, poslabšanje ali drugačen negativni vpliv na kulturni spomenik kot celoto oziroma njegov
posamezni del, zlasti pa je prepovedano:
1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela zunaj
območja objektov, razen vzdrževanja infrastrukturnih objektov;
2. odlagati material na površine, ki niso za to posebej določene;
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kultivirane
kraške krajine ali spreminjajo namembnost zemljišča;
4. spreminjanje obsega in kakovosti kultivirane kraške krajine, posegati v vrtače z namenom izkoriščanja;
5. rušiti obodno kamnito ograjo oziroma odnašati njeno gradivo;
6. gibanje obiskovalcev zunaj za to določenih površin;
7. raziskovati ali izkoriščati rudnine (mineralne surovine);
poročevalec, št. 7

10. člen
Zavarovano območje po tem zakonu z vsemi nepremičninami
in premičninami ter pravicami intelektualne lastnine v zavarovanem območju, ki so v lasti Republike Slovenije, upravlja
javni zavod Kobilarna Lipica.
Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91) uredi vprašanja glede javnega
zavoda Kobilarna Lipica, ki niso urejena s tem zakonom.
Ustanovitelj Kobilarne Lipica je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada.
Kobilarna Lipica izvaja naslednje dejavnosti kot javno službo:
- reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje,
selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj;
- spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih
pravnih in fizičnih oseb ter strokovno svetovanje rejcem lipi24

cancev, članov združenja rejcev lipicancev in sodelovanje z
njimi;
- organiziranje kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju;
- varstvo kulturne dediščine.

V. NADZOR
13. člen
Izvajanje določb iz III. poglavja tega zakona nadzirajo pristojni
inšpektorji vsak v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, določenih v zakonu ali drugem predpisu.

Med morebitno stavko morajo delavci Kobilarne Lipica zagotoviti za spomeniško celoto in vse njene dele izvajanje vseh
dejavnosti javne službe ter celovito oskrbo konj.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Organi Kobilarne Lipica so: svet, direktor, strokovni svet in
strokovni vodja.

14. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če na
zavarovanem območju Kobilarne Lipica ravna v nasprotju s
prepovedmi iz 9. člena tega zakona.

11. člen
Nepremičnega premoženja z zavarovanega območja se ne
sme odtujiti ali zastaviti.
Kobilarna Lipica lahko nepremično premoženje, ki ni namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, da v najem ali v
uporabo samo s soglasjem Vlade. V tem primeru Vlada določi
tudi pogoje za najem oziroma uporabo in tudi dejavnosti, za
katere se sme to premoženje uporabljati, pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti
na zavarovanem območju.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če na zavarovanem območju Kobilarne Lipica stori katero od dejanj iz prvega odstavka 14.
člena tega zakona.

Premično premoženje lahko Kobilarna Lipica proda ali drugače odtuji s soglasjem Vlade.
Vsaka pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjimi odstavki, je
nična.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen

12. člen

Z uveljavitvijo tega zakona

Finančna sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva
Kobilarna Lipica:
- s prihodkom od prodaje blaga in storitev v skladu s tem
zakonom in statutom;
- s prihodkom od najemnin za objekte in odškodnin tretjih
oseb za opravljanje dejavnosti v zavarovanem območju;
- iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za
katere je z zakonom oziroma sprejetim finančnim načrtom
določeno, da se financirajo iz tega proračuna;
- z dotacijami, darili in iz drugih virov.

1. Republika Slovenija prevzame ustanoviteljske pravice nad
Konjerejsko turističnim centrom Lipica, p. o., Lipica 5, Sežana
(v nadaljnjem besedilu: KTC Lipica), ki nadaljuje z delom kot
javni zavod z imenom Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, ki je
pravna naslednica KTC Lipica in uskladi svojo registracijo v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, svojo organiziranost
pa v šestih mesecih po'uveljavitvi tega zakona;

Sredstva iz 3. alinee prejšnjega odstavka se izločijo in vodijo
kot posebna postavka pri Ministrstvu za finance.

2. postanejo last Republike Slovenije pravice intelektualne
lastnine KTC Lipica in celotno premično in nepremično premoženje na območju iz 2. člena tega zakona, ki je ob uveljavitvi tega zakona v:

Kobilarna Lipica pridobiva sredstva iz 3. alinee prvega
odstavka tega člena na podlagi sprejetega letnega programa
dela in razvoja ter finančnega načrta, v katerem so zajeta tudi
sredstva presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklega leta.

- družbeni lasti, razen premoženja, ki ga upravlja in s katerim
razpolaga Casino Portorož;
- lasti občine Sežana;
- lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj.

Će niso zagotovljeni drugi viri sredstev, Republika Slovenija iz
proračuna zagotavlja izvedbo naslednjega najmanjšega
obsega varstva Kobilarne Lipica:
- čredo lipicancev najmanj v obsegu iz tretjega odstavka 9.
člena tega zakona;
- oskrbo in nego (hrana, voda, prostori za bivanje, izpust,
šolanje, paša, gibanje, čiščenje in podkovanje lipicancev,
čiščenje hlevov in drugih prostorov za lipicance);
- zdravstveno varstvo lipicancev;
- preizkus delovne sposobnosti lipicancev;
- šolanje lipicancev;
- usposabljanje nujno potrebnih jahačev;
- predstavitvene dejavnosti in javna predstavitev lipicancev
in Kobilarne Lipica v nujnem obsegu (program klasične in
športne dresure, dan odprtih vrat, enkrat letno mednarodna
predstavitev);
- tekoče in investicijsko vzdrževanje varovanih objektov;
- vzdrževanje kultivirane kraške krajine najmanj v obstoječem obsegu in vsaj v obstoječi kakovosti;
- izboljševanje stanja in uporabe grajenih delov spomeniške
celote v skladu z njihovo kulturno vrednostjo;
- izboljševanje ravni hranjenja in predstavljanja varovanih
likovnih del;
- predstavitev spomeniške celote in njenih posameznih
delov.

Uporabniki družbenega premoženja ter lastniki premoženja iz
2. točke prejšnjega odstavka prenesejo premoženje v last
Republike Slovenije in v upravljanje Kobilarni Lipica v dveh
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Hkrati predajo Kobilarni
Lipica tudi vso pripadajočo dokumentacijo o tem premoženju; če tega ne storijo v roku, poskrbi za prenose in pridobitev
dokumentacije Kobilarna Lipica, dotedanji lastniki oziroma
upravljalci pa ji morajo dati na razpolago vso dokumentacijo.
Kobilarna Lipica predlaga za nepremičnine, ki jih pridobi v
upravljanje po prejšnjem odstavku, vpis v zemljiško knjigo v
dveh mesecih po pridobitvi dokumentacije.
17. člen
Vlada v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
pogoje za najem oziroma uporabo za obstoječe lastnike oziroma uporabnike premoženja na zavarovanem območju,
dejavnosti, za katere se sme to premoženje uporabljati,
pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju.
Kobilarna Lipica in najemniki oziroma lastniki prostorov na
zavarovanem območju sklenejo v štirih mesecih po določitvi
pogojev iz prejšnjega odstavka nove pogodbe, v katerih se
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uredijo obseg in vrsta dejavnosti, za katere se smejo ti prostori uporabljati, pogoji za opravljanje teh dejavnosti, odškodnina za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju
ter pogoji in odškodnina za morebitno uporabo blagovne
znamke. K pogodbi je treba pridobiti soglasje Vlade.

Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica pripravi sanacijski program Kobilarne Lipica v 6 mesecih po imenovanju.
21. člen
Za kmetijska zemljišča in gozdove v lasti Republike Slovenije
na zavarovanem območju in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Sklad) skleneta Sklad in Kobilarna Lipica ustrezno
dolgoročno pogodbo v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona. Če so Kobilarni Lipica za izvajanje njene dejavnosti
potrebna še druga zemljišča, s katerimi je nekdaj upravljala in'
razpolagala, se ji v skladu z zakonom dajo v uporabo s
pogodbo tudi ta zemljišča.

18. člen
Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8 člena tega
zakona za obdobje od leta 1996 do 1999 predpiše Vlada v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Vlada imenuje vršilca dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica,
člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, in vršilca dolžnosti strokovnega vodje Kobilarne Lipica v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona. Z imenovanjem preneha mandat dotedanjemu direktorju in drugim vodilnim delavcem ter delavcem s posebnimi pooblastili.

Kobilarna Lipica uporablja zemljišča iz prejšnjega odstavka
brezplačno.
22. člen
Za zavarovano območje iz 2. člena tega zakona se z dnem
uveljavitve tega zakona preneha uporabljati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na
območju občine Sežana (Primorske novice, Uradne objave,
št. 13/92).

S konstituiranjem sveta Kobilarne Lipica preneha mandat
članom samoupravnih organov KTC Lipica.
20. člen
Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vse priprave za spremembo registracije Kobilarne Lipica kot pravnega naslednika KTC Lipica pri
pristojnem sodišču, prevzame v upravljanje vse premoženje in
zagotovi vse potrebno za nemoteno in zakonito delovanje
Kobilarne Lipica.

23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je drugo branje predloga
zakon o Kobilarni Lipica sprejel na 37. zasedanju 20. 2. 1996.
Ob predlogu zakona je sprejel tudi sklepa, da tretje branje
zakona pripravi Vlada Republike Slovenije in da bo Državni
zbor obravnaval in sprejemal zakon v tretjem branju v skladu s
194. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovneije je pripravila predlog zakona za
tretje branje, pri čemer je v zakonski tekst vgradila vse amandmaje, ki so bili sprejeti ob drugem branju, hkrati pa predlaga
svoje amandmaje za tretje branje zakona.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

stev od parkirnine Kobilarna Lipica nakaže enkrat mesečno
Občini Sežana. Občina Sežana lahko ta sredstva uporabi le za
urejanje cest, ki vodijo do zavarovanega območja, in okolice
zavarovanega območja Kobilarne Lipica.«

K 2. ČLENU:

Obrazložitev: Po ponovni proučitvi Vlada predlaga ponovno
vključitev vsebine prejšnjega 10. člena v zakon. Določba je
potrebna zato, da se določi, komu in za kateri namen pripadajo sredstva. Glede na to, da mora Občina Sežana vzdrževati
lokalne ceste, ki vodijo do Kobilarne Lipica, naj bi ta občina
dobila polovico sredstev od parkirnin za parkiranje na zavarovanem območju, vendar namensko za vzdrževanje cest in
druge okolice zavarovanega območja.

Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda še besedilo »v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona«.
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bi določili rok, v katerem mora
geodetska služba poskrbeti za vris zavarovanega območja v
zemljiškem katastru in zaznambo v zemljiški knjigi.

K 10. ČLENU:

K 6. ČLENU:

2. alinea v četrtem odstavku se spremeni tako, da se glasi:

Pred besedo »značilna« se doda beseda »njihova«.

» - spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih
pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, ki so člani
združenja rejcev lipicancev, zagotavljanje potrebnega števila
žrebcev - plemenjakov oziroma potrebnih količin žrebčevega
semena za plemenske kobile teh rejcev ter strokovno svetovanje tem rejcem;«

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in zgolj pojasnjuje, da je poseben varovan del spomeniške celote v Kobilarni Lipica tudi postavitev likovnih del Avgusta Černigoja v
galeriji.
K 9. ČLENU:

Obrazložitev: Po ponovni preučitvi in uskladitvi s predstavniki
združenja rejcev lipicancev Vlada predlaga delno spremenjeno besedilo 2. alinee četrtega odstavka 10. člena, ki je bila
v predlog zakona vnesena na podlagi amandmaja. Javna
služba naj bi bilo tudi spremljanje reje in vzreje konj lipican-

Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi:
»Za parkiranje na zavarovanem območju Kobilarne Lipica se
plača parkirnina, ki jo določi Kobilarna Lipica. Polovico sredporočevalec, št. 7
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cev v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, ki so člani združenja rejcev lipicancev, zagotavljanje
potrebnega števila žrebcev - plemenjakov oziroma potrebnih
količin žrebčevega semena za oploditev plemenskih kobil teh
rejcev ter strokovno svetovanje tem rejcem. Zaradi jasnosti pa
je treba poudariti, da se javna služba izvaja le tistim drugim
rejcem, ki so člani združenja rejcev lipicancev, kar je bilo
razumeti tudi iz dosedanjega besedila. S tem amandmajem bi
zagotovili, da bi Kobilarna Lipica kot matična kobilarna lipicancev imela pregled nad vsemi lipicanci tudi v zasebni reji
pri članih združenja rejcev lipicancev v Republiki Sloveniji,
tem rejcem pa bo morala zagotoviti tudi potrebne količine
plemenjakov oziroma semena. Ker bo to javna služba, bo
cene skoka, semena in osemenjevanja potrjevala Vlada Repu-

blike Slovenije v okviru finančnega načrta Kobilarne Lipica.
K 12. ČLENU:
Drugi odstavek se črta.
Obrazložitev: ta odstavek je bil v besedilo zakona vnesen na
podlagi amandmaja, ki je bil sprejet v drugem branju predloga
zakona. Vlada je temu amandmaju nasprotovala in tudi sedaj
predlaga, da se navedeno besedilo črta. Kobilarna Lipica bo
imela sredstva za delo zagotovljena tudi v proračunu Republike Slovenije, vendar ne kot postavko pod Ministrstvom za
finance, saj to ne bi bilo v skladu z načeli proračuna, po
katerih se proračunska postavka za javni zavod vodi pod
ministrstvom, ki je po vsebini pristojno za tak javni zavod.

BELEŽKE
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PREDLOG
SPORU

ZAKONA

O

UPRAVNEM

(ZUS)

- EPA 766 - DRUGA OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 184. seji dne 15/2-1996
določila besedilo:

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 njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNEM SPORU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 25. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 4/11-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v ministrstvu
za pravosodje,
- Darja TRČEK-JANEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o upravnem sporu
- druga obravnava.

PRVI DEL

2. člen
(1) V upravnem sporu sodišče v mejah tožbenega zahtevka
odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali
pravne osebe, kadar zakon tako določa ali če je zaradi narave
pravice oziroma zaradi varstva ustavne pravice to potrebno.

Pristojnost In organizacija soditi
1. poglavje
TEMELJNE DOLOČBE

(2) V upravnem sporu sme tožnik zahtevati, da se mu vrnejo
vzete stvari In da se mu povrne škoda, ki mu je nastala z
izvršitvijo izpodbijanega upravnega akta.

1. člen
(1) V upravnem sporu se zagotavlja sodno varstvo pravic in
pravnih interesov posameznikov, pravnih oseb in drugih
oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti, proti odločitvam in dejanjem upravnih oziroma v skladu z zakonom drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil na način in po postopku, ki ga določa ta
zakon.

(3) V upravnem sporu odloča sodišče o sporih med državo in
lokalnimi skupnostmi, med lokalnimi skupnostmi ter o sporih
med njimi in nosilci javnih pooblastil, če zakon tako določa ali
če ni z ustavo ali zakonom določeno drugo sodno varstvo.
3. člen
(1) Upravni akt je po tem zakonu dokončni posamični akt, s
katerim državni organ, organ lokalne skupnosti oziroma nosilec javnega pooblastila odloči o pravici, obveznosti ali pravni
koristi posameznika ali pravne osebe oziroma druge osebe, ki
je lahko stranka v upravnem postopku.

(2) V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih
posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organi lokalne
skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil.
(3) V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice
posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.

(2) Po določbah tega zakona se lahko v upravnem sporu
izpodbijajo tudi posamični akti, izdani v volilnem postopku, in
posamični akti o izvolitvah, imenovanjih, napredovanjih in
razrešitvah funkcionarjev ter nosilcev javnih služb, če zakon
tako določa, pa tudi akti o imenovanjih, napredovanjih in
razrešitvah delavcev v državnih organih, organih lokalne
skupnosti in javnih zavodih.

(4) V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti aktov
državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja.
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(3) Kadar se v upravnem sporu izpodbijajo akti iz prejšnjega
odstavka ali v skladu s tem zakonom drugi akti, ki niso
upravni akti, ali dejanja, se v postopku uporabljajo določbe
tega zakona, ki se nanašajo na izpodbijanje upravnega akta,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

3. poglavje
PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA
1. oddelek
Stvarna in krajevna pristojnost

4. člen

9. člen

(1) Kolikor zakon ne določa drugače, je upravni spor dopusten, če tožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih pravicah ali
pravnih koristih zaradi upravnega akta ali zaradi tega, ker
upravni akt ni bil izdan in mu vročen v predpisanem roku.

V upravnem sporu odloča na prvi stopnji upravno sodišče,
kolikor ni z zakonom drugače določeno.
10. člen

(2) Upravni spor ni dopusten, če stranka, ki je imela možnost
vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali jo je
vložila prepozno.

(1) Vrhovno sodišče odloča v upravnem sporu na prvi stopnji:
1. o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v državni
zbor, državni svet in volitve predsednika države;

5. člen

2. o sporih, ki se nanašajo na zakonitost kandidiranja, na
izvolitve, na imenovanja in razrešitve oseb, ki jih izvoli, imenuje ali razreši predsednik države, državni zbor, državni svet
ali vlada;

(1) V upravnem sporu odločajo upravna sodišča in Vrhovno
sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrhovno
sodišče).
(2) O pritožbi zoper odločbe, izdane v upravnem sporu na prvi
stopnji, odloča vrhovno sodišče.

3. o sporih, ki se nanašajo na odločitve sodnega sveta ali
personalne komisije, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnikov in državnih tožilcev;

(3) O izrednih pravnih sredstvih odloča vrhovno sodišče,
kolikor zakon ne določa drugače.

4. o zakonitosti aktov iz četrtega odstavka 1. člena tega
zakona, ki so jih izdali državni organi oziroma nosilci javnih
pooblastil na ravni države;

6. člen

5. o zakonitosti upravnih aktov, ki jih izda vlada ali Banka
Slovenije ali drug njima po položaju enak državni organ.

Sodišča, upravni in drugi državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati sodiščem v
upravnem sporu pravno oziroma drugo pomoč.

(2) Vrhovno sodišče odloča v sporu o pristojnosti med upravnimi in drugimi sodišči.

2. poglavje

11. člen
(1) Krajevna pristojnost upravnega sodišča se določi po kraju,
kjer ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež tožnik.

ORGANIZACIJA UPRAVNIH SODIŠČ IN SODNIKI
7. člen

(2) Če tožnik nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža na območju Republike Slovenije, se krajevna
pristojnost upravnega sodišča določi po kraju izdaje upravnega akta, ki se izpodbija s tožbo.

V Republiki Sloveniji so naslednja upravna sodišča:
1. Upravno sodišče v Celju s sedežem v Celju za območje
sodnega okrožja Višjega sodišča v Celju;

2. oddelek

2. Upravno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru za območje
sodnih okrožij Višjega sodišča v Kopru;

Sestava sodišča

3. Upravno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani za
območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Ljubljani;

12. člen
Upravno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, kolikor ta
zakon ne določa drugače.

4. Upravno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru za
območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Mariboru.

13. člen

8. člen

(1) Vrhovno sodišče odloča na prvi stopnji v senatu treh
sodnikov.

(1) Za položaj, izvolitev oziroma imenovanje in razrešitev
sodnikov upravnih sodišč veljajo določbe zakona o sodniški
službi, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače.

(2) Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih
je izdal senat upravnega sodišča, v senatu petih sodnikov, o
pritožbah zoper druge odločbe upravnega sodišča pa v
senatu treh sodnikov.

(2) Za sodnika upravnega sodišča je lahko izvoljen, kdor
izpolnjuje pogoje za višjega sodnika, ali, kdor ima poleg
splošnih pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo najmanj
deset let izkušenj pri odločanju v upravnih stvareh.

(3) O pritožbah zoper odločbe iz prvega odstavka tega člena
odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov, o drugih
pravnih sredstvih pa v senatu sedmih sodnikov, kolikor ta
zakon ne določa drugače.

(3) V upravnem sodišču lahko sodi tudi sodnik drugega upravnega sodišča ali višjega sodišča, ki ga na predlog obeh
predsednikov sodišč dodeli sodni svet po pisni privolitvi sodnika.

14. člen

(4) Dodelitev po prejšnjem odstavku ni časovno omejena.
Sodni svet najmanj enkrat letno preizkusi, ali še obstojijo
razlogi in privolitev sodnika za dodelitev.
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(1) V sporih o pristojnosti med upravnim sodiščem in vrhovnim sodiščem odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.
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(2) V sporih o pristojnosti med upravnim in sodiščem splošne
pristojnosti oziroma specializiranim sodiščem odloča
vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov.

(2) Dokler v upravnem sporu ni končan postopek na prvi
stopnji, sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog strank
obvesti tretje osebe, če bi ureditev spornega razmerja lahko
posegla v njihove pravice ali na zakon oprte neposredne
koristi.

DRUGI DEL

(3) Po prejšnjem odstavku mora ravnati sodišče tudi, če je v
spornem pravnem razmerju kakšna tretja oseba udeležena na
tak način, da se odločitev lahko sprejme samo enotno tudi
zanjo.

Postopek v upravnem sporu
1. poglavje

3. poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE

ROKI

15. člen

22. člen

(1) Sodišče razišče oziroma preizkusi dejansko stanje v okviru
tožbenih navedb.

(1) Rok za tožbo prične teči z vročitvijo upravnega akta stranki
oziroma takrat, ko je bilo storjeno posamično dejanje, s katerim se posega v ustavne pravice posameznika. (2) Rok za
tožbo zoper akte iz četrtega odstavka 1. člena tega zakona
prične teči z objavo akta oziroma tedaj, ko je stranka zanj
zvedela.

(2) Sodišče na dokazne predloge strank ni vezano in lahko
izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k
razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločbi.
16. člen

(3) Rok za pravno sredstvo prične teči z vročitvijo sodne
odločbe strankam.

Pred izdajo odločbe je treba strankam dati možnost, da se
izjavijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

(4) Če je bila vložena zahteva ali pobuda za oceno ustavnosti
akta iz drugega odstavka tega člena, se šteje tožba za pravočasno, če je bila vložena v tridesetih dneh od vročitve odločbe
ustavnega sodišča, s katero se je to sodišče izreklo za nepristojno.

17. člen
Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se
primerno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.

23. člen
2. poglavje

(1) Če stranka iz opravičenega vzroka zamudi rok iz prejšnjega člena ali drug zakoniti rok za opravo dejanja v postopku
in ga zaradi tega ne more več opraviti, lahko predlaga vrnitev
v prejšnje stanje.

STRANKE
18. člen

(2) Predlog je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je
prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila rok; če je
stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za
to zvedela.

Stranke v upravnem sporu so:
1. tožnik in toženec,
2. zastopnik javnega interesa,

(3) Okoliščine za utemeljitev predloga je treba verjetno izkazati ob vložitvi predloga ali v postopku odločanja o njem. V
roku za vložitev predloga je treba opraviti tudi zamujeno
dejanje.

3. druge osebe, če tako določa zakon.
19. člen

(4) Po treh mesecih od dneve zamude ni mogoče predlagati
vrnitve v prejšnje stanje.

(1) Tožnik je lahko posameznik, vsaka pravna oseba, organizacija, naselje, skupina oseb in drugi, ki mislijo, da je kakšna
njihova pravica ali na zakon oprta neposredna korist z upravnim aktom kršena.

(5) Zaradi zamude roka za vložitev predloga za vrnitev v
prejšnje stanje ni mogoče predlagati vrnitve v prejšnje stanje.

(2) Državni pravobranilec je lahko tožnik, kadar meni, da je z
upravnim aktom kršen zakon v škodo javne koristi.

(6) O vrnitvi v prejšnje stanje odloči sodišče, ki mora odločiti o
zamujenem dejanju.

(3) Toženec je državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma organ lokalne skupnosti, katerega akt se izpodbija.

(7) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni
dopustna pritožba, razen če se ugodi predlogu v nasprotju s
petim odstavkom tega člena.

20. člen
(1) Zastopnik javnega interesa v upravnem sporu je državni
pravobranilec.

4. poglavje
STROŠKI POSTOPKA

(2) Vlada lahko za posamezen spor ali za posamezne vrste
sporov določi drugega zastopnika javnega interesa.

24. člen

(3) Za zastopnika javnega interesa po prejšnjem odstavku se
lahko določi oseba, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega sodnika.

(1) Če sodišče v upravnem sporu odloča o pravici, obveznosti
ali pravni koristi, odloči o stroških postopka po določbah
zakona o pravdnem postopku.

21. člen
(1) Položaj stranke ima tudi oseba, ki bi ji bila odprava izpodbijanega upravnega akta v neposredno škodo.

(2) Stranka vselej trpi stroške, ki jih je povzročila po svoji
krivdi, in stroške, ki so nastali po naključju, ki se je njej
primerilo.
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krajšem, s posebnim predpisom določenem roku, ima stranka
pravico obrniti se s svojo zahtevo na organ druge stopnje.
Zoper odločbo organa druge stopnje sme stranka sprožiti
upravni spor; če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega
člena, pa sme sprožiti upravni spor tudi, kadar ta organ ne
izda odločbe.

(3) Kadar sodišče v upravnem sporu odloča le o zakonitosti
upravnega akta in v sporih iz tretjega odstavka 2. člena tega
zakona, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka. Če nastanejo skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih
trpijo posamezne stranke.
S. poglavje

28. člen

POSTOPEK PRED SODIŠČEM PRVE STOPNJE

(1) Tožba se vloži pri sodišču, ki je pristojno za odločanje, ali
pa se mu pošlje po pošti. Tožba se lahko da tudi na zapisnik
pri pristojnem sodišču ali pri kateremkoli drugem upravnem
sodišču.

1. oddelek
Tožba

(2) šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je
bila priporočeno oddana na pošto ali ko je bila dana na
zapisnik.

25. člen
Upravni spor se začne s tožbo ali z drugim pravnim sredstvom, če zakon tako določa.

(3) Če tožba ni bila vložena pri sodišču, temveč pri kakšnem
drugem organu, pristojno sodišče pa jo dobi, ko poteče rok
zanjo, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče
njeno vložitev pri drugem organu pripisati nevednosti ali
očitni pomoti vložnika.

26. člen
(1) Upravni akt se sme izpodbijati:
1. če v postopku za izdajo upravnega akta zakon, na zakon
oprt predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt,
izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali pa
ni bil pravilno uprabljen;«

29. člen
(1) V tožbi je treba navesti tožnikovo ime in priimek ter
prebivališče oziroma njegovo ime in sedež, upravni akt, zoper
katerega je naperjena tožba, razložiti, zakaj se toži, ter predlagati, kako in v čem naj se upravni akt odpravi. Tožbi je treba
priložiti tudi akt v izvirniku, prepisu ali kopiji.

2. če se v postopku pred izdajo upravnega akta ni ravnalo po
pravilih postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve (bistvena kršitev določb
postopka);«

(2) Če se s tožbo zahteva odločitev o pravici, obveznosti ali
pravni koristi ali vrnitev stvari ali odškodnina, mora tožba
obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih
terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, in dokaze, s
katerimi se ta dejstva ugotavljajo.

3. če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno
ali če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep o
dejanskem stanju;«
4. iz razlogov, zaradi katerih se upravni akt izreče za ničnega.

(3) Če se s tožbo zahteva ugotovitev, da je bilo izvršeno
posamično dejanje oziroma zahteva prepoved izvrševanja
posamičnega dejanja, s katerim se posega v ustavne pravice
posameznika, je treba v tožbi navesti dejanje, kje in kdaj je
bilo storjeno, organ ali uradno osebo, ki je to storila, dokaze o
tem ter zahtevek, naj se poseg v ustavne pravice ugotovi,
odpravi oziroma prepove. (4) Tožbi je treba priložiti tudi po en
prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, za zastopnika
javnega interesa, če je kdo prizadet z upravnim aktom, pa tudi
zanj.

(2) Ne gre za nepravilno uporabo predpisa, če je pristojni
organ odločil po prostem preudarku na podlagi pooblastila, ki
ga je imel po predpisih, v mejah danega pooblastila in v
skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo le-to dano.
(3) Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana:
1. če je upravni akt izdal stvarno nepristojen organ;
2. če se je postopka za izdajo upravnega akta udeleževal
nekdo, ki ne more biti stranka v postopku, ali če stranke v
skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec stranke ni imel potrebnega dovoljenja za opravljanje dejanj v postopku, razen če so
bila posamezna dejanja v postopku pozneje odobrena;«

(5) Tožbi je treba v izvirniku ali v prepisu v celoti ali v izvlečkih
priložiti listine, ki se nanašajo na zadevo, kolikor niso že v
upravnem spisu.
30. člen
(1) Če je tožba nepopolna ali nerazumljiva, zahteva predsednik senata od tožnika, naj v določenem roku odpravi
pomanjkljivosti. Obenem ga mora poučiti, kaj in kako naj
napravi, in ga opomniti na posledice, če ne bi ustregel tej
zahtevi.

3. če stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločbo.«
27. člen
(1) Tožbo je treba vložiti v tridesetih dneh od vročitve upravnega akta. Državni pravobranilec lahko vloži tožbo v primeru,
ko ni bil stranka v postopku za izdajo upravnega akta, v dveh
mesecih od vročitve upravnega akta stranki, v katere korist je
bil le-ta izdan.

(2) Če tožnik v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivosti
tožbe in sodišče zaradi tega zadeve ne more obravnavati,
zavrže tožbo s sklepom, razen če spozna, da je izpodbijani
upravni akt ničen.

(2) Če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, z
zakonom določenem roku, ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo
ne izda v nadaljnih sedmih dneh, sme stranka sprožiti upravni
spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena.

(1) Tožba ne ovira izvršitve upravnega akta, zoper katerega je
vložena, kolikor zakon ne določa drugače.

31. člen

(2) Organ, ki je pristojen za izvršbo, odloži na tožnikovo
zahtevo izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne
sodne odločbe, če bi se z izvršbo prizadela tožniku težko
popravljiva škoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi, in
tudi ni nevarnosti, da bi nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva škoda. Zahtevi za odložitev izvršbe je treba priložiti
dokaz o vložitvi tožbe.

(3) Po prejšnjem odstavku sme ravnati tožnik tudi, če organ
prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe.
(4) Če organ prve stopnje, zoper katerega je dopustna pritožba, ne izda odločbe o zahtevi v dveh mesecih ali pa v
poročevalec, št. 7
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(3) O zahtevi za odložitev izvršitve izpodbijanega akta mora
pristojni organ odločiti najpozneje v sedmih dneh od prejema
zahteve.

iz tega razloga s sodbo odpraviti, ne da bi poslalo tožbo v
odgovor.
(2) Če sodišče ugotovi, da je upravni akt ničen, odloči ne da bi
poslalo tožbo v odgovor. Na ničnost pazi sodišče po uradni
dolžnosti ves čas postopka.

(4) Organ iz drugega odstavka tega člena sme odložiti izvršitev izpodbijanega akta tudi iz drugih razlogov, če to dovoljuje
javna korist.

3. oddelek

32. člen

Postopek ■ tožbo

S tožbo se lahko zahteva odprava upravnega akta (izpodbojna
tožba) ali izdaja upravnega akta (tožba zaradi molka).

38. člen

33. člen

(1) Če sodišče tožbe po 36. členu tega zakona ne zavrže in ne
odloči po prejšnjem členu, pošlje kopijo tožbe s prilogami v
odgovor toženi stranki in drugim strankam.

(1) S tožbo se lahko zahteva ugotovitev ničnosti upravnega
akta ali ugotovitev obstoja ali neobstoja kakšnega pravnega
razmerja (ugotovitvena tožba).

(2) Rok za odgovor na tožbo določi sodišče. Ta rok ne sme biti
krajši od osem dni in ne daljši od trideset dni.

(2) Tožba iz prejšnjega odstavka zaradi ugotovitve obstoja ali
neobstoja pravnega razmerja se lahko vloži, če tožnik tega ne
more zahtevati po drugi sodni poti in če tožnik izkaže pravno
korist za izdajo ugotovitvene sodbe.
34. člen

(3) Kopijo tožbe s prilogami pošlje sodišče zastopniku javnega interesa in mu določi rok za prijavo udeležbe. Šteje se,
da zastopnik javnega interesa ni prijavil udeležbe v postopku,
če v roku, ki ga v skladu s prejšnjim odstavkom določi
sodišče, o tem ni pisno obvestil sodišča.

(1) Tožnik lahko umakne tožbo brez privolitve toženca preden
se toženec na glavni obravnavi spusti v obravnavnaje glavne
stvari; če se glavna obravnava ne opravi, pa do odločitve
sodišča.

(4) Tožena stranka mora v določenem roku poslati vse spise,
ki se nanašajo na zadevo. Če tožena stranka tudi na novo
zahtevo ne pošlje spisov o zadevi ali če izjavi, da jih ne more
poslati, sme sodišče odločiti o stvari tudi brez spisov.

(1) Na glavni obravnavi se tožba lahko umakne tudi pozneje
do konca glavne obravnave, če toženec v to privoli.

39. člen
(1) Če organ med sodnim postopkom izda drug upravni akt, s
katerim spremeni ali odpravi izpodbijani upravni akt ali če v
primeru molka pozneje izda upravni akt, mora to sporočiti
sodišču, pri katerem je sprožen spor.

(2) Če se tožba umakne, sodišče postopek s sklepom ustavi.
35. člen
Tožnik lahko uveljavlja več tožbenih zahtevkov z eno tožbo,
če so uperjene proti istemu tožencu, če temeljijo na isti
dejanski in pravni podlagi in če je pristojno isto sodišče.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka zahteva sodišče od
tožnika, da mu v petnajstih dneh sporoči, ali vztraja in v
kakšnem delu vztraja pri tožbi oziroma ali jo razširja tudi na
spremenjeni oziroma novi upravni akt.

2. oddelek

(3) Če tožnik izjavi, da vztraja pri tožbi, sodišče postopek
nadaljuje, sicer pa poŠtopek s sklepom ustavi.

Predhodni preizkus tožbe
36. člen
(1) Sodišče zavrže tožbo s sklepom, če ugotovi:

(4) Če je bil v primeru, ko prvostopenjski organ ni izdal in
vročil stranki upravnega akta v predpisanem roku, tak akt
izdan po vložitvi tožbe, sodišče s sklepom ustavi postopek, če
je zoper izdani upravni akt dovoljena pritožba. Če pritožba ni
dovoljena, postopa sodišče po drugem odstavku tega člena.

1. da odločanje o sporu ne spada v sodno pristojnost;
2. da je bila tožba vložena prepozno ali prezgodaj;

40. člen
(1) Sodišče presoja upravni akt v mejah tožbenega zahtevka,
ni pa vezano na tožbene razloge.

3. da akt, ki se izpodbija s tožbo, ni upravni akt oziroma akt, ki
se lahko izpodbija v upravnem sporu;«
4. da upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, očitno ne posega v
tožnikovo pravico ali v njegovo neposredno, na zakon oprto
korist;«

(2) V primerih iz drugega odstavka 29. člena tega zakona je
sodišče vezano na tožbeni zahtevek.
(3) Če je upravni organ pooblaščen, da odloča po prostem
preudarku, sodišče preveri, ali je upravni akt nezakonit, ker so
bile prekoračene meje prostega preudarka ali ker je bil prosti
preudarek uporabljen na način, ki ne ustreza namenu, za
katerega je določen.

5. da je bila zoper upravni akt, ki se s tožbo izpodbija, mogoča
pritožba, pa ta sploh ni bila vložena ali pa je bila vložena
prepozno;«
6. da je bila o isti zadevi že izdana v upravnem sporu pravnomočna odločba.«

41. člen
(1) Če se s tožbo zahteva vrnitev stvari ali odškodnina, je
sprememba tožbe dopustna, če vanjo privoli toženec do
konca glavne obravnave oziroma do odločitve na seji.

(2) Na razloge iz prejšnjega odstavka mora sodišče paziti po
uradni dolžnosti ves čas postopka.
(3) Sklep v primerih iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena izda senat, v ostalih primerih pa predsednik senata.
37. člen

(2) Privolitev toženca v spremembo tožbe se domneva, če se
je, ne da bi ji ugovarjal, z vlogo ali na glavni obravnavi spustil
v obravnavo spremenjene tožbe.

1) Če ima upravni akt take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi
njih ni mogoče presoditi, ali je zakonit ali ne, sme sodišče akt

(3) Zoper sklep, s katerim sodišče predlog za spremembo
tožbe zavrne, ni dovoljena posebna pritožba.
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42. člen

(4) Sodišče lahko izjave in dokazila, ki se navedejo po izteku
roka, določenega po prvem odstavku tega člena, zavrne in
odloči brez nadaljnjega ugotavljanja dejstev:

(1) Pri sodišču, pri katerem je tožba vložena, lahko državni
pravobranilec v roku, določenem po drugem odstavku 38.
člena tega zakona, vloži nasprotno tožbo, kadar je z upravnim
aktom kršen zakon v škodo javne koristi.

1. če bi njihova dopustitev po presoji sodišča zavlačevala
rešitev spora,

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko sodišče odloči v
škodo tožnika.

2. če stranka zamude ni zadostno opravičila,
3. če je bila stranka poučena o posledicah zamude roka.

43. člen

47. člen

(1) Sodišče lahko s sklepom več pri njemu odprtih postopkov
o istem predmetu združi v skupno obravnavo in odločanje,
lahko pa tudi odloči, da se več v enem postopku vloženih
zahtevkov obravnava in o njih odloči v ločenem postopku.

(1) V pripravljalnem postopku predsednik senata odloči:

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena.

2. o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe ali sodne poravnave;

4. oddelek

3. o zadevah, o katerih lahko odloči pri predhodnem preizkusu tožbe predsednik senata.«

1. o prekinitvi postopka;

Vzorčni postopek

6. oddelek
44. člen

Predhodno vpraian|e

(1) Če so pri sodišču vložene tožbe zoper več kot dvajset
upravnih aktov, pri katerih se pravice ali obveznosti opirajo na
enako ali podobno dejansko in isto pravno podlago, lahko
sodišče po prejemu odgovorov na tožbe na podlagi ene tožbe
izvede vzorčni postopek, ostale postopke pa prekine.

48. člen
(1) Če je odločitev v upravnem sporu v celoti ali delno odvisna
od vprašanja, ki je samostojna pravna celota in sodi v pristojnost drugega sodišča ali organa (predhodno vprašanje), ga
lahko sodišče ob pogojih tega zakona samo obravnava, lahko
pa postopek prekine, dokler vprašanja ne reši pristojni organ.

(2) Pred izdajo sklepa o prekinitvi postopka mora sodišče
omogočiti tožniku, da se izjavi o navedbah v odgovoru na
tožbo in o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega
postopka. (3) Zoper sklep o prekinitvi vzorčnega postopka ni
dovoljena pritožba.

(2) Če sodišče samo obravnava to vprašanje, ima njegova
rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo vprašanje
rešeno.

45. člen

47. člen

(1) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku,
sodišče brez obravnave odloči o prekinjenih postopkih, če ti
postopki glede na vzorčni postopaj* nimajo bistvenih posebnosti dejanske ali pravne narave in če je dejansko stanje
razjasnjeno.

(1) V pripravljalnem postopku predsednik senata odloči:
1. o prekinitvi postopka;
2. o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe ali sodne poravnave;
3. o zadevah, o katerih lahko odloči pri predhodnem preizkusu tožbe predsednik senata.«

(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka odloči sodišče enako,
kot je bilo odločeno v vzorčnem postopku, lahko odloči o
vseh tožbah z eno sodbo.

6. oddelek

5. oddelek

Predhodno vprašanje

Pripravljalni postopek

48. člen
46. člen

(1) Če je odločitev v upravnem sporu v celoti ali delno odvisna
od vprašanja, ki je samostojna pravna celota in sodi v pristojnost drugega sodišča ali organa (predhodno vprašanje), ga
lahko sodišče ob pogojih tega zakona samo obravnava, lahko
pa postopek prekine, dokler vprašanja ne reši pristojni organ.

(1) Predsednik senata mora že pred glavno obravnavo ukreniti
vse, kar je potrebno, da se spor čimpreje reši. Zlasti lahko:
1. stranke povabi k razpravi o spornem stanju ter k sklenitvi
poravnave;

(2) Če sodišče samo obravnava to vprašanje, ima njegova
rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo vprašanje
rešeno.

2. strankam naloži, da v določenem roku navedejo dejstva in
dokaze, dopolnijo ali pojasnijo njihove pripravljalne vloge ter
predložijo listine in druge predmete, ki so primerni za deponiranje pri sodišču, zlasti pa, da se izjavijo o dejstvih, pomembnih za odločitev;«

49. člen
(1) Sodišče mora prekiniti postopek, če se predhodno vprašanje tiče obstoja kaznivega dejanja, obstoja zakonske zveze ali
ugotovitve očetovstva ali če zakon tako določa.

3. pridobi potrebne podatke.

(2) Kadar se tiče predhodno vprašanje kaznivega dejanja, pa
ni mogoč kazenski pregon, obravnava sodišče tudi to vprašanje.

(2) Stranke je treba o vsaki odredbi obvestiti.
(3) Predsednik senata lahko izven glavne obravnave izvede
posamezne dokaze, vendar le, če je to koristno za potek
kasnejše obravnave in se lahko domneva, da sodišče lahko
izid dokaza pravilno oceni tudi brez neposrednega spremljanja poteka njegove izvedbe.
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(3) Sodišče mora prekiniti postopek, če o predhodnem vprašanju že teče postopek,pred pristojnim sodiščem oziroma
drugim organom.
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zavrne samo s sklepom sodišča, ki mora biti ustno obrazložen.

(4) O prekinitvi postopka izda sodišče sklep, zoper katerega je
dovoljena pritožba. Pritožbo je treba vložiti v treh dneh od
dneva vročitve sklepa strankam.

56. člen

50. člen

(1) O glavni obravnavi se piše zapisnik. Če so pisne vloge
dokumentirane, se lahko zapisnik sklicuje nanje, vanj pa se
vpišejo samo bistvena dejstva in okoliščine in izrek odločbe.

(1) Kadar sodišče zaradi predhodnega vprašanja postopek
prekine, s sklepom o prekinitvi postopka lahko naloži tožniku,
da v določenem roku začne postopek pred pristojnim sodiščem oziroma drugim organom in mu predloži dokazilo o tem.
Rok prične teči z vročitvijo sklepa o prekinitvi postopka oziroma z iztekom roka za pritožbo, če je ta dovoljena po četrtem
odstavku prejšnjega člena.

(2) Zapisnik podpišeta predsednik senata in zapisnikar.
57. člen
Sodišče ne sme dovoliti sodne poravnave, ki bi bila v
nasprotju z javno koristjo.

(2) Če tožnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da je
tožbo umaknil. V tem primeru sodišče postopek s sklepom
ustavi. Na to posledico je potrebno stranko v sklepu o prekinitvi postopka opozoriti.

58. člen
(1) V upravnem sporu ni mirovanja postopka.

51. člen

(2) Če toženec ne pride na glavno obravnavo, se ta kljub temu
opravi.

Postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se rešilo predhodno
vprašanje pri pristojnem sodišču ali drugem organu, se nadaljuje, ko postane odločba o tem vprašanju pravnomočna.

(3) Če ne pride na obravnavo nobena od strank ali če ne pride
tožnik, lahko odloči sodišče brez glavne obravnave.

7. oddelek

8. oddelek

Glavna obravnava In se|a

Odločba

52. člen

59. člen

(1) Sodišče na prvi stopnji odloči po opravljeni glavni obravnavi.

(1) Sodišče odloči o sporu s sodbo, o vprašanjih, ki se tičejo
postopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom, pa s sklepom,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave (sojenje na
seji), če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in
pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi ali
v odgovoru na tožbo glavne obravnave niso zahtevale.

(2) Sodišče sprejme sodbo ali sklep z večino glasov.
(3) O posvetovanju in glasovanju se piše poseben zapisnik;
podpišejo ga vsi člani..senata in zapisnikar.

(3) Kadar sodišče sodi na seji, seja ni javna, sodnik poročevalec pa ima v postopku pred sejo enaka pooblastila, kot jih ima
po določbah tega zakona predsednik senata.

(4) Sodišče se posvetuje in glasuje brez navzočnosti strank.
80. člen

(4) O pravnih sredstvih odloči sodišče na seji.

(1) Sodba se lahko opira samo na dejstva in dokaze, o katerih
so se stranke lahko izjavile pred sodiščem ali pred organi, ki
so odločali v postopku za izdajo upravnega akta, razen če
dejstvo ni sporno ali mu stranke niso ugovarjale, kakor tudi,
kadar zakon izrecno določa, da se lahko odloči brez predhodne izjave strank.

53. člen
(1) Kadar sodišče sodi na seji, lahko odloči le na podlagi
dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku.

61. člen

(2) Na glavni obravnavi sodišče izvaja dokaze, kadar in kolikor
je to potrebno za odločitev v upravnem sporu, pa dokazi niso
bili že izvedeni v postopku izdaje izpodbijanega upravnega
akta ali če druga dejstva kažejo na to, da jih je treba drugače
presoditi, kot jih je presodil organ, ki je izdal izpodbijani
upravni akt.

(1) Sodišče s sodbo tožbo kot neutemeljeno zavrne, če ugotovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega
akta pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.
(2) Sodišče odloči po prejšnjem odstavku tudi, če spozna, da
je izpodbijani upravni akt po zakonu utemeljen, vendar iz
drugih razlogov, kot so navedeni v upravnem aktu; te razloge
navede sodišče v sodbi.

54. člen
(1) Sodišče obvesti stranke o vseh narokih za izvedbo dokazov, ki jim stranke lahko prisostvujejo. Pričam in izvedencem
lahko postavljajo vprašanja, če nasprotna stranka vprašanju
ugovarja, odloči predsednik senata.

62. člen
(1) Če sodišče tožbi ugodi, s sodbo odpravi izpodbijani
upravni akt:

55. člen
(1) Glavno obravnavo vodi predsednik senata.

1. če ga ni izdal pristojni organ;

(2) Po oklicu zadeve predsednik senata pove bistveno vsebino
spisa.

2. če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo
ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more
rešiti spora, zato ker so bili zmotno presojeni dokazi, ker so
ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa, ker so v
bistvenih točkah nepopolno ugotovljena ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega
stanja;

(3) Potem dobi besedo tožnik, da razloži tožbo, za njim tožena
stranka in druge stranke, da razložijo svoje stališče.
(4) Na glavni obravnavi vloženi dokazni predlog se lahko
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3. će spozna, da v postopku za izdajo upravnega akta niso bila
upoštevana pravila postopka (2. točka prvega odstavka in
tretji odstavek 26. člena);

65. člen
(1) S sodbo, s katero se izpodbijani upravni akt odpravi,
odloči sodišče tudi o tožnikovem zahtevku, da se mu vrnejo
vzete stvari ali povrne škoda.

4. če ugotovi, da je podan razlog iz 1. točke prvega odstavka
26. člena, pa ni pogojev za zavrnitev tožbe po drugem
odstavku prejšnjega člena.

(2) Če odločitev o zahtevku iz prejšnjega odstavka zahteva
ugotavljanje dejstev, ki bi pomenilo bistveno podaljševanje
postopka v upravnem sporu, lahko sodišče napoti tožnika, naj
uveljavlja svoj zahtevek v pravdi.

(2) Če sodišče upravni akt odpravi, vrne zadevo organu, ki je
upravni akt izdal, v ponoven postopek, v primeru iz 1. točke
prejšnjega odstavka pa pošlje zadevo v odločitev pristojnemu
organu. Zadeva se vrne v stanje, v katerem je bila, preden je
bil odpravljeni upravni akt izdan.

66. člen
(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi iz 4. točke prvega
odstavka 26. člena tega zakona, s sklepom izreče upravni akt
za ničen. Z ugotovitvijo ničnosti se odpravijo posledice ničnega upravnega akta.

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni
organ izdati nov upravni akt v tridesetih dneh od dneva, ko je
dobil sodbo oziroma v roku, ki ga določi sodišče; pri tem je
vezan na pravno mnenje sodišča in na njegova stališča, ki se
tičejo postopka.

67. člen

63. člen

(1) Če je tožba vložena zaradi molka, sodišče pa spozna, da je
upravičena, ji s sodbo ugodi in pod pogoji iz prvega oziroma
petega odstavka 63. člena tega zakona samo odloči o stvari ali
pa naloži pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda.

(1) Sodišče sme upravni akt odpraviti in s sodbo odločiti o
stvari, če narava stvari to dopušča in če:
1. dajejo podatki postopka za to zanesljivo podlag|o ali če je
na glavni obravnavi samo ugotovilo dejansko stanje;«

(2) Če pristojni organ ne ravna po navodilu iz prejšnjega
odstavka in stranka zaradi tega vloži tožbo, ravna sodišče po
drugem in tretjem odstavku 63. člena tega zakona.

2. bi odprava izpodbijanega upravnega akta in novi postopek
pri pristojnem organu prizadela tožniku težko popravljivo
škodo;«

68. člen
(1) Če je bila opravljena glavna obravnava, sodišče takoj po
končani obravnavi izda sodbo, ki jo razglasi predsednik
senata. Ob razglasitvi sodbe navede predsednik senata najpomembnejše razloge odločitve.

3. izda pristojni organ potem, ko je bil upravni akt odpravljen,
nov upravni akt, ki je v nasprotju s pravnim mnenjem sodišča
ali z njegovimi stališči, ki se tičejo postopka;«
(2) Po prejšnjem odstavku sme sodišče odločiti tudi, kadar
pristojni organ ne izda v tridesetih dneh po odpravi upravnega akta oziroma v roku, ki ga določi sodišče, novega
upravnega akta, in tega ne stori niti na posebno zahtevo
stranke v nadaljnjih sedmih dneh, če stranka s tožbo zahteva
od sodišča, da odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi in
je to zaradi narave pravice oziroma varstva ustavne pravice
potrebno.

(2) V zapletenih primerih lahko sodišče odloži izdajo sodbe za
osem dni od dneva, ko je bila končana glavna obravnava. V
tem primeru se sodba ne razglasi.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče od pristojnega
organa zahteva pojasnilo, zakaj upravnega akta ni izdal. Pristojni organ mora pojasnilo sporočiti v roku sedmih dni. Če
tega ne stori ali če ga dano sporočilo po mnenju sodišča ne
opravičuje, sodišče odloči o stvari, v nasprotnem primeru pa
tožbo zavrže.

69. člen

(3) Če je sodišče sklenilo, da konča glavno obravnavo, pa je
treba preskrbeti še spise ali listine, v katerih so dokazi, se
mora sodba izdati v osmih dneh od dneva, ko prejme sodišče
spise ali listine.

(1) Sodba obsega: uvod (naslov sodišča, ime in priimek predsednika in članov senata ter zapisnikarja, imena strank in
njihovih zastopnikov, označbo sporne zadeve, dan, ko je bila
končana glavna obravnava oziroma opravljena seja senata),
izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi.

(4) Zoper sklep o zavrženju iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.

(2) Sodišču ni treba navajati razlogov za odločitev, kolikor
sledi utemeljitvi upravnega akta in to v sodbi ugotovi.

(5) Po prvem odstavku tega člena odloči sodišče, kadar je s
tožbo zahtevana odločitev o pravici, obveznosti ali pravni
koristi, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 2. člena
tega zakona.

(3) Sodbo podpiše predsednik senata.
(4) Sodba se vroči strankam v overjenem prepisu.

64. člen

70. člen

(1) V upravnem sporu iz tretjega odstavka 1. člena tega
zakona sme sodišče ugotoviti nezakonitost akta ali dejanja,
prepovedati nadaljevanje posamičnega dejanja, odločiti o
tožnikovem zahtevku za povrnitev škode in določiti, kar je
treba, da se odpravi poseg v ustavne pravice in vzpostavi
zakonito stanje.

(1) Za sklepe se ustrezno uporabljata določbi 68. in 69. člena
tega zakona.
(2) Sklepe je treba obrazložiti, če je zoper njih dopustna
pritožba ali če se z njimi odloči o pravnem sredstvu ter v
drugih primerih, določenih s tem zakonom.

(2) O prepovedi nadaljevanja dejanja in ukrepih za vzpostavitev zakonitega stanja, če nezakonito dejanje še traja, odloči
sodišče brez odlašanja s sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba v roku treh dni. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v treh dneh od njenega prejema.

9. oddelek
Začasna odredba
71. člen

(3) Če sodišče v primeru iz prejšnjega odstavka ne more
odločiti brez odlašanja, lahko izda po uradni dolžnosti
začasno odredbo v skladu z 71. členom tega zakona.
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(1) Če pristojni organ v primerih in pod pogoji iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona ne odloži izvršitve upravnega
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akta do izdaje sodne odločbe, lahko tožnik zahteva odložitev
iz enakih razlogov od sodišča.

76. člen

(2) Tožnik lahko zahteva izdajo začasne odredbe tudi za
začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, če
se ta ureditev, predvsem pri trajajočih pravnih razmerjih,
verjetno izkaže za potrebno, da se odvrnejo hujše škodljive
posledice ali grozeče nasilje.

Vrhovno sodišče s sklepom sodbo sodišča prve stopnje razveljavi, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb
postopka v upravnem sporu, in vrne zadevo istemu sodišču
prve stopnje ali jo odstopi pristojnemu sodišču prve stopnje,
da opravi nov postopek. V tem sklepu sodišče odloči tudi o
tem, katera dejanja, ki jih zajema bistvena kršitev določb
postopka v upravnem sporu, se ponovno opravijo.

(3) Za izdajo začasne odredbe po prejšnjih odstavkih je pristojno sodišče, ki je pristojno za odločitev o tožbi.

77. člen

(4) Sodišče odloči o zahtevi za izdajo začasne odredbe v
sedmih dneh od prejema zahteve s sklepom, ki mora biti
obrazložen. Sodišče lahko izdajo začasne odredbe veže na
pogoj, da se da zavarovanje za škodo, ki utegne nastati
nasprotni stranki zaradi njene izdaje.

(1) Vrhovno sodišče s sklepom sodbo sodišča prve stopnje
razveljavi in zavrže tožbo, če je bila v postopku pred sodiščem
prve stopnje prekršena določba prvega odstavka 36. člena
tega zakona.

(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka se stranke lahko v treh
dneh pritožijo. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v treh
dneh od njenega prejema.

(2) Vrhovno sodišče s sodbo razveljavi sodbo sodišča prve
stopnje in odpravi upravni akt, če je bila v postopku pred
sodiščem prve stopnje prekršena določba 37. člena tega
zakona.
(3) Če vrhovno sodišče ugotovi, da se je postopka na prvi
stopnji udeleževal nekdo, ki ne more biti stranka v upravnem
sporu, ali če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec
stranke ni imel potrebnega dovoljenja za opravljanje dejanj v
postopku, razen če so bila posamezna dejanja v postopku
pozneje odobrena, razveljavi s sklepom sodbo prve stopnje in
glede na naravo kršitve vrne zadevo sodišču prve stopnje v
ponovno odločanje ali zavrže tožbo.

6. poglavje
PRAVNA SREDSTVA
1. oddelek
Pritožba
72. člen

78. člen

(1) Zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je
dovoljena pritožba, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Vrhovno sodišče razveljavi s sklepom sodbo sodišča prve
stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje, če misli, da je treba
za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ugotoviti nova dejstva in izvesti nove dokaze.

(2) Pritožba se lahko vloži v petnajstih dneh od vročitve
prepisa sodbe strankam. Vloži se pri sodišču, ki je izdalo
sodbo na prvi stopnji v zadostnem številu izvodov za sodišče
in stranke, ki so se udeleževale postopka na prvi stopnji.

•» 79. člen
(1) Če v primeru iz prejšnjega člena vrhovno sodišče samo
opravi glavno obravnavo in ugotovi drugačno dejansko stanje, kakor je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje, s
sodbo spremeni sodbo sodišča prve stopnje.

(3) Pritožba ni dovoljena v sporih iz 1. točke prvega odstavka
10. člena tega zakona in v sporih o zakonitosti aktov volilnih
organov za lokalne volitve.
73. člen

(2) Po prejšnjem odstavku odloči vrhovno sodišče brez glavne
obravnave;

(1) V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in dokaze le,
če izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti
oziroma predložiti do konca glavne obravnave, če je postopek
tekel brez glavne obravnave, pa do konca postopka na prvi
stopnji.

1. če je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine ali
posredno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira
samo na te dokaze;

(2) Predsednik senata sodišča prve stopnje po potrebi sam ali
na zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge stopnje opravi
poizvedbe, da bi se preverila resničnost pritožnikovih navedb.

2. če je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se opira na
ta dejstva;

74. člen

3. če misli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje pravilno
ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo
materialno pravo;

(1) Sodba se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu;

4. če ugotovi, da je izpodbijani upravni akt ničen, sodišče prve
stopnje pa je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava;

80. člen

3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Vrhovno sodišče ne sme spremeniti sodbe sodišča prve stopnje v škodo stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo
ona.

(2) Če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, je
podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu,
če je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost
sodbe.

81. člen

75. člen

(1) Sklep se lahko izpodbija s posebno pritožbo samo, kolikor
tako določa ta zakon.

(1) Vrhovno sodišče s sodbo pritožbo kot neutemeljeno
zavrne in potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če spozna, da
niso podani razlogi, iz katerih se sodba lahko izpodbija, in ne
razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

(2) Zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim se onemogoči
nadaljni postopek, je dovoljena posebna pritožba, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
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2. oddelek

1. če stranka zve za nova dejstva ali če najde nove dokaze ali
dobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bil
spor zanjo ugodneje rešen, če bi se bila nanje sklicevala ali če
bi jih bila uporabila v prejšnjem postopku;

Zahteva za varstvo zakonitosti
82. člen

2. če se opira odločba na ponarejeno ali prenarejeno listino
ali na krivo izpovedbo priče, izvedenca ali stranke pri zasliševanju pred sodiščem;

(1) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži vrhovni državni
tožilec zoper pravnomočno odločbo:
1. zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu,
razen če se kršitev nanaša na krajevno pristojnost, obveznost
glavne obravnave in izključitev javnosti glavne obravnave;

3. če sodišče ni bilo sestavljeno po določbah tega zakona;
4. če je pri odločitvi sodeloval sodnik, ki je bil ali bi moral biti
po zakonu izločen;

2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

5. če se je postopka udeleževal nekdo, ki ne more biti stranka
v upravnem sporu, ali če stranke v skladu z zakonom ni
zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec stranke ni imel potrebnega dovoljenja za
opravljanje dejanj v postopku, razen če so bila posamezna
dejanja v postopku pozneje odobrena;

(2) Zahtevo je treba vložiti v treh mesecih od tedaj, ko je bil
stranki, v katere korist je bila izdana odločba, vročen njen
prepis. Zahteva se vloži pri vrhovnem sodišču.
(3) Vložena zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvršitve
pravnomočne odločbe, zoper katero je vložena.

6. če se odločba opira na sodbo, ki je bila izdana v kazenski ali
civilni zadevi, ta sodba pa je bila pozneje razveljavljena z
drugo pravnomočno sodno odločbo;

83. člen
(1) V zahtevi za varstvo zakonitosti je treba označiti sodno
odločbo, zoper katero se vlaga zahteva za varstvo zakonitosti,
in povedati, iz katerih razlogov in v kolikšnem obsegu se
predlaga preizkus.

7. če je prišlo do odločbe sodišča zaradi kaznivega dejanja
sodnika ali delavca pri sodišču, strankinega zastopnika ali
pooblaščenca, njenega nasprotnika ali nasprotnega zastopnika ali pooblaščenca;

84. člen

8. če stranka najde odločbo, ki je bila izdana že prej v istem
upravnem sporu ali če dobi možnost, da jo uporabi;

(1) Zahtevo, ki ni dovoljena ali je bila vložena prepozno, in
zahtevo, ki jo je vložila neupravičena oseba, zavrže vrhovno
sodišče s sklepom.

9. če prizadeti osebi ni bila dana možnost udeležbe v upravnem sporu.

(2) Če sodišče ne zavrže zahteve, jo pošlje strankam; te lahko
podajo v roku, ki ga določi sodišče, nanjo odgovor.

(2) Zaradi razlogov iz 1. točke prejšnjega odstavka se sme
obnova dovoliti le, če je sodišče samo ugotavljalo dejansko
stanje.

(3) Sodišče, ki je bila zoper njegovo odločbo vložena zahteva
za varstvo zakonitosti, in toženi organ morata sodišču na
zahtevo brez odlašanja poslati vse spise.

(3) Zaradi razlogov iz 1., 2. ter 5. do 9. točke prvega odstavka
tega člena se sme dovoliti obnova samo, če se stranka brez
lastne krivde ni mogla sklicevati nanje v prejšnjem postopku.

85. člen
(1) Sodišče odloči o zahtevi za varstvo zakonitosti na seji.

88. člen

(2) Pri odločanju se sodišče omeji samo na preizkus kršitev, ki
jih uveljavlja državni tožilec v svoji zahtevi.

(1) Obnova postopka se lahko zahteva najpozneje v tridesetih
dneh, odkar je stranka zvedela za obnovitveni razlog oziroma
ga je lahko pridobila. Če je zvedela za obnovitveni razlog,
preden je bil postopek pri sodišču končan, pa ga ni mogla
uporabiti v tem postopku, lahko zahteva obnovo v tridesetih
dneh od dneva, ko ji je bila vročena odločba.

88. člen
(1) Sodišče s sodbo zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti, če
spozna, da niso podane kršitve zakona, ki se uveljavljajo v
zahtevi.
t

(2) Po petih letih od pravnomočnosti odločbe se obnova ne
more več zahtevati, razen če se obnova postopka zahteva iz
razloga po 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Če sodišče ugotovi, da je podana zatrjevana bistvena
kršitev določb postopka, zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi
in odloči glede na naravo kršitve po določbi 76. ali 77. člena
tega zakona.

89. člen
(1) Predlog za obnovo postopka se vloži pri sodišču, ki je
pristojno za odločitev o njej.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora sodišče, katerega
odločba je razveljavljena, opraviti vsa dejanja v postopku in
rešiti vprašanja, na katera ga je opozorilo sodišče, ki je odločilo o zahtevi.

(2) O predlogu za obnovo postopka odloči sodišče, ki je izdalo
odločbo, na katero se nanaša obnovitveni razlog.

(4) Če sodišče ugotovi, da je bilo materialno pravo zmotno
uporabljeno, ugodi zahtevi za varstvo zakonitosti in izpodbijano odločbo spremeni.

(3) O predlogu za obnovo postopka odloči sodišče v senatu
treh sodnikov.
90. člen

3. oddelek

(1) V predlogu za obnovo je treba zlasti navesti;

Obnova postopka
87. člen

1. sodbo ali sklep, s katerim je bil končan postopek, glede
katerega se zahteva obnova;

(1) Postopek, ki je bil pravnomočno končan s sodno odločbo,
se na predlog stranke obnovi;

2. razloge za obnovo in dokaze oziroma okoliščine, ki razloge
verjetno izkazujejo;
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3. okoliščine, iz katerih izhaja, da je bil predlog vložen v
zakonitem roku, in dokaze za to.

(3) Postopek se v primerih po prejšnjem odstavku nadaljuje
po določbah tega zakona o postopku na prvi stopnji. Dejanja
v postopku, ki so bila opravljena pred vrhovnim sodiščem, se
ne ponovijo.

91. člen
(1) Sodišče zavrže predlog za obnovo s sklepom, če ugotovi,
da je predlog vložila neupravičena oseba ali je bil vložen
prepozno ali da stranka ni izpričala, da je zakoniti razlog za
obnovo vsaj verjeten.

(4) Za zadeve, za katere je bilo po določbi zakona, uveljavljenega pred dnem pričetka uporabe tega zakona, pristojno
odločiti v upravnem sporu vrhovno sodišče, je po 1. januarju
1997 pristojno na prvi stopnji upravno sodišče, če ne gre za
zadeve, določene v 10. členu tega zakona.

(2) Če sodišče ne zavrže predloga, ga pošlje nasprotni stranki
in prizadetim osebam, ki lahko v petnajstih dneh nanj odgovorijo.
(3) Predlog se pošlje zastopniku javnega interesa tudi, če se ni
udeleževal postopka, za katerega je predlagana obnova.

(5) Arhiv v zadevah, v katerih je pred pričetkom uporabe tega
zakona odločilo vrhovno sodišče, hrani vrhovno sodišče.
(6) Podrobnejša navodila o prevzemu zadev po prvem
odstavku tega člena izda minister za pravosodje.

92. člen
(1) Zoper odločbo, ki jo izda sodišče v obnovljenem postopku,
so dovoljena pravna sredstva, ki so dovoljena zoper sodbo.

96. člen
(1) S 1. januarjem 1997 nadaljuje vrhovno sodišče postopek v
zadevah, ki jih je prejelo pred tem datumom, pa je zanje
pristojno za odločanje na prvi stopnji po določbah tega
zakona (prvi odstavek 10. člena); že opravljena dejanja v
postopku se ne ponovijo.

6. poglavje
IZVRŠBA
93. člen

(2) V zadevah, o katerih pred pričetkom uporabe tega zakona
odloči vrhovno sodišče, so dovoljena pravna sredstva, ki so
dovoljena po predpisih, ki se uporabljajo do pričetka uporabe
tega zakona.

(1) Sodba, s katero sodišče nadomesti upravni akt, se izvrši po
določbah zakona o splošnem upravnem postopku.
94. člen

97. člen

(1) Če se zaradi denarnega zahtevka izvršba opravi proti
državi, lokalni skupnosti ali njunim organom ali organizacijam, mora sodišče pred izdajo sklepa o izvršbi organ oziroma
organizacijo o nameravani izvršbi obvestiti s pozivom, naj se
izvršbi izognejo s prostovoljno izpolnitvijo obveznosti. Rok za
prostovoljno izpolnitev ne sme biti daljši od enega meseca.

(1) Sodni svet v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
število sodnikov upravnih sodišč na predlog ministra za pravosodje in po predhodnem mnenju predsednika vrhovnega
sodišča.
(2) Minister za pravosodje določi število strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravnotehničnih in drugih delavcev
sodišča v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Izvršba ni dopustna na stvareh, ki so javno dobro v lasti
države oziroma lokalne skupnosti in tudi ne na stvareh, ki so
nujni pogoj za izvrševanje javnih nalog.

98. člen

(4) Naznanitev izvršbe in upoštevanje roka za prostovoljno
izpolnitev ni potrebno, če gre za izvršitev začasne odredbe.

Sodniki in predsedniki upravnih sodišč se izvolijo oziroma
imenujejo najkasneje do 31. oktobra 1996.

7. poglavje
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

99. člen
i

95. člen

(1) Določbe tega zakona o postopku v upravnem sporu se
pričnejo uporabljati 1. januarja 1997.

(1) Upravna sodišča začnejo opravljati sodno funkcijo 1. januarja 1997.

(2) 1. januarja 1997 se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati zakon o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77).

(2) Zadeve, ki jih do datuma iz prejšnjega odstavka prejme
vrhovno sodišče, pa o njih do tega dne še ni odločeno in so po
določbah tega zakona zanje pristojna upravna sodišča, prevzamejo s 1. januarjem 1997 v delo pristojna upravna sodišča.

100. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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V skladu s stališči in sklepi, ki jih je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na 25. seji dne 4. 11. 1994 ob sprejetju
predloga zakona o upravnem sporu v prvi obravnavi, je predlagatelj pripravil besedilo predloga zakona za drugo obravnavo.

proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno,
nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. To je vsebina ustavne pravice do sodnega varstva, ki jo zagotavlja tudi
prvi odstavek 6. člena konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 7/94 - Mednarodne
pogodbe), ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih
civilnih pravicah pravično in javno ter v razumnem roku
odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno
sodišče. Ta konvencija Republiko Slovenijo obvezuje. Z njeno
ratifikacijo je država priznala tudi jurisdikcijo Evropskega
sodišča za človekove pravice. Zato je po mnenju predlagatelja
dosedanjim odločitvam tega sodišča treba prilagoditi tudi
ureditev upravnega spora.

Državni zbor je sprejel naslednja staliSča:
- predlagatelj naj upoštevajoč ustavno opredelitev upravnega spora v 1. členu jasneje opredeli predmet upravnega
spora ter zvezo oziroma razmerje med 1. in 2. členom predloga zakona;
- predlagatelj naj zagotovi spoštovanje določil sprejetih mednarodnih konvencij, ki terjajo ustrezno pravno varstvo oziroma odločanje v sporu polne jurisdikcije;

Kadar se o pravicah, ki jih Evropsko sodišče za človekove
pravice šteje kot civilne pravice (kamor sodišče vsekakor
uvršča vse pravice, ki jih konvencija izrecno ureja, potega
tega pa še druge, ki imajo tako naravo), odloča pred organi
upravne oblasti (oziroma drugimi organi, ki nimajo lastnosti
sodišča), mora biti njihova končna odločitev podvržena presoji pred sodiščem polne jurisdikcije, saj sicer ni mogoče
šteti, da je zagotovljeno sodno varstvo. Tako je po mnenju
predlagatelja treba razlagati tudi določbo tretjega odstavka
120. člena ustave, ki določa, da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov
in organizacij. Določbe 157. člena ustave ni mogoče razumeti
tako, da zožuje tudi samo določbo tretjega odstavka 120.
člena ustave v tem pomenu, da bi sodišče v okviru presojanja
zakonitosti posamičnega akta, ki se spodbija, lahko imelo
izključno kasacijske pristojnosti. Če bi bilo to mogoče, potem
izjeme niti ne bi mogle biti dopustne. Tako pa predlagatelj
poudarja, da je že doslej sodišče v upravnem sporu moralo
presojati, ali je upravni organ pravilno ugotovil dejansko
stanje, kar pomeni, da je moralo presojati na podlagi podatkov spisa ne samo pravna, ampak tudi dejanska vprašanja. Že
doslej je imelo sodišče pooblastilo v sporu polne jurisdikcije
odločiti o tožnikovem zahtevku za vrnitev vzetih stvari in o
povrnitvi škode, ki je nastala z izvršitvijo izpodbijanega akta.
Že doslej je imelo sodišče pooblastilo s sodbo odločiti v sporu
polne jurisdikcije o pravici sami, če je narava stvari to dopuščala in če je imelo v podatkih postopka za to zanesljivo
podlago. Prav tako je imelo sodišče že doslej zakonsko pooblastilo, da je v sporu polne jurisdikcije odločilo o stvari sami,
če je pristojni organ po odpravi izdal nov akt, ki je bil v
nasprotju s pravnim mnenjem sodišča; to pooblastilo je imelo
tudi v primerih, če upravni organ takega akta sploh nt izdal.

- predlagatelj naj prouči pristojnosti upravnih sodišč v 9. in
10. členu, ki se nanašajo na spore med državo in lokalnimi
skupnostmi oziroma na spore o zakonitosti aktov državnih
organov in organov lokalnih skupnosti ter predloži s pravnosistemskega vidika jasnejše rešitve;
- predlagatelj naj prouči predlagano rešitev v 33. členu, ker je
ta nesistemska, določba o ugotovitveni tožbi pa tudi ni konsistentno izpeljana v nadaljnjih določbah zakona;
- predlagatelj naj z vidika spoštovanja načela kontradiktornosti postopka prouči določbe 4. oddelka o vzorčnem postopku;
- predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
prouči in ustrezno upošteva mnenje oziroma pripombe Sekretariata za zakonodajo;
- predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva konkretne
pripombe Vrhovnega sodišča in komisije Državnega sveta za
politični sistem k določilom 4., 6., 22., 24., 25., 28., 29., 31., 39.,
41., 63., in 95. člena predloga zakona, za katere menita, da bi
lahko negativno vplivala na praktično uporabo;
- predlagatelj naj v nadaljnjem poteku zakonodajnega
postopka upošteva roke, določene v končnih določbah, ter jih
prilagodi njihovi časovni odvisnosti od uveljavitve zakona.
V skladu s stališčema, da je treba v 1. členu predloga zakona
jasneje opredeliti predmet upravnega spora, zvezo med 1. in
2. členom predloga ter zagotoviti spoštovanje določil sprejetih mednarodnih konvencij, ki terjajo pravno varstvo v sporu
polne jurisdikcije, je predlagatelj preoblikoval določbe 1. in 2.
člena predloga zakona, zaradi medsebojne povezanosti z
njimi pa tudi določbo 63. člena predloga zakona.

Zaradi predstavitve tega, na kakšen način nas pri zakonskem
urejanju sodnega varstva zavezuje določba prvega odstavka
6. člena Konvencije, predlagatelj opozarja na dosedanje odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, ki zadevajo
zagotovitev sodnega varstva zoper odločitve upravnih oblasti
oziroma nosilcev javnih pooblastil. Precedenčnega pomena
je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi
Albert in Le Compte (Serija A, št. 58, str. 16, par 29; str. 19, par.
36) iz 1983. leta. V tej zadevi sta bila dva belgijska zdravnika v
disciplinskem postopku s strani zdravniških disciplinskih
organov suspendirana opravljati zdravniško prakso. Zoper
odločitev prvo in drugostopnega organa sta imela pritožbo na
Kasačijsko sodišče. Evropsko sodišče za človekove pravice je
menilo, da je pravica do opravljanja zdravniške prakse
»civilna pravica-, ki uživa varstvo po konvenciji, zato mora biti
odločitev disciplinskih organov podvržena posledični kontroli
sodnega telesa, ki ima polno jurisdikcijo in druge značilnosti
iz prvega odstavka 6. člena konvencije. Javni značaj kasacijskega postopka po mnenju sodišča ne zadošča za ozdravitev
napak, za katere se ugotovi, da so bile narejene v disciplinskem postopku. Kasači jsko sodišče ne pozna temeljev zadev,
kar pomeni, da mnogo vidikov spora, ki zadevajo »civilne
pravice in obveznosti', vključno s preizkusom dejstev in
oceno proporcionalnosti med napako in sankcijo, ostane
zunaj njegove jurisdikcije. Sodišče je poudarilo, da morajo
biti odločitve upravnih oblasti, ki zadevajo »pravice in obveznosti civilne naravev zadnji kontroli podvržene »sodnemu

Pri tem predlagatelj uvodoma opozarja, da za ustavno opredelitev upravnega spora ni pomembna le določba 157. člena
ustave Republike Slovenije, ki sicer v (normativno neobvezujočem) podnaslovu tega člena nosi ime upravni spor in na
katero opozarja v svojem mnenju Sekretariat za zakonodajo
in pravne zadeve. Ta določba je uvrščena v poglavje o ustavnosti in zakonitosti in predstavlja nadaljevanje četrtega
odstavka 153. člena ustave v tem pogledu, da se zahtevana
zakonitost dela zagotavlja tudi s sodno kontrolo dela organov
(v tem pogledu predvsem) upravne oblasti in nosilcev javnih
pooblastil. Za popolno opredelitev upravnega spora z vidika
določitve pristojnosti upravnega sodstva za odločanje o sporih, v katerih je za razliko od civilnega spora vselej prisotno
varstvo javne koristi, pa je treba upoštevati določbe tretjega
odstavka 15. člena, prvega odstavka 23. člena, tretjega
odstavka 120. člena in 157. člena ustave. V nasprotnem po
mnenju predlagatelja upravno sodstvo ne bi bilo urejeno v
skladu z zahtevami ustave, niti ne z zahtevami mednarodnih
konvencij, ki so že ratificirane.
Ustava v prvem odstavku 23. člena določa, da ima vsakdo
pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah
poročevalec, št. 7
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organu polne jurisdikcije«. Že iz te sodbe je razvidno, da je
vprašljivo, ali bi sodišče, ki bi imelo v upravnem sporu pravico
presojati le zakonitost akta, in imelo, ker ne bi smelo samo
odločiti o pravici, le kasacijsko pooblastilo, lahko zadostilo
zahtevam Konvencije. To vprašanje bi se npr. pojavilo pri
tožbi, ki bi jo pri upravnem sodišču vložila oseba, kateri bi
Odvetniška zbornica zavrnila vlogo za vpis v imenik odvetnikov. Odvetniški zbornica svojo odločitev izda v okviru izvajanja javnega pooblastila, ki ji ga daje zakon, in gre za odločitev
o pravici posameznika, da opravlja odvetniški poklic. Striktno
stališče, da bi sodišče v upravnem sporu lahko odločalo le o
zakonitosti takšnega akta, ne pa tudi o pravici posameznika
do svobodnega opravljanja (v tem primeru odvetniškega)
poklica, bi glede na dosedanje odločitve Evropskega sodišča
pomenilo, da posamezniku ni zagotovljeno sodno varstvo
njegove pravice pred sodiščem polne jurisdikcije.

gre na podlagi izrecnih ustavnih določb (tako prvega
odstavka 23. člena oziroma, kolikor gre za človekove pravice
in temeljne svoboščine, še tretjega odstavka 15. člena ustave,
ter tretjega odstavka 120. člena ustave) polno sodno varstvo.
Zaradi tega in v tem obsegu je po mnenju predlagatelja
upravnim sodiščem treba dati pooblastilo, da v primeru, ko bo
to s tožbo v skladu z zakonom zahtevano, odločijo tudi o
pravici. Iz tega izhajata predlagani določbi 1. člena in prvega
odstavka 2. člena predloga zakona.
Določba prvega odstavka 2. člena daje pooblastilo sodišču,
da odloča v sporu polne jurisdikcije, kadar ga k temu obvezuje posebna zakonska ureditev, po presoji sodišča v primerih, ki jih določa ta zakon v prvem in drugem odstavku 63.
člena predloga zakona, ter v primerih iz petega odstavka 63.
člena predloga zakona, ki bodo zadevali predvsem sodno
varstvo ustavnih pravic. Pri tem je glede potrebe po sodnem
varstvu pravice predlagana enaka dikcija, kot jo je zakonodajalec že določil v prvem odstavku 60. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94), po katerem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije dano pooblastilo, da v
postopku odločanja o ustavni pritožbi odloči o pravici ali
svoboščini, če to terja narava ustavne pravice in je na podlagi
podatkov v spisu možno odločiti. Če ima takšno pooblastilo
najvišji organ sodne oblasti, potem je še toliko bolj potrebno
in primemo, da ga imajo sodišča, ki bodo zagotavljala sodno
varstvo na nižjem nivoju sodne hierarhije.

Tega svojega precedenčnega stališča se je sodišče držalo
tudi v kasnejših sodbah in ga tudi vselej ponovno poudarjalo.
Tako npr. tudi leta 1990 v zadevi Obermaier (Series A, no. 179,
p. 22, 23, par. 70), ko je šlo za odločitev o odpustu delavca, ki
je postal nesposoben opravljati delo, o čemer je na prvi
stopnji odločal Svet za osebe, ki zgubijo delovno zmožnost, o
pritožbi pa šef deželne uprave v okviru delegirane pristojnosti, tako da je bil dolžan spoštovati navodila Zveznega ministra za socialne zadeve. Evropsko sodišče je poudarilo, da je
pritožba zoper odločitev pred avstrijskim Upravnim sodiščem
v skladu s pogoji iz prvega odstavka 6. člena Konvencije le, če
to telo lahko opišemo kot sodno telo, ki ima polno sodno
jurisdikcijo. Avstrijsko Upravno sodišče pa je lahko odločalo
le, ali je bila diskrecija, dana s strani upravnih oblasti, uporabljena na način, skladen z objektom in namenom zakona. To
pomeni, je menilo sodišče, da odločitev, sprejeta od upravnih
oblasti, ki določa odpust osebe, ki je zgubila delovno zmožnost, kot socialno upravičen, ostaja v veliki večini primerov,
vključno s tem, brez učinkovitega varstva s strani sodišč. To
povzroči, po mnenju sodišča, kar zadeva civilne pravice, tako
omejeno varstvo, ki ga ni mogoče šteti kot učinkovito sodno
varstvo po prvem odstavku 6. člena Konvencije.

Predlagatelj posebej poudarja, da predlagane določbe ne
pomenijo, da sodstvo lahko nadomesti delovanje organov
upravnih oblasti oziroma nosilcev javnih pooblastil glede
odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v primerih, ko zakonodajalec glede na naravo zadev zanje predpiše
odločanje v upravnem postopku. Odločitev teh organov je
procesna predpostavka in preden ta ni izpolnjena, tudi ni
mogoče zahtevati sodnega varstva v upravnem sporu. Pa tudi
predlagane določbe, ki urejajo način odločanja sodišča v
upravnem sporu, so prilagojene temu, da mora uprava praviloma svoje pristojnosti izvajati, vendar ločitev oblasti med
sodno in izvršilno vejo v tem pogledu ne more biti v škodo
temeljne človekove pravice do sodnega varstva. Prav tako je
treba poudariti, da zahteva po sporu polne jurisdikcije ne
pomeni, da mora upravno sodišče samo ugotavljati dejansko
stanje, ki ga je ugotovil že pristojni organ. Zadošča, da ima
sodišče pooblastilo preizkusiti vsa dejanska vprašanja v
zadevi (torej na podlagi dejanskega stanja, ki ga je z neposrednim izvajanjem dokazov ugotovil upravni organ - v teoriji
t. im. spor neprave polne jurisdikcije) in da imajo stranke v
postopku možnost, da se o njih izjavijo, čemur je namenjena
glavna obravnava.

Zadnji tak primer, ki kaže na razsežnosti pravice do sodnega
varstva, predstavlja sodba Evropskega sodišča za človekove
pravice v zadevi Fischer z dne 26/4-1995. Ta sodba je
pomembna predvsem v zvezi s predlaganimi določbami o
glavni obravnavi. Avstrijsko Upravno sodišče kljub zahtevi
stranke, ki je izpodbijala pred sodiščem zakonitost upravne
odločitve in zahtevala njeno odpravo, ni izvedlo javne obravnave in zaslišalo stranke z obrazložitvijo, da razprava ne bi v
ničemer pripomogla k razjasnitvi zadeve.

Kadar se s tožbo zahteva odškodnina v skladu z zakonom, je
odločitev sodišča o njej lahko dana le v sporu polne jurisdikcije. V skladu s tem je predlagana določba drugega odstavka
2. člena, ustrezajo pa ji tudi določbe drugega odstavka 29.
člena in 65. člena predloga zakona.

Sodišče je menilo, da je bilo Avstrijsko Upravno sodišče v
položaju, v katerem je moralo preizkusiti navedbe, s katerimi
je bila utemeljena tožba, in njegova kontrola je zadevala ne
samo vprašanja prava, ampak tudi pomembna vprašanja dejstev. Zato pa je treba pritožnika javno zaslišati, kar vključuje
pravico do javne obravnave. Zanikanje tega pomeni kršitev
prvega odstavka 6. člena konvencije. Po mnenju predlagatelja
so predlagane določbe v 52. do 54. členu predloga zakona
ustrezne navedenim zahtevam sodišča.

Poleg navedenega gre še za tretjo kategorijo sporov, ki po
svoji naravi zaradi prisotnosti javnopravnega elementa sodijo
pred upravna sodišča. To so spori iz četrtega odstavka 1.
člena in tretjega odstavka 2. člena predloga zakona, katerih
ureditev je spremenjena glede na stališče po proučitvi pristojnosti upravnih sodišč iz 9. in 10. člena predloga zakona,
stališče Sekretariata za zakonodajo in Komisije Državnega
sveta do 3. točke prvega odstavka 9. člena.

Po mnenju predlagatelja mora imeti upravni spor dvojni
namen. Na eni strani zagotoviti zakonitost dela državnih organov - organov upravne oblasti oziroma nosilcev javnih pooblastil, kajti po določbi četrtega odstavka 153. člena ustave
morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na
zakonu ali zakonitem predpisu. Pri tem predlagatelj opozarja,
da je za del tega, kar se v nekaterih državah zahodne Evrope
uvršča v presojo zakonitosti aktov upravnih oblasti in o tem
odločajo upravna sodišča, po slovenski ustavi pristojno
Ustavno sodišče (to je o skladnosti podzakonskih predpisov z
zakonom in skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje
javnih pooblastil, z zakonom in podzakonskimi predpisi).
Zagotovitev zakonitosti delovanja uprave z upravnim sporom
(157. člen ustave) je objektivni javni interes, ki pa ne pokriva v
celoti, kar jasno povedo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, sodnega varstva pravic posameznika. Slednjim

To so spori, ki jih države z razvitim upravnim sodstvom uvrščajo po naravi stvari v pristojnost upravnih sodišč. Takih
pristojnosti bi bilo lahko predlaganih tudi več, med drugim
spori iz koncesijskih pogodb, spori o pogodbah, ki jih na
podlagi javnega razpisa sklepajo porabniki proračunskih
sredstev ipd. Vendar je pri tem po mnenju predlagatelja treba
upoštevati, da se predlaga ustanovitev upravnih sodišč, ki
bodo začela z delom povsem na novo in bodo ob začetku
svojega delovanja zadosti obremenjena s predlaganimi pristojnostmi, ki jih bo v bodoče mogoče v primeru utemeljenosti ustrezno širiti. Izkušnje v drugih državah kažejo, da je v
primeru ustanavljanja novih sodišč smotrno in ustrezno, koli41
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kor je to mogoče, nanje postopma prenašati pristojnosti.
Vendar pa to ne pomeni, da takšni spori ne bi že po svoji
pravni naravi sodili pred upravna sodišča.

izrecni izpodbojni razlog, stranki pa dano tudi pravno sredstvo za njeno ugotavljanje - to je tožba na ugotovitev ničnosti
akta.

Po naravi stvari sodi po mnenju predlagatelja v pristojnost
upravnega sodstva tudi odločanje o vprašanjih obsega sredstev, ki se zagotavljajo občini na podlagi 24. člena zakona o
lokalni samoupravi oziroma 100. člena zakona o lokalni samoupravi. Predmet teh sporov namreč niso premoženjska razmerja, iz katerih bi se spori lahko reševali pred civilnimi
sodišči, saj med subjekti spora ne gre za civilnopravno razmerje, ampak za tipično javnopravno razmerje. To so spori, ki
jih je že zakonodajalec določil kot spore polne jurisdikcije in z
vidika procesne predpostavke prejšjnega delovanja uprave
predstavljajo izjemo, kar je logično glede na naravo stvari. Tu
ne gre za sodno izpodbijanje akta, s katerim bi bilo odločeno
o pravici posameznika, ampak za spor javnopravne narave
med dvema osebama javnega prava. Pri tem pa je po mnenju
predlagatelja ustrezno opozorilo Vrhovnega sodišča, da ni
potrebe po tem, da bi o teh sporih na prvi stopnji moralo
odločati Vrhovno sodišče.

Kar zadeva drugi element predlagane ugotovitvene tožbe, pa
predlagatelj meni, da jo to možnost zaradi splošne opredelitve, da je po določbi drugega odstavka 157. člena upravni
spor subsidiarno sodno varstvo ustavnih pravic, treba dopustiti, če ni mogoče zahtevati obstoja pravnega razmerja v
drugem sodnem postopku (drugi odstavek 33. člena). Pri tem
se je predlagatelj zgledoval po ureditvi v nemškem zakonu o
upravnih sodiščih. Glede izvedbe (kar pomeni predvsem
način odločitve sodišča) pa predlagatelj opozarja, da se v
vseh primerih, ko ta zakon ne vsebuje posebnih določb,
uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, ki prav
tako pozna ugotovitveno tožbo (187. člen). Z vidika tega, da je
upravni spor lahko tudi spor polne jurisdikcije in ne le spor o
zakonitosti akta, pa se predlagatelj sklicuje na uvodoma navedene razloge, zaradi katerih tudi meni, da s tega vidika vpe/java instituta ugotovitvene tožbe ne more biti sistemsko
sporna. Po naravi stvari ugotovitvena tožba ne more biti
vezana na kakršenkoli rok, saj je ta tu »nadomeščen« z
dolžnostjo tožnika, da izkaže pravno korist. Vendar pa to na
drugi strani ne pomeni, da lahko tožnik z ugotovitveno tožbo
na obstoj pravnega razmerja doseže npr. sodno kontrolo
upravnega akta, ki ga ni več mogoče izpodbijati v upravnem
sporu (npr. zaradi zamude roka za vložitev tožbe), kajti pravnomočna odločba (pravnomočna pa je postala tedaj, ko je ni
bilo več mogoče izpodbijati v upravnem sporu) pravno učinkuje med strankama in jo je kot takšno dolžno upoštevati tudi
sodišče, razen seveda, če bi bila nična.

V skladu s tem je oblikovana določba tretjega odstavka 2.
člena predloga zakona. Iz predlagane določbe 9. člena je
razvidno, da je predlagana splošna prvostopna pristojnost za
upravna sodišča, medtem ko so v 10. členu taksativno našteti
primeri, v katerih je podana pristojnost Vrhovnega sodišča za
odločanje na prvi stopnji, s predlagano določbo četrtega
odstavka 95. člena predloga zakona pa je urejeno vprašanje
za primere, ko so dosedanji zakoni določali pristojnost Vrhovnega sodišča za odločanje, pa po predloganem 10. členu te
zadeve ne sodijo v funkcionalno prvostopno pristojnost
Vrhovnega sodišča.

Predlagatelj je ponovno proučil predlagane določbe o vzorčnem postopku z vidika spoštovanja načela kontradiktornosti v
postopku. Predlagatelj meni, da to načelo s predlaganimi
določbami ni kršeno. Sodišče bo lahko odločilo o tem, ali
izvede vzorčni postopek šele, ko bo prejelo odgovore na
tožbe, na podlagi česar bo lahko presojalo ali gre za enako ali
podobno dejansko stanje in isto pravno podlago. Institut
vzorčnega postopka predstavlja po mnenju predlagateljev
racionalizacijo postopkov v primerih, ko bo hkrati vloženih
več tožb zoper večje število upravnih aktov. Pri enakem ali
podobnem dejanskem stanju in istem pravnem stanju je tako
upravni organ kot sodišče že zaradi pravice do enakosti pred
zakonom po drugem odstavku 14. člena ustave dolžno odločiti enako. Strankam je dana možnost izjaviti se o navedbah
druge stranke, prav tako pa jim je dana tudi možnost izjaviti se
o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka. Vse
to po mnenju predlagatelja zagotavlja spoštovanje kontradiktornosti v postopku. Napačne odločitve sodišča v zvezi s tem
pa bo stranka vselej lahko izpodbijala v pritožbi zoper sodbo.

Zahteva po spoštovanju zakonitosti in po ustreznem varstvu
pravic posameznikov zahteva tudi ureditev v tretjem odstavku
1. člena. Po določbi prvega odstavka 126. člena ustave je
pristojnost sodišč treba določiti z zakonom, zato predlagana
določba ni vezana na poprejšnjo odločitev Ustavnega
sodišča, ampak na to, da akt, ki ima formalne značilnosti
predpisa, ureja posamično razmerje. Predlagatelj meni, da je
na načelni ravni sicer mogoče zastopati stališče, da pristojni
organi pri urejanju posamičnih razmerij ne bi smeli uporabljati oblike predpisa, pa vendar do tega prihaja. In če do tega
pride, bi brez določitve te možnosti ob odločitvi Ustavnega
sodišča, da ni pristojno ocenjevati zakonitosti takega akta,
ker ni splošni akt, bil prizadet posameznik, ki bi sprožil spor
pred Ustavnim namesto pred upravnim sodiščem in s tem
zamudil sodno varstvo v upravnem sporu. S tem bi bila zaradi
pravne praznine prizadeta njegova ustavna pravica do sodnega varstva. V skladu s pripombo Vrhovnega sodišča in
pripombo Komisije Državnega sveta je dopolnjena v zvezi s
tem tudi določba 22. člena predloga zakona. Pri tem pa je po
mnenju predlagatelja treba upoštevati, da se ti akti objavljajo
na različne načine, še posebej, če bi šlo za akte lokalnih
skupnosti, lahko tudi le na območju te skupnosti, zato je treba
glede na okoliščine primera dopustiti sodišču, da upošteva
subjektivni rok (drugi odstavek 22. člena) in ni mogoče posebej določiti tudi roka za vložitev pobude pred Ustavnim sodiščem (četrti odstavek 22. člena).

Predlagatelj je v skladu s pripombo Sekretariata, da je treba
dosledno uporabljati iste pravne izraze, korigiral posamezne
zakonske določbe in zaradi uporabe pojma upravni akt v
nadaljnjih zakonskih določbah zamenjal določbi 3. in 4. člena.
V skladu s pripombo Vrhovnega sodišča k 4. členu je preoblikovana določba drugega odstavka 3. člena, tako da je jasneje
razvidno, da se akti o imenovanjih, napredovanjih in razrešitvah delavcev v državnih organih, organih lokalne skupnosti
in javnih zavodih, izpodbijajo v upravnem sporu. Predlagana
ureditev odkazuje na zakonsko ureditev na matičnem
področju, je skladna z veljavno ureditvijo (zakon o delavcih v
državnih organih), glede na to, da gre za vprašanja položaja
državnih uradnikov oziroma javnih uslužbencev, pa bi bila po
mnenju predlagatelja ustrezna tudi kot sistemska rešitev.

Predlagatelj je v skladu s stališčem ponovno proučil predlagani institut ugotovitvene tožbe in ga spremenil ter glede na
stališče Sekretariata za zakonodajo tudi v določbo 66. člena
prenesel njeno izpeljavo, kar zadeva zahtevo po ugotavljanju
ničnosti. V zvezi s tem je dodana 4. točka prvega odstavka 26.
člena predloga zakona, določba drugega odstavka 37. člena
predloga pa je spremenjena le toliko, da je vsebinski del o
odločitvi sodišča prenesen v določbo 66. člena. Zaradi te
spremembe so preštevilčeni vsi naslednji členi predloga
zakona. Pri tem predlagatelj poudarja, da so ničnostni razlogi
tako grobe kršitve, da mora obstajati tudi možnost izrecnega
uveljavljanja ničnosti pred sodiščem. Na ničnost mora sicer
sodišče paziti po uradni dolžnosti in tudi pred organi upravne
oblasti lahko akt izreče za ničen prvostopni, drugostopni ali
celo nadzorstveni organ (tretji odstavek 267. člena zakona o
splošnem upravnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 32/78 in 9/
86). Zato je ustrezno, da je ničnost opredeljena tudi kot
poročevalec, št. 7

V skladu s pripombo Vrhovnega sodišča je dopolnjena
določba 6. člena predloga zakona in spremenjena določba 24.
člena predloga zakona, ki uporabo pravil pravdnega postopka
o stroških ne veže na glavno obravnavo, ampak na to, ali gre.
za spor polne jurisdikcije (prvi in drugi odstavek 2. člena) ali
za spor o zakonitosti akta. Za slednje primere je posebej
predvidena ureditev v tretjem odstavku 24. člena predloga
zakona.
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Po mnenju predlagatelja ni mogoče upoštevati pripombe
Vrhovnega sodišča po odpravi možnosti dajanja tožbe na
zapisnik. Odprava te možnosti bi pomenila na drugi strani
obvezno zagotovitev iz proračuna plačljivih odvetnikov za
stranke, ki glede na premoženjsko stanje ne bi zmogle plačati
stroškov odvetnika. Še posebej za področje upravnega sodstva, ki je glede tega po naravi ureditve vprašanja bližje
kazenskopravnemu kot civilnopravnemu režimu, in še posebej, ko gre za varstvo človekovih pravic, po mnenju predlagatelja tega ni mogoče upoštevati.

Glede na časovni zamik pri sprejemanju zakona je predlagatelj preoblikoval prehodne določbe, pri čemer je izpustil tretji
odstavek 95. člena, ki je bil predlagan v prvi obravnavi in ki bi
imel svoj pomen le, če bi bil predlog zakona sprejet pred 1.
januarjem 1995. Ker se to ni zgodilo, je pristojnost za odločanje o posegih v ustavne pravice z nezakonitim dejanjem že
prešla na Vrhovno sodišče. Zato tudi te zadeve sodijo v okvir
predlagane določbe drugega odstavka 95. člena predloga
zakona.

ustanavljajo zunanji oddelki kot oddelki stalnega poslovanja,
po katerih se mora ravnati tudi krajevna pristojnost sodišča za
odločanje v upravnem sporu.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
I.
V prvem odstavku 5. člena se besede »odločajo upravna
sodišča« nadomestijo z besedami: »odločata Upravno
sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravno
sodišče)«.

III.
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sodnika sodišča iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
lahko sodni svet na predlog personalnega sveta, upoštevajoč
njegove izkušnje pri delu v upravnih oziroma državnih organih, v skladu z rezultati njegovega dela, uvrsti v višji plačilni
razred oziroma na položaj svetnika, ne glede na merila, ki so
po zakonu o sodniški službi podlaga za razvrščanje sodnikov
v posamezne plačilne razrede oziroma za napredovanje na
položaj svetnika.«.

Obrazložitev:
Po predlogu zakona o upravnem sporu naj bi ustanovili štiri
prvostopna sodišča s sedežem v mestih, v katerih imajo sedež
višja sodišča. Statistični podatki o številu zadev, ki jih ima
sedaj v delu upravni oddelek Vrhovnega sodišča, kažejo, da bi
odpadlo na Upravno sodišče v Ljubljani nekaj več kot 1000
zadev, na Upravno sodišče v Kopru cca 370 zadev, na sodišče
v Mariboru cca 250 zadev in na sodišče v Celju cca 170 zadev.
Pri tem je treba upoštevati, da gre za vse zadeve, ki so v delu
in da je letni pripad zadev v bistvu manjši. Zato bi bilo
neracionalno ustanavljati sodišča kot samostojne državne
organe s polno organizacijo, ki ustreza posameznemu
sodišču. Na drugi strani pa ni mogoče odtegniti delovanja
prvostopnega upravnega sodišča s posameznih območij višjih sodišč, saj bi to zahtevalo, da se stranke iz vse držve
udeležujejo prvostopnih obravnav le na enem mestu.

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se
črtajo besede »upravnega sodišča ali«.
Za sedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se
doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se uporabljata tudi za dodelitev sodnika s sedeža upravnega sodišča
na oddelek upravnega sodišča oziroma obratno.«.

Po mnenju predlagatelja je mogoče doseči racionalno organizacijo in zadostiti tudi zahtevi po ustrezni dostopnosti do
sodišča na posameznih območjih. Zato je predlagano, da se
organizira eno upravno sodišče prve stopnje, ki naj ima sedež
v Ljubljani, hkrati pa naj deluje tudi na treh zunanjih oddelkih
kot stalnih mestih sodnega poslovanja, kakor je na primer že
uzakonjeno za delovna sodišča.

Obrazložitev:
Predlagani amandma vsebuje glede predloga novega tretjega
odstavka 8. člena podobno ureditev, ki jo je predlagatelj že
predlagal kot sistemsko ureditev s predlaganimi spremembami v zakonu o sodniški službi. Predlagatelj meni, da je ta
določba potrebna v tem zakonu glede na posebno specifiko
upravnega sojenja. To pa bo zahtevalo sodnike, ki bodo
predvsem tudi dobri upravni strokovnjaki.

Ureditev, ki je predlagana z amandmaji, je po mnenju predlagatelja ustreznejša tudi zato, ker se prvostopno upravno
sodišče ustanavlja na novo, kar pomeni, da bo za njegovo
delovanje treba zagotoviti tudi vse materialne pogoje. To pa
bo ob razpoložljivih proračunskih sredstvih lažje doseči z
enim sodiščem z zunanjimi oddelki.

Druge spremembe so odraz predlagane spremembe prvostopne organizacije sodišč.
IV.

II.

V prvem odstavku 95. člena se besede »Upravna sodišča
pričnejo« nadomestijo z besedami: »Upravno sodišče
prične«.

7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravno sodišče ima sedež v Ljubljani.
(2) Upravno sodišče sodi na sedežu in na zunanjih oddelkih.
(3) Na zunanjih oddelkih sodi upravno sodišče:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zadeve, ki jih do datuma iz prejšnjega odstavka prejme
vrhovno sodišče, pa o njih do tega dne še ni odločeno in je po
določbah tega zakona zanje pristojno upravno sodišče, prevzame s 1. januarjem 1997 v delo upravno sodišče ob upoštevanju četrtega odstavka 7. člena tega zakona.«.

a) na oddelku v Celju za območje sodnega okrožja Višjega
sodišča v Celju;
b) na oddelku v Kopru za območje sodnih okrožij Višjega
sodišča v Kopru;
c) na oddelku v Mariboru za območje sodnih okrožij Višjega
sodišča v Mariboru.

Obrazložitev:

(4) Krajevna pristojnost upravnega sodišča za odločanje v
upravnem sporu se določi po območju sodnega okrožja
sedeža oziroma zunanjega oddelka upravnega sodišča.«.

Amandma je prilagoditev predlagane spremembe prvostopne
organizacije sodišč.
V.

Obrazložitev:

V prvem odstavku 97. člena se besedi »upravnih sodišč«
nadomestita z besedama: »upravnega sodišča«.

Obrazložitev je razvidna iz obrazložitve k I. amandmaju. Predlagana določba četrtega odstavka je posledica tega, da se
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Obrazložitev:

nika sodišča in so potrebna, da se omogoči pričetek opravljanja sodne funkcije upravnega sodišča.«.

Amandma je prilagoditev predlagane spremembe prvostopne
organizacije sodiSč.

Obrazložitev:
Amandma je prilagoditev predlagane spremembe organizacije sodišč. Poleg tega pa je predlagano, da predsednik
sodišča nastopi svojo funkcijo 2e pred uradnim začetkom
sodnega poslovanja sodišča. Upravno sodišče se namreč
ustanavlja popolnoma na novo. Z dnem, ki je predviden za
začetek poslovanja, pa mora sodišče pričeti s polnim izvrševanjem svoje funkcije. Oo tedaj bo treba poskrbeti za to, da se
zagotovijo poslovni prostori, vsa oprema, izvolijo oziroma
imenujejo sodniki, zaposli ustrezno sodno osebje in sploh
zagotovi vse, kar je potrebno za pričetek dela. Izkušnje v
drugih državah kažejo, da poprejšnje imenovanje predsednika sodišča daje mnogo večje jamstvo za to, da bodo vsi
pogoji za delo sodišča pravočasno zagotovljeni.

VI.
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodniki upravnega sodišča se izvolijo oziroma imenujejo
najkasneje do 31. okrobra 1996.
(2) Predsednik upravnega sodišča se imenuje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona in začne izvrševati funkcijo predsednika sodišča z dnem, ki je določen v aktu o imenovanju.
Do datuma iz prvega odstavka 95. člena tega zakona predsednik sodišča izvršuje vsa opravila, ki so v pristojnosti predsed-
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PREDLOG

ZAKONA

DEJAVNOSTI

O

PSIHOLOŠKI

(ZPSID)

- EPA 1390 - PRVA OBRAVNAVA

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/
92) in 1. odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94) podpisani
poslanec predlagam v obravnavo

zbora Republike Slovenije pošiljam v sprejem po določilih
rednega zakonodajnega postopka.
Hkrati Vam sporočam, da bom v skladu s 1. odstavkom
1 /6. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot predlagatelj sodeloval na sejah delovnih teles in
na seji Državnega zbora Republike Slovenije.

PREDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKI DEJAVNOSTI
in Vam ga na podlagi 183. člena Poslovnika Državnega

mag. Marjan Šetinc, l.r.

UVOD

Pedagoški inštitut, Sociološki inštitut), se ukvarja z raziskovalnim delom na različnih teoretičnih in uporabnih področjih.

I. OCENA STANJA

Po podatkih Društva psihologov Slovenije so psihologi zaposleni predvsem na naslednjih področjih:

Psihološka dejavnost sodi med tiste znanstvene oziroma strokovne dejavnosti, ki prispevajo k duševnemu, socialnemu in
fizičnemu blagostanju ljudi in se opravlja na številnih področjih življenja in dela ljudi, npr. v zdravstvu, vzgoji in varstvu
predšolskih otrok, šolstvu, zaposlovanju, socialnem varstvu,
gospodarstvu, športu, obrambi, raziskovalni dejavnosti itn.
Psihološko dejavnost opravljajo osebe, ki imajo ustrezno
visokošolsko psihološko izobrazbo.

-

V Sloveniji se je študij psihologije začel leta 1950. Danes
izvaja dodiplomski osemsemestrski študij psihologije Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, kjer je na oddelku za
psihologijo do sedaj diplomiralo približno 1600 psihologov.

v šolstvu (okrog 300 zaposlenih),
v gospodarstvu vključno z marketingom (300),
v zdravstvu (250),
v socialnem varstvu (65),
v državni upravi (ministrstva, vojska, policija) (50),
na področju raziskovalnega dela (60),
drugje (50).

Med glavnimi področji psihološkega dela v Sloveniji velja
najprej omeniti psihološko dejavnost v šolstvu, ki obsega
psihološko delo v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah, v
nekaterih inštitucijah višjega in visokošolskega izobraževanja, v osnovnih šolah s prilagojenim programom, v dijaških
domovih, v vzgojnih in drugih zavodih. Delo psihologov na
teh področjih vsebuje naslednje bistvene naloge:

Zaradi zahtevnosti in zapletenosti vprašanj oziroma problemov s področij psihološkega delovanja je treba dodiplomsko
izobraževanje dopolnjevati s podiplomskim študijem. Tak študij je razvit predvsem kot specializacija za klinično psihologijo na Medicinski fakulteti, specializacija za šolsko psihologijo na Filozofski fakulteti in magistrski študij za potrebe
raziskovallnega dela na Filozofski fakulteti. V pripravi so
dopolnitve in uskladitve dodiplomskoga študija z evropskimi
kriteriji.

- razvojno in analitično delo na področju vzgoje in izobraževanja,
- primarno in sekundarno preventivno delo (z institucijami in
posameznikom),
- psihološko svetovanje otrokom oziroma učencem, vzgojiteljem, učiteljem in staršem,
- pomoč otrokom oz. učencem oviranim v razvoju,
- delo z otroki in učenci s posebnimi potrebami,
- preučevanje in razvijanje skupinske dinamike, komunikacije in klime,
- strokovna predavanja za vzgojitelje, učitelje in starše,
- poučevanje psihologije.

V Sloveniji psihologi delujejo na skoraj vseh znanih področjih
psihološkega dela: v šolstvu, gospodarstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, vojski, policiji, sodstvu, športu, prometu itd.
Veliko psihologov, predvsem v okviru obeh univerz (Filozofska fakulteta, pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru,
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Psiholog izvaja navedene naloge samostojno, v sodelovanju z
drugimi svetovalnimi delavci in vzogjitelji oziroma učitelji.

blematike psihičnih pojavov ter predstavlja osnovo za delovanje psihologov na različnih področjih. V okviru raziskovalnega dela se predvsem širi obseg splošnega znanja s
področja psihologije, dopolnjuje in razvija se metodologija
psihološkega dela in odkrivajo se nove zakonitosti s tega
področja, ki so temelj za delo v psihologovi praksi.

Psihologija v gospodarstvu, ki obsega psihološke dejavnosti
na področju zaposlovanja in kadrovskega izobraževanja, v
upravnih službah ter gospodarstvu in marketingu, zajema
naslednje naloge:
- psihološko diagnostično, prognostično in svetovalno delo
(kompleksni psihološki pregledi kandidatov za zaposlitev,
razporejanje, prerazporejanje, štipendiranje ter sistemski pregledi delavcev, ki delajo pod posebnimi pogoji),
- analiza delovnih mest, določanje psiholoških zahtev dela,
oblikovanje delokrogov,
- ergonomsko prilagajanje delovnega okolja delavcu (racionalizacija orodij in strojev, zmanjšanje ekoloških obremenitev),
- oblikovanje sistemov materialne in nematerialne spodbude
(sistemi nagrajevanja, spodbujanje ustvarjalnega reševanja
problemov, zagotavljanje kakovosti),
- preučevanje socialno-psiholoških pojavov v delovnih
organizacijah (preučevanje psihosocialne klime, medosebnih
odnosov, organizacijske kulture, analiziranje in oblikovanje
rešitev na področju fluktuacije, izostajanja z dela, nesreč pri
delu in vodenja),
- sooblikovanje sistemskih rešitev posameznih poslovnih
funkcij (kadrovanje, izobraževanje, napredovanje kadrov,
reorganizacija, uvajanje sprememb itd),
- raziskovanje tržišča in javnomnenjske raziskave,
- psihologija v propagandi in politiki (sooblikovanje različnih
sredstev za vplivanje na stališča oziroma preoblikovanje stališč in nakupnih potreb in navad populacije),
- sooblikovanje odnosov z javnostmi.
Psihološka dejavnost v zdravstvu zajema tako na raziskovalni
kot tudi na praktični ravni psihodiagnostiko, psihoprognostiko, preventivo in odpravljanje, modifikacijo, korekcijo in
psihološko pomoč pri relevantnih problemih doživljanja,
vedenja in osebnosti. Razvoj klinične psihologije je interaktivno povezan z razvojem vrste drugih teoretičnih in praktičnih psiholoških disciplin in nepsiholoških ved, zato zahteva
aplikacija klinične psihologije usposobljenost za skupinsko
delo na interdisciplinarnih področjih.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Kljub opisani razvejenosti in kompleksnosti psihološke dejavnosti, le-te v Republiki Sloveniji celovito ne ureja noben
predpis. Obstoječi predpisi urejajo le vsebino in način dela
psihologov na posameznih področjih (npr. socialno varstvo,
zdravstvo, šolstvo), pri čemer je takšna ureditev zaradi svoje
parcialnosti in vključenosti v okvire predpisov, ki v osnovi
urejajo delo drugih strokovnjakov in ne psihologov, nepopolna oziroma neustrezna. Takšno stanje povzroča na
področju psihološke dejavnosti številne nejasnosti (npr.
odsotnost kriterijev za razmejitev statusa in delovnih nalog
psihologov in drugih strokovnjakov na sorodnih področjih),
zaradi česar lahko prihaja v praksi do nestrokovnega dela
oziroma zlorab.
Posledice takšnega stanja se kažejo na eni strani v popolni
odsotnosti zakonske ureditve določenih področij delovanja
psihologov, ki bi morala biti v državi enotno urejena (oblike
opravljanja psiholoških dejavnosti, pogoji za opravljanje psihološke dejavnosti, zasebna praksa, nadzor nad opravljanjem
psihološke dejavnosti itd), na drugi strani pa v parcialnem
urejanju nekaterih tovrstnih področij - tako npr. pripravništvo psihologov ob splošnih določbah delovnopravne zakonodaje posebej urejajo različni predpisi z nepsiholoških
področij, tj. zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/
92), zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/91) in zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92).
V okviru različnih vidikov psihološkega dela, ki bi morali biti
vsaj izhodiščno enotno zakonsko urejeni (npr. definicija psihološke dejavnosti in statusa psihologa, pristojnosti državnih
organov in strokovnega združenja - zbornice na področju
psihološke dejavnosti, osnovne pravice uporabnikov psiholoških storitev ter pravice oziroma dolžnosti psihologov), je
treba še posebno pozornost posvetiti enotni ureditvi strokovnega nadzora nad delom psihologov. S tem bi odpravili sedanji neustrezni nadzor, ki ga opravljajo organi oziroma institucije, pristojne za strokovni nadzor po določilih področne
zakonodaje nad izvajalci v dejavnosti, kjer je psiholog zaposlen (tako veljajo npr. določila zakona o socialnem varstvu za
strokovni nadzor nad delom psihologa pri opravljanju socialnovarstvenih storitev, določila šolske zakonodaje pa se uporabljajo za delo šolskega svetovalnega delavca). Pri tem prihaja pogosto do nesmiselnih situacij, ko strokovni nadzor nad
delom psihologa izvaja oseba, ki ni psiholog oziroma nima
ustreznega psihološkega znanja in izkušenj. Poleg tega na
nekaterih področjih (npr. v gospodarstvu) strokovni nadzor
nad delom psihologov sploh ni urejen, zaradi česar so psihologi tu prepuščeni sami sebi ali pa jih nadzirajo poslovodni
delavci brez psihološke izobrazbe in izkušenj.

Klinično-psihološka dejavnost se odvija v zdravstvenih, socialnih, izobraževalnih in drugih javnih ustanovah ter v zasebni
praksi; uresničuje pa se s tim. klinično metodo dela. Poglavitne značilnosti te metode so:
- delo z osebami s psihičnimi motnjami,
- psihohigiensko varstvo rizičnih skupin prebivalcev,
- celostno spoznavanje in ocenjevanje psihičnih značilnosti
ljudi,
- kombiniranje raznovrstnih virov, načinov in sredstev spoznavanja, ocenjevanja ter vplivanja na ljudi,
- usmerjenost konkretne psihološke pomoči predvsem na
posameznike in manjše skupine.
Psihološka dejavnost na področjih socialnega varstva se
izvaja v centrih za socialno delo, ki opravljajo naloge s
področja preprečevanja in odpravljanja socialnih problemov.
Psihologi v navedenih centrih delujejo zlasti na naslednjih
področjih:
- psihološka diagnostika in prognostika otrok, mladine in
odraslih ter starostnikov v okviru dela na socialnem področju,
- psihološko svetovalno delo (individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihološko svetovanje, supervizija psihološkega svetovanja),
- psihološka preventiva (npr. skupinska srečanja oziroma
skupinski treningi itd).

Med razlogi za izdajo zakona velja omeniti še tista načela
psihološke etike, ki jih je potrebno v temeljnih značilnostih
prenesti na raven zakonske ureditve (npr. varovanje zaupnosti
podatkov, odklonitev neustrezne metode ter druge temeljne
dolžnosti psihologov). V tem pogledu bi se moral zakon
sklicevati na etični kodeks, ki ga izda strokovno združenje
psihologov (psihološka zbornica) in velja za vse psihologe v
Sloveniji (že pred leti je Društvo psihologov Slovenije sprejelo
etični kodeks, ki pa zavezuje zgolj člane Društva).

Navedene in druge metode in tehnike psihološke stroke se z
določenimi posebnostmi uporabljajo tudi na področju
državne uprave (ministrstvo, vojska, policija) ter na drugih
področjih (npr. psihologija športa, ki se ukvarja s teorijo in
prakso psiholoških zakonitosti delovanja v kinezioioških dejavnostih).

Iz ocene stanja na posameznih področjih psihološke dejavnosti ter iz navedenih temeljnih razlogov, ki terjajo zakonsko
ureditev te dejavnosti, izhaja, da so temeljni razlogi za tako
ureditev tega področja predvsem naslednji:
- pomanjkljivosti pri zagotavljanju ustrezne ravni strokovnosti in etičnosti psihološkega dela,
- nejasen poklicni položaj psihologa in nejasno razmerje do
strokovnjakov sorodnih poklicev,

Raziskovalno delo na področju psihologije zajema teoretično
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- neenoten sistem standardov storitev,
- nedoločeni ali le delno določeni pogoji za opravljanje
posameznih vrst psihološke dejavnosti,
- potreba po ustrezni zaščiti psihodiagnostičnih sredstev in
psiholoških merskih inštrumentov,
- potreba po skupni strokovni organizaciji psihologov, ki bo
vzpodbujala in nadzirala strokovno usposabljanje in delovanje psihologov, razreševala strokovne in poklicne spore,
usklajevala delo na posameznih psiholoških področjih ter
skrbela za pripravo in usklajevanje strokovnih podlag za
zakonske in podzakonske akte pomembne za psihološko dejavnost,
- potreba po določitvi pristojnosti ustreznega državnega
organa (urada za psihološko dejavnost pri ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve) za urejanje tistih zadev s področja
psihološke dejavnosti, za katero mora, v sodelovanju s stroko
in njenimi združenji, skrbeti država.

nje, delo s skupinami za pridobitev posebnih veščin (npr.
socialnih spretnosti) ali osebnostno rast ipd.,
- licenco za psihoterapevtsko dejavnost; psihoterapevtska
dejavnost se nanaša na obravnavo emocionalnih, vedenjskih
in osebnostnih težav in pri tem uporablja posebne tehnike
psihoterapevtskih šol,
- licenco za specialistično dejavnost; specialistična dejavnost je tista dejavnost, ki zahteva posebna strokovna znanja
in veščine in je zanjo potrebno usposabljanje in podiplomski
študij na visokošolski ustanovi; takšna dejavnost je npr. klinično psihološka djavnost, ki je usmerjena v delo z osebami z
duševnimi motnjami in zahteva poglobljeno poznavanje psihopatologije in psihodiagnostike,
- licenco za subspecialistično dejavnost; subspecialistična
dejavnost je tista dejavnost, ki zahteva nadgradnjo specializacije, npr. klinična nevropsihološka dejavnost, ki je nadgradnja
klinično psihološke dejavnosti in je posebej usmerjena v delo
z osebami z možganskimi okvarami.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Zakon posebej določa pogoje za pridobitev katere od podeljenih licenc, kar je odraz strokovnih zahtev, ki izhajajo iz raznovrstnih specializacij v okviru psihološke dejavnosti (specializacija po področjih - horizontalna) ter iz rangiranja po pridobljenem znanju oziroma izkušnjah (vertikalna klasifikacija).
Osnovna in podeljena licenca trajata načeloma neomejeno
(začasna ali trajna prepoved opravljanja vsakršne psihološke
dejavnosti lahko nastopi le kot posledica večje pomanjkljivosti pri opravljanju psihološke dejavnosti), medtem ko mora
psiholog za ohranitev podeljene licence vsakih pet let
posebni komisiji zbornice psihologov predložiti ustrezna
dokazila o strokovnem usposabljanju za nadaljnje delo v
skladu z licenčno stopnjo. Morebitna izguba podeljene
licence ni trajna (razen kot sankcija za hujše kršitve strokovnih in drugih pravil, ki jih določa zakon), saj lahko psiholog, ki
ne ohrani licence, ponovno zaprosi za njeno podelitev ob
predložitvi ustreznih dokazil. Zakon izrecno in taksativno
določa tudi razloge za odvzem podeljene licence. Ker gre pri
tem za presojanje strokovnosti dela psihologa, odloča o tem
strokovni organ, to je strokovni svet zbornice psihologov.
Zakon posebej ureja pogoje za opravljanje zasebne psihološke prakse. Za psihologe, ki opravljajo takšno prakso, veljajo
enaki pogoji glede strokovnosti kot za druge psihologe,
posebnosti pa zadevajo predvsem tiste vidike, ki jih terja
zagotovitev celovite preglednosti in urejenosti na tem
področju (npr. registracija, ustrezni prostorski pogoji).

Osnovni cilj sprejema zakona o psihološki dejavnosti je vzpostavitev enotne zakonske ureditve psihološke dejavnosti v
Republiki Sloveniji. Posebni cilji oziroma načela takšne ureditve pa so predvsem: opredelitev psihološke dejavnosti in
njenih posebnosti, zagotovitev večje strokovnosti in etičnosti
psihološkega dela, ureditev poklicnega položaja psihologov,
nadzora nad delom psihologov, določitev pristojnih upravnih
in strokovnih organov za skrb na področju psihološke dejavnosti ter uskladitev slovenske ureditve z mednarodnimi normativnimi standardi.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
Ker se z zakonom o psihološki dejavnosti, ki ureja organizacijo, izvajanje in nadzor psihološke dejavnosti v Republiki
Sloveniji, zapolnjuje pravna praznina na tem področju, določa
zakon nekatere opredelitve temeljnih pojmov, iz katerih se
izvaja celotna vsebina zakona. Tako zakon izhodiščno vsebuje opredelitev psihološke dejavnosti kot tiste dejavnosti, ki
se ukvarja s človekovim vedenjem in doživljanjem in pri tem
uporablja spoznanja psihološke znanosti in stroke ter prispeva k celovitemu duševnemu zdravju in razvoju posameznika ali skupine.
Državno skrb za področje psihološke dejavnosti izvaja po
zakonu pristojen urad za psihološko dejavnost, ki se ustanovi
pri ministrstvu pristojnemu za delo, družino in socialne
zadeve. Takšna rešitev, ki prenaša skrb države oziroma njene
izvršne oblasti za celotno področje psihološke dejavnosti na
en državni organ (urad), je utemeljena predvsem v zagotovitvi
večje racionalnosti oziroma ekonomičnosti dela ter v večji
preglednosti nad psihološko dejavnostjo (npr. vodenje zgolj
enega registra o zasebni psihološki praksi). Tudi primerjalni
podatki iz drugih držav kažejo, da je koncentracija pristojnosti v navedenem pogledu utemeljena.

Psihologi, ki opravljajo zasebno prakso, se bodo lahko združevali v zadruge psihologov. Takšna oblika združevanja je v
skladu z obstoječim pravnim sistemom oziroma z zakonsko
opredelitvijo. Med obstoječimi zakonsko opredeljenimi oblikami združevanja pojem zadruge v največji meri ustreza zahtevam združevanja na področju zasebne psihološke prakse.
Združevanje v zadruge psihologov bo v praksi aktualno predvsem v dveh primerih: v primeru avtonomne odločitve psihologov, ki se bodo želeli skupinsko organizirati npr. zaradi
delitve dela ali v primeru, ko bodo zahtevnejši oziroma obsežnejši vidiki psihološke dejavnosti sami po sebi zahtevali povezovanje psihologov, ki sami takšne dejavnosti ne bi mogli več
samostojno opravljati.

Pogoji za opravljanje psihološke dejavnosti (samostojno ali v
delovnem razmerju pri upravnem organu, zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni osebi) so takšni, da omogočajo
vsakemu psihologu opravljati delo v mejah njegove usposobljenosti. V ta namen zakon opredeljuje licenčne zahteve, ki
zagotavljajo, da nosilci licenc razpolagajo z znanjem in spretnostmi v tolikšni meri, da lahko učinkovito in varno, v skladu s
standardi, opravljajo poklicno dejavnost. Zakon izhaja pri tem
iz načela, da lahko vsak diplomirani psiholog, ki je zaključil
pripravništvo in opravil strokovni izpit, pridobi osnovno
licenco, kar pomeni, da lahko opravlja vsa psihološka opravila
in naloge, razen tistih, za katere se po zakonu zahteva podeljena licenca.

Organiziranost psihologov na ravni države nujno terja obstoj
ustreznega strokovnega združenja. V ta namen zakon določa,
da se psihologi združujejo v Zbornico psihologov Slovenije.
Zbornica je samostojna poklicna organizacija psihologov, ki
na različne načine skrbi za razvoj, strokovnost in etičnost
psihološke dejavnosti. Združevanje v zbornico je prostovoljno, vendar pa splošni akti, ki jih sprejemajo organi zbornice, zavezujejo ne le njene člane, marveč tudi vse ostale
psihologe v Republiki Sloveniji, ki opravljajo psihološko
dejavnost. Takšen predlog izhaja iz potrebe po zagotovitvi
centralne oziroma najvišje strokovne instance, ki bo usmerjala razvoj psihološke dejavnosti v Sloveniji in oblikovala
organizacijo dela psihologov. V primerih zgolj strokovnih
odločitev bo zbornica avtonomna, medtem ko bo v primerih,
ki sodijo delno ali v celoti v državno pristojnost, imela funkcijo
svetovanja (npr. v obliki mnenj ali soglasij, ki jih bo predložila
pristojnemu uradu pri ministrstvu za delo, družino in socialne

Za zahtevnejšo oziroma specializirano psihološko dejavnost
mora psiholog pridobiti eno od podeljenih licenc, med katere
zakon uvršča:
- licenco za posebno dejavnost; posebna dejavnost zajema
razne oblike svetovanja in skupinskega dela, ki niso psihoterapije, npr. svetovanje v poklicni karieri, svetovanje pri šolskih
in vzgojnih težavah, družinsko svetovanje, zakonsko svetova47
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zadeve). Čeprav je združevanje v zbornico prostovoljno, pa je
nujno, da njeni akti obvezujejo tudi psihologe, ki niso njeni
člani, kajti le tako bo mogoče v Sloveniji na področju psihološke dejavnosti zagotoviti enotnost strokovnih in etičnih kriterijev ter njihovega izvrševanja.

psihologov izvaja zbornica. Psihološka dejavnost, ki se izvaja
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, je podvržena zavarovalniškemu nadzoru, ki ga izvajajo Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge zavarovalnice.
Tako razčlenjen nadzor ustreza različnim vidikom opravljanja
psihološke dejavnosti. Le-ta je v svoji osnovi seveda izrazito
strokovne narave, zaradi svojega širšega družbenega pomena
in prepletenosti z drugimi področji družbenega delovanja pa
terja tudi državno regulativo ter posebno obravnavanje na
področju zavarovalništva.

Zbornica bo v okviru svojih nalog predvsem skrbela za razvoj
in napredek psihološke dejavnosti, oblikovala kodeks psihološke etike, spremljala pripravništvo na področju psihološke
dejavnosti, sodelovala pri pripravi predpisov s področja psihološke dejavnosti, določala izhodišča za oblikovanje cen
psiholoških storitev v zasebni praksi, spremljala in sodelovala
v nadzoru prodaje in uporabe psihodiagnostičnih sredstev,
skrbela za interese psihologov pri določanju področja njihovega dela v primeru spora z drugimi dejavnostmi, ki posegajo
na njeno področje ter sodelovala pri oblikovanju dodiplomskoga izobraževalnega programa za psihologe. Zbornica bo
oblikovala programe specialističnega in subspecialističnega
izpopolnjevanja. Program psihološke specializacije ima dve
bistveni sestavini: 1) pridobivanje strokovnih veščin ob praktičnem usposabljanju pod vodstvom mentorja v ustanovah,
kjer se specialistična dejavnost izvaja, 2) pridobivanje specialističnih znanj v podiplomskem študiju. Poudarek specializacije je na visoko zahtevnih praktičnih znanjih, zato v predlogu
zakona določamo, da specializacijo organizira in sprejema
programe zbornica, ne pa univerza. Naloga zbornice je, da
sestavi okvirni program specializacije, ki določa a) vrste in
trajanja praktičnega usposabljanja, b) podiplomske specialistične študije. Za podiplomske specialistične študije se zbornica dogovarja z visokošolskimi ustanovami. Praviloma bo
zbornica v program specializacije vključila več visokošolskih
ustanov, glede na to, kakšna znanja katera od njih lahko
ponudi. Takšna rešitev, da je namreč zbornica tisti organ, ki
sprejema in organizira specializacijo, omogoča dovolj hitro
prilagajanje študija praktičnim zahtevam in vedno novim
spoznanjem, ki jih prinaša razvoj stroke. Univerza ohranja
svojo avtonomijo s tem, da samostojno oblikuje programe
specialističnega študija, vendar ostaja v pristojnosti zbornice,
da v celoten potek specializacije sprejme ali ne sprejme
programe, ki jih ta ali ona visokošolska ustanova ponuja.
Specialistično diplomo izda tista visokošolska ustanova, s
katero se je zbornica dogovorila, da prevzema večji del specialističnega študija in opravlja specialistične izpite. Komisija
za specialistični izpit je sestavljena iz visokošolskih učiteljev,
ki so vključeni v program specializacije in mentorjev, ki izvajajo praktični del specialističnega usposabljanja.

KRATEK PRIKAZ UREDITEV PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI V
NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH
Z zakonom je psihološko dejavnost uredilo že več držav. V
Evropi so takšno ureditev zagotovile Avstrija, Nemčija, Italija,
Francija, Liechtenstein, Nizozemska in Norveška. Španija je z
zakonom uredila le obvezno ustanovitev zbornice psihologov,
ki pa psihološko dejavnost ureja s svojim statutom.
Nemški zakon poverja organizacijsko vodenje psihološke
dejavnosti psihološkemu združenju, strokovno vodenje pa je
v pristojnosti Akademije za psihologijo, ki deluje v okviru
navedenega združenja. Na upravnem področju skrbi za psihološko dejavnost ministrstvo, pristojno za družino. S posebnim
zakonom je urejen poklic psihoterapevta. Ta zakon zlasti
opredeljuje področja psihoterapevtovega dela, pogoje za pridobitev licence za delo, predpisuje usposabljanje in določa
način plačevanja psihoterapevtskih storitev.
V Avstriji je področje psihološke dejavnosti urejeno z dvema
zakonoma. Zakon o psihologih pokriva zlasti področje delovanja kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu, pri
čemer ureja pogoje za samostojno opravljanje poklica, merila
za pridobitev naziva in strokovni nadzor. Za izvajanje posameznih določb zakona skrbi Urad zveznega kanclerja in ministrstvo, pristojno za znanost in raziskovalno dejavnost. Zakon
o psihoterapiji pa opredeljuje poklic in vsebino dela psihoterapevta, predpisuje izobrazbo ter dodatno usposabljanje,
določa pogoje za uporabo naziva, pogoje za opravljanje
dejavnosti, register ter sestavo in naloge psihoterapevtskega
sosveta kot posvetovalnega organa zveznega kanclerja za to
področje. Obe zakonski ureditvi torej urejata vsaka svoj del
psihološke dejavnosti, kar povzroča probleme zaradi njune
neusklajenosti.

Pomembna naloga zbornice bo tudi obveščanje javnosti o
problematiki psihološke dejavnosti.

V Združenih državah Amerike ureja področje psihološke
dejavnosti leta 1966 sprejeti licenčni zakon, ki zlasti opredeljuje psihološko dejavnost in poklicne nazive, predpisuje izobraževanje ter določa institucije za njegovo izvedbo, določa
način in postopek pridobitve licence ter osnovna pravila psihološke etike.

Poleg navedenih nalog bo zbornica izvajala nekatere naloge
tudi v okviru javnega pooblastila. Med takšne naloge uvršča
zakon ureditev pripravništva in strokovnih izpitov, izvajanje
strokovnega nadzora nad delom psihologov ter podeljevanje
in odvzem licenc. Podelitev javnega pooblastila je tu utemeljena s specifično javnopravno naravo navedenih nalog,
zaradi česar bo za izvrševanje teh nalog potrebno predvideti
sredstva iz državnega proračuna.

VI. FINANČNE POSLEDICE
Iz državnega proračuna bo potrebno zagotoviti sredstva za
javna pooblastila, ki jih bo izvajala zbornica psihologov oziroma sredstva za delovanje urada za psihološko dejavnost.
Predlagatelj ocenjuje, da bo za te naloge in obveznosti letno
treba v proračunu zagotoviti 8.300.000,00 tolarjev (primerjava
s socialno zbornico).

V pogledu opravljanja psihološke dejavnosti vsebuje zakon
predvsem določbe, ki postavljajo psihologom pravne in etične
omejitve njihovega delovanja. Tako mora psiholog odkloniti
pregled ali uporabo vsake metode, za katero oceni, da ni v
skladu s pravili stroke ali da nasprotuje pravilom psihološke
etike. Prav tako morajo psihologi in določene druge osebe
varovati kot poklicno skrivnost podatke o porabnikih psiholoških storitev in njihovem zdravstvenem stanju. Poleg tega
zakon določa različne pravice uporabnikov psiholoških storitev. Vse to naj bi zagotovilo kakovostno udejanjanje psihološke znanosti in stroke v praksi ter pripomoglo k vzpostavitvi
oziroma krepitvi medsebojnega zaupanja med psihologi in
uporabniki psiholoških storitev.

BESEDILO ČLENOV
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Med pomembnejše dele zakona sodi poglavje o nadzoru nad
opravljanjem psihološke dejavnosti. Z zakonom se vzpostavljajo tri oblike takšnega nadzora. Upravni nadzor nad delom
psihologov izvaja pristojen državni organ, to je urad za psihološko dejavnost. Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom
poročevalec, št. 7

Vsebina zakona
Ta zakon ureja izvajanje psihološke dejavnosti v Republiki
Sloveniji, organizacijo te dejavnosti in nadzor nad njo.
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2. člen

8. člen

Opredelitev psihološke dejavnosti

Pristojni urad

PsiholoSka dejavnost je tista dejavnost, ki se ukvarja s človekovim vedenjem in doživljanjem in pri tem uporablja spoznanja psihološke znanosti in sredstva psihološke stroke ter
prispeva k duševnemu zdravju in razvoju posameznika ali
skupine. Psihološko dejavnost opravljajo psihologi.

V okviru ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne
zadeve, se ustanovi urad za psihološko dejavnost (v nadaljnjem besedilu urad), ki je pristojen za urejanje psihološke
dejavnosti.
POGOJI ZA OPRAVLJANJE PSIHOLOŠKE
DEJAVNOSTI
t
9. člen

3. člen
Pridobitev naziva psiholog

Samostojno opravljanje psihološke dejavnosti

Psihologinja ali psiholog (v nadaljnjem besedilu: psiholog) po
tem zakonu je oseba, ki je strokovnjak na področju psihološke znanosti in ki je temeljni del znanja pridobil z ustrezno
visokošolsko izobrazbo.

Psihološko dejavnost v Republiki Sloveniji lahko samostojno
opravljajo psihologi, ki so pridobili osnovno licenco ali podeljeno licenco.

Ustrezno visokošolsko izobrazbo iz prejšnjega odstavka ima
oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila visokošolski naziv
diplomirani psiholog ali ji je bil v Sloveniji na podlagi nostrifikacije diplome, pridobljene v tujini, priznan naziv diplomirani
psiholog.

10. člen
Pripravništvo in strokovni izpit
Zbornica psihologov določi program pripravništva in program
strokovnega izpita glede na posamezna področja dela psihologov. Določi tudi sestavo in oblikovanje izpitnih komisij,
način opravljanja izpitov in vodenja evidence o izpitih ter
ureja druga vprašanja v zvezi s pripravništvom in opravljanjem izpitov.

4. člen
Obseg psihološke dejavnosti

11. člen

Psihološka dejavnost pomeni raziskovanje, proučevanje,
napovedovanje in spreminjanje človekovega vedenja in doživljanja. Vključuje aktivnosti in ukrepe za izboljšanje počutja,
vedenja, delovanja, osebnega ravnotežja, duševnega zdravja,
medosebnih odnosov ter življenjskega in delovnega okolja, za
povečanje osebne učinkovitosti ter za preprečevanje in
odpravljanje dejavnikov neprilagojenega, neučinkovitega,
nezdravega in odklonskega vedenja in doživljanja. Aktivnosti
in ukrppi iz prejšnjega odstavka obsegajo raziskovanje, opazovanje, opisovanje, ocenjevanje, vrednotenje, pojasnjevanje,
poučevanje, napovedovanje, preprečevanje in spreminjanje
človekovega doživljanja in vedenja ter njegovega okolja z
uporabo psiholoških načel, metod, tehnik, postopkov, sredstev in pripomočkov.

Supervizorstvo
Psiholog, ki še ni dopolnil pet let delovne dobe v psihološki
stroki, ima pravico do strokovnih konzultacij s supervizorjem.
Supervizorje za vsa področja psihološkega dela zagotovi
zbornica psihologov.
'12. člen
Osnovna licenca
Osnovno licenco pridobi diplomirani psiholog, ki je zaključil
pripravništvo in opravil strokovni izpit. Pripravništvo in strokovni izpit potekata na način in v skladu z enotnimi kriteriji, ki
jih s posebnim aktom določi pristojni minister.

5. člen
Delovanje v skladu s pravili stroke in psihološke etike

13. člen

Psiholog mora opravljati psihološko dejavnost v skladu s
pravili psihološke stroke in psihološke doktrine, ki zajema
uporabo strokovno preverjenih in etično neoporečnih spoznanj, metod, instrumentov, tehnik, pripomočkov in postopkov, s katerimi psihologi izvajajo psihološko dejavnost oziroma s katerimi na najbolj ekonomičen in za človeka najmanj
obremenjujoč način izvršujejo delovne naloge.

Podeljene licence
Za opravljanje psihološke dejavnosti, ki ni zajeta v dodiplomskom izobraževanju in s pripravništvom ter zajema strokovno
zahtevnejše oblike dela z ljudmi, mora psiholog pridobiti eno
od podeljenih licenc.
Licenca se podeli za posebno dejavnost, za psihoterapevtsko
dejavnost, za specialistično dejavnost in za subspecialistično
dejavnost (podeljene licence).

Psiholog mora opravljati psihološko dejavnost v skladu s
kodeksom psihološke etike.
6. člen

14. člen

Oblike opravljanja psihološke dejavnosti

Licenca za posebno dejavnost

Psiholog lahko opravlja psihološko dejavnost samostojno ali
v delovnem razmerju v upravnem organu, zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni osebi.

Psiholog z osnovno licenco lahko pridobi licenco za posebno
dejavnost, če je uspešno zaključil ustrezno usposabljanje v
priznani ustanovi z ustreznim programom. Program odobri
urad na podlagi predhodnega mnenja pristojnega organa
zbornice psihologov.

7. člen
Uporaba besede psihologija

Posebna dejavnost so razne oblike svetovanja in skupinskega
dela, ki niso psihoterapije, kot na primer svetovanje v poklicni
karieri, svetovanje ob učnih težavah, družinsko svetovanje,
delo s skupinami za pridobitev specifičnih veščin (na primer
socialnih spretnosti) ali osebnostno rast.

Z besedo psihologija in njenimi izpeljankami smejo svojo
dejavnost v pravnem prometu označevati le pravne in fizične
osebe, ki v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje za
opravljanje psihološke dejavnosti.
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15. člen

komisiji zbornice psihologov, ki jo določi strokovni svet zbornice psihologov, predložiti dokazila za strokovno usposobljenost za nadaljnje delo v svoji stroki. Kriterije za ohranitev
licence določi strokovni svet zbornice psihologov.

Licenca za psihoterapevtsko dejavnost
Licenco za psihoterapevtsko dejavnost lahko dobi psiholog,
ki se je ustrezno usposobil v okviru priznane psihoterapevtsko
šole oziroma smeri, ki izpolnjuje merila zbornice psihologov.
Zbornica psihologov določi merila s posebnim aktom.

Če psiholog ne ohrani licence, lahko ponovno zaprosi za
podelitev licence. Zbornica določi pogoje za obnovitev
licence v posameznih primerih.

16. člen

20. člen

Licenca za specialistično dejavnost

Odvzem licence

Psiholog z osnovno licenco lahko pridobi licenco za specialistično dejavnost, če je uspešno opravil specialistični izpit
pred pristojno komisijo. Komisijo imenuje na predlog zbornice visokošolska organizacija, ki je izvajala specialistični
študij. Kandidat lahko pristopi k izpitu, če predloži pozitivno
mnenje svojega mentorja o praktični usposobljenosti. Ista
organizacija izda specialistično diplomo.

Psihologu se odvzame podeljena licenca v naslednjih primerih:
- če ravna v nasprotju s pravili stroke,
- če huje prekrši pravila psihološkega etičnega kodeksa,
- če najmanj pet let ne opravlja psihološke dejavnosti s
področja, za katerega ima podeljeno licenco.
O odvzemu podeljene licence odloča pristojni organ zbornice
psihologov. Če je psihologu odvzeta licenca na podlagi tretje
alineje, lahko kadarkoli ponovno zaprosi za podelitev licence.

Program specializacije sprejema zbornica psihologov v dogovoru z visokošolsko ustanovo, ki izvaja specialistični študij.
Program specializacije vsebuje:
- specialistično praktično usposabljanje,
- podiplomski specialistični študij.

ZASEBNA PSIHOLOŠKA PRAKSA

Program specializacije predpisuje trajanje in vrste specialističnega praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v pooblaščenih ustanovah pod vodstvom s strani zbornice potrjenega
mentorja.

21. člen
Pogoji za opravljanje zasebne prakse

Podiplomski specialistični študij vsebuje tiste študijske vsebine, ki so potrebne za specialistično delo in niso bile vsebovane v dodiplomskem študiju. Zbornica se dogovori z eno ali
več visokošolskimi ustanovami za izvajanje študijskih programov.

Psiholog lahko opravlja zasebno prakso na podlagi dovoljenja, ki ga pridobi na svojo zahtevo, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
- da ima ustrezno licenco,
- da ima ustrezne prostore, v katerih se sme po zakonu
opravljati dejavnost,
- da mu s pravnomočno odločbo ni bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja psihološke dejavnosti oziroma poklica.

Program specializacije traja najmanj dve leti.
Izobraževanje v okviru programa za pridobitev licence za
posebne dejavnosti se lahko prizna kot del izobraževanja za
specializacijo, če se ujema s programom za specializacijo.

Dovoljenje za opravljanje zasebne psihološke prakse podeljuje in odvzema v skladu s prejšnjim odstavkom urad, potem
ko pridobi mnenje zbornice psihologov.

17. člen
Licenca za subspecialistično dejavnost

Dovoljenje se podeli v upravnem postopku z izdajo odločbe o
dovolitvi opravljanja zasebne psihološke prakse in o vpisu v
register. Izrek dovoljenja vsebuje ob dovolitvi upravljanja
zasebne psihološke prakse in vpisu v register tudi ime in
priimek psihologa, naslov njegovega stalnega prebivališča,
datum rojstva, vrsto in datum podeljene licence in natančen
naslov sedeža opravljanja zasebne prakse.

Psiholog z licenco za specialistično dejavnost lahko pridobi
licenco za subspecialistično dejavnost, če uspešno zaključi
ustrezen subspecialistični program.
Programe subspecializacije sprejema zbornica psihologov, ki
mora za izvajanje posameznih subspecialističnih podiplomskih študijskih programov v okviru subspecializacije pridobiti
ustrezne visokošolske organizacije. Praktično usposabljanje,
ki je del programa subspecializacije, poteka na ustanovah,
kjer se subspecialistična dejavnost izvaja.

Psiholog, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebne prakse,
lahko začne opravljati zasebno prakso z dnem izdaje odločbe
iz prejšnjega odstavka.

18. člen

Pred spremembo sedeža opravljanja zasebne prakse mora
psiholog zahtevati izdajo odločbe o spremembi vpisa sedeža
v register.

Zbornica psihologov podeli psihologu ustrezno licenco iz 14.,
15., 16. in 17. člena na podlagi določb tega zakona ob predložitvi ustreznih dokazil.

22. člen
Praksa in pripravništvo

Podelitev licence

Psiholog, ki opravlja zasebno prakso, lahko študentom ali
psihologom omogoči opravljanje prakse oziroma pripravništva v skladu s svojo dejavnostjo in v skladu s kriteriji iz 10.
člena.

O podelitvi licence na podlagi dokazil o opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma praksi v tujini odloča zbornica psihologov na podlagi predhodnega mnenja o ustreznosti izobraževalnega programa, ki ga poda pristojni organ
univerze.

23. člen
Združevanje psihologov, ki opravljajo zasebno prakso

19. člen
Ohranjanje licence

Za opravljanje zahtevnejše ali obsežnejše psihološke dejavnosti se psihologi, ki opravljajo zasebno prakso, lahko združujejo v zadruge psihologov.

Psiholog mora za ohranitev podeljene licence vsakih pet let
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logov in ukrepa v primerih kršitve kodeksa,
- skrbi za skladen razvoj psihološke dejavnosti, usklajuje
interese psihologov in spodbuja strokovno izpopolnjevanje
svojih članov,
- ureja pripravništvo in strokovne izpite na področju psihološke dejavnosti,
- imenuje supervizorje za vsa področja dela psihologov,
- izvaja strokovni nadzor nad delom psihologov,
- podeljuje in odvzema licence,
- rešuje pritožbe klientov v zvezi s psihološkimi storitvami,
- sodeluje pri pripravi predpisov s področja psihološke dejavnosti,
- sodeluje z drugimi strokovnimi združenji,
- daje mnenje o izdaji dovoljenj za opravljanje zasebne
prakse,
- določa izhodišča za oblikovanje cen psiholoških storitev v
zasebni praksi,
- spremlja in sodeluje v nadzoru prodaje in uporabe psihodiagnostičnih sredstev,
- skrbi za interese psihologov pri določanju področja njihovega dela v primeru spora z drugimi dejavnostmi, ki posegajo
na njeno področje,
- oblikuje programe specialističnega in subspecialističnega
izobraževanja in sodeluje pri oblikovanju dodiplomskoga izobraževalnega programa za psihologe,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom
zbornice.

24. člen
Register
Urad vodi register psihologov, ki opravljajo zasebno psihološko prakso. Register vsebuje:
- osebne podatke psihologa, ki opravlja zasebno psihološko
prakso (ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče),
- sedež opravljanja zasebne prakse,
- stopnjo izobrazbe,
- licenco,
- vrsto dejavnosti,
- datum začetka opravljanja dejavnosti,
- številko dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Odločbe o vpisu oziroma o izbrisu iz registra izdaja urad.
25. člen
Izbris Iz registra
Izbris iz registra opravi urad po uradni dolžnosti, če psiholog, ki opravlja zasebno prakso:
- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v
register,
- odjavi opravljanje dejavnosti,
- umre,
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
psihološke dejavnosti oziroma poklica,
- opravlja dejavhost v nasprotju z vpisom v register,
- ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje
dejavnosti.

Naloge iz tretje, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka
opravlja zbornica kot javna pooblastila.
29. člen

ZBORNICA PSIHOLOGOV SLOVENIJE

Financiranje zbornice

26. člen
Združevanje v zbornico psihologov

Delo zbornice se financira:
- iz članarine in prispevkov članov,
- iz pristojbin za vpis v register, izdajo licenc, mnenj in
nadzora,
- iz daril in volil,
- za naloge iz tretje, pete in šeste alineje prvega odstavka
prejšnjega člena iz proračunske postavke ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
- iz drugih virov.

Psihologi se združujejo v Zbornico psihologov Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornica).
♦
Zbornica je samostojna poklicna organizacija psihologov, ki
skrbi za razvoj, strokovnost in etičnost psihološke dejavnosti
in opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.
Zbornica je pravna oseba.

OPRAVLJANJE PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI

Združevanje v zbornico je prostovoljno, vendar pa splošni
akti, ki jih sprejemajo organi zbornice, zavezujejo vse psihologe v Republiki Sloveniji.

30. člen
Odklonitev pregleda ali posamezne metode

27. člen

Pri izbiri teoretičnih pristopov, metod in sredstev znotraj
psihološke doktrine je psiholog popolnoma svoboden in
neodvisen od naročnikov psiholoških storitev.

Organizacija zbornice
Organizacijo zbornice določa statut zbornice. K delu statuta
zbornice, ki se nanaša na javna pooblastila iz tretje, pete in
šeste alinee prvega odstavka 28. člena, daje soglasje ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.

Psiholog lahko odkloni izvršitev neke storitve ali delovne
naloge, če presodi, da naročnikova zahteva ni v skladu s
psihološko doktrino ali kodeksom psihološke etike.

Organi zbornice so naslednji:
- skupščina zbornice, ki jo sestavljajo vsi člani zbornice,
- strokovni svet zbornice, ki ga izvoli skupščina zbornice
izmed priznanih strokovnjakov z osnovnih strokovnih področij psihologije: vzgoja in izobraževanje, psihologija dela, klinična psihologija, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost,
- predsednik zbornice, ki ga izvoli strokovni svet,
- strokovno-etično komisija,
- komisije za posamezna osnovna področja dejavnosti ter za
strokovni nadzor in svetovanje.
- drugi organi, ki jih zbornica določi s statutom.

31. člen
Pravice klientov
Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom pravico:
- izvedeti za svojo diagnozo in za obseg, način, kakovost ter
predvideno trajanje obravnavanja,
- dati soglasje k uporabi izbrane psihološke metode ali
postopka, na osnovi seznanitve z njegovo naravo,
- odkloniti predlagane psihološke metode in postopke,
- do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo
psihološko stanje,
- ne dovoliti, da psiholog in psihologovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve posredujejo podatke o njegovem psihološkem in zdravstvenem stanju drugim strokovnim
osebam,

28. člen
Naloge zbornice
Zbornica opravlja naslednje naloge:
- sprejema kodeks psihološke etike, preverja ravnanje psiho51
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- da se vnaprej seznani s stroški psihološkega obravnavanja
- do povračila škode zaradi neustreznega psihološkega
obravnavanja.

36. člen
Poročilo

Za otroke do 18. leta starosti in za osebe ki jim je omejena ali
odvzeta poslovna sposobnost, uveljavljajo pravice iz prejšnjega odstavka njihovi starši oziroma skrbniki, razen če psiholog oceni, da bi to škodilo pravicam otroka.
32. člen

Poročilo o strokovnem nadzoru s svetovanjem pošlje zbornica fizični osebi iz prvega odstavke prejšnjega člena, ki
samostojno opravlja psihološko dejavnost, ali upravnemu
organu, zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni osebi, pri
kateri je bil opravljen strokovni nadzor s svetovanjem, ter
predstojniku urada.

Varovanje tajnosti podatkov

37. člen

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov ter za varstvo
informacijske zasebnosti posameznika, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ukrepi
Na podlagi poročila iz prejšnjega člena, v katerem so ugotovljene večje pomanjkljivosti pri opravljanju psihološke dejavnosti, lahko predstojnik urada odredi naslednje ukrepe:
- naloži odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določi rok, v
katerem mora biti izvršena,
- do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje psihološke
dejavnosti fizični osebi, ki samostojno opravlja psihološko
dejavnost,
- na predlog pristojnega organa zbornice začasno ali trajno
prepove opravljanje psihološke dejavnosti.

Psihologi morajo varovati kot poklicno skrivnost podatke o
psihičnem in zdravstvenem stanju klienta ter o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.
Podatke iz prejšnjega odstavka morajo varovati kot poklicno
skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dostopni zaradi
narave njihovega dela.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko zbornica zahteva
dodatno strokovno izpopolnjevanje psihologa, za katerega se
ugotovi pomanjkljiva usposobljenost.

33. člen
Psihodiagnostična sredstva

38. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb

Psihološke teste, vprašalnike in druge merske pripomočke iz
seznama standardnih sredstev za psihološko ocenjevanje (v
nadaljevanju: psihodiagnostična sredstva) lahko uporabljajo
samo psihologi, ki so usposobljeni za njihovo uporabo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge zavarovalnice opravljajo nadzor nad izpolnjevanjem pogodb, ki so
jih sklenili z osebami, ki opravljajo psihološko dejavnost.

Psihodiagnostična sredstva se morajo uporabljati v skladu s
standardi za psihološko testiranje, ki jih sprejme zbornica.

VARSTVO PRAVIC PSIHOLOGOV

Nepooblaščeno širjenje ali uporaba psihodiagnostičnih sredstev sta kazniva.

Pravica do ugovora

NADZOR NAD OPRAVLJANJEM PSIHOLOŠKE
DEJAVNOSTI

Zoper odločbe iz 37. člena tega zakona je dopustna pritožba v
roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe.

34. člen

Zoper odločitve zbornice glede podelitve in odvzema licenc je
dopustna pritožba v skladu s statutom zbornice.

Upravni nadzor

KAZENSKE DOLOČBE

Upravni nadzor nad delom psihologov izvaja urad. Predstojnik urada določi način izvajanja upravnega nadzora.

40. člen

35. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik:
- če v pravnem prometu uporablja besedo psihologija oziroma njene izpeljanke v nasprotju s 7. členom tega zakona,
- ki opravlja psihološko dejavnost brez dovoljenja (19. člen),
- ki ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v
poročilu o strokovnem nadzoru s svetovanjem (36. člen).

Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom fizične osebe, ki
samostojno opravlja psihološko dejavnost, ali ki to dejavnost
opravlja pri upravnem organu, zavodu, gospodarski družbi ali
drugi pravni osebi, izvaja zbornica.
Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom fizične osebe iz
prejšnjega odstavka lahko opravlja samo psiholog, ki ima
licenco enake ali višje stopnje ustreznega področja dela.

Z denarnp kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Strokovni nadzor s svetovanjem se izvaja v skladu s programom, ki ga sprejme zbornica v soglasju s predstojnikom
urada. Zbornica mora opraviti strokovni nadzor s svetovanjem
tudi na predlog fizične ali pravne osebe, ki za to izkaže
utemeljen interes.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik:
- ki krši pravice iz 31. člena tega zakona,
- ki ravna v nasprotju s 32. členom tega zakona,
- ki krši določbo o psihodiagnostičnih sredstvih (33. člen),
- ki onemogoča ali ovira strokovni nadzor s svetovanjem (35.
člen).

Strokovni nadzor s svetovanjem obsega pregled izpolnjevanja
pogojev za opravljanje dejavnosti, organizacije dela psihologov, strokovne in etične uporabe metod in postopkov ter
kvalitete in obsega opravljenih storitev. Na tej podlagi zbornica oblikuje strokovna priporočila za izboljšavo dela in
odpravo pomanjkljivosti.
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39. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
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44. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOĆBE

Zbornica psihologov se ustanovi s sprejetjem statuta najkasneje 3 mesece po uveljavitvi tega zakona.

Diplomirani psihologi, ki so opravili pripravništvo, strokovni
izpit, posebno usposabljanje ali specializacijo do uveljavitve
tega zakona, obdržijo dosedanje strokovne nazive in pridobijo ustrezne licence v skladu s tem zakonom.

Javna pooblastila začne zbornica psihologov izvajati, ko pridobi soglasje urada k statutu zbornice in ko urad ugotovi, da
so izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni pogoji za
prevzem posameznega javnega pooblastila.

Diplomirani psihologi, ki so začeli opravljati pripravništvo ali
specializacijo do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo pripravništvo ali specializacijo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

41. člen

42. člen

45. člen

Urad sprejme izvršilne predpise po tem zakonu v dvanajstih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
Urad ustanovi register iz 24. člena tega zakona najkasneje v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Obveznost opravljanja strokovnega izpita za pridobitev
osnovne licence nastopi za diplomirane psihologe, ki bodo
opravili pripravništvo, po preteku enega leta po uveljavitvi
tega zakona.

43. člen

46. člen

Programe specializacije uskladijo visokošolske organizacije
in zbornica v roku najmanj enega leta po objavi zakona v
Uradnem listu RS.

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

Zakon v splošnih določbah (členi od 1 do 7) opredeljuje
vsebino zakona, psihološko dejavnost, pridobitev naziva psihologa, obseg psihološke dejavnosti, delovanje v skladu s
pravili stroke in psihološke etike, oblike opravljanja psihološke dejavnosti psihološke dejavnosti in uporabo besede psihologije. Prav tako ureja izvajanje psihološke dejavnosti v
Republiki Sloveniji, organizacijo te dejavnosti in nadzor nad
njo.

kuje med samostojnim opravljanjem te dejavnosti ter opravljanjem psihološke dejavnosti v delovnem razmerju v upravnem organu, zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni
osebi (6. člen).
Glede uporabe besede psihologija in njenih izpeljank je določeno, da smejo z njimi svojo dejavnost v pravnem prometu
označevati le osebe, ki v skladu s tem zakonom izpolnjujejo
pogoje za opravljanje psihološke dejavnosti.

Kot psihološko dejavnost zakon opredeljuje tisto dejavnost, ki
se ukvarja s človekovim vedenjem in doživljanjem in pri tem
uporablja spoznanja psihološke znanosti in sredstva psihološke stroke ter prispeva k duševnemu zdravju in razvoju posameznika ali skupine. Psihološko dejavnost opravljajo psihologi (2. člen).

V 8. členu je predvideno, da se v okviru ministrstva pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ustanovi urad za
psihološko dejavnost (v nadaljnjem besedilu urad), ki je pristojen za urejanje psihološke dejavnosti. Kot je bilo pojasnjeno že v uvodu k predlogu zakona je takšna rešitev, ki
prenaša skrb države oziroma njene izvršne oblasti za celotno
področje psihološke dejavnosti na en državni organ utemeljena predvsem v zagotovitvi večje racionalnosti oziroma ekonomičnosti dela ter v večji preglednosti nad psihološko dejavnostjo (npr. vodenje zgolj enega registra o zasebni psihološki
praksi). Tudi primerjalni podatki Iz drugih držav kažejo, da je
koncentracija pristojnosti v navedenem pogledu utemeljena.

V 4. členu je podrobneje opredeljen obseg psihološke dejavnosti, ki pomeni raziskovanje, proučevanje, napovedovanje in
spreminjanje človekovega vedenja in doživljanja. Vključuje
aktivnosti in ukrepe za izboljšanje počutja, vedenja, delovanja, osebnega ravnotežja, duševnega zdravja, medosebnih
odnosov ter življenjskega in delovnega okolja, za povečanje
osebne učinkovitosti ter za preprečevanje in odpravljanje
dejavnikov neprilagojenega, neučinkovitega, nezdravega in
odklonskega vedenja in doživljanja. Podrobneje so opisane
aktivnosti in ukrepi, ki jih zajema psihološka dejavnost.

Drugo poglavje zakona podrobneje določa pogoje za opravljanje psihološke dejavnosti.
Psihološko dejavnost v Republiki Sloveniji lahko samostojno
opravljajo psihologi, ki so pridobili osnovno licenco ali podeljeno licenco (9. člen).

Psihologinja ali psiholog (zakon tu načelno uporablja obe
spolni obliki) je po zakonu oseba, ki je strokovnjak na
področju psihološke znanosti in ki je temeljni del znanja
pridobil z ustrezno visokošolsko izobrazbo. To izobrazbo ima
po zakonu tista oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila
visokošolski naziv diplomirani psiholog ali ji je bil v Sloveniji
na podlagi nostrifikacije diplome, pridobljene v tujini, priznan
naziv diplomirani psiholog (3. člen). V 5. členu je posebej
določeno, da mora psiholog opravljati psihološko dejavnost v
skladu s pravili psihološke stroke in psihološke doktrine, ki
zajema uporabo strokovno preverjenih in etično neoporečnih
spoznanj, metod, instrumentov, tehnik, pripomočkov in
postopkov, s katerimi psihologi izvajajo psihološko dejavnost
oziroma s katerimi na najbolj ekonomičen in za človeka najmanj obremenjujoč način izvršujejo delovne naloge. Ob tem
mora psiholog opravljati psihološko dejavnost tudi v skladu s
kodeksom psihološke etike.

Zbornica psihologov določi program pripravništva in program
strokovnega izpita glede na posamezna področja dela psihologov ter ureja druge zadeve v zvezi s pripravništvom in
opravljanjem izpitov.
Zakon opredeljuje posebej tudi supervizorstvo. Vsakemu psihologu, ki še ni dopolnil pet let delovne dobe v psihološki
stroki, je zagotovljena pravica do strokovnih konzultacij s
supervizorjem. Supervizorje za vsa področja psihološkega
dela zagotovi zbornica psihologov.
V členih od 12 do 20 določa zakon različne vrste licenc za
opravljanje psihološke dejavnosti, pogoje za pridobitev in
ohranjanje ter razloge za odvzem licence. Osnovno licenco
pridobi diplomirani psiholog, ki je zaključil pripravništvo in
opravil strokovni izpit, ki potekata na način in v skladu z
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enotnimi kriteriji, ki jih s posebnim aktom določi pristojni
minister (12. člen). Za opravljanje psihološke dejavnosti, ki ni
zajeta v dodiplomskom izobraževanju in s pripravništvom ter
zajema strokovno zahtevnejše oblike dela z ljudmi, mora
psiholog pridobiti eno od podeljenih licenc. Licenco za
posebno dejavnost lahko pridobi psiholog z osnovno licenco,
če je uspešno zaključil ustrezno usposabljanje v priznani
ustanovi z ustreznim programom (14. člen). Licenco za psihoterapevtsko dejavnost lahko dobi psiholog, ki se je ustrezno
usposobil v okviru priznane psihoterapevtske šole oziroma
smeri, ki izpolnjuje merila zbornice psihologov (15. člen).
Licenco za specialistično dejavnosti lahko pridobi psiholog z
osnovno licenco, če je uspešno opravil specialistični izpit
pred pristojno komisijo, ki jo na predlog zbornice imenuje
visokošolska organizacija, ki je izvajala specialistični študij.
Program specializacije sprejema zbornica psihologov v dogovoru z visokošolsko ustanovo, ki izvaja specialistični študij.
To pomeni, da zbornica v programu opredeli temeljne
potrebe in načelne usmeritve specialističnega študija, visokošolska organizacija, ki izvaja ta študij, pa na podlagi tega
programa izdela študijski načrt v skladu s pravili znanosti in
stroke. Program specializacije vsebuje specialistično praktično usposabljanje in podiplomski specialistični študij pri
čemer predpisuje tudi trajanje in vrste specialističnega praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v pooblaščenih ustanovah
pod vodstvom s strani zbornice potrjenega mentorja. Podiplomski specialistični študij vsebuje tiste študijske vsebine, ki
so potrebne za specialistično delo in niso bile vsebovane v
dodiplomskom študiju. Zbornica se dogovori z eno ali več
visokošolskimi ustanovami za izvajanje študijskih programov.
Program specializacije traja najmanj dve leti. Izobraževanje v
okviru programa za pridobitev licence za posebne dejavnosti
se lahko prizna kot del izobraževanja za specializacijo, če se
ujema s programom za specializacijo (16. člen). Psiholog z
licenco za specialistično dejavnost pridobi licenco za subspecialistično dejavnost, če uspešno zaključi ustrezen subspecialistični program. Programe za pridobitev subspeciaiistične
licence sprejme zbornica psihologov. Za izvajanje posameznih subspecialističnih podiplomskih študijskih programov
mora zbornica psihologov pridobiti ustrezne visokošolske
organizacije. Praktično usposabljanje, kije del programa subspecializacije, poteka na ustanovah, kjer se subspecialistična
dejavnost tudi izvaja (17. člen).

čeno, da se dovoljenje podeli v upravnem postopku, z izdajo
odločbe o dovolitvi opravljanja zasebne psihološke prakse in
o vpisu v register. Izrek dovoljenja vsebuje ob dovolitvi opravljanja zasebne psihološke prakse in vpisu v register tudi
bistvene osebne podatke psihologa, vrsto in datum podeljene
licence in natančen naslov sedeža opravljanja zasebne
prakse. V primeru spremembe sedeža opravljanja zasebne
prakse mora psiholog zahtevati izdajo odločbe o spremembi
vpisa sedeža v register.

Licence podeljuje zbornica psihologov ob predložitvi ustreznih dokazil (18. člen). O podelitvi licence na podlagi dokazil o
opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma praksi v
tujini odloča zbornica psihologov na podlagi predhodnega
mnenja o ustreznosti izobraževalnega programa, ki ga poda
pristojni organ univerze.

V 28. členu so primeroma naštete naloge, ki jih opravlja
zbornica psihologov. V okviru teh nalog, med katerimi prevladujejo tiste, ki so v avtonomni strokovni in organizacijski
pristojnosti zbornice, pa opravlja zbornica nekatere naloge
tudi na podlagi javnega pooblastila. Kot javna pooblastila
opravlja zbornica naslednje naloge: a) ureja pripravništvo in
strokovne izpite na področju psihološke dejavnosti, b) Izvaja
strokovni nadzor nad delom psihologov, c) podeljuje in odvzema licence. Poleg naštetih opravlja zbornica tudi druge
naloge v skladu z zakonom in s statutom zbornice.

V 22. členu je določeno, da lahko psiholog, ki opravlja
zasebno prakso, študentom ali psihologom omogoči opravljanje prakse oziroma pripravništva v skladu s svojo dejavnostjo
in v skladu s kriteriji 10. člena.
23. člen določa, da se lahko psihologi, ki opravljajo zasebno
prakso združujejo v zadruge psihologov. Takšno združevanje
pride v poštev, v primerih opravljanja zahtevnejše ali obsežnejše psihološke dejavnosti.
24. člen določa, da urad vodi register psihologov, ki opravljajo
zasebno psihološko prakso. V istem členu predloga so taksativno našteti podatki, ki jih mora vsebovati register. 25. člen
nato določa, da opravi izbris iz registra urad po uradni dolžnosti, če psiholog, ki opravlja zasebno prakso izpolni katerega od taksativno predpisanih pogojev.
Četrto poglavje obravnava predvsem združevanje psihologov
v Zbornici psihologov Slovenije. Zbornica je samostojna
poklicna organizacija psihologov, ki skrbi za razvoj, strokovnost in etičnost psihološke dejavnosti in opravlja druge
naloge v skladu s tem zakonom. Zbornica je pravna oseba.
Združevanje v zbornico je prostovoljno, vendar pa splošni
akti, ki jih sprejemajo organi zbornice, zavezujejo vse psihologe v Republiki Sloveniji (26. člen).
Organizacijo zbornice določa statut zbornice. K delu statuta
zbornice, ki se nanaša na javna pooblastila, daje soglasje
ministrstvo pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
Predlog zakona določa tudi glavne organe zbornice (skupščina, strokovni svet, predsednik zbornice itd.), vendar pa
dopušča, da zbornica ustanovi tudi druge organe, ki jih določi
s statutom (27. člen).

Psiholog mora za ohranitev podeljene licence vsakih pet let
komisiji zbornice psihologov, ki jo določi strokovni svet zbornice psihologov, predložiti dokazila za strokovno usposobljenost za nadaljnje delo v svoji stroki. Kriterije za ohranitev
licence določi strokovni svet zbornice psihologov (19. člen).
Če psiholog ne ohrani licence, lahko ponovno zaprosi za
podelitev licence, pri čemer zbornica določi pogoje za obnovitev licence v posameznih primerih. V 20. členu so določeni
razlogi za odvzem podeljene licence. O odvzemu podeljene
licence odloča pristojni organ zbornice psihologov. Če je
psihologu odvzeta licenca zato, ker najmanj pet let ni opravljal psihološke dejavnosti s področja, za katerega mu je bila
podeljena licenca, lahko kadarkoli ponovno zaprosi za podelitev licence

29. člen določa, da se delo zbornice financira iz članarine in
prispevkov članov, iz pristojbin za vpis v register, izdajo
licenc, mnenj in nadzora, iz daril in volil, ter iz drugih virov.
Posebej pa je določeno, da se naloge, ki jih zbornica opravlja
na podlagi javnih pooblastil, financirajo iz proračunske
postavke ministrstva pristojnega za delo, družino In socialne
zadeve,
V petem poglavju vsebuje predlog zakona nekatere temeljne
določbe, ki zadevajo opravljanje psihološke dejavnosti
(odklonitev pregleda ali posamezne metode, pravice klientov,
varovanje tajnosti podatkov in psihodiagnostična sredstva).
Pri Izbiri teoretičnih pristopov, metod in sredstev znotraj
psihološke doktrine je psiholog popolnoma svoboden in
neodvisen od naročnikov psiholoških storitev. Psiholog lahko
odkloni izvršitev neke storitve ali delovne naloge, če presodi,
da naročnikova zahteva ni v skladu s psihološko doktrino ali
kodeksom psihološke etike (30. člen).

V tretjem poglavju ureja predlog zakona zasebno psihološko
prakso. V 21. členu so določeni pogoji za opravljanje takšne
prakse. Psiholog lahko opravlja zasebno prakso na podlagi
dovoljenja, ki ga pridobi na svojo zahtevo, če izpolnjuje
naslednje pogoje: 1. da ima ustrezno licenco; 2. da ima
ustrezne prostore, v katerih se sme po zakonu opravljati
dejavnost; 3. da mu s pravnomočno odločbo ni bil izrečen
ukrep prepovedi opravljanja psihološke dejavnosti oziroma
poklica. Dovoljenje za opravljanje zasebne psihološke prakse
podeljuje in odvzema urad za psihološko dejavnost, potem ko
poprej pridobi mnenje zbornice. Nadalje je v predlogu doloporočevalec, št. 7

V 31. členu so izrecno navedene različne pravice klientov. Gre
za pomembne določbe, ki na eni strani omogočajo klientom,
da so ustrezno seznanjeni s potekom psiholoških storitev, ki
54

jih zadevajo, ter z drugimi zadevami, ki so povezane s temi
storitvami. Posebej je določeno, da za otroke do 18. leta
starosti in za osebe, ki jim je omejena ali odvzeta poslovna
sposobnost, uveljavljajo navedene pravice njihovi starši oziroma skrbniki, razen če psiholog oceni, da bi to škodilo
pravicam otroka.

psihološko dejavnost; c) na predlog pristojnega organa zbornice začasno ali trajno prepove opravljanje psihološke dejavnosti. V teh primerih lahko zbornica zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje psihologa, za katerega se ugotovi
pomanjkljiva usposobljenost.
V 38. členu je določeno, da Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in druge zavarovalnice opravljajo nadzor nad izpolnjevanjem pogodb, ki so jih sklenili z osebami, ki opravljajo
psihološko dejavnost.
t
Zoper odločbe iz 37. člena (ukrepi zaradi pomanjkljivosti pri
opravljanju psihološke dejavnosti) je dopustna pritožba v
roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. Zoper
odločitve zbornice glede podelitve in odvzema licenc je
dopustna pritožba v skladu s statutom zbornice (39. člen).

V 32. čenu je določeno, da se za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v
zbirkah podatkov, ter za varstvo informacijske zasebnosti
posameznika, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov. Psihologi morajo kot poklicno
skrivnost varovati podatke o psihičnem in zdravstvenem stanju klienta ter o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Takšne podatke morajo varovati kot poklicno skrivnost
tudi osebe, ki so jim ti podatki dostopni zaradi narave njihovega dela.
33. člen določa, da lahko različna psihodiagnostična sredstva
(psihološke teste, vprašalnike in druge merske pripomočke iz
seznama standardnih sredstev za psihološko ocenjevanje)
uporabljajo samo psihologi, ki so usposobljeni za njihovo
uporabo. Psihodiagnostična sredstva se morajo uporabljati v
skladu s standardi za psihološko testiranje, ki jih sprejme
zbornica psihologov. Nepooblaščeno širjenje ali uporaba psihodiagnostičnih sredstev sta kazniva.

Osmo poglavje vsebuje kazenske določbe, pri čemer so za
posamezne kršitve določb zakona predvidene denarne kazni
za prekrške. Naslovljenci kazni so pravne osebe ali posamezniki, poleg tega pa tudi odgovorne osebe pravne osebe (40.
člen).
V prehodnih in končnih določbah je najprej določeno, da se
zbornica psihologov ustanovi s sprejetjem statuta najkasneje
3 mesece po uveljavitvi tega zakona. Javna pooblastila začne
zbornica psihologov izvajati, ko pridobi soglasje urada k
statutu zbornice in ko urad ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni pogoji za prevzem posameznega javnega pooblastila (41. člen). Urad sprejme izvršilne
predpise po tem zakonu v dvanajstih mesecih od uveljavitve
tega zakona. Register iz 24. člena ustanovi urad najkasneje v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona (42. člen). Programe
specializacije uskladijo visokošolske organizacije in zbornica
v roku najmanj enega leta po objavi zakona v Uradnem listu
RS (43. člen). Vsi ti roki omogočajo izvedbo zakona v času, ki
dopušča strokovnim in upravnim organom dovolj časa, da
pripravijo ustrezne akte in se organizirajo za uresničevanje
nalog, ki jih določa zakon.

Šesto poglavje predloga zakona vsebuje določbe o nadzoru
nad opravljanjem psihološke dejavnsoti. V 34. členu je določeno, da upravni nadzor nad delom psihologov izvaja urad.
V 35. členu je opredeljen strokovni nadzor. Za to obliko
nadzora s svetovanjem nad delom fizične osebe, ki samostojno opravlja psihološko dejavnost, ali ki to dejavnost
opravlja pri upravnem organu, zavodu, gospodarski družbi ali
drugi pravni osebi, je pristojna zbornica. Strokovni nadzor s
svetovanjem nad delom fizične osebe lahko opravlja samo
psiholog, ki ima licenco enake ali višje stopnje ustreznega
področja dela. Strokovni nadzor s svetovanjem se izvaja v
skladu s programom, ki ga sprejme zbornica, v soglasju s
predstojnikom urada. Zbornica mora opraviti strokovni nadzor s svetovanjem tudi na predlog fizične ali pravne osebe, ki
za to izkaže utemeljen interes. V zadnjem odstavku 35. člena
je tudi posebej določeno, kaj obsega strokovni nadzor. Poročilo o strokovnem nadzoru s svetovanjem pošlje zbornica
fizični osebi, ki samostojno opravlja psihološko dejavnost, ali
upravnemu organu, zavodu, gospodarski družbi ali drugi
pravni osebi, pri kateri je bil opravljen navedeni strokovni
nadzor, ter predstojniku urada za psihološko dejavnost (36.
člen).

V 44. členu je določeno, da diplomirani psihologi, ki so
opravili pripravništvo, strokovni izpit, posebno usposabljanje
ali specializacijo do uveljavitve tega zakona, obdržijo dosedanje strokovne nazive in pridobijo ustrezne licence v skladu s
tem zakonom. Diplomirani psihologi, ki so začeli opravljati
pripravništvo ali specializacijo do uveljavitve tega zakona
nadaljujejo pripravništvo ali specializacijo po predpisih, ki so
veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
V 45. členu je določeno, da nastopi obveznost opravljanja
strokovnega izpita za pridobitev osnovne licence za diplomirane psihologe, ki bodo opravili pripravništvo, po preteku
enega leta po uveljavitvi tega zakona.

V 37. členu je določeno, da lahko na podlagi poročila o
strokovnem nadzoru, v katerem so ugotovljene večje
pomanjkljivosti pri opravljanju psihološke dejavnosti, predstojnik urada odredi naslednje ukrepe: a) naloži odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti in določi rok, v katerem mora biti
izvršena; b) do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje
psihološke dejavnosti fizični osebi, ki samostojno opravlja

V končni določbi 46. člena je nato določeno, da začne zakon
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni lit RS, št.
48/92) in prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 40/93 in 80/94) vlagamo

(ZPOST)

ODRAVNAVA

Sporočamo Vam tudi, da bomo v skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
, Slovenije kot predlagatelji sodelovali na sejah delovnih
teles in Državnega zbora.

PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU IN ODPRAVI
ŠKODE ZARADI TOČE NA POMEMBNEJŠIH KMETIJSKIH
PRIDELKIH IN GOZDOVIH

mag. Jože PROTNER,
Franc (Feri) HORVAT,
Jurij MALOVRH,
Alojz METELKO,

in ga na podlagi 183. člena Poslovnika Državnega zbora
RS pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem po določilih
rednega postopka.

l.r.
l.r.
l.r
l.r.

orološko opazovanje oblakov in vodenje obrambnih akcij je
potekalo s starim angleškim protiletalskim vojaškim radarjem
3 MK 7.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA

Proti koncu 70 -tih let je prevladalo mnenje o neustreznosti
radarske opreme in slabem sistemu zvez, hkrati pa se je
pojavila želja in potreba po razširitvi branjenoga območja tudi
na druge predele severovzhodne Slovenije. Rezultat tega je
bil predlog HMZ-ja za modernizacijo obstoječe opreme
(nakup močnejšega meteorološkega radarja in njegova postavitev na Žikarce).

Obočje Slovenije sodi med območja, ki so v svetovnem merilu
med bolj ogroženimi predvsem zaradi svoje konfiguracije in
klime. Nastanek toče je neposredno povezan z osončenjem in
vlago, ki se s konvektivnim dviganjem v višje zračne plasti
kondenzira in pade na zemljo kot dež ali toča. Princip
obrambe pred točo sloni na predpostavki, da se v zračne
plasti najintenzivnejše kondenzacije vnesejo dodatna kondenzacijska jedra in tako prepreči nastanek velikih vodnih
kapelj ali velike toče.

Na podlagi ugotovitev in primerjav uspešnosti obrambe pred
točo tako v Sovjetski zvezi, kot tudi v Združenih državah
Amerike, je Hidrometeorološki zavod (v nadaljevanju: HMZ)
izdelal oceno o primernosti organiziranja obrambe pred točo.

Transportna sredstva kondenzacijskih jeder so lahko talni
generatorji, letala ali rakete. Vsako transportno sredstvo ima
svoje dobre in slabe strani. Pri nas smo se odločili, da bomo
uporabljali predvsem rakete. Na območjih, kjer je uporaba
raket omejena ( ob meji), se lahko uporabljajo tudi letala, ki
vnesejo kondenzacijska jedra v spodnje plasti oblačnih mas.

Julija 1978 je Slovenijo prizadelo močno neurje s točo.
Posebna delovna skupina pri tedanjem Republiškem komiteju
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob pomoči Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, HMZ, Zavarovalnice
Triglav in Medobčinskega odbora za obrambo pred točo
vzhodne Štajerske, pripravila predlog zakona o sistemu
obrambe pred točo, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela
novembra 1979 (Ur. list SRS, št. 33/79).

Z obrambo pred točo smo v Sloveniji pričeli že leta 1957 v
Brdih na Primorskem. Delovala je le tri leta in ni imela
posebne meteorološke podpore. Leta 1968 se je na manjšem
območju okoli Maribora ponovno pričela obramba pred točo,
leta 1971 pa se je razširila na 7 občin severovzhodne Slovenije
(Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona,
Lenart in Ljutomer). Tedaj ustanovljeni Medobčinski odbor za
obrambo pred točo je poveril operativno obrambo Kmetijskemu zavodu Maribor, strokovno meteorološko podporo pa
je nudil Hidrometeorološki zavod Slovenije (HMZ RS). Mete-

Zaradi pozitivnih analiz uspešnosti obrambe pred točo v tedanji SR Srbiji je tedanji Zvezni izvršni svet 26.1.1978 sprejel
sklep o izdelavi elaborata o stanju, organiziranosti in o drugi
problematiki obrambe pred točo v tedanji Jugoslaviji,
9.11.1978 pa sklep o enotni obrambi pred točo v SFRJ. To je
bilo tudi osnova, da je bil 29.4.1982 sprejet Dogovor o enot57
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letnemu zakonsko obveznemu spremljanju učinkovitosti
obrambe pred točo (11. člen zakona), nimamo o tem primernih podatkov.

nem organiziranju in izvajanju obrambe pred točo na ozemlju
bivše SFRJ.
Na podlagi tega zakona sta bila sprejeta dva podzakonska
predpisa, in sicer:

V letu 1988 je HMZ naročil posebno študijo o osnovah, dotedanjem delovanju in učinkovitosti ter bodoči obrambi pred
točo v Sloveniji. Glavni vir podatkov za oceno so bili podatki,
zbrani pri zavarovalnih skupnostih za 13-letno obdobje za
določene zavarovane kmetijske pridelke in škodo, ki jo je v
tem času povzročila toča na teh pridelkih. V obravnavo so bili
zajeti vsi podatki brez naključnega izbora, rezultati raziskav
pa niso statistično zanesljivo potrdili uspešnosti obrambe
pred točo, čeprav je bilo ugotovljeno, da se je v Pomurju po
uvedbi obrambe pred točo škoda v povprečju šestih let absolutno zmanjšala za polovico. Ta študija je bila osnova dvakratnemu predlogu zakona o ukinitvi zakona o sistemu obrambe
pred točo, ki pa ga tedanja Skupščina Republike Slovenije ni
sprejela.

- odlok o določitvi območij, na katerih se organizira obramba
pred točo (Ur. list SRS, št. 32/80) in
- pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in varstvenih ukrepih za delovanje sistema obrambe pred točo (Ur. list SRS, št.
32/80).
Operativna izvedba obrambe pred točo je temeljila tudi na:
- uredbi o pridobivanju soglasja ter o pogojih in načinu za
izstreljevanje raket za obrambo proti toči (Ur. list SFRJ, št. 32/
87);

Najnovejše analize raziskav vplivov na vreme in obrambo pred
točo, ki jih je obravnavala tudi Svetovna meteorološka organizacija na 6. konferenci v Italiji (Paestum, 30.5.-4.6.94), kažejo
spodbudne rezultate in večjo verjetnost o uspešnem vplivu na
točonosne oblake.

- zakonu o prometu eksplozivnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 30/
85, 6/89):
- zakonu o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih
ter o drugih nevarnih snoveh (Ur. list SRS, št. 18/77);

Pri operativni obrambi pred točo je udeleženih več dejavnikov, ki vsak zase, med seboj pa lahko potencirano, vplivajo na
rezultate obrambe pred točo.

- zakonu o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 27/90);
- pravilniku o načinu prevoza nevarnih snovi v cestnem
prometu (Ur. list SFRJ, št. 82/90) in

Hitrost razvoja oblaka je tako velika, da lahko v sorazmerno
kratkem času 5-7 minut preide v kritično fazo, ko je katastrofa neizbežna. Vse aktivnosti je potrebno voditi tako, da je
predvsem pravočasno izvedeno korektno radarsko opazovanje razvoja oblakov, pravočasno pridobljeno dovoljenje kontrole letenja za izstreljevanje raket, zagotovljena zadostna
količina ustreznih raket na strelnih mestih in zagotovljene
nemotene radijske zveze s strelci na strelnih mestih.

- pravilniku o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Ur. list RS, št. 45/93) in drugih predpisih, ki zagotavljajo
varno delo pri obrambi pred točo.
V okviru mednarodnega sodelovanja je bil za območje Primorske sklenjen 6. aprila 1982 sporazum med nekdanjo SFRJ
in Republiko Italijo o skupni obrambi pred točo (Ur. list SFRJ
- Mednarodne pogodbe št. 12/82).

V letu 1993 je bilo po poročilih HMZ R Slovenije od 19 akcij v
16 akcijah radarsko registriranih 32 nevarnih oblačnih celic,
od tega jih je bilo 27 obstreljevanih, od teh pa jih je 11 upadlo.
Po podatkih strelcev je bil rezultat teh 16 akcij: trikrat padavine brez toče, dvakrat toča med dežjem, trikrat toča brez
škode, enkrat nekaj toče in enkrat velika toča.

Podoben sporazum o sodelovanju pri obrambi pred točo je bil
leta 1978 sklenjen tudi z Vlado tedanje Ljudske republike
Madžarske (Ur. list SFRJ, št. 10/79).
Skladno s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 1/91-1) se zvezni predpisi do izdaje ustreznih
predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški predpisi.

V občinah Lendava in Murska Sobota je dne 12.6.1993 toča
povzročila škodo v višini 344 mio SIT - razlog: strelna mesta
so bila brez raket zaradi zakasnele dobave.
Obseg zavarovanja kmetijskih površin in trajnih nasadov
vedno bolj upada, ker zavarovanje ni obvezno in lahko kmetijske organizacije in kmetje zavarujejo svoje pridelke po lastni
odločitvi. V Sloveniji je zavarovanih manj kot 20% kmetijskih
površin in ta obseg še upada, predvsem zaradi visokih zavarovalnih premij. Grobi izračun vrednosti pomembnejših kmetijskih pridelkov na okvirno 248.069 ha njiv in trajnih nasadov je
1.234,145.550 DEM (ob preračunu 1 DEM = 80 SIT) ali 98,73
mrd SIT, za kar bi po zavarovalnih kriterijih zavarovalna premija znašala 108,262.289 DEM ali 8,66 mrd SIT ali 8,77 %
vrednosti kmetijske proizvodnje. Sedanja višina zavarovalne
premije npr. pri nasadih jablan znaša kar 30% zavarovane
vrednosti.

Z uveljavitvijo ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi iz leta 1974 (Ur. list SRS, št. 32/89)
je bil obstoječi zakon o obrambi pred točo razveljavljen v
delih, ki obravnavajo ustanavljanje območnih samoupravnih
skupnosti za obrambo pred točo in koordinacijskega odbora,
njih delo in naloge ter zagotavljanje sredstev za obrambo
pred točo na podlagi posebnih sporazumov za planska
obdobja v okviru samoupravnih skupnosti. S tem se je
finančna obremenitev izvajanja operativne obrambe prenesla
v republiški proračun, ki zagotavlja sredstva za izgradnjo
sistema obrambe pred točo in za nemoteno delovanje in
redno vzdrževanje osnovnih sredstev sistema. Pri tem naj bi
sodelovale tudi zavarovalne skupnosti iz zavarovalnih premij
tistih zavarovanj, kjer je vključen rizik proti toči. Operativno in
strokovno izvedbo obrambe pred točo je v upravljanje prevzel
v celoti HMZ.

Točnih podatkov o višini škode, ki jo letno povzroči toča, ni.
Zavarovalne skupnosti spremljajo le višine prijavljenih škod
na zavarovanih površinah, občine pa prijavljajo škode zaradi
toče le tedaj, ko ocenijo, da bodo dosegle cenzus za koriščenje sredstev solidarnosti. Ne glede na omejitev koriščenja
sredstev solidarnosti za škode po toči na neobranih posevkih
in plodovih je bilo v zadnjih nekaj letih koriščeno od 10 - 15%
ocenjenih škod v občinah, ki so dosegle cenzus za koriščenje
sredstev solidarnosti.

Pojavljanje toče na nekem manjšem območju je časovno zelo
spremenljiv in lahko tudi redek pojav, čeprav je škoda, ki jo
lahko povzroči toča, za tako območje katastrofalna. Dejstvo
je, da nobeden od do sedaj poznanih načinov obrambe pred
točo ne daje 100% varnosti, saj so naravna dogajanja v oblakih malo raziskana, energijo v oblakih, ki se sprošča v nevihtah, pa lahko primerjamo z energijo atomske bombe.

Ker so bili v zakonu o sistemu obrambe pred točo s sprejetjem
ustavnih amandmajev v letu 1989 delno ali v celoti razveljavljeni členi 5 - 10, 12 - 17 in 18 - 23, je to povzročilo, da
praktično tega zakona ni mogoče več izvajati, zato ga je nujno
nadomestiti z novim. To je poglavitni razlog, zaradi katerega

Z vplivanjem na dogajanja v oblakih skušamo preprečiti ali
vsaj omiliti posledice, kar pa je odvisno od zanesljivosti vseh
postopkov pri obrambi pred točo. V Sloveniji kljub 15 poročevalec, št. 7
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naj bi bil sprejet predlagani zakon. Samo s sprejetjem predlaganega zakona je namreć mogoče v tehničnem in organizacijskem pogledu zagotoviti učinkovit sistem obrambe pred točo.
Hkrati pa naj bi z ustreznimi ukrepi spodbudil tudi večjo skrb
obdelovalcev kmetijskih površin in lastnikov, najemnikov ali
zakupnikov gozdnih nasadov, da sami poskrbijo, da v primeru
nastanka škode zaradi toče ne bo njihova socialna varnost v
celoti bremenila državo.

Naloge sistema obrambe pred točo bi se opravljale na način
in v eni od oblik, ki jo predvideva zakon o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93)in ki je v tem primeru uporaben glede na njegov 4. člen.
Branjena območja bo določila vlada na predlog ministra,
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada pa
bo po predlaganem zakonu določila tudi način opravljanja
nalog sistema pred točo. Minimalni tehnični pogoji delovanja
sistema obrambe pred točo kot tudi varnostni ukrepi za njegovo delovanje bodo predpisani s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga bo ta
izdal v soglasju z ministroma, pristojnima za obrambo in
varstvo okolja.

2. KRATEK PRIKAZ UREDITVE V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH
V glavnem izvajajo obrambo pred točo v zahodnih državah
(Španija, Francija, Nemčija, Grčija) s talnimi generatorji ali
letali, v vzhodnih državah pa z raketami (Rusija, Bolgarija,
republike bivše SFRJ, Kitajska). Ponekod pa uporabljajo medsebojne kombinacije sistema letala - generatorji ali letala rakete (Avstrija, Italija, Slovenija). Zakona o obrambi pred
točo navedene države razen vzhodnih držav nimajo, obstaja
pa dogovor v Evropski skupnosti o subvencijah za kmetijska
zavarovanja. Tudi Republika Avstrija je sprejela zakon o subvencioniranju zavarovanja proti točo.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z razveljavitvijo navedenih členov zakona o sistemu obrambe
pred točo se je v celoti preneslo financiranje tako izgradnje
sistema obrambe pred točo, kakor tudi operativne izvedbe na
državni proračun. Z vsakoletno težjo proračunsko situacijo je
bil opazen primanjkljaj potrebnih sredstev za obrambo pred
točo, zato so v predlaganem zakonu predvideni poleg sredstev državnega proračuna tudi drugi viri financiranja obrambe
pred točo. Ti viri so: del zavarovalnih premij pri zavarovanjih,
ki vključujejo rizik proti toči, razen zavarovanja pridelkov, ki
bodo določeni s predlaganim zakonom, prispevki zavezancev
za plačilo davka od katastrskega dohodka in sredstva lokalnih
skupnosti.

Dogajanja v oblačnih masah so predmet obširnih meteoroloških raziskav, še vedno pa niso postavljene dokončne zakonitosti teh dogajanj. Zato so tudi razprave v Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) usmerjene predvsem v spodbujanje
teh raziskav, manj pa v operativno obrambo pred točo.
Zanimivo je, da zahodne države, ki so načeloma obremenjene
s presežki prehrambenih proizvodov, močno podpirajo zavarovanje kmetijske proizvodnje (regresirajo zavarovalne premije do 50 %) ob siceršnji stimulaciji zmanjševanja kmetijske
pridelave. V vzhodnih državah, kjer načeloma primanjkuje
hrane, se ob nizki stopnji zavarovanja kmetijske proizvodnje
namenja več pozornosti operativni obrambi in na ta način
aktivnemu zavarovanju kmetijskih pridelkov.

S predlaganim zakonom je torej predvidena razbremenitev
proračuna za del, ki ga predstavljajo stroški operativne
obrambe. S tem je upoštevana tudi prerazporeditev finančne
obremenitve obrambe pred točo na širši krog uporabnikov.
V financiranje se ponovno vključujejo kmetijski proizvajalci s
sofinanciranjem operativne obrambe pred točo iz prispevka
od katastrskega dohodka.

3. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Predlagani zakon bo določal ukrepe države za preprečevanje
in odpravo škode zaradi toče na pomembnejših kmetijskih
pridelkih in gozdovih. Ti ukrepi naj bi zagotavljali varovanje
pridelkov pred točo in delovanje sistema pred točo in ne
izključujejo ukrepov, določenih z drugimi predpisi, za sanacijo posledic naravnih in drugih nesreč.

Zavarovalne skupnosti se z določbami predlaganega zakona
ponovno vključujejo v sofinanciranje sistema obrambe pred
točo iz dela premij, zbranih od zavarovanj, ki vključujejo
nevarnost toče.

Kot ukrepi za spodbujanje varovanja so v predlaganem
zakonu določeni: davčne olajšave, odpis davkov in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter subvencioniranje zavarovalne premije.

BESEDILO ČLENOV

Kot davčne olajšave so predvideni zneski premij, ki bi jih
obdelovalci kot zavarovanci vplačali za zavarovanje, kot ga
ureja predlagani zakon. Na sklenitev zavarovanja je vezan tudi
odpis davkov in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon določa ukrepe države za preprečevanje in
odpravo škode zaradi toče na pomembnejših kmetijskih pridelkih in gozdovih (v nadaljevanju: pridelki).

Predlagani zakon ureja tudi zavarovanje določenih kmetijskih
pridelkov in gozdov. To zavarovanje bi potekalo po predpisih,
ki ureja zavarovalništvo, s tem da bi se iz državnega proračuna letno namenil del sredstev, ki se določa vsako leto sproti
za subvencioniranje zavarovalnih premij. Subvencije bi se
dodelile zavarovalnici, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s
soglasjem ministrstva za finance, in sicer po predpisih, ki
veljajo za oddajo del, ki se financirajo iz državnega proračuna. Razpisne pogoje bo določila vlada, razmerja med
državo in izbrano zavarovalnico pa se bodo uredila s
pogodbo. Zakon bo urejal tudi način sklepanja zavarovanj,
način izkazovanja sredstev zavarovalnih premij, način ocenjevanja nastalih škod in način izplačevanja odškodnin.

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so ukrepi za zagotavljanje
varovanja pridelkov pred točo in zagotavljanje delovanja
sistema obrambe pred točo.
(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ne izključujejo ukrepov,
določenih z drugimi predpisi, za sanacijo posledic naravnih in
drugih nesreč.
2. člen
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Toča - je atmosferska padavina v trdnem stanju (led) s
premerom 5 mm ali več.

Predlagani zakon vsebuje tudi določbe, katerih cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema obrambe pred točo. Šistem
obrambe pred točo naj bi temeljil na radarjih s potrebnimi
objekti in opremo, mreži strelskih mest s potrebnimi objekti in
opremo, letalih s potrebno opremo in na drugih potrebnih
tehničnih sredstvih.

2. Pridelki - so: žita (pšenica, ječmen, oves, ajda, proso, rž),
koruza (silažna in merkantilna, krompir, sladkorna in krmna
pesa), (sadje, hmelj, grozdje, olive in mladi gozdni nasadi do
šestih let starosti).
59
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leta, zavarovalne letne premije pa morajo biti v celoti vplačane
najkasneje do 15. junija za tekoče leto.

3. Škoda - je škoda, nastala na pridelkih zaradi kinetične
energije zrn toče, katere posledica je izpad pridelka ali zmanjšanje njegove vrednosti.
4. Zavarovanec - je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik,
najemnik ali zakupnik kmetijskih površin, namenjenih kmetijski pridelavi in gozdarstvu iz 2. točke tega člena, ki presegajo
površino 0,5 ha po posamezni vrsti kmetijske pridelave oziroma 0,3 ha po posameznem trajnem nasadu ali 2 ha skupne
površine.

(2) Vlada glede na višino sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena določi višino subvencioniranja zavarovalnih premij na posameznih območjih glede na njihovo varovanost s
sistemom obrambe pred točo najkasneje v roku enega
meseca po sprejetju državnega proračuna. V primeru začasnega financiranja velja do sprejetja proračuna višina subvencioniranja zavarovalnih premij, ki je bila določena na podlagi
proračuna, po katerem poteka začasno financiranje.

5. Sistem obrambe pred točo - je sistem tehničnih in drugih
sredstev in ukrepov, s katerimi se umetno preprečuje nastajanje velikih zrn toče na branjenih območjih.

(3) Vlada predpiše za posamezne vrste pridelkov najnižjo
zavarovalno osnovo in njej ustrezno višino obveznosti zavarovalnice za odškodnino.

2. UKREPI ZA SPODBUJANJE VAROVANJA

(4) Obračun bonusa-malusa se lahko giblje od 7/10 do 14/10
glede na škodni rezultat preteklega leta.

3. člen

7. člen

(1) Ukrepi za spodbujanje varovanja pridelkov so:

(1) Sredstva za subvencije zavarovalnih premij in sredstva
zavarovalnih premij izkazuje zavarovalnica na ločenem
računu (varianta: na ločenih računih).

- davčne olajšave,
- odpis davkov in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- subvencioniranje zavarovalne premije.

(2) Sredstva subvencij iz prejšnjega odstavka se lahko s
soglasjem ministra, pristojnega za finance, vežejo v banki.
Obresti, dobljene na podlagi vezave sredstev, in obresti od
vlog na vpogled se namenijo zmanjševanju ali ohranjevanju
nespremenjenih zavarovalnih premij (varianta: se vračunajo
v sredstva subvencij za prihodnje leto).

4. člen
(1) Zavarovalne premije, ki jih zavarovanec vplača za zavarovanje po tem zakonu, se upoštevajo kot zmanjšanje osnove za
odmero davka, ki se v skladu s predpisi odmerja od dohodka
iz kmetijske oziroma gozdnogospodarske dejavnosti.

8. člen

(2) Davek iz prejšnjega odstavka in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v primeru nastale škode
zaradi toče mogoče odpisati le osebi, ki je v času nastanka
škode zavarovana po določbah tega zakona.

(1) Kolikor nastopi presežek, dosežen z zavarovanji po tem
zakonu, se ta nameni za rezervni sklad za primere večjih
katastrofalnih škod, ki bi nastale zaradi toče. Za ta sredstva
zavarovalnica ne plača davka.

(3) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za dodelitev sredstev kot pomoči za odpravo posledic naravne nesreče
po drugih predpisih, če ni v njih izrecno določeno drugače.

(2) Presežek iz prejšnjega odstavka so merodajne premije,
zmanjšane za režijske stroške, in merodajne škode z upoštevanjem vseh potrebnih rezervacij.

5. člen

9. člen

(1) Z državnim proračunom se določi višina sredstev, ki se v
proračunskem letu namenijo za subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje po tem zakonu, pri čemer subvencija v posameznem primeru ne sme preseči 50 odstotkov.
Subvencije se izplačajo v 30 dneh od dneva, ko zavarovalnica
predloži obračun sklenjenih zavarovalnih pogodb in vplačanih zavarovalnih premij.

(1) Škodo, nastalo zaradi toče, ocenjuje cenilna služba, ki jo
določi Vlada, po merilih in po postopku, ki jih predpiše minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Zoper sklep o ocenjeni škodi lahko zavarovanec in zavarovalnica vložita ugovor na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, in sicer v osmih dneh od dneva, ko
jima je bil sklep vročen. O ugovoru mora ministrstvo odločiti v
tridesetih dneh od dneva, ko je ugovor prejelo. Odločitev o
ugovoru je dokončna.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo zavarovalnici,
ki jo na podlagi javnega razpisa izbere ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s soglasjem ministrstva, pristojnega za finance, po predpisih, ki veljajo za oddajo
del, ki se financirajo iz državnega proračuna. Razpisne
pogoje določi Vlada.

(3) Zavarovalnica izplača odškodnino v višini ocenjene škode,
zmanjšane za pet odstotkov, in ob upoštevanju višine zavarovalne osnove in njej ustrezne višine obveznosti zavarovalnice
za odškodnino.

(3) Razmerja med državo in zavarovalnico se v skladu z
razpisnimi pogoji uredijo s pogodbo, ki jo sklene v imenu
države minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Pogodba se
sklene za nedoločen čas.

(4) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se zmanjša za soudeležbo zavarovanca, ki ne sme biti večja od 10 odstotkov od
zavarovalne vsote za posamezne vrste sadovnjakov, hmeljnih
in oljčnih nasadov in vinograde na obračunano škodo zavarovanca, in ne večja od 5 odstotkov od zavarovalne vsote za
ostale kulture na obračunano škodo zavarovanca.

(4) Minister, pristojen za finance, nadzira porabo sredstev iz
prvega odstavka tega člena. V ta namen mu je na njegovo
zahtevo zavarovalnica dolžna nemudoma posredovati vse
zahtevane podatke in mu omogočiti vpogled v poslovanje.
6. člen

(5) Odškodnine za škodo, nastalo zaradi toče, se zavarovancem izplačajo 30. septembra ali zadnji delovni dan pred njim v
letu, ko je škoda nastala.

(1) Zavarovanja se začno sklepati najkasneje 15. marca za
tekoče leto, in sicer glede na povprečni donos na ha v zadnjih
treh letih pred letom sklenitve zavarovanja, njegovo povečanje ali zmanjšanje se ugotovi in uredi do 15. maja tekočega

(6) Vlada lahko v primeru izjemno velikih škod predpiše, da se
odškodnine izplačajo v dveh delih, pri čemer mora biti drugi
del izplačan najkasneje v šestih mesecih po datumu iz prejšnjega odstavka.
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3. SISTEM OBRAMBE PRED TOČO

(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka znaša 1% osnove za
plačilo davka od katastrskega dohodka.

3.1. Način Izvajanja

(3) Pristojna davčna služba obračuna in pobira akontacijo
prispevka četrtletno, odmerja pa ga na podlagi katastrskega
dohodka preteklega leta.

10. član
(1) Sistem obrambe pred točo sestavljajo:

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- radarji s potrebnimi objekti in opremo,
- mreža strelskih mest s potrebnimi objekti in opremo,
-letala s potrebno opremo,
- druga tehnična sredstva.

15. člen
«
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79).

(2) Vlada določi branjena območja na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(2) Predpisi, izdani na podlagi zakona iz prejšnjega odstavka,
se uporabljajo do izdaje novih.

(3) Minimalne tehnične pogoje delovanja sistema obrambe
pred točo, kot tudi varnostne ukrepe za delovanje sistema
obrambe pred točo predpiše minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za
obrambo, in ministrom, pristojnim za varstvo okolja.

(3) Do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 10. člena tega
zakona se uporablja Uredba o pridobivanju soglasja ter pogojih in načinu za izstreljevanja raket za obrambo proti toči
(Uradni list SFRJ, št. 32/87).

(4) Minister, pristojen za promet in zveze, predpiše pogoje in
način izstreljevanja raket za obrambo pred točo.
11. člen

(4) Do sprejetja uredbe iz 11. člena tega zakona opravlja
naloge operativnega izvajanja sistema obrambe pred točo
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije. Z uredbo se
uredi tudi prenos sredstev, kupljenih za obrambo pred točo.

(1) Naloge sistema obrambe pred točo, ki se opravljajo na
način iz 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/94), predpiše Vlada z uredbo.

(5) Po reorganizaciji Hidrometeorološkega zavoda v javni
zavod opravlja ta še naprej akvizicijsko meteorološko dejavnost za potrebe delovanja sistema obrambe pred točo.

12. člen

(6) Javni razpis iz drugega odstavka 5. člena tega zakona se
izvede najkasneje do 31. 12. 1996.

(1) Sodelovanje s sosednjimi državami pri obrambi pred točo
zagotavlja Vlada v skladu z mednarodnimi pogodbami.

16. člen

3.2. Financiranje obrambe pred točo
13. člen

(1) Vlada izda predpisa iz tretjega odstavka 6. člena in iz 11.
člena tega zakona najkasneje do 1.10.1996.

(1) Sredstva za objekte in naprave ter za opremo, potrebno za
izgradnjo in vzdrževanje sistema obrambe pred točo in za
njegovo operativno izvajanje, se zagotavljajo:

(2) Vlada določi razpisne pogoje iz drugega odstavka 5. člena,
cenilno službo iz prVega odstavka 9. člena in branjena
območja iz drugega odstavka 10. člena tega zakona najkasneje do 1.10.1996.

- iz sredstev državnega proračuna za izgradnjo sistema,
- iz dela zavarovalnih premij pri zavarovanjih, ki vključujejo
rizik proti toči, razen zavarovanja kultur, določenih s tem
zakonom,
- iz prispevka zavezancev za plačilo davka od katastrskega
dohodka,
- iz sredstev lokalnih skupnosti.

(3) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
izda predpisa iz prvega odstavka 9. člena in tretjega odstavka
10. člena tega zakona najkasneje do 1.10.1996.

(2) Delež iz druge alinee prejšnjega odstavka je 4 % zavarovalne premije.

17. člen

(3) Sredstva, zbrana iz prispevkov iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, so namenska sredstva, zbirajo pa se v
državnem proračunu na posebnem računu.

(1) Višina sredstev iz 5. člena tega zakona se prične določati z
državnim proračunom za leto 1997.

(4) Minister pristojen za promet in zveze izda predpis iz
četrtega odstavka 10. člena tega zakona v treh mesecih od
dneva njegove uveljavitve.

(2) Prispevek iz 14. člena tega zakona se prične odmerjati za
leto 1997.

14. člen

18. člen

(1) Prispevek za obrambo pred točo plačujejo zavezanci za
plačilo davka od katastrskega dohodka (varianta:..., ki Imajo
obdelovalne In gozdne površine na branjenih območjih).

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

OBRAZLOŽITEV
Območje Slovenije sodi med območja, ki so v svetovnem
merilu med bolj ogroženimi predvsem zaradi svoje konfiguracije in klime. Ker so bili v zakonu o sistemu obrambe pred
točo s sprejetjem ustavnih amandmajev v letu 1989 delno ali v
celoti razveljavljeni členi 5 - 10, 12 - 17 in 18 - 23, je to

povzročilo, da praktično tega zakona ni možno več izvajati,
zato ga je nujno nadomestiti z novim. Samo s sprejetjem
predlaganega zakona in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi je namreč mogoče v tehničnem in organizacijskem pogledu zagotoviti učinkovit sistem obrambe pred točo.
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Naloge sistema obrambe pred točo bi se opravljale na način
in v eni od oblik, ki jo predvideva zakon o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93)in ki je v tem primeru uporaben glede na njegov 4. člen.

Zavarovanje določenih kmetijskih pridelkov in gozdov naj bi
potekalo po predpisih, ki ureja zavarovalništvo, s tem da bi se
iz državnega proračuna letno namenil del sredstev, ki se
določa vsako leto sproti, za subvencioniranje zavarovalnih
premij. Subvencije bi se dodelile zavarovalnici, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s soglasjem ministrstva za
finance in sicer po predpisih, ki veljajo za oddajo del, ki se
financirajo iz državnega proračuna. Razpisne pogoje bo določila Vlada, razmerje med državo in izbrano zavarovalnico pa
se bodo uredila s pogodbo. Zakon bo urejal tudi način sklepanja zavarovanj, način izkazovanja sredstev zavarovalnih premij, način ocenjevanja nastalih škod in način izplačevanja
odškodnin.

Branjena območja bo določila Vlada na predlog ministra,
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada pa
bo po predlaganem zakonu določila tudi način opravljanja
nalog sistema pred točo. Minimalni tehnični pogoji delovanja
sistema obrambe pred točo kot tudi varnostni ukrepi za njegovo delovanje bodo predpisani s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo, ki ga bo ta izdal v soglasju z ministroma, pristojnima za obrambo in varstvo okolja.
Predlagani zakon bo določal ukrepe države za preprečevanje
in odpravo škode zaradi toče pri pomembnejših kmetijskih
pridelkih in gozdovih. Ti ukrepi naj bi zagotavljali varovanje
pridelkov pred točo in zagotavljali delovanje sistema pred
točo in ne izključujejo ukrepov, določenih z drugimi predpisi,
za sanacijo posledic naravnih in drugih nesreč. Določal pa bo
tudi ukrepe za spodbujanje varovanja. Kot taki so v predlaganem zakonu določeni: davčne olajšave, odpis davkov in
obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
subvencioniranje zavarovalne premije.

poročevalec, it. 7

V predlaganem zakonu so predvideni poleg sredstev državnega proračuna tudi drugi viri financiranja obrambe pred
točo. Ti viri so: del zavarovalnih premij pri zavarovanjih, ki
vključujejo rizik proti toči, razen zavarovanja kultur, ki bodo
določene s predlaganim zakonom, prispevki zavezancev za
plačilo davka od katastrskega dohodka in sredstva lokalnih
skupnosti.
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PREDLOG

ZAKONA

ODČINAH

(ZMO)

O

MESTNIH

EPA 1402 - PRVA OBRAVNAVA

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagam Državnemu zboru
PREDLOG ZAKONA O MESTNIH OBČINAH
OBRAVNAVA,

ki ga pošiljam v obravnavo in sprejem.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora bom pri delu delovnih teles in Državnega
zbora Republike Slovenije sodeloval spodaj podpisani
Igor Bavčar.

PRVA

..

Igor Bavčar, l.r.

I. UVOD

občina opravlja kot svoje tudi z zaknom določene naloge iz
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Zakon o prevzemu je za vse občine, ne glede na status (ali
mestna ali navadna), določil, da samo država lahko opravlja
upravne naloge, določene z zakoni iz 2. člena navedenega
zakona, to pa so skoraj vse upravne naloge na vseh področjih
delovanja države. Z izjemo enega zakona, zakonodajalec ni
opredelil katere upravne naloge lahko upravlja občina, pri
tem pa ni nakazal možnosti izvajanja nalog v smislu 141. člena
Ustave RS.

Izhajajoč iz ustavne opredelitve lokalne samouprave je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel zakone, ki urejajo
področje lokalne samouprave.
S 1.1.1995 so začele delovati nove občine na podlagi Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. I. RS
60/94 v nadaljevanju ZUDO), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
I. 14/95 v nadaljevanju: ZLS) in upravne enote državne uprave
na podlagi Zakona o upravi (Ur. I. RS, 67/94 v nadaljevanju
ZU).

Glede na dejstvo, da sta državna uprava in lokalna samouprava pričeli delovati na novih temeljih, ter da je bila izvedena
reorganizacija v vseh njenih razsežnostih (kadrovskih, materialno-tehničnih in prostorskih ter finančnih), je sedaj čas, da
država z zakonom uredi celovito delovanje mestnih občin, saj
ni ovir, še celo več, obstaja potreba po celoviti in enoviti
ureditvi.

Zakon o upravi je v prvem odstavku 101. člena določil, da s 1.
1. 1995 prevzame država od občin vse upravne naloge in
pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, ter vse druge z zakonom določene
upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin.

Občina, še posebej mestna, je kot temeljna samoupravna
lokalna skupnost nosilec javne uprave na svojem območju.
Javna uprava (v materialnem pomenu) pa zajema tako servisno kot avtoritarno (oblastno) funkcijo. Bistvo servisne
funkcije je zagotavljanje javnih dobrin prebivalcem, avtoritarno funkcijo pa občina izvaja preko dveh mehanizmov prek urejanja pravnih razmerij s splošnimi pravnimi akti in
prek oblastnega odločanja o pravicah in obveznostih posameznikov (izdajanje upravnih aktov).

V postopku za oceno ustanovnosti, začetem na zahtevo izvršnega sveta občine Krško in Državnega sveta, je Ustanovno
sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-1285/94-105 z
dne 30. 3.1995 (Ur. I. RS št. 20/95) razveljavilo 1. odstavek 101.
člena ZU in v povezavi z njim tudi 3. odstavek 99. a člena ZLS,
s tem da razveljavitev začne učinkovati 1. 6. 1995. Po tej
odločbi je moral Državni zbor z zakonom določiti posamične
pristojnosti, ki jih prevzame država od občin. Z Zakonom o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin (Ur. I. RS št. 29/95, v nadaljevanju Zakon o
prevzemu) se še ni realizirala ustavna določba (141. člen
Ustave Republike Slovenije) po kateri lahko država mestna

O tem, da je občina v okviru svojih pristojnosti, ki so izraz
teritorialne decentralizacije upravnega sistema, tudi nosilec
oblasti na svojem območju, ne sme in ne more biti dvoma.
Seveda pa je občina del države in ni suvereni nosilec oblasti
na svojem območju. Občina je od države odvisna, saj občinski
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organi črpajo oblast iz legitimnosti, ki jim jo daje država z
zakonskimi normami. V nekaterih pravnih sistemih pa črpa
občina svojo oblast tudi iz ustavno-pravnih garancij, ki v
razmerju do samouprave omejujejo tudi državo samo. V teh
pravnih sistemih je razsodnik v sporih med državo in lokalnimi skupnostmi organ, ki varuje ustavnost - ustavno
sodišče. Nekaj podobnega naj bi veljalo tudi za našo ureditev.

možno poveriti občini kot njeno pristojnost. Izkušnje kažejo,
da se ljudje v primeru, ko zaznajo kršitve predpisov, s katerimi
se posega v njihove pravne in dejanske interese, obračajo na
svoje izvoljene predstavnike v lokalnih skupnostih (zlati
župane), ne pa na državne organe. Menimo, da za prenos
inšpekcijskih nalog na mestne občine ni nikakršnih ovir seveda ob izpolnjevanju predpisanih pogojev glede prenosa
nalog in glede izvrševanja inšpekcijskega nadzora.

Avstrijska ustanovno-pravna teorija ugotavlja, da pristojnosti
občine obsegajo delovanje de iure gestionis in oblastno delovanje. Za oblastno delovanje v okviru svojih pristojnosti ima
občina na voljo vse oblike upravnega delovanja - zlasti pa
izdajanje predpisov in posamičnih upravnih aktov. Tudi v
drugih primerjalnih sistemih z zakoni dajejo občinskim organom pooblastila za izdajanje posamičnih upravnih aktov v
imenu občine. Francoska ureditev je specifična - zakoni
pooblaščajo za oblastno odločanje v določenih zadevah izvršilni organ občine (župana). Vendar ni nujno (kot se običajno
misli), da v teh zadevah župan odloča kot agent države. Kot
primer navajamo gradbena dovoljenja, ki jih v 12.000 francoskih občinah (gre za občine v katerih je raba prostora urejena
s planskimi akti) izdajajo župani v imenu občine. Državni
organ nadzora lahko te akte le predloži upravnemu sodišču,
ne more pa jih razveljaviti, četudi meni, da so nezakoniti.

Zakon ne prenaša na mestne občine vseh upravnih nalog, ki
so bile s predpisi izdanimi pred uveljavitvijo zakona o prevzemu določene kot pristojnost občinskih organov, temveč le
tiste, ki se nanašajo na razvoj mest. Brez teh nalog mestne
občine ne morejo normalno delovati.

Cilji In načela
Cilj zakona je, da se mestnim občinam omogoči tekoče in
normalno delovanje na njenem območju. Mestne občine naj
opravljajo kot svoje z zakonom določene naloge, ki se nanašajo na razvoj mest.
Zakon temelji na naslednjih načelih r

Angleški in škotski model samouprave sta glede kompetenčnih vprašanj težko primerljiva s slovenskim, in to iz dveh
razlogov:

- zagotavlja izvajanje in opravljanje tistih izvršnih nalog, ki so
nujno potrebne za nemoteno delovanje in življenje ter razvoj
mestnih občin,

1. Ta dva sistema ne poznata delitve na izvirne in prenošene
pristojnosti,
2. Lokalne skupnosti so po velikosti in številu prebivalcev
bistveno večje kot v Sloveniji.

- kot pristojnosti se za mestne občine določijo opravljanje
tistih upravnih nalog, ki se nanašajo na razvoj mest in so bile z
zakonom o prevzemu določene kot državna pristojnost, tako,
da pričnejo mestne občine izvajati oblastvene naloge v smislu
141. člena ustave RS,

Za razliko od britanskega, francoskega in italijanskega prava
sta avstrijsko in nemško ustavno pravo zgradila posebne
branike, ki varujejo izvirni delokrog občine pred državnimi
posegi. Lokalna samouprava ni zakonsko, temveč v prvi vrsti
ustavno utemeljena, zato zakonodajalec ne sme arbitrarno
posegati v njeno jedro.

- zagotovi se realizacija ustavne in zakonske norme po kateri
(lahko) država z zakonom prenese na mestno občino opravljanje posameznih nalog, ko mestna občina to zahteva oziroma se tako opredeli,

Avstrijski ustavni zakon celo primeroma našteva občinske
izvirne naloge. Med njimi najdemo tipično oblastne naloge, ki
jih ponazarja izraz Polizei. Takšne naloge ima občina na
področju javne varnosti, javnih prireditev, urejanja prostora,
graditve objektov. Organ pristojen za odločanje na prvi stopnji je župan. O pritožbah odloča občinski svet, na Koroškem
in Tirolskem pa izvršilni odbor - organ, ki ga izvoli občinski
svet. Glede objektov zveznega pomena, ki služijo javnemu
namenu, je pristojna dežela. Avstrijski ustavni zakon občini
poleg zagotavljanja gospodarsko-pravne subjektivitete prenaša vse zadeve, ki se izključno ali v prevladujoči meri nanašajo na lokalno skupnost in so primerne, da jih uredi lokalna
skupnost sama.

- opredelitve sodelovanja mestne občine pri izvajanju protokolarnih in drugih zadev iz državne pristojnosti, za kar država
zagotovi ustrezna finančna sredstva,
- določi se skladno z ustavno opredelitvijo poseben status
glavnega mesta Ljubljane, ki se mu podeli pravico oziroma
dolžnost, skleniti posebno pogodbo z državo,
- mestnim občinam se prenese lastništvo nad celotnim premoženjem, ki leži na njenem področju in so ga imele mestne
občine v lasti, pred uveljavitvijo področnih zakonov.

Slovenski zakon o prevzemu ne govori več o pristojnostih,
temveč le o upravnih nalogah, s čimer so po besedah predlagatelja mišljene naloge odločanja o upravnih stvareh. Zakon
se ne dotika normativnih nalog, ustanoviteljskih pravic,
upravljalskih upravičenj, aktov poslovanja, internih aktov,
materijalnih dejanj itd. Zakon je pri naštevanju podržavljenih
nalog preciznejši in omogoča osredotočeno razpravo o spornosti prevzema posameznih upravnih nalog. Popolnoma
jasen pa ni, saj so številne naloge v t. i. sivi coni. Kateri organ
npr. po veljavnem pravu odloča o ugotovitvi javnega interesa
v postopku razlastitve, kadar javni interes ni razviden iz prostorske dokumentacije? Po črki zakona gre za upravno
nalogo, odločanje o upravni stvari. Vendar pa je to nalogo v
stari občini izvajala občinska skupščina, ne pa občinski
upravni organ.

Finančna In druge posledice zakona
Predlagatelj ocenjuje, da uveljavitev predloženega zakona ne
bo povzročila finančnih posledic, ki bi izstopale iz okvirov
planiranih proračunskih sredstev. Tudi morebitna drugačna
določitev pristojnosti od sedaj uveljavljene ne bi smela povzročiti zahtev po dodatnih finančnih sredstvih, ampak le prerazporeditev že odobrenih oz. planiranih sredstev.
Mestne občine oddajajo upravnim enotam prostore in
opremo, saj so vsa sredstva na temelju ZU ostala last občine.
Upravne enote plačujejo občinam uporabnino po najnižji
stopnji. Občine pa upravni enoti plačujejo določene storitve.
Upravne enote bi morale lastniku (občini) plačevati tudi vse
stroške v zvezi z vzdrževanjem zgradb in opreme (varovanje,
čiščenje, telefonija). Stroški vzdrževanja so večji, kot pa
upravne enote plačujejo in lastniku ne zagotavljajo normalnega obnavljanja osnovnih sredstev. S prehodom nalog na
mestne občine preneha obveznost plačevanja teh stroškov.
Za preostale upravne naloge, pa bo upravna enota potrebovala manj delavcev in delovnih sredstev, kar pomeni, da se v
seštevku finančne obveznosti zmanjšajo.

Po veljavnih predpisih občinska uprava oz. župan nimata
nikakršnih inšpekcijskih pooblastil, kot jih ureja zakon o
upravi. Nadzor je torej omejen na spremljanje stanja. Občinski
organi v primeru kršitev ne morejo ukrepati sami, temveč
lahko posredujejo svoje ugotovitve inšpekcijskim organom.
Tudi naloge inšpekcijskega nadzorstva je po našem mnenju
poročevalec, št. 7
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BESEDILO ČLENOV
Splošna določba

Obveznosti mestnih občin
4. člen
1. člen

Mestne občine zagotavljajo državnim organom, ustanovam
nacionalnega pomena, širšim lokalnim skupnostim, diplomatskim in konzularnim predstavništvom ter organom in predstavništvom mednarodnih organizacij, ki imajo sedež v mestni
občini, pogoje za nemoteno delo. V ta namen mestna občina
zagotovi rabo mestnih površin s posebnim dogovorom.

S tem zakonom se določijo naloge mestnih občin iz državne
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mestnih občin in jih
le-te opravljajo kot svoje, obveznosti mestnih občin in
naloge glavnega mesta Republike Slovenije.
Pristojnosti mestnih občin

Za protokolarne obveznosti, ki jih imajo mestne občine ob
obiskih tujih delegacij in predstavništev, država mestni občini
zagotovi ustrezna finančna sredstva.

2. člen
(pristojnosti)

Za obveznosti iz prvega odstavka tega člena država zagotovi
mestni občini ustrezna finančna sredstva.

Poleg pristojnosti določenih z zakonom imajo mestne občine,
na svojem območju, še naslednje pristojnosti:

5. člen

- pripravljajo in sprejemajo elemente za republiški prostorski
plan, razen temeljnih zasnov, ter pripravljajo in sprejemajo
prostorsko izvedbene akte, ki zadevajo njihovo območje,

Mestne občine lahko nudijo in zagotavljajo, po stroškovno
neprofitnom načelu, sosednjim občinam oz. širši lokalni skupnosti proizvode in storitve mestnih javnih služb.

- izvajajo upravne naloge s področja urejanja naselij in drugih posegov v prostor, ter s področja graditve objektov,

Pravice mestnih občin
6. člen

- izvajajo upravne in druge naloge s področja stavbnih zemljišč.

Mestne občine imajo za svoje potrebe pri izvajanju nalog iz
svojih pristojnosti pravico do vpogleda in izpisa iz evidenc, ki
jih vodijo državni organi, brez plačila.

- pripravljajo in sprejemajo akte in opravljajo upravne naloge
za zavarovanje naravne in kulturne dediščine,
- pripravljajo in sprejemajo predpise o poimenovanju ulic,
trgov in drugih mestnih površin,

Naloge glavnega mesta

- opravljajo naloge geodetske službe, zemljiškega katastra,
temeljnih geodetskih izmer, ki se nanašajo na strokovno-tehnične in upravne naloge za potrebe mestnih občin,

Mestna občina Ljubljana sodeluje z glavnimi mesti drugih
držav.

- vodijo zbirni kataster komunalnih vodov in naprav,

Usklajeno predstavljanje in zastopanje, protokolarne zadeve
ter druge medsebojne-obveznosti, se uredijo s pogodbo med
Mestno občino Ljubljana in Republiko Slovenijo.

'

- izvajajo vse upravne naloge po stanovanjskem zakonu,

7. člen

Prehodne In končne določbe

- skrbijo za javni red; skladno z zakonom organizirajo redarsko službo za opravljanje določenih nalog s področja javnega
reda in varnosti prometa,

8. člen
Mestne občine prevzamejo delavce državnih organov v skladu
s pristojnostmi, ki jih mestne občine opravljajo po tem
zakonu. Prevzamejo tudi ustrezni del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, kakor tudi dokumentarno
gradivo in nedokončane zadeve.

- izdajajo dovoljenja o javnih shodih in o javnih pripreditvah,
- določajo merila in kriterije za obratovalni čas trgovine in
gostinstva ter določajo postopek za njihovo uveljavitev,

Na mestne občine preidejo v last z dnem uveljavitve tega
zakona vsa tehnična in materijalna sredstva potrebna za delo.

- urejajo cestni promet,
- izvajajo postopke z najdenimi stvarmi,

9. člen

- opravljajo upravne in druge naloge na področju upravljanja
javnih cest, razen avtocest na območju mestne občine,

Naloge pri zagotavljanju javnega reda lahko pričnejo mestne
občine opravljati samostojno po spremembi ustrezne sistemske zakonodaje, vendar najkasneje od 1. 6. 1997.

- sprejemajo akte s katerimi določajo prekrške in denarne
kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

10. člen

- izvajajo naloge inšpekcijskega nadzorstva,
- zagotavljajo pogoje za vzpostavitev geoinformacijskega
sistema.

Republika Slovenija z dnem uveljavitve tega zakona prenese
na mestne občine lastninsko pravico na javnih zgradbah,
javni infrastrukturi, kmetijskih zemljišč in gozdovih, ki so bili
prenešeni v njeno last po letu 1991 s področnimi zakoni.

- izvršujejo ustanoviteljske pravice do javnih zavodov in
javnih podjetij, ki so ustanovljena za območje več občin in
imajo sedež v mestni občini.

11. člen

3. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenahajo veljati za mestne
občine naslednji zakoni:

Po predhodnem soglasju mestne občine se iz državne pristojnosti prenesejo še druge naloge.

- Določbe zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Ur. I. RS, št. 29/95), ki
opredeljujejo državne pristojnosti in se nanašajo na razvoj
mest,

(pristojnosti)
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- drugi odstavek 120. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
I. RS št. 54/92)

- drugi odstavek 61. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91)

- Drugi odstavek 92. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Ur. I. RS št. 9/92)

- prvi odstavek 17. člena Zakona o trgovini (Ur. I. RS št. 18/
93).

- tretji odstavek 45. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.
I. RS št. 21/92)

12. člen

- prvi in četrti odstavek 65. člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS
št. 12/91)

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predlog zakona o mestnih občinah določa katere naloge, ki
se nanašajo na razvoj mest, in ki jih državni organi opravljajo
po zakonu o prevzemu državnih funkcij, se sedaj določijo kot
naloge mestne občine. Zato ta predlog zakona konkretizira in
dopolnjuje določbe ZLS (22. člen ZLS) v smislu jasne opredelitve pristojnosti mestnih občin. Že ob sprejemu ZLS je bil
člen 22., s strani strokovne javnosti kritiziran, saj iz navedenih
nalog ni možno točno ugotoviti in opredeliti, na kakšen način
lahko mestna občina izvaja naloge iz državne pristojnosti.

upravni organ. V skladu z 10. členom Stanovanjskega zakona
vodi register stanovanj občinski upravni organ. Glede na to,
da stanovanjski zakon določa, da je register stanovanj evidenca, ki se vodi za območje občine menimo, da bi moralo
vodenje registra stanovanj ostati v pristojnosti lokalne skupnosti. Stanovanjski zakon tudi določa, da vodi občinski
upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, register
pogodb o opravljanju in register upravnikov. Občinski upravni
organ nadalje izdaja dovoljenja za opravljanje dovoljene
dejavnosti v stanovanju.

Predloženi zakon ne posega v pristojnosti ostalih lokalnih
skupnosti.

Občinski upravni organ pa mora zavzeti stališče glede višine
najemnine oz. ali je posamezna najemnina oderuška ali ne.
Oblikovanje tega stališča se naredi na podlagi podatkov iz
registra stanovanj, zato je smotrno, da je ta pristojnost v
lokalni skupnosti. Z uveljavitvijo stanovanjskega zakona je
občina nastavila zgoraj navedene registre v pretežni meri na
ravni lokalne skupnosti in ne na upravni enoti.

Določa samo pristojnosti, ki se nanašajo na zadeve iz državne
pristojnosti in ki se nanašajo na razvoj mest.
k 2. členu
Izhajajoč iz ustavne opredelitve, da je v mestni pristojnosti
odločanje o razvoju mesta izhaja, da je mesto dolžno odločati
o prostoru in v tej zvezi sprejeti ustrezne odločitve, ki so
izražene v elementih republiškega prostorskega plana.

Smiselno je, da mestna občina na svojem področju izdaja
upravna dovoljenja on javnih shodih in prireditvah, saj edino
tako lahko vpliva na dogajanja na svojem območju. Mestna
občina je na svojem območju lastnica zemljišč na katerih se
izvajajo javne prireditve in shodi. K dovoljenju upravne enote
je mestna občina dolžna dati soglasje za prireditev ali shod na
lastnem zemljišču. Ker bi lahko prišlo do kolizije, predlagana
rešitev to možnost odpravlja.

Za področje urejanja prostora država z izdajanjem lokacijskih
in gradbenih dovoljenj, ki pomenijo v bistvu le nadaljevanje in
realizacijo sprejetih prostorskih in drugih planov občine, prav
gotovo posega v izvrino pristojnost lokalne skupnosti, brez
katere si je težko zamišljati uresničevanje in interes meščanov. Zato je predvidena rešitev, da mestna občina sama izvaja
upravne naloge na tem področju edino logična.

Predlaga se razveljavitev Zakona o trgovini v tistem delu, kjer
naj pri sprejemanju meril in kriterijev glede obratovalnega
časa trgovin in gostinstva mestna občina sama izoblikuje in
sprejme ter določi kriterije in merila na podlagi zmožnosti in
interesa, ki jih izkazujejo njeni prebivalci.

Glede na dejstvo, da mestna občina upravlja s stavbnimi
zemljišči, ni smotrno, da ne bi tudi izvajala upravne naloge s
tega področja. Pri tem mislimo predvsem izdajo upravnih
odločb in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter prispevka za spremembo namembnosti zemljišča. S
tem bi Mestna očina bila sama dolžna poskrbeti za realizacijo
planiranih dohodkov iz tega naslova.

Tuje ureditve lokalne samouprave in notranjih zadev predvii deva jo možnosti, da ima lokalna skupnost tudi tako imeno' vano Mestno policijo.
Neposredno nadzorstvo nad Izvajanjem inšpekcijskega nadzorstva je posledica prenosa upravnih nalog po področnih
zakonih v pristojnost mestne občine.

Konkretizirajo se pristojnosti, ki jih področna zakonodaja ne
ureja in jih mestna občina sicer že izvaja oz. opravlja na
področju sprejemanja predpisov o ulicah, trgih in drugih
mestnih površinah.

k 4. In 5. členu
Za vzajemno delovanje med državo in mestno občino na
področju zadev naštetih v 4. členu predloga zakona, je
potrebno zagotoviti finančna sredstva s strani države, mestna
občina pa mora upoštevati potrebe institucij v svojih načrtih
in planih.

Členi zakona o varnosti cestnega prometa omogočajo lokalni
skupnosti urejanje prometa, kar je govoto eno-od nalog, zelo
pomembna za življenje v mestu. Urejanje mestnega prometa
vključuje tudi dajanje soglasij pri tehničnih pregledih in druge
naloge po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, po zakonu o graditvi objektov, po zakonu o cestah in
zakonu o prevozih. Smotrno bi bilo, da Mestna občina samostojno izdaja dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču magistralne in regionalne ceste, da ureja prepoved
prometa na prometnih površinah izven vozišča magistralnih
in regionalnih cest v naselju, da izdaja soglasja v zvezi s
postavitvijo, odstranitvijo in dopolnitvijo prometnih znakov in
da ureja vse potrebno glede prepovedi obstoječega dovoznega priključka na magistralno in regiolano cesto.

Lokalne skupnosti po veljavnem Zakonu o lokalni samoupravi
sodelujejo med seboj na načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo
skupne organe, organizacije in službe za opravljanje skupnih
zadev.
Da ne bi prišlo do monopolnega združevanja in izkoriščanja s
strani podjetij, ki opravljajo javne službe, zakon predvideva,
da mestna občina svojim sosedam oz. širši lokalni skupnosti
lahko nudi in zagotavlja javne službe po stroškovno neprofitnom načelu.

Stanovanjski zakon določa, da v primeru dvoa ali gre za
stanovanje po stanovanjskem zakonu odloča občinski
poročevalec, št. 7
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k 6. članu
V 21. členu ZLS je določeno, da ima občina pravico pridobiti
na podlagi pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od
pooblaščenih organov.

k 7. členu
Ljubljana kot glavno mesto ima poseben status v državi. Mora
sodelovati pri predstavljanju, zastopanju in drugih protokolarnih zadevah države. V ta namen se sklene posebna pogodba
med državo in mestom Ljubljana.

Za nemoteno izvajanje upravnih in drugih nalog, tudi iz
državne pristojnosti mestna občina mora imeti pravico do
vpogleda in izpisa iz vseh evidenc, ki jih ima država. Brez te
pravice mestna občina ne more n. pr. izterjati kazni določene
s svojimi predpisi.

K prehodnim in končnim določbam
Predlagani zakon ukinja področne zakone in ureja prevzem
delavcev ter materialnih sredstev, mestnih arhivov in nedokončanih zadev, na način, 0a se zagotovi in ohrani pravna
varnost prebivalcev Mestne občine in Mestne občine kot
pravnega subjekta.
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poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 185. seji dne 22. februarja
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O UPORABI DVEH DELOV SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA
OZEMLJA NA OBMOČJU SMUČIŠČA »TROMEJA«,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve:
- Branko CELAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve:
- Marko GAŠPERLlN, svetovalec ministra v Ministrstvu
za notranje zadeve;
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

1. člen

a) območje med mejnima znakoma 264 in 268 XXVII. mejne
sekcije državne meje in

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja
na območju smučišča »Tromeja«, podpisan na Dunaju 21.
septembra 1995.

b) območje med mejnima znakoma 273 in 281 XXVII. mejne
sekcije državne meje.

2. člen

Ti območji sta vrisani v priloženem prikazu v obliki načrta, ki
je sestavni del tega sporazuma. V nadaljevanju se imenujeta
»dela ozemlja«.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:*
* Prikaz obmoCja veljavnosti v obliki načrta je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo In Republiko Avstrijo o uporabi
dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju
smučišča »Tromeja«

2. člen
Veljavni pravni red In pristojnosti
1. Na delih ozemlja velja slovenski pravni red.
2. Za nesreče in incidente na delih ozemlja so pristojni slovenski organi, vendar smejo avstrijski carinski organi in organi
javne varnosti, zdravniki, sanitetno in ostalo reševalno osebje
ter gasilske službe, tudi z ustreznimi reševalnimi vozili in
helikopterji, vstopiti na dela ozemlja brez predhodne najave in
brez potnih listin zaradi prevoza ponesrečenih, obolelih ali
smrtno ponesrečenih oseb na avstrijsko ozemlje ali zaradi
prve pomoči; prav tako smejo ponovno zapustiti to ozemlje
brez mejne kontrole.

Republika Slovenija in Republika Avstrija sta se v prizadevanju, da bi v duhu dobrososedskih odnosov pospeševali zimski
šport v območju smučišča »Tromeja« in olajšali prehajanje
čez mejo v tem območju, sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Območje veljavnosti

Slovenski organi, pristojni za varovanje državne meje, lahko
opravljajo kontrolo istovetnosti oseb, ki prestopajo državno
mejo, in kontrolo izpolnjevanja določil tega sporazuma.

Sporazum zajema naslednja dela slovenskega ozemlja na
območju smučišča »Tromeja«:
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3. člen
Ureditev delov ozeml|a

3. Predmeti, ki se smejo prenašati čez mejo, so oproščeni
plačila carine ter drugih dajatev in pristojbin držav pogodbenic.

Vsa vprašanja v zvezi z opremljanjem delov ozemlja (npr.
gradnjo žičnic z ustreznimi objekti in napravami in njihovo
uporabo ter izvajanjem potrebnih del) se uredijo s posebnimi
dogovori med upravljavcem smučišča na eni strani in pristojnimi slovenskimi organi oziroma slovenskimi lastniki zemljišč
na drugi strani.
Dela ozemlja se od ostalega slovenskega ozemlja razmejita z
jasno prepoznavnimi tablami z dvojezičnimi napisi.

6. člen
Začasna prekinitev sporazuma
Vsaka pogodbenica lahko začasno prekine uporabo tega sporazuma zaradi javnega reda in varnosti ali zaradi nalezljivih
bolezni ali epidemij v sosednjih območjih druge države
pogodbenice. O tem mora po diplomatski poti takoj obvestiti
drugo državo pogodbenico.

4. člen
Uporaba delov ozemlja
Uporabniki smučišča, ki so slovenski ali avstrijski državljani,
ali državljani tretjih držav, ki niso obvezani imeti vizuma ne za
Republiko Slovenijo, ne za Republiko Avstrijo, smejo pri izvajanju zimskošportnih aktivnosti od 15. novembra do 15. aprila
od sončnega vzhoda do zahoda prestopati državno mejo med
mejnimi znaki XXVII/264 in XXVII/268 ter XXVII/273 in XXVII/
281. Pri sebi morajo imeti osebno izkaznico oziroma drug
uradno izdan dokument o istovetnosti s fotografijo.

7. člen
Reševanje sporov
Razhajanja in spori glede razlage ali izvajanja tega sporazuma
se bodo predložili v nadaljnji postopek predsednikoma obeh
delegacij mešane komisije, imenovane po 21. členu Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu v veljavnem besedilu.

Avstrijski državljani in državljani tretjih držav iz prvega
odstavka se v ta namen lahko zadržujejo v delih ozemlja; niso
pa upravičeni prestopiti razmejitve po drugem odstavku 3.
člena in se podati naprej na slovensko državno ozemlje.

8. člen
Končne določbe
1. Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po
mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici po diplomatski
poti pisno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni
pogoji, potrebni za uveljavitev sporazuma.

Zaposleni na smučišču smejo prestopati državno mejo celo
leto, če je to potrebno zaradi del na objektih in napravah iz 3.
člena. Pri sebi morajo imeti osebno izkaznico oziroma drug
uradno izdan dokument o istovetnosti s fotografijo in ga
morajo na zahtevo pokazati pristojnim slovenskim organom.

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Lahko se pisno
odpove po diplomatski poti ob upoštevanju tromesečnega
odpovednega roka.

5. člen
Prenaianje predmetov

SESTAVLJENO na Dunaju, dne 21. septembra 1995 v dveh
izvirnikih, v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta
enako verodostojni.

1. Uporabniki delov ozemlja smejo imeti pri sebi le predmete
za svojo osebno uporabo ter običajno zimskošportno
opremo. Osebe iz drugega odstavka 2. člena in tretjega
odstavka 4. člena smejo imeti s seboj tudi vozila, opremo,
orodje in inštrumente, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

2. Prepovedano je prenašanje drugih predmetov čez državno
mejo. Izjema so službeno orožje carinskih organov in organov
javne varnosti, ki pa se ne sme uporabiti, in eksplozivi, ki jih
lahko prenašajo za to pooblaščene osebe iz tretjega odstavka
4. člena.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na
območju smučišča »Tromeja« sta 21. septembra 1995 na
Dunaju podpisala dr. Katja Boh, veleposlanica in dr. Helga
Winkler-Campagna, poslanica v Zveznem ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije.

državljani tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za nobeno od
pogodbenic, lahko od 15. novembra do 15. aprila prestopajo
državno mejo med mejnimi znaki, ki so v sporazumu določeni.
Dela slovenskega ozemlja, ki ga smučarji uporabljajo se od
ostalega slovenskega ozemlja razmejita s tablami.

Pobudo za sklenitev sporazuma je obravnavala in sprejela
Vlada Republike Slovenije dne 20. maja 1993 in potrdil Odbor
za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije
dne 3. junija 1993. Poročilo o delu slovenske delegacije na II.
rednem zasedanju mešane slovensko-avstrijske komisije za
obmejni promet sta obravnavala in sprejela Vlada Republike
Slovenije dne 7. novembra 1994 in Odbor za mednarodne
odnose Državnega zbora Republike Slovenije dne 23. decembra 1994.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum omogoča, da smučarji, uporabniki avstrijskega
smučišča na Peči, ki so slovenski ali avstrijski državljani ali

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih
sredstev.
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Na delih ozemlja velja slovenski pravni red in slovenski organi
lahko opravljajo kontrolo istovetnosti oseb, ki prestopajo
državno mejo in kontrolo izpolnjevanja sporazuma.

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
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V zvezi s sklepi sprejetimi na 36. seji Državnega zbora
Republike Slovenije, Vlada RS v prilogi pošilja informacijo
o izvajanju sklepov Državnega zbora (predlog zakona o

začasnem
ZZDZUP)

delnem

zadržanju

vračanja

premoženja

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja
na 36. seji, dne 19. 12. 1995 sprejel dodatna sklepa:

zakona, ki opredeljujejo pogoje za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije.

1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da takoj
pripravi analizo izvajanja zakona o denacionalizaciji ter predloge sprememb in dopolnitev zakona, ki bodo zagotovili, da
se onemogoči vračanje zemlje in gozdov veleposestnikom in
osebam, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
ter da se zagotovi realno vrednotenje in upoštevanje vlaganj v
nepremičnine, ki se vračajo denacionalizacijskim upravičencem.

- Na podlagi zbranih podatkov bo delovna skupina pripravila
skupno analizo, na podlagi katere bo lahko proučila potrebo
in smotrnost spreminjanja zakona o denacionalizaciji. V primeru, da bi rezultati analize pokazali potrebo za to, pa bi
delovna skupina pripravila tudi ustrezne predloge za spremembe in dopolnitve zakona o denacionalizaciji. K proučitvi
potreb in možnosti za spremembe in dopolnitve ZDEN. ki niso
odvisni od navedenih analiz pa bi delovna skupina pristopila
takoj.

2. Vlada Republike Slovenije naj v roku enega meseca pripravi
predlog zakona, s katerim bo določila pogoje, kriterije in
postopek za revizijo do sedaj opravljenih denacionalizacijskih
postopkov.

- Naloga delovne skupine bo tudi, da bo po proučitvi skupne
analize pripravila ustrezne predloge za rešitev ugotovljenih
problemov in da bo proučila potrebo za predložitev novega
zakona o »reviziji« do sedaj opravljenih denacionalizacijskih
postopkov. Če bo taka potreba ugotovljena, bo seveda ta
delovna skupina tudi pripravila ustrezen predlog zakona.

Vlada Republike Slovenije je, po proučitvi vsebine obeh sklepov Državnega zbora Republike Slovenije, sprejela stališče,
da gre za obsežen in zahteven projekt, za izvedbo katerega je
Vlada imenovala posebno delovno skupino, sestavljeno iz
predstavnikov pristojnih resorjev in vladnih služb. Koordinacijo te delovne skupine pa bo vodilo Ministrstvo za pravosodje.

Glede na to, da za izvajanje zakona o začasnem, delnem
zadržanju vračanja premoženja in za analize, potrebne za
izvedbo navedenih nalog, statistični podatki, ki jih zbira Ministrstvo za pravosodje ne zadoščajo, bo zagotovljeno ustrezno
vodenje potrebnih evidenc pri upravnih enotah. Vsebina
potrebnih evidenc, ki bi jih morale upravne enote voditi o
posamezni zahtevi za denacionalizacijo je že definirana in
medresorsko usklajena.

Omenjena delovna skupina bo pripravila:
- dispozicije za izdelavo potrebnih analiz izvajanja ZDEN, ki
jih bodo izdelala pristojna ministrstva v okviru svojih pristojnosti izvajanja ZDEN. Glede na vsebino razprave v Državnem
zboru Republike Slovenije, ob obravnavi predloga zakona o
začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja, pa bo
pristojno ministrstvo, ob analizi izvajanja ZDEN, pripravilo
tudi pregled lastništva gozdov in kmetijskih zemljišč ob uveljavitvi ZDEN in oceno o lastništvu po končani denacionalizaciji. Poleg poročila o izvajanju zakona o denacionalizaciji
glede upoštevanja določil, ki se nanašajo na obseg oziroma
vrednost zahtevanega in vrnjenega premoženja, bo skupna
analiza vsebovala tudi poročilo glede upoštevanja določil
zakona, ki določajo krog upravičencev. Slednje se nanaša na
tisti del razprave v Državnem zboru Republike Slovenije, v
katerem so poslanci izrazili dvom v korektno izvajanje določil

V kontekstu priprave predlogov sprememb in dopolnitev
zakonodaje, bo Ministrstvo za finance, pri pripravi nove zakonodaje s področja obdavčitve premoženja, uporabilo rezultate analize izvajanja zakona o denacionalizaciji. Ministrstvo
za finance tudi sicer pripravlja nov sistem obdavčitve premoženja, ki ga bo predložilo v letošnjem letu.
V zvezi s postopki izdajanja ugotovitvenih odločb o državljanstvu po tretjem odstavku 63. členu ZDEN, Vlada RS ugotavlja,
da je nujno potrebno preveriti tiste pozitivne ugotovitvene
odločbe, zoper katere ni bilo vloženega nobenega pravnega
sredstva. Za realizacijo tega nadzora bodo zaposleni dodatni
kadri ter pogoji za njihovo takojšnjo vključitev v reševanje
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vseh postopkov, ki sodijo v delovno področje Oddelka za
osebna stanja Ministrstva za notranje zadeve.

- prouči potrebo za pripravo predloga zakona za revizijo do
sedaj opravljenih denacionalizacijskih postopkov in v primeru
ugotovljene potrebe hkrati pripravi za to ustrezen predlog
zakona.

Za realizacijo vseh navedenih nalog, je Vlada Republike Slovenije na seji, dne 18. januarja 1996 sprejela ustrezne sklepe.

Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za pravosodje,
da poda vsake tri mesece poročilo o opravljenem delu
delovne skupine.

Le na opisan način je po mnenju Vlade Republike Slovenije
mogoče dobiti korektne rezultate in pripraviti strokovne rešitve. Pravna narava denacionalizacijskih postopkov in predpisi, ki strankam v tem postopku zagotavljajo pravno varnost,
namreč ne dopuščajo načelnih posploševanj. Zato brez
ustreznih analiz ni mogoče pripraviti ustrezen predlog
zakona, s katerim bi bili določeni pogoji, kriteriji in postopek
za revizijo do sedaj opravljenih denacionalizacijskih postopkov.

3. Center Vlade Republike Slovenije za informatiko do 29/21996 zagotovi zbiranje in vodenje potrebnih evidenc o izvajanju ZDEN v upravnih enotah in na pristojnih ministrstvih, za
kar se Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko zagotovijo potrebna finančna sredstva za tekoče proračunske rezerve.
4. Minister za finance v soglasju z ministrico za pravosodje v
osmih dneh spremeni navodilo o vsebini in načinu vodenja
evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi
odločb v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 22/92)
v skladu z usklajenimi zahtevami pristojnih ministrstev za
izvajanje ZDEN, za vodenje in zbiranje teh evidenc.

Vlada Republike Slovenije je na 178. seji dne 18. januarja 1996
obravnavala program dela za pripravo analize izvajanja
zakona o denacionalizaciji, predloga sprememb in dopolnitev
zakona in pripravo predloga zakona za revizijo denacionalizacijskih postopkov in sprejela naslednje
SKLEPE:

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob analizi
izvajanja ZDEN pripravi tudi pregled lastništva gozdov in
kmetijskih zemljišč ob uveljavitvi ZDEN in oceno o lastništvu
po končani denacionalizaciji.

1. Vlada Republike Slovenije imenuje delovno skupino za
realizacijo sklepov Državnega zbora Republike Slovenije,
spreietih ob obravnavi predloga zakona o začasnem delnem
zadržanju vračanja premoženja (št. 720-03/94-5/1, EPA 942) z
dne 19/12-1995. V delovno skupino se imenujejo predstavniki
in njihovi namestniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za
kmeti|Stvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in
prostor, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za
finance, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve
in Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Delo
delovne skupine koordinira Ministrstvo za pravosodje.

6. Ministrstvo za finance bo rezultate analize izvajanja zakona
o denacionalizaciji uporabilo pri pripravi zakonodaje s
področja obdavčitve premoženja.
7. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za notranje
zadeve, da opravi nadzorstvo nad vsemi ugotovitvenimi
postopki državljanstva, izvedenimi v skladu s tretjim odstavkom 63. člena zakoina o denacionalizaciji, v katerih je bilo v
postopku na prvi stopnji ugotovljeno, da so bili upravičenci
do denacionalizacije jugoslovanski državljani.

Navedena ministrstva in vladna služba do 22/1-1996 predlagajo imenovanje članov delovne skupine in njihovih namestnikov.

Za realizacijo teh nalog se vključi v delo Oddelka za osebna
stanja Ministrstva za notranje zadeve 10 strokovno usposobljenih diplomiranih pravnikov z ustrezno prakso, za kar se
zagotovijo sredstva v višini 7.899.300,00 tolarjev iz tekoče
proračunske rezerve.

2. Delovna skupina za realizacijo sklepov Državnega zbora
Republike Slovenije pripravi izhodišča za izdelavo analiz izvajanja ZDEN, tako da bo skupna analiza vsebovala poročilo o
izvajanju zakona o denacionalizaciji tako glede upoštevanja
določil, ki se nanašajo na obseg oziroma vrednost zahtevanega in vrnjenega premoženja, kot tudi glede upoštevanja
določil zakona, ki določajo krog upravičencev.
Delovna skupina ob upoštevanju ugotovitev pristojnih resorjev izdela skupno analizo, na podlagi katere:

Vlada Republike Slovenije se za nemoteno opravljanje rednega dela na področju osebnih stanj zaveže nemudoma zagotoviti ustrezne delovne prostore ter ustrezno opremo v zvezi z
namestitvijo novih delavcev. Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve.

- prouči potrebo za pripravo predloga za spremembe in
dopolnitve ZDEN in v primeru ugotovljene potrebe hkrati
pripravi ustrezen predlog sprememb oziroma dopolnitev
ZDEN,

Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za notranje
zadeve da poda mesečno poročilo o opravljenem nadzoru,
zbirno poročilo o ugotovitvah pa najkasneje do 30. junija
1996.
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Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16/2-1996 določila
besedilo:

229. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da ga čimprej uvrstite na sejo Državnega
zbora Republike Slovenije.

- PREDLOGA ODLOKA O UPORABI TEKOČE PRORAČUNSKE REZERVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE UPOKOJENCEV ZAVODA
ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V REPUBLIKI HRVAŠKI,

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 njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi četrtega
odstavka 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) ter 172. člena in

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finance.

Na podlagi 4. odstavka 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/96) ter 172. člena in
229. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93 in
80/94), je Državni zbor na svoji
seji, dne
sprejel

bliki Hrvaški v obdobju 1. 4. 1992 do 31. 3. 1994, uporabi
sredstva tekoče proračunske rezerve, v višini 431.448.110,00
SIT.

ODLOK

II.

o uporabi tekoče proračunske rezerve za plačilo prispevkov
za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko In Invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški

V skladu z določilom 3. odstavka 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/96) se
sredstva tekoče proračunske rezerve razporedijo na ustrezno
proračunsko postavko pri Ministrstvu za finance. Sredstva se
nakažejo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.

I.
Republika Slovenija za poravnavo zapadlih obveznosti iz
naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, ki so bili na
podlagi prijave Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije vključeni v zdravstveno zavarovanje v Repu-

III.
,
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
poročevalec, it. 7

OBRAZLOŽITEV
I. OCENA STANJA

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje upokojencev,
ki jim izplačuje pokojnine v Republiko Hravaško in druge
države na ozmlju prejšnje SFRJ, ki na tem področju spoštujejo načelo dejanske vzajemnosti. V skladu s tem mnenjem je
zavod začel plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje
uživalcen pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški za čas od 1. 4. 1994 dalje, ni pa plačal prispevkov za čas od
1. 4. 1992 do 31. 3. 1994, čeprav je nosilec zdravstvenega
zavarovanja v Republiki Hrvaški tudi ves ta čas zagotavljal
zdravstveno zavarovanje teh uživalcev pokojnin.

1. V veljavnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS št 9/92), ki je bil sprejet v začetku leta 1992 ni določb, ki
bi se nanašale na zdravstveno zavarovanje slovenskih državljanov in drugih uživalcev pokojnin po slovenskih predpisih,
ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in se jim
pokojnine nakazujejo v tujino.
V 48. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju je določeno,
da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačuje
prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven
dela za svoje upokojence s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojnine iz države,
s katero ni bila sklenjena meddržavna pogodba o izvajanju
socialnega zavarovanja, same plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje.

4. Republika Hrvaška po svoji osamosvojitvi in po osamosvojitvi Republike Slovenije, še naprej nakazovala prispevke za
zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki so pridobili pravico
do pokojnine pri hrvaškemu nosilcu pokojninskega zavarovanja in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji po predpisih, ki so veljali pred osamosvojitvijo (takrat veljavni pokojninski zakoni in družbeni dogovor o zagotavljanju uživanja
zdravstvenega varstva in plačevanja prispevka za zdravstveno
varstvo jugoslovanskih upokojencev, ki jim je dovoljen transfer pokojnine v tujino - Ur. I. SFRJ, štev. 21/78, ki so ga
podpisale vse tedanje republiške skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja).

2. V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se
je uporabljal do 31. 3. 1992, je bilo v 118. členu določeno, da
so se s prihodki skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja med drugim krili tudi prispevki za zdravstveno
varstvo uživalcev pokojnin, ki so živeli v drugih republikah
nekdanje SFRJ. Po razpadu nekdanje SFRJ so druge republike nekdanje SFRJ pridobile v razmerjih z Republiko Slovenijo enak pravni položaj, kot je že poprej veljal za druge
države. Zato v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet leta 1992, ni bilo več posebnih določb o
zdravstvenem varstvu oseb s stalnim prebivališčem v drugih
republikah nekdanje SFRJ. Njihov položaj je bil v celoti izenačen s položajem uživalcev slovenskih pokojnin, ki se preselijo
v katero od drugih držav, s katero Republika Slovenija nima
sklenjene konvencije. Dejansko je to pomenilo, da jim je bila
odvzeta pravica do zagotavljahja zdravstvenega zavarovanja
iz naslova pokojnine.

5. Pri reševanju navedenega vprašanja je bilo od leta 1993
pripravljenih več predlogov. Vlada Republike Slovenije je to
vprašanje ponovno obravnavala 23. februarja 1995 in sprejela
sklep, naj Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
poravna prispevke za zdravstveno varstvo svojih upokojencev
s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški za čas od 1. 4.
1992 do 31. 3. 1994. Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje te obveznosti ni sprejel. Republika Hrvaška je
glede na to opozorila, da bo nosilec zdravstvenega zavarovanja v Republiki Hrvaški prenehal zagotavljati zdravstveno
zavarovanje uživalcev pokojnin, ki prejemajo pokojnine iz
Republike Slovenije.

Pomanjkljivost v dosedaj veljavni zakonodaji bo odpravljena z
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni
zbor že sprejel. V njem je predvideno, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije plačuje prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini, če z zakonom ali mednarodnim
sporazumom ni drugače določeno.

Vlada Republike Slovenije je glede na stališče Skupščine
zavoda ponovno obravnavala to vprašanje in predlagala
Državnemu zboru obvezno razlago 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na podlagi katere bi se
dosledno uveljavil princip dejanske vzajemnosti pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje v tem primeru. Ob
obravnavi predloga te obvezne razlage je Državni zbor sprejel
sklep, s katerim je predlagal zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj plača zapadle prispevke ob upoštevanju
pravil mednarodnega prava in načela dejanske vzajemnosti.
Zavod tega predloga ni sprejel.

3. Z osamosvojitvijo Republike Slovenije 25. 6. 1991 so drugi
deli prejšnje SFRJ oz. druge države, nastale na njenem ozemlju, postale v razmerju do Republike Slovenije tuje države.
Dotlej so se pokojnine pridobljene v Republiki Sloveniji izplačevale uživalcem s stalnim prebivališčem v drugih republikah
bivše SFRJ in se jim je hkrati zagotavljalo tudi zdravstveno
zavarovanje brez slehernih omejitev. Z osamosvojitvijo so se
ta razmerja spremenila in jih je potrebno urejati po pravilih
mednarodnega prava. Glede na to, da na tem področju še
niso sklenjeni meddržavni sporazumi, se lahko razmerja urejujejo le na podlagi dejanske vzajemnosti.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je od dneva osamosvojitve (25. 6. 1991) dalje
izplačevala pokojnine in prispevke za zdravstveno zavarovanje teh oseb na podlagi dejanske vzajemnosti med Republiko
Slovenijo in drugimi državami, nastalimi na ozemlju bivše
SFRJ. Ta praksa je trajala do 1. 4. 1992, ko je začel veljati nov
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je zavod
nehal plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokonin v drugih delih bivše SFRJ oz. v drugih državah
nastalih na ozemlju prejšnje SFRJ, z obrazložitvijo, da za to
nima podlage v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, niti v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri tem ni upoštevala načela dejanske vzajemnosti. Vlada RS je 5. 4. 1994 sprejela mnenje, daje treba v
razmerjih med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
upoštevati načelo dejanske vzajemnosti, po katerem mora
poročevalec, št. 7

6. Znesek zapadlih prispevkov za 9326 upokojencev, ki živijo
na Hrvaškem, 485.834.679,00 SIT. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da hrvaški nosilec zavarovanja Republiki Sloveniji dolguje 8.347.013,00 SIT za obdobje od 1. 10. 1991 do 28.2. 1992,
ko ni bilo plačilnega prometa; pozneje pa je prispevke za
svoje upokojence, ki živijo v Sloveniji (2158 oseb), obračunal
po naših predpisih namesto po hrvaških, zaradi česar je tudi
nastala razlika v višini 46.039.556,00 SIT. Skupna razlika
znaša torej 54.386.569,00 SIT, kar je Vlada RS upoštevala pri
določitvi zneska, ki ga je dolžan plačati hrvaškemu nosilcu
zdravstvenega zavarovanja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
II. PREDLOG REŠITVE

t
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1. Glede na nujnost hitrega reševanja problema, ki je obveznost iz preteklosti, Zavod za pokojninsko in Invalidsko zavarovanje Slovenije pa v letu 1996 nima na voljo sredstev za
poravnavo obravnavane obveznosti, predlagamo rešitev v
uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki živijo v

določilih 172. člena in 229. člena Poslovnika Državnega zbora
(Ur. I. RS, št. 40/93 in BO/94) sprejem odloka o uporabi tekoče
proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno
zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko Žavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Hrvaški, za obdobje 1. 4. 1992 do 31. 3. 1994, v višini
431.448.110,00 SIT.

Republiki Hrvaški. Vlada RS predlaga Državnemu zboru sprejem odloka o uporabi tekoče proračunske rezerve za plačilo
prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Hrvaški.
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. I. RS,
št. 5/96) v 22. členu določa uporabo sredstev tekoče proračunske rezerve za nepredvidene naloge. Če je potrebno za
nepredvideno nalogo razporediti več kot 20% tekoče proračunske rezerve, o uporabi teh sredstev odloča Državni zbor.

Glede na določilo 3. odstavka 22. člena zakona o izvrševanju
proračuna se porabljena sredstva tekoče proračunske rezerve
razporedijo na ustrezno postavko Ministrstva za finance, ki
sredstva nakaže Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ta poravna obveznost hrvaškemu nosilcu
zdravstvenega zavarovanja.

Na podlagi 4. odstavka 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru po
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Skupina poslancev OZ

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika državnega
zbora, bi na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih
teles kot predstavniki predlagateljev sodelovali Branko
Jane, mag. Franc Avberšek in Franc Černelič.

Na podlagi 208. člena Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani
poslanci predlagajo naslednji:
Predlog za sprejem obvezne razlage 4. člena zakona o
skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 75/94),

Pedlagatel]:
Branko JANC, l.r.
mag. Franc AVBERŠEK, l.r.
Franc Černelič, l.r.

ki ga pošiljajo na podlagi 209. člena Poslovnika državnega
zbora Republike Slovenije.

BESEDILO OBVEZNE RAZLAGE
V prvem odstavku 4. člena se navedena sredstva iz dela cene
električne energije izdvajajo kot obvezen prispevek, ki ga po

drugem odstavku istega člena obračuna in gotovinsko vplača
Skladu NEK od dneva uveljavitve zakona.

OBRAZLOŽITEV
4. člen Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 75/
94) določa namensko zbiranje sredstev za financiranje razgradnje NE Krško in varno skladiščenje ter končno odlaganje
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz cene električne energije dobavljene slovenskemu in hrvaškemu kupcu.

aktom bistveno poseglo v zakonski okvir in s tem onemogočilo izvajanje zakona. Tako v trenutku predlaganja obvezne
razlage, NEK v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ni vplačala niti tolarja,
kar kaže na to, da brez zakonske prisile ne obstajajo resni
nameni, da se zagotovijo viri za dokončno in ekološko sprejemljivo razgradnjo NE Krško.

Po zakonu je zavezanec za obračun in gotovinsko vplačilo na
račun Sklada NEK, kar pomeni, da je obveznost iz zakona
deklarirana kot prispevek, zato se zanj ne izstavlja računov,
ne obračunava prometni davek in ni možno poplačilo s terjatvami. Obveznosti NEK, ki izhajajo iz zakona, nastajajo z dnem
uveljavitve zakona.

Sprejem obvezne razlage obvezuje Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, da uskladi podzakonski akt iz 5. člena Zakona
o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK s tem tolmačenjem. Predlagatelji
menimo, da bi s sprejetjem obvezne razlage Državni zbor
jasno pokazal namero, da bo razgradnjo NEK Slovenija
izvedla odgovorno in z vnaprej zagotovljenimi sredstvi.

Obvezno razlago predlagamo predvsem iz razloga, ker je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti s podzakonskim
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PREDLOG

DRŽAVNEGA SVETA

SPREJEM

ODVEZNE

ODSTAVKA

10.

ODVETNIŠTVU

RAZLAGE

RS
1.

ČLENA ZAKONA
(UR.

L.

RS,

ŠT.

ZA
IN

2.

O

10/03)

(0RZ0DV10)
- EPA 1403

SKLEP:
Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni
svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, naslednje

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 21. 2.
1996, obravnaval pobudo, da poda

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega
zbora bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih
teles kot predstavnik državnega sveta sodeloval državni
svetnik dr. Peter Čeferin.

Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10.
člena zakona o odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93) ki ga
pošilja na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta

\
Ne glede na to, da niti banke, niti Zavod za statistiko, niti drugi
ne dajejo odvetnikom nikakršnih podatkov, pa je bilo s strani
Ministrstva za pravosodje, dne 11.7.1995, Odvetniški zbornici
Slovenije posredovano naslednje stališče:

BESEDILO OBVEZNE RAZLAGE
»Določila 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu je
treba razumeti tako, da so državni organi, organizacije in
posamezniki, ki izvajajo javna pooblastila, dolžni dajati odvetniku vse podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi, kar pomeni, da lahko
odvetniki pridobijo ne le podatke, ki so nujni oziroma predpisani v procesnem zakonu kot sestavina vloge (številka žiro
računa, podatki o nepremičnini ali premičnini in tako naprej),
temveč tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujejo za
dejanja v okviru zastopanja stranke.

»Vprašanje, kako razumeti zakonsko dikcijo 10. člena zakona
o odvetništvu, je odvisno od tolmačenja zakonodajalca, kolikor gre za obvezno razlago. Naše mnenje z vidika določb
zakona o varstvu osebnih podatkov je, da bi kazalo to dikcijo
razumeti tako, da je odvetnik upravičen do osebnih podatkov
na podlagi pooblastila stranke oziroma akta o tem, da je
postavljen določeni osebi za odvetnika po uradni dolžnosti. V
vsakem primeru pa mora biti zbiranje osebnih podatkov omejeno na zadevo, izkazano v pooblastilu. V okviru pravil zakona
o varstvu osebnih podatkov na temelju 10. člena zakona o
odvetništvu odvetniki lahko pridobijo ne le podatke, ki so
nujni oziroma predpisani v procesnem zakonu kot sestavina
vloge (številka žiro računa, podatki o nepremičnini ali premičnini itn.), temveč tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujejo za dejanja v okviru zastopanja stranke.«

Odvetnik je upravičen od upravljalcev zbirk podatkov zahtevati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje za
opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke, kar
pomeni, da je odvetnik upravičen do osebnih podatkov na
podlagi pooblastila stranke oziroma akta o tem, da je postavljen določeni osebi za odvetnika po uradni dolžnosti. Pri tem
pa mora biti zbiranje osebnih podatkov v vsakem primeru
omejeno na zadevo, izkazano v pooblastilu.«

Glede na navedeno, bi bilo prav, da bi državni zbor čimprej
sprejel predlagano obvezno razlago, saj ne gre samo za to, da
odvetniki brez navedenih podatkov ne morejo delati, kar je
vsekakor v škodo strank in kar brez dvoma povečuje počasnost in neučinkovitost sodnega odločanja, gre tudi za to, da
so odvetniki zakonsko dolžni varovati vse podatke iz svojega
poklicnega dela, in da je ta njihova dolžnost varovanja tajnosti
podatkov sankcionirana v zakonu o odvetništvu in v kazenskem zakoniku Republike Slovenije.

Obrazložitev
Državni svet ugotavlja, da so določila 1. in 2. odstavka 10.
člena zakona o odvetništvu tako nejasna in v nasprotju z
dejansko prakso, da je nujno potrebna obvezna razlaga navedenih določil zakona o odvetništvu. Za učinkovito zastopanje
pravnih interesov svoje stranke, morajo biti odvetniku na
razpolago vsi podatki, ki jih potrebuje pri opravljanju svojega
poklica v posamični zadevi.

dr. Ivan Kristan, predsednik DS
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Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
je na 16. seji dne 6. 2. 1996, ob obravnavi poročila o delu
, Komisije in Službe za peticije za leto 1995, sprejela naslednji

SKLEP
Komisija za peticije je obravnavala poročilo o delu Komisije in Službe Državnega zbora Republike Slovenije za
peticije za leto 1995 in ga sprejela.
Komisija za peticije predlaga, naj se poročilo objavi v
Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije.
- opravlja strokovne in druge naloge z delovnega področja:
Komisije za peticije.
"

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije in
njena služba sta v letu 1995 obravnavali skupaj 423 vlog,
pritožb, pobud in predlogov državljanov. Obravnavali sta
vloge, ki so jih državljani naslovili neposredno na njun naslov
ali so jih odstopili v reševanje Urad predsednika Republike
Slovenije in drugi.

Komisija za peticije si je pri svojem delu prizadevala, da bi
izpolnjevala mesto in vlogo, ki ju opredeljuje poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije. Posebej si je prizadevala, da
bi ob obravnavanju posameznih primerov ugotovila splošno
problematiko in nanjo opozarjala vse, ki so pristojni ali zainteresirani, da iščejo ustreznejše rešitve, da odpravljajo
pomanjkljivosti, preprečujejo nesmotrnosti in nelogičnosti in
še zlasti odpravljajo oziroma preprečujejo krivice.

Naloge Komisije za peticije so določene z odlokom o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije, na podlagi katerega komisija:
- obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih
aktov;

Komisija je ob tem ugotavljala, da je reševanje vlog in pritožb
zahtevno in družbeno odgovorno. Pomen in zahtevnost vsake
vloge, pritožbe ali predloga je v tem, da za njim stoji človek,
njegova družina ali cela skupina državljanov. V vlogah in
pritožbah pogosto opozarjajo na širše probleme v družbi, ki
ob reševanju zahtevajo angažiranje več organov in institucij.
V vlogah in pritožbah državljani občasno opozarjajo tudi na
zlorabe in korupcijo.

- obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve in
ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo takšne zadeve po
veljavnih predpisih;
- proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega
pomena, ki jih Državnemu zboru in drugim organom, pošiljajo
državljani ter ugotavlja vzroke zanje;

- obravnava peticije, vloge in pritožbe;

Komisija se je zavzemala (ob proučevanju in oceni negativnih
pojavov, na katere opozarjajo državljani v svojih vlogah in
pritožbah), da se ob ustreznem pravočasnem opozorilu
postopki pred pristojnimi upravnimi organi pospešijo, da se
pomembnejše zadeve obravnavajo prioritetno in da se tudi na
ta način izvaja določen nadzor nad njihovim delom. Take
analitične ocene negativnih pojavov in posameznih problemov je potrebno izvajati ob sodelovanju s pristojnimi organi
in telesi zlasti zato, da bi obravnava teh analiz na pristojnih
mestih pripomogla k sprejemanju takih zakonskih in drugih
ukrepov, ki bi preprečevali nastajanje vzrokov negativnih
družbenih pojavov.

- opravlja strokovne zadeve v zvezi s preizkušanjem peticij,
vlog in pritožb, naslovljenih neposredno na zbor, ter tiste, ki
jih zboru pošiljajo ali odstopajo organi in telesa, pristojna za
reševanje peticij, vlog in pritožb;

Tematika vlog in pritožb se neposredno povezuje z napori za
spoštovanje ter uresničevanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter ustavnosti in zakonitosti. Vloge in pritožbe se
pojavljajo zlasti na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti

- obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov, in jim predlaga ustrezne
ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov.
Naloge Službe za peticije so določene z odlokom o organizaciji in delu služb Državnega zbora Republike Slovenije.
Služba za peticije med drugim;
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državljanov, ki pogosto izražajo svojo občutljivost in prizadetost ob krivicah, ki jih prizadevajo. Državljani z vlogami, pritožbami in predlogi izražajo zahtevo, da se morajo napake in
razne pomanjkljivosti hitreje in učinkoviteje odpravljati.

vatizacije v primeru z drugimi imetniki stanovanjske pravice
na družbenih stanovanjih) in da so dostikrat izpostavljeni
agresivnemu »urejanju lastništva« prejšnjih oziroma novih
lastnikov.

Komisija je večino zadev obravnavala po določilu odloka
Državnega zbora Republike Slovenije, ki določa, da komisija
obravnava vloge in pritožbe, ki se nanašajo na posamezne
zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih in
ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take zadeve po veljavnih predpisih in o tem obvešča vlagatelja in pritožnika.

Pripombe najemnikov poslovnih prostorov in tudi pripombe
bivših imetnikov stanovanjske pravice na prejšnjih »družbenih stanovanjih« opozarjajo, da tistim, ki posedujejo poslovni
prostor ali stanovanje in so vanj vlagali znatna sredstva za
adaptacije, v postopkih vračanja ni omogočeno niti sodelovanje oziroma jim ni priznan status stranke v postopku.

Ob tem se znova zastavlja vprašanje koliko in kako lahko
komisija ukrepa, saj jo pri njenem delu omejujejo ustavne,
zakonske in druge določbe ter pristojnosti prizadetih organov
in institucij, v katere kot delovno telo Državnega zbora Republike Slovenije, ne more posegati. Komisija lahko ukrepa
samo tako, da posreduje svoje ugotovitve, sklepe, predloge in
priporočila pristojnim organom.

Problematika vlog, ki se nanašajo na postopek pridobitve
državljanstva, opozarja na to, da ima pristojno ministrstvo še
vedno velik zaostanek pri reševanju vlog za pridobitev državljanstva, celo za več let. Med njimi so tudi vloge oseb, ki so že
ob plebiscitu bivale v Sloveniji in so iz različnih razlogov
vložile vlogo za pridobitev državljanstva šele potem, ko je že
potekel rok za pridobitev državljanstva pod ugodnejšimi
pogoji. Menimo, da naj bi takšne vloge, ko gre za zatečeno
stanje, reševali prioritetno.

Od skupno 423 vloženih vlog, so bile na prvem mestu vloge, ki
so se nanašale na stanovanjske zadeve (113 ali 27%), na delo
pravosodnih organov (82 ali 19,4%), socialno varnost (53 ali
12,5%), civilne zadeve (50 ali 11,8%), delovnopravno področje
(27 ali 6,4%), denacionalizacijo (16 ali 3,8%). 82 vlog ali 19,4%
skupnega števila obravnavanih vlog pa se je nanašalo na
problematiko, ki ni zajeta v naštetih skupinah.

V zvezi s pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije teče
precejšnje število upravnih sporov in je rok njihovega reševanja dolgotrajen zaradi velikih zaostankov Senata za upravne
spore pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Na to
pomanjkljivost je Komisija opozorila že v letnem poročilu za
leto 1994 in nanjo ponovno opozarja, vse z namenom, da bi se
roki za odločanje o upravnih sporih bistveno skrajšali.

V primerjavi z letoma 1993 in 1994 se je število obravnavanih
vlog znižalo od 571 v letu 1993 in 552 v letu 1994 na 423 v letu
1995, medtem ko se struktura obravnavanih vlog po posameznih področjih ni bistveno spremenila.

Stanovanjske zadave

Najpomembnejše značilnosti po skupinah zadev, ki sta jih v
letu 1995 obravnavala Komisija in Služba za peticije, so
podrobneje navedene v nadaljevanju tega poročila.

Komisija in Služba za peticije sta obravnavali 113 vlog občanov, ki so se nanašale na nerešeno stanovanjsko vprašanje,
kar predstavlja 27% prejetih vlog.

Upravne zadeve

Polovica vlog je iz Ljubljane, kar je razumljivo, če upoštevamo, da je bil zadnji razpis za dodelitev takratnih solidarnostnih stanovanj leta 1987.

Podrobnejši pregledi celotne problematike na področju
uprave, ki sta jo obravnavali Komisija in Služba za peticije, so
razvidni iz dvomesečnih poročil o pripadu posameznih zadev
iz posameznega področja (okolje in prostor, davki, obrt in
podjetništvo, notranje zadeve, inšpekcijski nadzor itd.), delno
pa tudi iz statističnega dela poročila. Zato teh podatkov tu ne
ponavljamo.

Komisija za peticije je pristojne organe sproti opozarjala na
perečo stanovanjsko problematiko v Republiki Sloveniji in še
posebej v Ljubljani ter na nujnost čimprejšnje priprave in
sprejetje Nacionalnega stanovanjskega programa, ki bi opredelil možnosti in vire financiranja stanovanjske gradnje in s
tem zagotovil hitrejše reševanje perečih stanovanjskih problemov.

Namen poročila je, opozoriti na tista področja, ki izstopajo ob
obravnavi vlog, pritožb, predlogov in pobud državljanov na
Komisiji in Službi za peticije v letu 1995. Nedvomno zasluži
posebno mesto problematika postopkov denacionalizacije,
postopkov pridobitve državljanstva Republike Slovenije in
dolgotrajnost upravnih sporov.

Predlog Nacionalnega stanovanjskega programa je bil poslan
v parlamentarno obravnavo v drugi polovici leta 1995.
Komisija za peticije je predloženi predlog Nacionalnega stanovanjskega programa podprla in predlagala:

Vloge, ki se nanašajo na izvajanje zakona o denacionalizaciji,
lahko razdelimo na vloge za pospešitev postopka denacionalizacije in na zahteve v denacionalizacijskem postopku prizadetih državljanov (najemniki poslovnih prostorov in stanovanj).

- predlagatelj naj uvede višje stopnje davčnih olajšav za
osebe, ki plačujejo profitno najemnino;
- ponovno naj prouči vprašanje ustanovitve stanovanjske
hranilnice;

Denacionalizacijski upravičenci očitajo upravnim organov
zlasti zavlačevanje postopkov denacionalizacije. Menijo, da
pristojni upravni organi na ta način delujejo v nasprotju z
zakonom, ker ne želijo, da bi se upravičencem lastnina vrnila
v naravi. Menimo, da je na neažurnost reševanja denacionalizacijskih zahtevkov vplivala zlasti nezasedenost pretežnega
števila sistemiziranih delovnih mest, nestimulativno nagrajevanje teh delavcev in zelo zahtevni postopek.

- v naslednjih dveh letih se naj nameni posebna skrb izgradnji zlasti neprofitnih in socialnih stanovanj ter
- naj vlada izdela merila za dodeljevanje sredstev občinam iz
državnega proračuna, saj so po stanovanjskem zakonu zavezane reševati stanovanjska vprašanja socialnih upravičencev.
V Ljubljani je bil dne 28. 12. 1995 objavljen razpis za oddajo
socialnih stanovanj v najem, s čimer je bil storjen spodbuden
premik na tem področju.

Druga plat denacionalizacijskih postopkov se odraža v vlogah
najemnikov poslovnih prostorov in stanovanj v denacionaliziranih objektih. Kljub relativno jasnim določilom zakona je v
praksi razvidno, da najemniki poslovnih prostorov težko ali
celo sploh ne morejo uspešno uveljavljati svojih vlaganj v
poslovne prostore. Podobno tudi prejšnji imetniki stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije,
opozarjajo, da imajo kljub jasnemu stanovanjskemu zakonu
minimalne možnosti uveljavljanja svojih pravic (predvsem priporočevalec, št. 7

Komisija za peticije je dala pristojnim ministrstvom (za
finance, za okolje in prostor, za delo, družino in socialne
zadeve) pobudo, da naj organizirajo razgovor z župani občin v
zvezi z obveznostmi občin pri zagotavljanju stanovanj za
socialne upravičence.
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dodatek, status invalidne osebe), hkrati pa tudi, da v skladu z
obstoječo zakonodajo še ni dovolj poskrbljeno za varstvo,
nego in samostojnejše življenje odraslih invalidnih oseb, saj
ni možnosti institucionalnega varstva - kot npr. v stanovanjskih skupinah. Za varstvo in nego v domači oskrbi pa zakon o
socialnem varstvu daje le omejene možnosti pomoči na
domu.

Komisija je na podlagi obravnavanih vlog državljanov, ki so se
nanašale na težave pri pridobitvi kredita Stanovanjskega
sklada Republike Slovenje, temu predlagala, naj prouči definicijo »mlade družine«, opredeljene v 8 členu Pravilnika o
Porabi sredstev stanovanjskega sklada in jo po možnosti
definira tako, da ne bosta izključujoča starost nad 35 let za
starša ter tudi ne šoloobvezen otrok. Vendar predlog komisije
ni bil sprejet. Zato je komisija predlagala Odboru Državnega
zbora za infrastrukturo in okolje, naj prouči, ali je v pravilniku
opredeljena definicija mlade družine ustrezna.

Komisija podpira prizadevanja strokovnih organov v pripravi
nove, sodobnejše zakonodaje, ki bi omogočala kvalitetnejše
in samostojnejše življenje številnim invalidnim osebam v primernih institucionalnih ustanovah (stanovanjske skupine),
kjer to ni uresničljivo pa naj se družini nudi več družbene
pomoči pri zagotavljanju nege in potrebne terapije.

Komisija je obravnavala številne vloge, ki so se nanašale na
deložacije iz »vojaških stanovanj«. Zaradi velike odmevnosti
deložacij je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o začasnem odlogu izvajanja pravnomočnih sodb o deložacijah.
Vlada je imenovala tudi posebno medresorsko komisijo, ki naj
preuči vloge v zvezi z možnimi deložacijami in s tem nudi
pomoč pristojnemu ministrstvu pri dajanju predlogov za deložacije.

Zadeve, ki se nanašajo na delo rednih sodišč, tožilstev In
Ministrstvo za pravosodje

Komisija je obravnavala tudi vloge, ki so se nanašale na
vprašanje odkupa družbenega »vojaškega stanovanja« pod
ugodnejšimi pogoji na podlagi določil stanovanjskega
zakona, v primerih, kadar je tako možnost ministrstvo zavrnilo.

Na Komisijo in Službo za peticije se je obrnilo 82 občanov z
vlogami, ki se nanašajo na delo organov pravosodja ter organov za notranje zadeve, kar pomeni 19,4% vseh vlog in pritožb. 62 vlog ali 14,7% se nanaša na civilne zadeve, 20 vlog ali
4,7% pa na kazenske zadeve.

Socialno varstvene zadeve
Teh vlog je bilo 53 ali 12,5%.

Vloge, ki zadevajo delo sodišč, razvrščamo v več skupin
Vloge, ki izrecno nasprotujejo sodni odločitvi oziroma izražajo dvom o njeni pravilnosti

V to skupino zadev sodijo vloge, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja, družinskih prejemkov, invalidskega varstva telesno in duševno prizadetih ter
žrtev vojne in vojnega nasilja.

Stranke izražajo dvom v pravilno dokazno oceno sodišča,
njegovo objektivnost in zakonitost dela, pritožujejo se zoper
posamezne sodnike ter jim očitajo pristranost, v nekaterih
primerih tudi podkupljivost. Stranke se pritožujejo zaradi
neupoštevanja določenih dejstev, listin in drugih dokazov. V
nekaterih primerih navajajo, da sodišče ni hotelo zaslišati
prič, ki bi izpovedale v njihovo korist.

Zadeve s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(teh je bilo 20) so se nanašale predvsem na dolgotrajnost
postopkov pred organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ali Delovnega in socialnega sodišča, ali zahtevke
po ponovnem preračunu višine pokojnine. Na pobudo komisije so bili zahtevki rešeni v krajšem času, če je to le bilo
mogoče.

Služba za peticije pri obravnavi tovrstnih vlog dosledno upošteva načelo neodvisnostf in samostojnosti sodišč in nudi
stranki pravni pouk o možnostih uporabe rednih ali izrednih
pravnih sredstev.
Vloge, ki terjajo pravni pouk v vseh fazah sodnih postopkov

Naslednjih 20 zadev se je nanašalo na pridobitev različnih
oblik materialne pomoči (edinega vira ali denarnega dodatka)
s strani skrbstvenih organov kot pomoč pri preživljanju.

Vse več socialno šibkih strank se obrača po ustrezno pravno
pomoč na Službo za peticije. Le ta jim nakaže pravne možnosti, ne more pa jim nuditi pravne pomoči, ki jo sicer lahko
nudijo pooblaščenci oziroma so jo nudila sodišča, zato se
zastavlja vprašanje, na kakšen način bi te stranke lahko zavarovale svoje pravice oziroma jih uveljavljale v postopkih,
čeprav nimajo finančnih sredstev za pravno pomoč in storitve
pooblaščenca. Na to vprašanje je Komisija za fjeticije opozorila že v poročilu o delu za leto 1994 in nanj ponovno opozarja. Komisija meni, da gre za vprašanje, ki bi ga bilo
potrebno proučiti v pristojnem Ministrstvu za pravosodje.

Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
prejema edini vir dohodka in denarni dodatek skupaj okrog 27
tisoč oseb, ki s tem preživljajo še od 30 do 35 tisoč družinskih
članov. To predstavlja skoraj 3% prebivalstva Republike Slovenije. Edini vir dohodka je v letu 1995 znašal povprečno
18.700 SIT (60% zajamčene bruto plače), do katerega so bile
upravičene osebe, ki so trajno nezmožne za delo in osebe v
starosti nad 60 let, če so brez vsakršnih prejemkov ali premoženja, ali nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan ali sposoben
preživljati, ter živijo doma. Služba za peticije je ob obravnavi
teh vlog tesno sodelovala s centri za socialno delo po posameznih občinah ter prek njih s posameznimi humanitarnimi
organizacijami.

Vloge, ki se nanašajo na dolgotrajnost postopkov
V teh primerih Služba za peticije obvesti stranko, da lahko
vloži nadzorstveno pritožbo na predsednika sodišča, pri katerem je spis v reševanju, ali na Ministrstvo za pravosodje, če
meni, da gre za zavlačevanje postopka. Komisija za peticije je
v nekaterih izjemnih primerih, zaradi okoliščin primera,
podala sodišču pobudo za pospešitev postopka.

Komisija za peticije je obravnavala tudi težko življenjsko situacijo matere, ki skoraj v celoti skrbi za svoja dva odrasla
otroka, oba obolela za cerebralno paralizo, ki sta v celoti
odvisna od njene skrbi in nege. Družina se sooča tako z
materialno stisko, ker živi le od dohodka matere in nizke
preživnine, kot tudi s stanovanjsko stisko predvsem zaradi
neprimerne lege stanovanja v višjem nadstropju.

Vloge, ki po vsebini predstavljajo posamezna pravna sredstva
Te se nanašajo na obnovo postopka, zahtevo za varstvo
zakonitosti ipd. Te vloge je komisija redno odstopala v reševanje pristojnim organom in je o tem obvestila stranko.

Glede na dohodek mati svojima otrokoma, ki se spopadata
tudi s študijem na fakulteti, ni sposobna zagotavljati niti nujno
potrebne nege in fizioterapije, ki bi jima vsaj začasno preprečevala poslabšanje zdravstvenega stanja (odmiranje mišic).

Med civilnimi zadevami je največ vlog s premoženjsko-pravnega področja. Prevladujejo vloge v zvezi z zapuščinskimi
postopki ter posledičnimi pravdami, mejni spori, spori s
področja posestnega varstva, varstva lastninske in služnostne
pravice.

Ob obravnavi predmetne vloge, je Komisija za peticije ugotovila, da družina sicer še ni izkoristila vseh ponujenih oziroma
obstoječih oblik družbene pomoči (pomoč na domu, denarni
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Komisija zato meni, da bi tovrstne zadeve morale biti obravnavane prednostno in da bi delodajalci morali nositi posledice v
vseh primerih zlorab, zaradi katerih trpi ne le delavec, ki
pravico uveljavlja, temveč tudi njegovi družinski člani.

Med kazenskimi zadevami prevladujejo vloge, v katerih že
pravnomočno obsojeni zanikajo krivdo ali menijo, da so jim
med prestajanjem kazni zapora kršene določene pravice, ki bi
jih bili lahko deležni.

Denacionalizacija

Delovnopravne zadeve

Komisija za peticije je prejela 16 vlog ali 3,8%, ki so se
pretežno nanašale na pospešitev postopka pri pristojnem
organu.

Delovnopravne zadeve predstavljajo 27 vlog ali 6,4% vseh
vlog. Delež vlog s tega področja je v upadanju. Iz vlog je
zaznati, da še vedno prihaja do grobih kršitev predpisov in
samovolje delodajalcev, ki se zavedajo, da so postopki o
delovnih sporih dolgotrajni zaradi zaostankov delovnih sodišč.

Komisija ob tem opozarja, da bi glede na število denacionalizacijskih zahtev, ki so v reševanju pri upravnih organih, bilo
potrebno zagotoviti njihovo čim hitrejše reševanje. Zato opozarja na potrebo dosledne realizacije že sprejetih sklepov
Vlade Republike Slovenije o dodatni sistemizaciji delovnih
mest na tem področju in njihovi popolnitvi, hkrati pa tudi na
ustreznejše vrednotenje del v sistemizaciji in temu ustreznejše nagrajevanje. Upoštevati je potrebno, da gre za zahteven upravni postopek, zaradi česar je nujno tudi s stimulativnimi ukrepi pospešiti nove zaposlitve delavcev in njihovo
boljše nagrajevanje.

Komisija za peticije ponovno opozarja na zmanjšano pravno
varnost delavcev. Na tem področju bo potrebno še okrepiti
delo pristojnih inšpekcijskih služb in zagotoviti ažurnejše
reševanje zadev pri delovnih oziroma delovnih in socialnih
sodiščih. Komisija opozarja tudi na problem vrnitve na delo
delavcev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, saj delodajalci v nekaterih primerih nočejo realizirati sodne odločitve,
zaradi česar so delavci prisiljeni v nadaljnjem postopku pred
delovnim sodiščem uveljavljati pravico do vrnitve na delo. Ta
del postopka pa v nekaterih primerih traja tudi po več let.

Tabelarni pregled vlog je razviden iz tabel od 1 do 7, ki so v
prilogi in so sestavni del letnega poročila.

TABELA 1.
TABELARNI PREGLED O SOCIALNEM SESTAVU PREDLAGATELJEV VLOG od 01.01.95 do 31.12.95

Temeljne človekove pravice in svobošč.
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
SKUPNA VSOTA
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Delavec v Delavci v
gospodar. upravi in
druž.
dejavno.
1

Vodilni Zasebni
delavci podjetnik
- obrtnik

Kmet

Ostali

Skupaj

7
9

9
14

13
3
1

1
42
3
13

1
61
15
16

4

11

2
20

1
1
2
3
2
13

2
1
10
10
4
19

38
7
2
4
5
17
3
5
4
8
26
227

98
15
4
4
9
27
4
13
17
10
38
423

Upokojenec

1

i-

1
1
31
4

16
2
1

12
2

1
3
1
3
71

24

84

13

16

72

TABELA 2.
TABELARNI PREGLED O OBRAVNAVANIH VLOGAH GLEDE NA NASLOVNIKE
od 01.01.95 do 31.12.95
Državni
zbor RS
Temeljne človekove pravice in svobošč.
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. za v.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
,
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
SKUPNAVSOTA

Državni Predsed- Vlada RS
svet RS
nik RS

Ostali
repub.
organi

Ostali

Skupaj

6
11
1
32
7
9

28
8
7

9
14
1
61
15
16

1
13

1
7

2
20

1
1
5
5

3
3

5
5
4
9

10

2
1
10
10
4
19

54
8
3
1
3
14
2
8
9
2
22
230

43
7
1
3
6
12
2
5
8
8
16
190

98
15
4
4
9
27
4
13
17
10
38
423

85

poročevalec, št. 7

TABELA 3.
TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA IZKORIŠČENA PRAVNA SREDSTVA
od 01.01.95 dO 31.12. 95
Zad. še Uprav, Uprav, Pravd. Neprav- Kazen,
ni bila v
post.
spor
post. dni popost.
stopek
post.
Temeljne človekove pravice in svoboščine
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
Lokalcijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
SKUPNA VSOTA
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2
3
11
4
3

18
1

Del. Zad. ne Neugo- Skupaj
spor rešuje tovljeno
s prav.
sredstvi
9
1
8
1
50
14
7
1
18

12

13

2
1
9
6
1
16

41
6
1
1
4
1
1
1
3
2
3
114

76
12
2
3
6
12
2
13
13
9
26
317

1
1
3
3

28
2
1
1
1
9
1
1
1
4
14
96

11
6
31

86

9

19

20

23
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TABELA 4.

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA ROK REŠITVE
od 01.01.95 do 31.12.95
do 2
meseca
8
7
1
48
11
4

Temeljne človekove pravice in svobošč.
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
SKUPNA VSOTA

nad 6
mesecev

Skupaj
9
8
1
50
14
7

16

1
18

2
1
7
5
1
14

2
1
9
6
1
16

71
11
2
2
5
9
2
10
10
8
20
275

87

do 6
mesecev

4
1
1
1
3
3
*3
38

76
12
2
3
6
12
2
13
13
9
26
317
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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
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TABELA 5.

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA NAČIN REŠITVE od 01.01.95 do 31.12.95

Temeljne človekove pravice in svobošč.
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedb eni akti
Črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
SKUPNA VSOTA
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Upravič. in Upravič. iz obje.
pozitivno rešeno
razlogov
nerešeno
6
3
4
4
1
20
30
5
9
2
5
1
6

12

88

Skupaj
9
8
1
50
14
7
1
18
2
1
9
6
1
16

2
1
4
5
1
13
65
7
2
2
1
3
1
5
4
6
10
176

Neupravičeno

11
5
1
5
9
1
8
9
3
16
141

76
12
2
3
6
s

l
13
13
9
26
317
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TABELA 6.

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA POSLOVANJE ORGANOV
od 01.01.95 do 31.12.95

Temeljne človekove pravice in svobošč.
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz del. razmerja
Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
Razno
*
SKUPNA VSOTA

Občin. Repub. Podjetja Zavodi Sodišča
Višja
organi organi
in inorg. I. stop. sodišča
pravna družb,
osebe v dejav.
gospod.
3
1
7
21
7
4
1
2
2
2
12
54
8
1
5
4
2
1
2
5
122

Tožil- Organi
Stvo
za
notranje
zadeve

Ostali Skupaj

9
8
1
50
14
7
1
18
2
1
9
6
1
16

11
1

2
2
3
11
63

28

89

10

48

11

30

76
12
2
3
6
12
2
13
13
9
26
317
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TABELA 7
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za peticije
TABELARNI PREGLED O VLOGAH PO VRSTAH ZADEV IN OBČINAH od 1.1.95 do 31.12.95

Ajdovščina
Beltinci
Bled
Bohinj
Borovnica
Bovec
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova-Tišina
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
črenšovci
Cma na Koroškem
Črnomelj
Destrnik-Tmovskavas
Divača
Dobrepolje
Dobrova-Horjul-P.Gr.
Dol pri Ljubljani
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas-Poljane
Gorišnica
Gornja Radgona
Gornji grad
Gomji Petrovci
Grosuplje
Hodoš-Salovci
Hrastnik
Hrpelje-Kozina
Idrija
'9
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola - Isola
Jesenice
Juršinci
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Koper-Capodistria
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava-Lendva
Litija
Ljubljana
Ljubno
Ljutomer
Logatec
Loška dolina
Loški Potok
Luče
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1
1

2
1
-

2
-

1
1

3
-

4 5
1
_
1
1

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sk
- - 1 ----- 1
i ______

-i

5

1-------- -

1

*

6 - - - - 1- - 1__________
1

________

114
1 2
1
1- - 1
1

1

- 1
- 1
1 -

1
1

- - - 1
___1____---_--1--— 1_ — i — — — — — — — — — — — — — 1 — —
1
______-------2---

1
-

i

1 1
- 1
----------------------- - - - 2 - 1- - 1 - -- -- -- -- 1- - 1-1
- 1----------1 1- 3---------1--1-31-----1
- 1- - -

1

26

9

1

2

3- -

5- -

1-2 4 2 6 - 50 51-1 11 - 3 7 4 121
!-___ - 1-1 11 - - - 1
__________ 1
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Lukovica
Majšperk
Maribor
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miren-Kostanjevica
Mislinja
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran - Pirano
Pivka
Podčetrtek
Podvelka-Ribnica
Postojna
Preddvor
Ptuj
Puconci
Rače-Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne-Prevalje
Ribnica
Rogaševci
Rogaška Slatina
Rogatec
Ruše
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Starše
Sveti Jurij
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur pri Celju
Škocjan
;
Škofja Loka
| Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Turnišče
Velenje
Velike Lašče
■ Videm
l| Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vrhnika
Vuzenica

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 Sk
_ _ _ 1 - - - - 1 — —
— — — — — — — — — — i__ 3
- - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- 1- - 7--- - 3---- - 1--- 10 5- - 1--321 1 35
------------------------- - 1- 1 2
- - - - - - - - - - - ____ 1----------------------- - 1
_______________
- 1 2
________ 1 - - 1
- - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------- - -~
_____ 1
___ 1 _________
--------------------- -

1
- i___3
1 ----- - 1

___ 1 - - - _ 1 — — — — — — — — — — 1 — — 1 — — — 1 —
___ 2 - 1 - -- -- -- -- -- - 3--------_
______________ 1------- - 1--- - 1_ — — — — — — — — — —
______________-__------1---_____ 2 - - 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — —

— 5
- 6
1 3
— 1
- 1
— 4

- - - 1 i----- ------------------ - 2
- 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1— — — — — — — — — — 2
1
- 1
_ 1- - 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — _____ 3
____ 1
— -j — — — — — — — — — — — — 2
________ 1
- 1
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- - - t — — — — — — — — — — — — —— 2 — — — — — — 1 — — — 4
___________ _ 1_ —
— _ — — — — 1 — — — — 2
— __ 2 — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — 3
- - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -----------------------------____ 1 _________ i___ — - -- -- - 1---3
- - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- ___ 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — 3
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___ 2 — — — — — — — — — 1 — — — — 1— 1 — — 1— 1 — — — 7
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— — — —
1— 1 1 — — — — — — — — — 4
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1

- 1

--------------------------- - 1 1
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Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žiri
Izven republike
SKUPNA VSOTA

___ 2------------- - - - - - - ___ 2 — — — — — — — — — — — — — _

1

_

1

• _ 5

1____ i____

-j 1;

___ 22 1 — — — — — — _ 1 — ________ i____2
9 14 1 61 15 16 - 2 20 - - 2 1 10 10 4 19 - 98 15 4 4 9 27 4 13 17 10 38423

LEGENDA:
1. Temeljne človekove pravice in svobošč.
2. Državljanstvo
3. Potni listi
4. Civilne zadeve
5. Davki, takse in prispevki
6. Privatizacija, reprivatizacija
7. Razlastitve
8. Kmetijsko-prostorske operacije
9. Kazenske zadeve
10. Odložitev kazni in pogojni odpust
11. Pomilostitve
12. Prekrški
13. Carine in carinski prekrški
14. Osebna in družinska pokojnina
15. Inv. pok. in uvelj. pravic iz inv. zav.
16. Zdravstveno varstvo
17. Socialno var. pom. in oblike soc. skrb.
18. Delovna doba
19. Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
20. Stanovanjski spor
21. Prostorsko izvedbeni akti
22. Črne gradnje
23. Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
24. Ostale komunalne zadeve
25. Varstvo okolja
26. Delovni spor
27. Pravice in obveznosti iz del. razmerja
28. Zaposlitev in uvelj. prav. za brezposel.
29. Razno
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