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- EPA 198 - II - prva obravnava

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:

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji dne 29. maja 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V
ŽELEZNIŠKEM PROMETU,

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

Pravna pravila, ki so urejala pogodbo o prevozu po železnicah,
so se razvijala pod vplivom monopolnega položaja železniškega
prevoza v kopenskem prometu in dejstva, da so železnice v
večini držav v lasti in pod nadzorom države in v funkciji javne
službe. Vse te okoliščine so se in se še danes izražajo v ureditvi
železniškega prometa in v pravni ureditvi pogodbe o prevozu po
železnicah.

UVOD
I. Ocena stanja
1.
Po pojavu železniškega prometa v prejšnjem stoletju in hitrem
izgrajevanju železniških prog, ki so povezale več držav, se je
pojavila tudi potreba po pravni ureditvi pogodbe o prevozu po
železnicah. Najprej je do posebne pravne ureditve prišlo na
mednarodnem področju. Že leta 1890 je bila v Bernu sprejeta
mednarodna konvencija o prevozu blaga po železnicah (CIM), ki
je začela veljati 1. januarja, leta 1893. Kasneje, leta 1923, je bila
sprejeta tudi mednarodna konvencija o prevozu potnikov in prtljage
(CIV), ki je začela veljati 1. oktobra leta 1928. Konvenciji sta bili
večkrat revidirani, nazadnje 1980. leta.

Pogodbo o prevozu v železniškem prometu je v nekdanji državi
urejal Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Ur.
list SFRJ, št. 2/74 in 17/90, v nadaljevanju ZPPŽ). V skladu s 4.
členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
1/91) se ZPPŽ v Republiki Sloveniji smiselno uporablja kot
republiški predpis do izdaje ustreznih predpisov Republike
Slovenije.
Razen ZPPŽ se za pogodbo o prevozu po železnici uporablja
tarifa za prevoz blaga po progah slovenskih železnic, ki ima
oznako 800.01, ki so jo izdale Slovenske železnice d.d. in velja od
1. februarja 1996. Tarifa vsebuje podrobnejše prevozne pogoje
za prevoz blaga in računanje prevoznine ter več prilog. Prevozne
pogoje za prevoz potnikov vsebuje potniška tarifa (PT), z oznako
ST 700.01, ki so jo sprejele Slovenske železnice 8. 12. 1992 in

Pod vplivom mednarodnega prava so se tudi v državnih pravnih
sistemih začela razvijati posebna pravna pravila, ki so urejala
pogodbo o prevozu po železnici. Praksa je pokazala, da za
prevozne pogodbe ne zadostujejo splošna pravila o prevoznem
poslu, ki so jih praviloma vsebovale kodifikacije pogodbenega
prava.
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velja od 1.1. 1993. Tarifi se uporabljata na podlagi pooblastil iz
zakona kot splošni pogoji poslovanja in sta obvezni sestavni del
pogodbe.

vsebinsko spornih določb in nesistematičnosti pri uvrščanju določb
v posamezna poglavja. Zlasti pa motijo še vedno veljavne
neprimerne zakonske omejitve višine odškodnine.

Za prevoz stvari po železnici se v Republiki Sloveniji uporablja
kot republiški predpis tudi Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. I.
SFRJ, št. 27/90), ki pa določa le pogoje za prevoz nevarnih
snovi, potrebna ravnanja v zvezi s tem prevozom ter nadzor nad
uporabo zakona. Čeprav je ta zakon kot posebni predpis treba
upoštevati pri sklenitvi in izvedbi prevozne pogodbe, kadar gre
za prevoz nevarnih snovi, gre za zakon, ki ureja vsebino, ki je
praviloma zunaj urejanja same pogodbe o prevozu. Tudi drugi
predpisi, ki urejajo železniški promet, ne vsebujejo posebnih pravil
o prevozni pogodbi, npr. Zakon o temeljih varnosti v železniškem
prometu (Ur. list SFRJ, št. 26/91).

Kljub navedenim pomanjkljivostim uporaba ZPPŽ v celoti tudi po
osamosvojitvi Republike Slovenije ni povezana z večjimi težavami.
Treba je poudariti, da se je zakon potrdil v praksi in da je ob
njegovi uporabi nastala bogata sodna praksa. Vendar že samo
dejstvo, da je bil ZPPŽ sprejet pred skoraj 25 leti in da gre za
zakon iz nekdanje države, zahteva, da ga kritično preverimo, ga
prilagodimo razmeram železniškega prevoza v novi državi ter ga
sočasno v čim večjem obsegu prilagodimo mednarodnemu pravu.
II. Razlogi za izdajo novega zakona

ZPPŽ in tarifa sta posebna pravna vira, ki urejata pogodbo o
prevozu po železnici. Splošno ureditev prevozne pogodbe v vseh
vrstah prevoza vsebuje Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. I.
SFRJ, št. 29/78 in 57/89), ki se v Republiki Sloveniji prav tako
uporablja kot republiški predpis. Čeprav je zakon o obligacijskih
razmerjih (v nadaljevanju ZOR) kasnejši zakon, med ZPPŽ in
njim ni sistemske neskladnosti; ZOR v 652. čl. omejuje svojo
uporabo na vprašanja, o katerih posebni zakon nima določil. Ker
ZOR ureja prevozno pogodbo za vse vrste prevoza, ne rešuje
posebnih vprašanj, prisotnih pri pogodbi o prevozu po železnici.
Zato se ZOR za presojanje vprašanj, značilnih za železniško
prevozno pogodbo, v praksi ne uporablja pogosto. Uporabljajo pa
se njegova splošna načela in pravila, ki jih ZPPŽ ne vsebuje.

1.
Dejstvo je, da je pogodba o prevozu v železniškem prometu v
primerjalnem pravu praviloma urejena s posebnimi zakoni.
Posebna ureditev je posledica spoznanja, da je s pogodbo o
prevozu v železniškem prometu povezanih toliko posebnih
pravnih vprašanj, da zanjo niso primerna splošna pravila, ki veljajo
za prevozne pogodbe. Zato ne sme biti sporno, da je tudi v
Republiki Sloveniji potrebna posebna zakonska ureditev te
pogodbe.
Zdaj veljavno ureditev pogodbe o prevozu v železniškem prometu
je iz razlogov, navedenih v oceni stanja, treba revidirati. Ob tej
reviziji je mogoče ne samo odpraviti navedene pomanjkljivosti
sedanjega zakona, temveč je smiselno presoditi vse določbe z
vidika razvoja tega prava na mednarodnem področju in v
primerjalnem pravu. Pri tem je treba izhajati po eni strani iz razlik
med mednarodnim in notranjim železniškim prevozom, po drugi
strani pa iz potrebe, da se pravila oziroma pogoji mednarodnega
prevoza in notranjega prevoza čim bolj uskladijo, kar je v interesu
tako prevoznika kot uporabnikov prevoza in tudi v interesu večje
pravne varnosti. Zaradi pravne kontinuitete pa je treba ohraniti
dosedanje nesporne rešitve in ZPPŽ vzeti za izhodišče nove
ureditve.

2.
ZPPŽ ureja pravice in obveznosti pogodbenih strank iz pogodbe
o prevozu potnikov, prtljage in stvari. Druga področja, kot so npr.
organizacija in varnost prevoza ter posebni prevozi, kot npr.
prevoz nevarnih snovi, so urejena, kot je omenjeno, z drugimi
predpisi. V tem pogledu ZPPŽ sledi razvoju mednarodnega prava.
Pri ureditvi pravic in obveznosti pogodbenih strank se ZPPŽ v
glavnem zgleduje po konvenciji CIM in CIV. Tudi novela ZPPŽ z
dne 23. marca 1990 je upoštevala novosti, ki jih je uvedla zadnja
revizija konvencij leta 1980.

III. Cilji in načela

Vendar pa v primerjavi z nekaterimi drugimi pravnimi sistemi ZPPŽ
vsebuje nekatere posebnosti. ZPPŽ je bil sprejet v obdobju, v
katerem je bilo močno prisotno samoupravno urejanje mnogih
razmerij. Tako je tudi ZPPŽ opustil podroben normativizem, ki je
bil značilen za prejšnje zakone.To je pomenilo precejšnjo zakonsko
neureditev, tako da je bilo mnogo vprašanj treba urediti s tarifo.
Železnica, ki je v nekdanji državi sicer opravljala javno službo, je
po uveljavitvi ZPPŽ pridobila pravico, da s tarifo uredi vprašanja,
ki so bila prej urejena z zakonom, in tako več svobode pri svojem
poslovanju. Taka rešitev pa ni značilna za ureditev prevozov v
javnem prometu in tudi nima vzora v mednarodnem in primerjalnem
pravu. V primerjalnih pravnih sistemih je železniška prevozna
pogodba namreč v zakonodaji praviloma urejena neizpodbitno,
tarifa pa podrobneje ureja pogoje izvrševanja prevoznih storitev
in tako praviloma dopolnjuje, ne pa spreminja zakonsko ureditev.
Tarifa lahko spremeni zakonsko ureditev le, če je to v zakonu
izrecno določeno. Zakonska ureditev in tarifa se uporabljata za
vse uporabnike enako. Posebni sporazumi med železnico in
uporabniki prevoza so dovoljeni le v posebnih primerih.

1. Cilj novega slovenskega zakona o prevoznih pogodbah v
železniškem prometu je ob upoštevanju kontinuitete pravne
ureditve, ki se je potrdila v praksi, ustvariti takšen sistem pravnih
pravil, ki bo v možnem obsegu izenačil položaj uporabnikov
javnega železniškega prevoza v notranjem in mednarodnem
prometu potnikov, prtljage in stvari.
2. Zakon ohranja dosedanjo koncepcijo in ureja le pogodbo o
prevozu potnikov, prtljage in stvari. Vsebuje torej le posebna pravila
obligacijskega prava. Vsa druga vprašanja, povezana s prevozom
po železnici, ostajajo zunaj tega zakona. Zakon tudi ne ureja
prevoza prtljage s posebnimi določbami, saj je praksa pokazala,
da je smiselna uporaba določb o prevozu stvari ustrezna. Zakon
vsebuje le pomembnejša pravila o prevozni pogodbi. Vprašanja,
kijih zakon ne ureja, uredi tarifa. Tarifa vsebuje podrobnejše pogoje
prevoza in lahko odstopa od zakonskih rešitev le, če zakon to
dovoljuje. Tarifa je pod nadzorom pristojnega ministrstva.
3. Pomembno izhodišče zakona je, da se železniški promet
uporablja za javne interese, da gre torej za javne prevoze in da jih
v Republiki Sloveniji opravlja javno podjetje v lasti države. S tega
izhodišča izhaja načelo pretežno neizpodbitne zakonske ureditve,
načelo skladnosti tarife z zakonom ter načelo pogodbene dolžnosti
železnice. Zakonske določbe in tarifa se morajo uporabljati za

Sicer pa v praksi železniške tarife niso bistveno odstopale od
rešitev predvidenih v zakonu, verjetno zato, ker je znano, da so
zakonske določbe plod dolgoletnih izkušenj in ker praksa zahteva
čim večjo enakost pri poslovanju.
Razen navedene sistemske drugačnosti je v ZPPŽ tudi nekaj
poročevalec, št. 30
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blaga po železnicah z dne 10. marca 1988 (Eisenbahnebeforderungsgesetz - EBG, BGBI 1988/180). Subsidiarno se
uporabljajo še pravila starega Trgovinskega zakonika
(Handelsgesetzbuch - HGB) o prevoznem poslu, če EBG nima
določb in splošnih pravil obligacijskega prava. Odgovornost
železnice za smrt in poškodbo potnika ureja poseben zakon.
EBG napotuje na tarifo, ki jo sprejme železnica in vsebuje
podrobnejše pogoje za prevoz ter se uporablja kot sestavni del
prevozne pogodbe.

vse uporabnike enako v skladu z načelom enakega položaja
vseh uporabnikov. S posebnimi sporazumi med železnico in
pošiljatelji so lahko dogovorjeni blažji pogoji prevoza, vendar jih je
treba priznavati vsem uporabnikom, ki izpolnjujejo enake pogoje.
4. Zakon določa temeljne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Smernica za ureditev je narava prevozne pogodbe, iz katere
izhajata obveznost prevoznika, da prepelje potnika, prtljago ali
stvari iz odhodnega kraja v namembni kraj pravočasno ter brez
poškodb, izgube ali uničenja in prevoznikova pravica do
prevoznine in drugih stroškov prevoza. Iz glavnih obveznosti in
pravic pogodbenih strank izhajajo stranske pravice in obveznosti,
ki jih zakon ureja.

V Nemčiji je pogodba o prevozu potnikov, prtljage in blaga v javnem
železniškem prometu urejena z uredbo o železniškem prometu z
8. septembra 1938, s kasnejšimi spremembami (EisenbahnVerkehrsordnung - EVO). Zadnja sprememba EVO je bila 27.
decembra 1993, ko je bil sprejet zakon o novi ureditvi železnice
(Eisenbahnneuordnunggesetz, BGBI 2378). EVO je bila izdana
na podlagi pooblastil v HGB; tako pooblastilo vsebuje zdaj tudi
zakon o novi ureditvi železnice. Ta zakon vsebuje številne
posamezne zakone s področja železniškega prometa in ni
bistveno posegel v določbe EVO. EVO ostaja z manjšimi
posamičnimi spremembami veljaven kot predpis, ki ureja pogodbo
o prevozu potnikov, prtljage in stvari. Tudi EVO napotuje na tarifo,
ki jo sprejme železnica in s katero se podrobneje uredijo pogoji
prevoza. Subsidiarno se za vprašanja, ki jih EVO ne ureja,
uporabljajo HGB in splošna pravila obligacijskega prava.

Pri urejanju posameznih vprašanj izhaja zakon iz ZPPŽ,
mednarodnega in primerjalnega prava. Predvsem upošteva
načelo kontinuitete, ki ga opušča na mestih oziroma pri določbah,
za katere je primerjalnopravna metoda narekovala spremembe
ali dopolnitve.
V primerjavi ZPPŽ je zakon zaradi krajših prevozov v notranjem
prometu opustil možnost izdaje prenosnega voznega lista, ki se
v praksi tudi v nekdanjem prostoru ni uporabljal. Izdaja prenosnega
voznega lista ni predvidena v mednarodnem in primerjalnem pravu.
Zakon ostaja pri načelu obvezne izdaje voznega lista, ki pa ni
vrednostni papir.

V Švici je bil 4. oktobra 1985 izdan Zvezni zakon o prevozu v
javnem prometu (Bundesgesetz uber denTransport im offentlichen
Verkehr - Transportgesetz, TG), ki ureja pogodbo o prevozu
potnikov, prtljage in stvari v javnem prometu z vsemi prevoznimi
sredstvi, razen z letali. Na podlagi tega zakona, ki ne vsebuje
podrobne ureditve prevozne pogodbe, je bila sprejeta 5. novembra
1986 uredba o prevozu v javnem prometu (Transportverordnung,
TV), ki glede ureditve prevozne pogodbe dopolnjuje zakon. Tudi
TG in TV se sklicujeta na tarifo, s katero prevoznik podrobneje
uredi pogoje za opravljanje svojih storitev. Razen zakona in uredbe
se za prevozno pogodbo uporabljajo splošna pravila obligacijskega
prava.

Zaradi posebnosti železniškega prevoza je ohranjena izjema od
načela konsenzualnosti pogodb. Pogodba o prevozu stvari ostaja
realna pogodba in je sklenjena šele, ko prevoznik z voznim listom
sprejme stvari za prevoz in sprejem potrdi na voznem listu.
Za kršitev glavne obveznosti je prevoznik t.i. prevozniško
odgovoren.Tako kot v mednarodnem in primerjalnem pravu temelji
odgovornost prevoznika na načelu objektivne odgovornosti. Le
odgovornost prevoznika za zamudo pri prevozu potnikov je
krivdna.
Načelo objektivne odgovornosti spremlja načelo omejitve višine
odškodnine. Na omejitve višine odškodnine, ki jih predpisuje
zakon, se prevoznik ne more sklicevati, če je škoda posledica
njegove hude malomarnosti ali namena. Omejeni zneski,
predlagani v zakonu, so primerljivi z zneski v mednarodnem pravu.

Za vse ureditve je značilno, da ne urejajo vseh vprašanj do
podrobnosti, temveč podrobnejšo ureditev prepuščajo bolj ali manj
tarifam, ki jih sprejmejo železnice. Tarife so pod nadzorom države
in se morajo javno objaviti. Zakonske določbe in tarifa pomenijo
pogoje, pod katerimi se enako za vse uporabnike prevoza sklepa
in izpolnjuje prevozna pogodba.

Množičnost prevozov narekuje potrebo, da se ohranijo in hitro
zavarujejo dokazi, zato se morajo morebitni odškodninski zahtevki
do prevoznika postaviti v kratkih rokih, sicer praviloma pravica
do odškodnine ne velja več.

V vseh pravnih sistemih se ureditev prevozne pogodbe v osnovi
zgleduje po mednarodnem pravu. V primerjavi z drugimi pravnimi
sistemi je v največjem obsegu sledil konvenciji ZPPŽ. Avstrijsko
in nemško pravo urejata pogodbo o prevozu precej obsežneje
kot konvencija, švicarsko pravo pa znatno skromneje. V primerjavi
z našim pravom se avstrijsko, nemško in švicarsko pravo ne
zgledujejo po mednarodnem pravu pri ureditvi odgovornosti
prevoznika za smrt ali poškodbe potnika. Po drugi strani pa naše
pravo v primerjavi z mednarodnim in drugim primerjalnim pravom
ne ureja posebej prevoza prtljage, za katerega je po ZPPŽ
določena smiselna uporaba določb o prevozu stvari.

Skladno s posebno ureditvijo pravic in obveznosti iz prevozne
pogodbe so v zakonu tudi posebna pravila o zastaranju zahtevkov.
IV. Primerjalnopravni pregled ureditve pogodbe o
prevozu v železniškem prometu
Potem ko je bila pogodba o mednarodnem prevozu po železnici
že urejena s konvencijo CIM in CIV, so tudi posamezne države
začele sprejemati posebne predpise, s katerimi so uredile pogodbo
o prevozu v notranjem železniškem prevozu. Državna zakonodaja
se je praviloma zgledovala po mednarodni ureditvi, kar je bilo
značilno tudi za vse zakone, ki so urejali pogodbo o prevozu po
železnici v nekdanji SFRJ in je značilno tudi za danes veljavno
zakonodajo.

Glede vsebinskih rešitev pomembnih vprašanj je med ureditvami
le nekoliko bistvenih razlik. Razen že omenjenih je treba poudariti
še ureditev odgovornosti za smrt in poškodbo potnika ter za
zamudo pri prevozu potnika. Mednarodno pravo ureja le
odgovornost za smrt in poškodbo potnika, ne vsebuje pa določb
o odgovornosti za zamudo. Naš zakon vsebuje določbe o vseh
vprašanjih, medtem ko drugi primerjani zakoni ne vsebujejo določb
o odgovornosti prevoznika za smrt in poškodbe potnika; to
vprašanje urejajo drugi zakoni. Razen tega v primerjalni zakonodaji
ni urejena odgovornost za zamudo.

Države praviloma urejajo pogodbo o prevozu potnikov, prtljage in
blaga s posebnimi zakoni ali podzakonskimi predpisi.Tako v Avstriji
ureja pogodbo o prevozu potnikov, prtljage in blaga v javnem
železniškem prevozu Zvezni zakon o prevozu oseb, prtljage in
9. julij 1997
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9) mednarodni železniški promet je železniški prevoz potnikov,
prtljage in stvari iz tujine v Republiko Slovenijo oziroma iz Republike
Slovenije v tujino ter prevoz potnikov, prtljage in stvari čez ozemlje
Republike Slovenije (tranzit):
10) prtljaga so stvari, ki jih ima potnik pravico predati na prevoz
na podlagi pogodbe o prevozu prtljage;
11) ročna prtljaga so stvari, ki jih sme potnik prinesti v potniški
vlak in postaviti na določeno mesto in jih sam varuje.

V. Finančne posledice
Za izvajanje zakona o prevoznih pogodbah v železniškem
prometu ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračuna.
BESEDILO ČLENOV

Obveznost prevoza
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Področje uporabe
1. člen

(1.) Prevoznik mora opraviti vsak prevoz :
1) če upravičenec prevoza spoštuje zakon in tarifo,
2) če je prevoz možen z osebjem in rednimi prevoznimi
sredstvi, ki zadostujejo rednim potrebam prometa,
3) če prevoza ne ovirajo okoliščine, ki se jim prevoznik ne
more izogniti in jih tudi ne odvrniti.
(2.) Prevoznik mora prevzeti za prevoz stvari, za katere naložitev,
preložitev in razložitev so potrebne posebne naprave, samo, če
zadevna postaja ima takšne naprave.
(3.) Prevoznik mora prevzeti za prevoz le stvari, ki se lahko takoj
prepeljejo. Tarifa določa, v katerih primerih lahko prevoznik
začasno prevzame blago za skladiščenje.
(4.) Prevoznik lahko po naročilu opravi tudi posebne prevoze.

Ta zakon se uporablja za razmerja, nastala s pogodbo o prevozu
potnikov, prtljage in stvari v javnem železniškem prometu v
Republiki Sloveniji ter v mednarodnem železniškem prometu, če
ni z mednarodno pogodbo drugače določeno.
Tarifa
2. člen
(1.) Prevoznik sprejme v soglasju z ministrstvom pristojnim za
promet in zveze tarifo, ki vsebuje podrobnejše pogoje za prevoz
(splošne prevozne pogoje) in vse potrebne priloge za
obračunavanje prevoznine in stroškov.
(2.) Tarifa lahko vsebuje drugačne prevozne pogoje kot ta zakon
le, če zakon to dovoljuje.
(3.) Tarifa mora biti objavljena v glasilih prevoznika in jo mora
prevoznik zoper vsakogar enako uporabljati.
(4.) Zvišanje prevoznine, zvišanje nadomestil in druge spremembe
in dopolnitve tarife, s katerimi se za uporabnike prevoza otežujejo
prevozni pogoji, se ne smejo uporabljati pred pretekom 8 dni od
dneva objave.
(5.) Prevoznik mora dati vsaki osebi na njeno zahtevo na vpogled
tarifo na vsaki postaji, ki je odprta za prevoz potnikov in stvari.

Odgovornost prevoznika za svoje uslužbence
6. člen
Prevoznik je odgovoren za ravnanja svojih uslužbencev in drugih
oseb, ki po njegovem nalogu delajo pri sklenitvi in izpolnjevanju
prevozne pogodbe.
II. PREVOZ POTNIKOV
1. Pogodba o prevozu potnikov

Pogoji za prevoz;
posebni sporazumi
3. člen

Pojem pogodbe
7. člen

(1.) Določbe tega zakona in tarifa so pogoji za prevoz.
(2.) Prevoznik lahko sklene posebne sporazume o znižanju prevoznine in o drugih olajšavah v obsegu, kot jih priznava drugim
uporabnikom prevoza v enakem položaju.

S pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo
potnika prepeljal do določenega kraja, potnik pa, da bo prevozniku
plačal ustrezno prevoznino.

Pomen izrazov
4. člen

Izpolnitev pogodbe
8. člen

Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1) prevoznik je javno podjetje, ki ga v obliki delniške družbe
ustanovi Vlada Republike Slovenije za opravljanje prevoznih
storitev v javnem železniškem prometu ali druga fizična ali pravna
oseba, ki na podlagi koncesije opravlja prevozne storitve v javnem
železniškem prometu.
2) uporabnik prevoza je oseba, ki pridobi na podlagi pogodbe
določene pravice in prevzame določene obveznosti;
3) potnik je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico do prevoza;
4) naročnik prevoza je oseba, ki sklene v svojem imenu za drugega
s prevoznikom pogodbo o prevozu;
5) pošiljatelj je oseba, ki preda stvar za prevoz in sklene s
prevoznikom pogodbo;
6) prejemnik je oseba, ki je pooblaščena na namembni postaji
odkupiti vozni list in prevzeti stvar, predano za prevoz;
7) upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico kaj
zahtevati od prevoznika;
8) pošiljka je ena ali več stvari, ki se predajo za prevoz z eno
samo pre-vozno listino (vozni list; prtljažnica);

(1.) Prevoznik mora potnika prepeljati do namembne postaje z
vrsto vlaka in v razredu, ki ju po objavljenem voznem redu izbere
potnik, ter ob takšni udobnosti in higieni, ki se glede na v pogodbi
določeno vrsto in razred vlaka in trajanje potovanja štejeta za
potrebni.
(2.) Prevoznik lahko prepelje potnika tudi s posebnim vlakom, ki
ni določen v voznem redu, v skladu s pogoji v tarifi.
(3.) Prevoznik mora potniku zagotoviti označeni prostor v vlakih,
v katerih se sedeži lahko rezervirajo.
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Vozni red
9. člen
(1.) Prevoznik mora v voznem redu označiti vrsto vlakov in dodati
druge podatke, pomembne za potovanje, zlasti omejitve, ki veljajo
pri uporabi posameznih vlakov in razredov.
(2.) Prevoznik mora vozni red objaviti na običajen način, izpisek
iz voznega reda pa izobesiti na vidnem mestu na vsaki postaji, ki
je odprta za prevoz potnikov.
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Vozovnica
10. člen

3) opustiti nadaljnje potovanje in zahtevati od prevoznika vrnitev
prevoznine za preostali del poti brez odbitka.

(1.) Potnik si mora pred začetkom potovanja priskrbeti vozovnico,
če v kraju, kjer se začne potovanje, ni potniške blagajne, pa si jo
mora priskrbeti na vlaku. Potnik mora do konca potovanja hraniti
vozovnico in jo na zahtevo pokazati kontrolnemu osebju
prevoznika.
(2.) Potnik, ki ne more pokazati vozovnice, mora poleg cene
vozovnice plačati tudi doplačilo po tarifi. Če ne plača vozovnice in
doplačila, je potnika mogoče izključiti s potovanja v skladu s
pogoji v tarifi.
(3.) Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu
potnika, obstoj pogodbe pa se sme dokazovati tudi drugače.

Ročna prtljaga
16. člen
(1.) Potnik ima pravico prinesti v oddelek, določen za prevoz
potnikov, prtljago, ki jo lahko spravi nad ali pod sedež in jo sam
varuje (ročna prtljaga).
(2.) Za prevoz ročne prtljage se ne plača posebno nadomestilo in
ne izda prevozna listina.
(3.) Tarifa določa, katerih predmetov potnik ne sme brezplačno
prinesti kot ročno prtljago oziroma pod katerimi pogoji se smejo
določene stvari prinesti kot ročna prtljaga.

Pogojni sprejem na prevoz
11. člen

Odgovornost potnika za ročno prtljago
17. člen

(1.) Prevozna pogodba z osebo, ki je zbolela ali za katero se
sumi, da je zbolela za kakšno nalezljivo boleznijo, se sme skleniti
le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo tarifa in posebni predpisi.
(2.) Če se med prevozom pokažejo pri potniku znaki katere izmed
nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik
ravnati po omenjenih predpisih in takega potnika prepeljati do
prvega kraja, kjer lahko dobi potrebno zdravstveno pomoč.

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti
ali stanja ročne prtljage, razen če dokaže, da je škoda nastala po
krivdi železnice, koga drugega ali zaradi okoliščin, ki se jim sam
ni mogel izogniti in ne odvrniti njihovih posledic.
2. Odgovornost prevoznika za prevoz potnikov in
ročne prtljage

Izključitev od prevoza
12. člen

Obseg odgovornosti
18. člen

(1.) Prevozniku ni treba sprejeti za prevoz osebe, za katero se
zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo
prevozniku onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih
potnikov (vinjene osebe, nasilniki ipd.).
(2.) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim
vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o
javnem redu na vlakih med potovanjem, ne da bi mu moral vrniti
prevoznino.

Prevoznik je odgovoren za smrt, telesno in duševno okvaro
zdravja ali drugo poškodbo potnika, ki jo povzroči nesreča ali
nezgoda med železniškim prevozom oziroma med tem, ko je
potnik v vlaku ali ko vstopa v vlak ali izstopa iz vlaka, za zamudo
pri prevozu ali prekinitev potovanja ter za izgubo ali poškodbo
ročne prtljage.
Temelj odgovornosti za smrt in poškodbe potnika
19. člen

Odpoved od pogodbe
13. člen

Prevoznik je prost odgovornosti, če dokaže, da je smrt, telesna
poškodba ali duševna okvara zdravja ali druga poškodba nastala:
1) zaradi zunanjega vzroka, ki se mu prevoznik kljub potrebnemu
prizadevanju ob upoštevanju posebnosti primera ni mogel izogniti
niti odvrniti njegovih posledic:
2) po krivdi potnika ali zaradi njegovega ravnanja, ki ni v skladu z
normalnim ravnanjem potnikov;
3) zaradi ravnanja tretje osebe in se mu prevoznik kljub
potrebnemu prizadevanju, upoštevajoč posebnosti primera, ni
mogel izogniti niti odvrniti njegovih posledic.

(1.) Potnik ima pravico odpovedati pogodbo, preden se ta začne
izpolnjevati.
(2.) Ce potnik odpove pogodbo, sme prevoznik obdržati največ
10 % prevoznine.
(3.) Če se prevoz ne začne ob času, določenem v voznem redu
ali pogodbi, lahko potnik odpove pogodbo in zahteva vrnitev
celotne prevoznine.
Prekinitev potovanja
14. člen

Temelj odgovornosti za zamudo in prekinitev
potovanja
20. člen

(1.) Potnik ima pravico prekiniti potovanje na medpotnih postajah,
dokler velja vozovnica v skladu s tarifo.
(2.) Ce potnik zaradi prekinitve ne izkoristi vozovnice, ima pravico
do povračila sorazmernega dela prevoznine.
(3.) V primeru iz drugega odstavka tega člena sme prevoznik
obdržati največ 10 % dela prevoznine, ki ga mora vrniti.

Prevoznik je prost odgovornosti za zamudo pri prevozu ali
prekinitev potovanja, če dokaže, da zamude ali prekinitve potovanja
ni povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

Izgubljena zveza, ovire pri potovanju
15. člen

Temeljne odgovornosti za izgubo ali poškodbo ročne
prtljage
21. člen

Če potnik zaradi zamude, za katero ni odgovoren, izgubi med
prevozom zvezo za priključek ali če zaradi izostanka vlaka ali
prometne ovire ne more nadaljevati potovanja ima pravico:
1) zahtevati, da ga prevoznik prepelje do namembne postaje s
prvim primernim vlakom ali kako drugače brez dodatnega plačila;
2) zahtevati, da ga prevoznik s prtljago prepelje na odhodno
postajo s prvim primernim vlakom in mu vrne prevoznino;
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(1.) če je bila ročna prtljaga izgubljena ali poškodovana v
okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne okvare
zdravja ali druge poškodbe potnika, je prevoznik prost odgovornosti, če dokaže, da je izguba ali poškodba ročne prtljage
nastala zaradi kakšne okoliščine iz 19. člena tega zakona.
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(2.) V vseh drugih primerih je prevoznik prost odgovornosti za
popolno ali delno izgubo ali poškodbo ročne prtljage, razen če
potnik dokaže, da je I izguba ali poškodba nastala po prevoznikovi
krivdi.

(2.) Prevoznik lahko v skladu s tarifo izključi ali omeji prevoz
prtljage z določenimi vlaki ali določeno vrsto vlaka.
(3.) Prevoznik mora za prevzeto prtljago izdati potniku pisno
potrdilo (prtljažnico).

Višina odškodnine za smrt in poškodbe potnika ter
zamudo
22. člen

Uporaba določb o prevozu stvari
27. člen
Za prevoz prtljage se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o prevozu stvari.

1.) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo
zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali druge
poškodbe potnika, ne sme presegati 8.000.000 SIT na potnika
(varianta: 40.000 posebnih pravic črpanja na potnika).
(2.) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve višine odškodnine iz
prejšnega odstavka, če dokaže, da škode ni povzročil namenoma
ali iz hude malomarnosti.
(3.) če je potniku zaradi zamude pri prevozu ali prekinitve potovanja
nastala škoda, mora prevoznik plačati vso dokazano škodo.

IV. PREVOZ STVARI
1. Sklenitev in izpolnitev prevozne pogodbe
Pojem in sklenitev poaodbe
28. člen

Višina odškodnine za ročno prtljago
23. člen

(1.) S pogodbo o prevozu stvari se prevoznik zavezuje, da bo
stvar prepeljal do namembne postaje in jo izročil prejemniku,
pošiljatelj pa, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno
prevoznino.
(2.) Prevozna pogodba je sklenjena, ko prevoznik z voznim listom
prevzame stvari za prevoz.
(3.) Prevzem potrdi prevoznik z datumskim žigom odpravne
postaje ali računalniškim izpisom z datumom prevzema na
voznem listu.
(4.) Potrditev prevzema na voznem listu je dokaz o sklenjeni
prevozni pogodbi.
(5.) Na izvodu voznega lista, ki ga izroči pošiljatelju (dvojnik
voznega lista), mora prevoznik potrditi dan in uro prevzema za
prevoz.
(6.) Dvojnik voznega lista ne velja kot vozni list, ki spremlja
pošiljko.

(1.) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo
zaradi izgubljene ali poškodovane ročne prtljage, ne sme presegati
zneska 70.000 SSIT na potnika (varianta 350 posebnih pravic
črpanja na potnika).
(2.) Prevoznik se sme sklicevati na prvi odstavek tega člena le,
če dokaže, da škode ni povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.
Uveljavljanje odškodnine za smrt, poškodbo in
zamudo
24. člen
(1.) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi smrti, telesne ali
duševne okvare zdravja ali druge poškodbe potnika, je treba
vložiti pri prevozniku v treh mesecih od dneva, ko upravičenec
zve za škodo.
(2.)Če odškodninski zahtevek ni vložen v roku iz prejšnjega
odstavka tega člena, pravica do odškodnine preneha veljati.
Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če upravičenec dokaže, da je nesrečo ali nezgodo povzročil prevoznik
namenoma ali iz hude malomarnosti.
(3.) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi zamude pri prevozu
ali prekinitve potovanja, je treba vložiti pri prevozniku v 15 dneh
od dneva, ko je bilo potovanje končano oziroma ko bi moralo biti
končano, sicer pravica do odškodnine preneha veljati.

Obveznost neposrednega prevoza
29. člen
Prevoznik mora ob pogojih iz tega zakona prevzeti stvar za
neposreden prevoz od odpravne do namembne postaje.
Prepovedani in pogojeni prevoz
30. člen
(1.) Prevoznik ne sme prevzeti za prevoz stvari, če je njihov
prevoz prepovedan po zakonu ali drugem predpisu.
(2.) Stvar, za katero je predpisano, da se sme prevažati samo
pod določenimi pogoji, sme prevoznik prevzeti za prevoz, če so
ti pogoji izpolnjeni.

Uveljavljanje odškodnine za ročno prtljago
25. člen
(1.) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi izgube ali poškodbe
ročne prtljage, je treba vložiti pri prevozniku takoj po končanem
potovanju, sicer pravica do odškodnine preneha veljati.
(2.) Če je izguba ali poškodba ročne prtljage nastala v okoliščinah,
v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali
druge poškodbe potnika, veljajo za vložitev odškodninskega
zahtevka pravila prvega in drugega odstavka 24. člena tega
zakona.

Odgovornost pošiljatelja
31. člen
Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam,
prevoznim sredstvom in drugim stvarem zaradi lastnosti stvari,
ki je bila predana za prevoz, če te prevozniku niso bile niti mu niso
mogle biti znane.
Vozni list
32. člen

III. PREVOZ PRTLJAGE

(1.) Pošiljatelj mora izročiti prevozniku za vsako pošiljko vozni list
na obrazcu, ki ga določa tarifa.
(2.)Za vsako pošiljko se izroči poseben vozni list. Z enim voznim
listom se lahko preda za prevoz samo pošiljka, ki se lahko prevaža
v enem vagonu, razen če gre za stvari s takimi dimenzijami, da je
za njihovo naložitev potrebnih več vagonov ali če je v pogodbi
drugače določeno.

Pogodba o prevozu prtljage
26. člen
(1.) Prevoznik mora na potnikovo zahtevo prevzeti za prevoz
stvari, ki so namenjene za osebno uporabo potnika (prtljaga) in
jih proti plačilu prepeljati z vlakom, s katerim potuje potnik, ali s
potnikovim soglasjem z drugim primernim vlakom.
poročevalec, št. 30
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voznem listu navede, da stvari niso pakirane ali da niso ustrezno
pakirane in natančno opiše stanje stvari.
(3.) Če stvari, ki niso pakirane ali niso ustrezno pakirane, ogrožajo
varnost prometa, jih prevoznik ne sme prevzeti za prevoz.
(4.) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo, ker stvar
sploh ni bila pakirana ali ni bila ustrezno pakirana in mora
prevozniku povrniti škodo, ki jo je imel zaradi tega.
(5.) Če stvari jasno kažejo znake poškodb, lahko prevoznik odkloni
njihov prevzem, če pošiljatelj ne navede stanja stvari v voznem
listu.
(6.) Če v voznem listu ni navedeno, da stvar ni bila pakirana ali
da ni bila ustrezno pakirana ali da je kazala znake poškodb,
mora prevoznik dokazati te pomanjkljivosti.
(7.) Če tarifa ne določa drugače, mora pošiljatelj vsako kosovno
pošiljko jasno označiti v skladu z navedbami v voznem listu in
dodati ime in naslov prejemnika ter namembno postajo. Pošiljatelj
je odgovoren za posledice nepravilne ali nepopolne označitve.
Če v voznem listu ni navedeno, da stvar ni bila označena, mora
prevoznik dokazati to pomanjkljivost..

(3.) Tarifa določa, katere stvari se ne smejo predati na prevoz z
enim voznim listom.
Vsebina voznega lista
33. člen
(1.) Vozni list mora vsebovati predvsem:
1) namembno postajo po imeniku železniških postaj;
2) ime in priimek ali naziv prejemnika ter njegov naslov;
3) navedbo vrste stvari;
4) maso stvari ali število kosov;
5) opis embalaže;
6) številko vagona, za vagone uporabnika prevoza pa tudi
taro pošiljk, ki jih naloži pošiljatelj;
7) ime in priimek ali naziv pošiljatelja, njegov naslov in
lastnoročni podpis, ki je lahko nadomeščen z žigom.
8) prevozne in druge stroške;
9) seznam listin, ki se priložijo k voznemu listu.
(2.) V voznem listu so lahko navedeni izročilni rok in drugi podatki
v zvezi s prevozom.

Predaja stvari za prevoz in naložitev
38. člen

Odgovornost za podatke v voznem listu
34. člen

(1.) Stvari se predajo za prevoz po postopku, ki ga določa tarifa.
(2.) Stvari naloži pošiljatelj ali prevoznik v skladu s tarifo ali
posebnim sporazumom med pošiljateljem in prevoznikom.
(3.) Če stvari naloži pošiljatelj, jih prevoznik prevzame za prevoz
po naložitvi.
(4.) Če stvari naloži pošiljatelj, mora upoštevati določbe tarife in
druge predpise o naložitvi ter navodila prevoznika. Pošiljatelj je
odgovoren za vse posledice, ki nastanejo zaradi nepravilne
naložitve in mora prevozniku povrniti škodo, ki jo je imel zaradi
tega. Prevoznik mora dokazati, da je bila naložitev nepravilna.

Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi
nepravilnosti podatkov in izjav, ki jih sam vpiše v vozni list ali jih na
njegovo zahtevo vpiše prevoznik.
Prevozni stroški in povzetje
35. člen
(1.) Prevozne stroške (prevoznino, vozninski dodatek, nadomestila ipd.) in druge med prevozom nastale stroške plača pošiljatelj
po tarifi, ki velja na dan sklenitve prevozne pogodbe, ali prejemnik,
če odkupi vozni list in pošiljatelj ni prevzel nase plačila stroškov.
(2.) Pošiljatelj mora v vozni list vpisati zneske iz prejšnjega odstavka ter druge izdatke, ki se plačujejo v gotovini.
(3.) Če je bila tarifa nepravilno uporabljena ali je nastala napaka
pri izračunu stroškov, je treba premalo plačani znesek doplačati
ali preveč plačani znesek vrniti. Premalo zaračunane zneske
mora železnici plačati pošiljatelj, če vozni list ni bil odkupljen. Če je
prejemnik odkupil vozni list ali če je bila prevozna pogodba
spremenjena v skladu s 53. členom tega zakona, mora pošiljatelj
doplačati premalo plačani znesek le, če se nanaša na stroške, ki
jih je prevzel nase na podlagi izjave o plačilu, vpisane v vozni list.
Ostanek premalo zaračunanega zneska mora plačati prejemnik.
(4.) V pogodbi je lahko določena pravica pošiljatelja, da veže
izročitev pošiljke prejemniku na pogoj, da plača ta določeni denarni
znesek - povzetje. Znesek povzetja mora biti vpisan v vozni list.

Nakladalni rok
39. člen
(1.) Pošiljatelj mora naložiti stvari v dogovorjenem roku (nakladalni
rok).
(2.) Če je nakladalni rok prekoračen za več kot 24 ur, ima prevoznik
pravico, da na stroške in tveganje pošiljatelja stvar razloži in jo
začasno shrani ali pa izroči špediterju ali javnemu skladišču.
(3.) Če pošiljatelj prekorači nakladalni rok, ima prevoznik pravico
do posebnega nadomestila po tarifi.
(4.) Podrobnejše določbe o nakladalnih rokih vsebuje tarifa.
Preverjanje pošiljke
40. člen
(1.) Prevoznik ima vedno pravico preveriti, ali se pošiljka ujema s
podatki v voznem listu in ali so izpolnjeni posebni pogoji za prevoz
omenjene stvari.
(2.) Pri preverjanju vsebine pošiljke je treba povabiti pošiljatelja
oziroma prejemnika, če se vsebina preverja na namembni postaji,
da naj bo navzoč. Če pošiljatelj ali prejemnik ne pride ali če se
vsebina preverja med prevozom, je treba preverjanje opraviti v
navzočnosti dveh prič, ki nista uslužbenca prevoznika.
(3.) Če se pošiljka ne ujema z navedbami v voznem listu ali če se
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za prevoz stvari, ki je pogojno
prevzeta za prevoz, stroški preverjanja, ki niso plačani takoj,
bremenijo stvari.
(4.) V vozni list je treba po preverjanju vpisati, ali so navedbe v
njem pravilne ali ne.
(5.) Navedbe v voznem listu glede vsebine pošiljke so dokaz
proti prevozniku le tedaj, če je prevoznik preveril vsebino pošiljke
in rezultat preverjanja vpisal v vozni list, prevoznik pa lahko
dokazuje tudi kaj drugega.

Zavarovanje redne izročitve
36. člen
(1.) Za vsako pošiljko se lahko navede zavarovanje redne
izročitve. Znesek zavarovanja mora biti vpisan v vozni list.
(2.) Za zavarovanje redne izročitve se plača nadomestilo po
tarifi.
Pakiranje, stanje in označitev stvari
37. člen
(1.) Če je stvar taka, da zahteva pakiranje, jo mora pošiljatelj
pakirati tako, da se med prevozom obvaruje pred popolno ali
delno izgubo ali poškodbo in da se prepreči škoda, ki bi lahko
nastala za osebe, prevozna sredstva in druge stvari.
(2.) Če pošiljatelj ni ravnal v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko
prevoznik odkloni prevzem stvari ali pa zahteva, naj pošiljatelj v

9. julij 1997

9

poročevalec, št. 30

(5.) Odškodnina za škodo, nastalo zaradi izgube ali nepravilne
uporabe listin, ne sme presegati zneska, ki bi ga moral prevoznik
povrniti, če bi se stvar, predana za prevoz, izgubila.

Ugotavljanje mase in števila kosov
41. člen
(1.) Prevoznik mora na zahtevo pošiljatelja, ki je vpisan v vozni
list, ugotoviti maso in število kosov, če priprave za tehtanje, ki jih
ima na razpolago, za to zadoščajo, ter narava stvari in prometne
razmere to omogočajo.
(2.) Če se masa ne da ugotoviti na odpravni postaji, se ugotovi na
prvi primerni medpotni postaji.
(3.) Prevoznik vpiše v vozni iist ugotovljeno maso in število
kosov in vpis potrdi.
(4.) Glede stvari, ki jih naloži pošiljatelj, so navedbe v voznem
listu, ki se nanašajo na maso in število kosov, dokaz proti
prevozniku le tedaj, kadar je maso in število kosov ugotovil
prevoznik ter navedbe v voznem listu potrdil, prevoznik pa lahko
dokazuje tudi kaj drugega.
(5.) Če je očitno, da dejanski primanjkljaj v masi ali številu kosov
ne ustreza navedbam v voznem listu, te navedbe ne morejo biti
dokaz proti prevozniku, še zlasti, če je vagon predan prejemniku
z brezhibnimi originalnimi plombami.
(6.) Za ugotovitev mase in števila kosov plača uporabnik prevoza
nadomestilo po tarifi.

Izročilni rok
45. člen
(1.) Prevoznik mora prepeljati in izročiti stvari v dogovorjenem ali
v tarifi določenem roku (izročilni rok).
(2.) Če ni drugače določeno, začne izročilni rok teči od polnoči po
prevzemu stvari za prevoz, za stvar, ki se hitro kvari, in za žive
živali, ki so bile predane dopoldne, pa od 12. ure istega dne.
(3.) Izročilni rok ne teče, če je pošiljka zadržana:
1) zaradi pregleda vsebine ali preverjanja teže in se pri tem
ugotovi netočnost navedb v voznem listu.
2) zaradi dejanj carinskih ali drugih organov, če za trajanje
teh dejanj prevoznik ni odgovoren;
3) zaradi spremembe prevozne pogodbe na zahtevo
pošiljatelja;
4) zaradi posebnih dejanj v zvezi s pošiljko (krmljenje in
napajanje živali, dodajanje ledu ipd.);
5) zaradi drugih vzrokov, ki preprečujejo začetek ali nadaljevanje prevoza, če za to ni odgovoren prevoznik.
(4.) Prevoznik se lahko sklicuje na podaljšanje izročilnega roka
zaradi vzrokov, ki so navedeni v tretjem odstavku tega člena le
tedaj, če je vzrok in trajanje zadrževanja pošiljke vpisal v vozni
list.
(5.) Izročilni rok ni prekoračen, če je pred njegovim iztekom
prejemnik obveščen o prispetju pošiljke in stvar pripravljena za
izročitev, za pošiljko, o kateri se ne obvešča, pa če je stvar pred
iztekom izročilnega roka pripravljena za izročitev.

Preobremenitev
42. člen
(1.) Če se na odpravni postaji ugotovi preobremenitev vagona,
sme prevoznik zahtevati, da pošiljatelj pretežo razloži.
(2.) Če se preobremenitev ugotovi na medpotni postaji, pretežo
razloži prevoznik na stroške in tveganje pošiljatelja in ga o tem
obvesti.
(3.) če upravičenec zahteva, da se preteža pošlje na namembno
postajo glavne pošiljke ali na kakšno drugo namembno postajo ali
da se vrne na odpravno postajo, jo je treba šteti za posebno
pošiljko.
(4.) Za razložitev, naložitev, za skladiščenje in za zadržanje
prevoza se plačajo vsi stroški prevoznika ter povečana prevoznina za prevoženo pot preteže in nadomestilo po tarifi.

Ovire pri prevozu
46. člen
(1.) Če nastanejo pri prevozu stvari ovire, ki se jim je mogoče
izogniti s prevozom po pomožni poti, je treba prepeljati stvari do
namembne postaje po pomožni poti, ne da bi se zaračunala
večja prevoznina.
(2.) Če ovira pri prevozu ni nastala po krivdi prevoznika, se
izročilni rok izračuna za dejansko uporabljeno prevozno pot.
(3.) Če zaradi nastalih ovir ali iz kakšnega drugega vzroka nadaljnji
prevoz ni mogoč, zahteva prevoznik navodila od pošiljatelja.
Pošiljatelj lahko razdre prevozno pogodbo, prevozniku pa mora
plačati prevoznino za opravljeni prevoz in stroške, določene v
tarifi, če te ovire oziroma drugi vzroki niso nastali po krivdi
prevoznika.
(4.) Če pošiljatelj, ki je bil obveščen o prevozni oviri, ne da v roku,
določenem v tarifi, navodil, ravna prevoznik v skladu z določbami
tega zakona o ovirah pri izročitvi.
(5.) Pošiljatelj lahko da v voznem listu vnaprej navodilo, če bi
slučajno nastala ovira pri prevozu.

Nepravilni podatki in izjave v voznem listu
43. člen
(1.) Če se zaradi nepravilno, netočno ali nepopolno vpisanih
podatkov ali izjav v voznem listu prevaža pošiljka s stvarmi, ki so
izključene od prevoza, ali s stvarmi, ki se prevažajo s posebnimi
pogoji, in ti pogoji niso izpolnjeni, ali se kršijo predpisi o varnosti
prometa, mora prevoznik vso pošiljko razložiti na prvi postaji,
kjer je to mogoče na stroške in tveganje pošiljatelja in ga o tem
obvestiti.
(2.) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima prevoznik pravico
zahtevati povečano prevoznino za opravljeni prevoz in
nadomestilo po tarifi ter plačilo škode in stroškov, ki so zaradi
tega nastali.

Obvestilo o prispetju pošiljke
47. člen

Carinska in druga dejanja
44. člen

(1.) Če ni v pogodbi drugače določeno, mora prevoznik prejemnika
obvestiti o prispetju pošiljke, ima pa pravico do povračila stroškov
za obvestilo.
(2.) Prevoznik mora obvestiti prejemnika brez odlašanja, brž ko
pošiljko pripravi za izročitev.
(3.) Velja domneva, da je obvestilo dano:
1) če je poslano priporočeno pismo - 24 ur po oddaji pisma na
pošto;
2) če je poslana brzojavka - 12 ur po oddaji brzojavke;
3) če je dano po telefonu ali po telefaksu - po končanem
pogovoru oziroma oddaji teleksa ali telefaksa;
4) če je dano neposredno - s predajo obvestila.
(4.) V obvestilu mora prevoznik navesti rok, v katerem je treba
stvar odnesti oziroma odpeljati.

(1.) Prevoznik lahko med prevozom opravi za uporabnika prevoza
carinska in druga predpisana dejanja.
(2.) Pošiljatelj mora priložiti voznemu listu listine, potrebne za
dejanja, ki se morajo po carinskih in drugih predpisih opraviti pred
izročitvijo pošiljke prejemniku. Prevozniku ni treba preverjati, ali
so priložene listine točne in zadostne, razen če ima to dolžnost
po carinskih in drugih predpisih.
(3.) Pošiljatelj mora prevozniku povrniti škodo, ker so bile listine
netočne ali ker pošiljatelj potrebnih listin ni priložil, razen če je za
to kriv prevoznik.
(4.) Prevoznik je odgovoren za izgubo ali nepravilno uporabo
voznemu listu priloženih listin, razen če dokaže, da ni kriv.
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Izročitev
48. člen

ki so nastali pri prodaji. Če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča
za pokritje teh stroškov in izdatkov, mora pošiljatelj doplačati
razliko.
(5.) Če prejemnik odkupi vozni list, pa ne odpelje stvari v odvoznem
roku, ga prevoznik še enkrat opomni, naj stvar odpelje v
določenem roku ter mu sporoči, da leži stvar na njegove stroške
in njegovo tveganje.
(6.) Če prejemnik tudi po ponovnem opominu ne odpelje stvari,
lahko prevoznik stvar shrani oziroma proda v skladu s prvim,
drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(1.) Prevoznik mora na namembni postaji, ki jo je navedel pošiljatelj,
izročiti prejemniku vozni list in stvar, ko prejemnik potrdi njun
prejem in plača zneske, navedene v voznem listu.
(2.) Enak učinek kot izročitev stvari prejemniku ima tudi izročitev
stvari drugemu prevozniku, javnemu skladišču in špediterju, kakor
tudi izročitev v začasno hrambo v primerih, določenih v tem
zakonu.
(3.) Vozni list in stvar se izročita tistemu, ki prinese obvestila o
prispetju stvari, na katerem je prejemnik potrdil prejem.

2. Sprememba prevozne pogodbe

Ovire pri izročitvi
49. člen

Pošiljateljeva sprememba
52. člen

(1.) Ovira pri izročitvi pošiljke je dana:
1) če prejemnika ni mogoče najti;
2) če prejemnik odkloni sprejem pošiljke;
3) če vozni list ni odkupljen v določenem roku;
4) če pristojni organ prepove izročitev.
(2.) Prevoznik mora brez odlašanja in po najhitrejši poti obvestiti
pošijjatelja o oviri pri izročitvi in zahtevati od njega navodilo.
(3.)Če pošiljateljevo navodilo ne prispe v primernem roku ali če
se navodilo ne more izvesti ali če pošiljatelju tega ni mogoče
sporočiti, ima prevoznik pravico začasno shraniti stvar na stroške
in tveganje pošiljatelja; v takem primeru je prevoznik odgovoren
kot shranjevalec.
(4.) V primeru iz tretjega odstavka tega člena ima prevoznik pravico
na pošiljateljeve stroške in tveganje izročititi stvar špediterju ali
javnemu skladišču; v tem primeru je prevoznik odgovoren za
izbiro špediterja oziroma javnega skladišča.
(5.) Prevoznik mora dejanja iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena brez odlašanja sporočiti pošiljatelju.

(1.) Pošiljatelj ima za obvezno plačilo stroškov pravico spremeniti
prevozno pogodbo in zahtevati:
1) da se mu stvar vrne na odpravni postaji;
2) da se prevoz stvari med potjo ustavi;
3) da se izročitev stvari odloži;
4) da se stvar izroči kakšnemu drugemu prejemniku;
5) da se stvar izroči na kakšni drugi namembni postaji;
6) da se stvar vrne na odpravno postajo;
7) da se denarni zneski, za katere je v voznem listu navedeno,
da jih bo plačal prejemnik, zaračunajo njemu namesto
prejemniku;
8) da se stvar dodatno obremeni s povzetjem, da se povzetje
zviša ali zniža ali da se povzetje opusti.
(2.) Pravica pošiljatelja do spremembe prevozne pogodbe preneha
veljati, čeprav ima pošiljatelj dvojnik voznega lista:
1) ko prejemnik odkupi vozni list,
2) ko prejemnik prevzame blago,
3) ko prejemnik zahteva izročitev stvari in voznega lista.
(3.) Zahteva za spremembo prevozne pogodbe ter potrdilo o
prejemu zahteve morata biti pisna. Zahteva za spremembo se ne
sme nanašati na del pošiljke.

Odvozni rok
50. člen
(1.) Prejemnik mora odpeljati stvar v roku, ki ga določa tarifa
(odvozni rok), in v delovnem času, ki je določen za namembno
postajo.
(2.) Če je odvozni rok prekoračen za več kot 24 ur, lahko prevoznik
na stroške in tveganje prejemnika stvar razloži in jo začasno
shrani ali jo izroči špediterju, javnemu skladišču ali drugemu
prevozniku, da jo dostavi prejemniku; pri tem je odgovoren za
njihovo izbiro.
(3.) Pri prekoračitvi odvoznega roka ima prevoznik pravico do
nadomestila po tarifi.

Prejemnikova sprememba
53. člen
(1.) Prejemnik ima pravico na način in pod pogojem, kot je določeno
v 52. členu tega zakona, spremeniti prevozno pogodbo, če
pošiljatelj v voznem listu navede, da ima prejemnik pravico
razpolagati s pošiljko ali če mu pošiljatelj izroči dvojnik voznega
lista in zahtevati:
1) da se prevoz stvari med potjo ustavi,
2) da se izročitev stvari odloži,
3) da se stvari izročijo drugi osebi, ne pa prejemniku, ki je
naveden v voznem listu,
4) da se stvari izročijo na kakšni drugi namembni postaji.
(2.) Pravica prejemnika do spremembe prevozne pogodbe
preneha veljati:
1) ko odkupi vozni list,
2) ko prevzame stvari,
3) ko zahteva izročitev stvari in voznega lista.

Prodaja stvari
51. člen
(1.) Prevoznik ima kot dober gospodar pravico:
1) takoj prodati stvar, ki je ne more izročiti, pa se po presoji
namembne postaje hitro kvari, žive živali in stvar, ki je glede
na krajevne razmere ne more začasno shraniti in tudi ne
izročiti špediterju ali javnemu skladišču;
2) trideset dni po preteku odvoznega roka prodati stvar, ki je
ne more izročiti in je pošiljatelj ponovno ne prevzame;
3) pred pretekom roka iz 2. točke tega odstavka prodati stvar,
če bi se njena vrednost zaradi daljše hrambe nesorazmerno
zmanjšala ali če stroški hrambe ne bi bili sorazmerni z njeno
vrednostjo.
(2.) Prevoznik mora o nameravani prodaji brez odlašanja obvestiti
pošiljatelja, če je po okoliščinah to mogoče.
(3.) O prodaji napravi prevoznik zapisnik in pošlje en izvod
pošiljatelju.
(4.) Znesek, ki ga dobi s prodajo, mora dati prevoznik na razpolago
pošiljatelju po odbitku stroškov, ki še niso bili plačani, in izdatkov,
9. julij 1997

Zavrnitev spremembe
54. člen
Prevoznik lahko zavrne spremembo prevozne pogodbe:
1) če pogodbe ni mogoče več spremeniti takrat, ko prispe zahteva
na postajo, ki bi jo morala spremeniti;
2) če bi izvršitev spremembe pogodbe povzročila motnje v
prometu;
3) če so spremembe pogodbe v nasprotju s carinskimi ali drugimi
predpisi;
4) če pri spremembi namembne postaje vrednost stvari ne bi
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krila prevoznih stroškov do nove namembne postaje, razen če
se ti stroški takoj plačajo ali položi varščina.

58. člena tega zakona, če je prišlo do očitnega primanjkljaja ali
izgube celih kosov.
(3.) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala
v zvezi s katero koli od okoliščin, navedenih v 58. členu tega
zakona.

Odgovornost prevoznika za neizpolnitev spremembe
55. člen
(1.) Če prevoznik ne izpolni zahteve za spremembo pogodbe in
niso dani razlogi iz 54. člena tega zakona, je odgovoren in mora
povrniti škodo, ki zaradi tega nastane.
(2.) Odškodnina v primeru iz prvega odstavka tega člena ne sme
presegati zneska, ki bi ga moral prevoznik povrniti, če bi se stvar,
predana za prevoz, izgubila.

Odgovornost za izgubo pri masi
60. člen
(1.) Če gre za stvar, ki zaradi svoje posebne narave med prevozom
redno izgubi maso, je prevoznik odgovoren le za tisti del izgube,
ki ne glede na dolžino prevožene poti presega te meje izgube:
1)2% mase - za tekočine ali stvari, predane za prevoz v
vlažnem stanju,
2) 1 % mase - za vse druge stvari.
(2.) Prevoznik se ne more sklicevati na omejitev odgovornosti iz
prvega odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da izguba
ni nastala iz vzrokov, ki imajo navadno za posledico izgubo pri
masi stvari kot tudi ne ob popolni izgubi stvari.

3. Odgovornost prevoznika za izgubo in poškodbo
stvari ter prekoračitev izročilnega roka
Obseg odgovornosti
56. člen
Prevoznik je odgovoren za popolno ali delno izgubo ali poškodbo
stvari, ki nastane od prevzema stvari za prevoz do izročitve
kakor tudi za prekoračitev izročilnega roka.

Odškodnina za izgubo in poškodbo stvari
61. člen
(1.) Če se stvari popolnoma ali deloma izgubijo, mora prevoznik
plačati odškodnino, ki se izračuna po tržni vrednosti stvari, če je
cena za stvar določena, pa po določeni ceni stvari v kraju in času
prevzema stvari za prevoz.
(2.) Če se stvari poškodujejo, mora prevoznik plačati tolikšno
odškodnino, za kolikor se je zmanjšala vrednost stvari. Odstotek
zmanjšanja vrednosti stvari se ugotovi v skladu s prvim odstavkom
tega člena po ceni stvari v kraju in času prevzema stvari za
prevoz.
(3.) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za izgubo ali
poškodbo stvari, ne sme presegati 3500 SIT (varianta 17 posebnih
pravic črpanja ) za kilogram njene kosmate mase.
(4.) Če je zaradi poškodbe vsa pošiljka oziroma samo del pošiljke
izgubil svojo vrednost, odškodnina ne sme presegati zneska, ki
bi ga bilo treba plačati za izgubo vse pošiljke ali tistega dela, ki je
izgubil vrednost.
(5.) Poleg odškodnine za stvar mora prevoznik povrniti tudi
prevoznino in vse že plačane carinske dajatve in druge zneske v
zvezi s prevozom izgubljene stvari.

Temelj odgovornosti
57. člen
Prevoznik je prost odgovornosti za izgubo ali poškodbo stvari ter
za prekoračitev izročilnega roka, če dokaže, da je škoda nastala
zaradi dejanj ali opustitev uporabnika prevoza, zaradi lastnosti
stvari ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim
izogniti ali jih odvrniti.
Oprostitev odgovornosti pri posebnih okoliščinah
prevoza
58. člen
Prevoznik je prost odgovornosti, če izguba ali poškodba stvari
nastane zaradi posebne nevarnosti, ki je zvezana z eno ali več
spodaj navedenih okoliščin:
1) s prevozom v odkritem vagonu,
2) s tem, da stvar sploh ni pakirana ali da je neustrezno pakirana
in je zaradi teh pomanjkljivosti po svoji naravi izpostavljena izgubi
ali poškodbi;
3) z nepravilno naložitvijo ali razložitvijo stvari, ki jo je naložil
pošiljatelj ali razložil prejemnik na podlagi veljavnih predpisov,
tarife ali sporazuma med prevoznikom in pošiljateljem oziroma
prejemnikom;
4) z naravo stvari, ki je po svojih lastnostih zlasti izpostavljena
popolni ali delni izgubi ali poškodbi zaradi razbitja, rjavenja, gnitja,
mraza, toplote, puščanja, sušenja, raztresanja ali podobnega;
5) s tem, da je z nepravilno ali nepopolno označbo predana za
prevoz stvar, ki je izključena od prevoza ali se prevzema za
prevoz s posebnimi pogoji, ali da pošiljatelj ni storil previdnostnih
ukrepov, ki so predpisani za stvar, ki se prevzema za prevoz s
posebnimi pogoji;
6) s prevozom živih živali ali druge stvari, ki se mora po tarifi ali
sporazumu s pošiljateljem, navedenem v voznem listu, opraviti s
spremstvom, če nastane izguba ali poškodba zato, ker
spremljevalec ni odvrnil nevarnosti v zvezi s prevozom te pošiljke.

Odškodnina za prekoračitev izročilnega roka
62. člen
(1.) Če je zaradi prekoračitve izročilnega roka nastala škoda,
vštevši tudi poškodbo, mora prevoznik plačati upravičencu
dokazano škodo, toda največ trikratni znesek prevoznine.
(2.)Upravičenec ne more zahtevati hkrati odškodnine iz prvega
odstavka tega člena in odškodnine za popolno izgubo stvari.
(3.) Pri delni izgubi stvari odškodnina iz prvega odstavka tega
člena, ne sme presegati trikratnega zneska prevoznine za del
pošiljke, ki ni bil izgubljen.
(4.) Pri poškodbi stvari, ki ni nastala zaradi prekoračitve izročilnega
roka, se odvisno od primera poleg odškodnine iz 61. člena tega
zakona plača tudi odškodnina, določena v prvem odstavku tega
člena.
(5.) Celotna odškodnina, določena v prvem odstavku tega člena
skupaj z odškodnino iz 61. člena tega zakona ne sme presegati
zneska odškodnine, ki mora biti plačana ob popolni izgubi stvari.

Dokazno breme
59. člen

Odškodnina, če je škoda povzročena namenoma ali iz
hude malomarnosti
63. člen

(1.) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine posameznega
primera izguba ali poškodba utegnila nastati v zvezi z eno ali več
posebnimi nevarnostmi, navedenimi v 58. členu tega zakona,
velja domneva, da je škoda nastala zaradi tega.
(2.) Domneva ne velja v primeru iz 1. točke prvega odstavka
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Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve odškodnine iz določb 61.
in 62. člena tega zakona samo, če dokaže, da škode ni povzročil
namenoma ali iz velike malomarnosti.
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Odškodnina pri zavarovanju redne izročitve
64. člen

v treh dneh za prt jago oziroma v sedmih dneh za stvari,
računano od dneva prevzema pošiljke, in če upravičenec
dokaže, da je škoda nastala od prevzema pošiljke za prevoz
pa do njene izročitve;
5) kadar se terjatev tiče vrnitve plačanih zneskov ali povzetja.

Če je pošiljatelj pri predaji stvari za prevoz navedel v voznem listu
znesek za posebno zavarovanje redne izročitve, lahko zahteva,
razen odškodnine iz 60., 61. in 62. člena tega zakona tudi
odškodnino za drugo dokazano škodo, vendar največ navedeno
zavarovanje.

Prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi
prekoračitve izročilnega roka
68. člen

4. Uveljavljanje odškodnine za izgubo, poškodbo in
zamudo

(1.) Odškodninski zahtevek zaradi prekoračitve izročilnega roka
se mora vložiti najpozneje v petnajstih dneh od dneva izročitve,
sicer pravica do odškodnine preneha veljati.
(2.) Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če
upravičenec dokaže, da je prekoračitev izročilnega roka povzročil
prevoznik namenoma ali iz hude malomarnosti.

Domneva o izgubi stvari
65. člen
(1.) Upravičenec lahko brez posebnega dokazovanja šteje stvar
za izgubljeno, če ni bila izročena prejemniku ali pripravljena za
izročitev v petnajstih dneh po izteku izročilnega roka.
(2.) Če se stvar najde v enem letu po izplačilu odškodnine, mora
prevoznik takoj pisno obvestiti upravičenca.
(3.) V tridesetih dneh od prejema obvestila, da je stvar najdena,
lahko upravičenec zahteva, naj se mu stvar izroči na kateri koli
postaji za plačilo prevoznine od prvotne odpravne postaje do
postaje, na kateri zahteva izročitev.
(4.) Če prevzame najdeno stvar, mora upravičenec vrniti prejeto
odškodnino po odbitku stroškov, ki so bili zajeti s to odškodnino,
obdrži pa pravico terjati odškodnino zaradi prekoračitve
izročilnega roka.
(5.) Če upravičenec ne postavi zahteve po tretjem odstavku tega
člena, lahko prevoznik prosto razpolaga s stvarjo.

Reklamacije
69. člen
(1.) Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s
pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku na način, ki je določen
v tarifi, ali pa s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 30
dneh od dneva vročitve reklamacije ne plača zahtevane
odškodnine.
(2.) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti
od dneva vročitve reklamacije, sicer pa od dneva vložitve tožbe.
(3.) Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve
zahteve uporabniku prevoza.
(4.) Pravico do reklamacije oziroma tožbe za terjatev po tem
zakonu ima:
1) potnik - Č£i gre za prevoz potnikov in prtljage;
2) pošiljatelj - dokler ima pravico razpolagati s stvarmi in če
gre za terjatev iz povzetja;
3) prejemnik - od trenutka prejema voznega lista.
(5.) Reklamacijo oziroma tožbo lahko vloži tudi kdo drug, če je
nanj prešla terjatev upravičenca.

Ugotovitev delne izgube ali poškodbe
66. člen
(1.) Če prevoznik ugotovi ali sumi, da se je za prevoz prevzeta
stvar deloma izgubila ali poškodovala, alli če to trdi upravičenec,
mora prevoznik takoj ugotoviti stanje stvari, po potrebi pa tudi
maso stvari, ter vzrok in višino škode, če je to mogoče, ter kdaj
in v kakšnih okoliščinah je škoda nastala ter o vseh ugotovitvah
napraviti zapisnik.
(2.) Upravičencu mora prevoznik izročiti izvod zapisnika o ugotovljenem stanju.
(3.) Izgubo ali poškodbo stvari mora prevoznik ugotoviti, če je
mogoče ob navzočnosti upravičenca, po potrebi pa tudi enega ali
več izvedencev ali prič.
(4.) Če se s poizvedbami, opravljenimi na zahtevo upravičenca
ne ugotovi nikakršna škoda ali se ugotovi samo škoda, ki jo je
prevoznik že priznal, mora upravičenec povrniti nastale stroške.

V. VEČVRSTNI PREVOZ
Odgovornost prevoznika pri večvrstnem prevozu
70. člen
(1.) Če sodelujejo na podlagi pogodbe o prevozu pri prevozu
prevozniki različnih prometnih panog, je prevoznik, ki je sklenil
pogodbo, odgovoren po tistih predpisih o povrnitvi škode, ki veljajo
za prevoznika, na čigar delu poti je škoda nastala.
(2.) Če pritegne prevoznik k izvedbi prevoza prevoznike iz drugih
prometnih panog brez vednosti pošiljatelja, je prevoznik, ki je
sklenil pogodbo, odgovoren po tem zakonu, ne glede na to, na
čigavem delu aoti je nastala škoda, če je to za uporabnika prevoza
ugodnejše.

Prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi
delne izgube in poškodbe stvari
67. člen
(1.) Pravica zahtevati odškodnino zaradi delne izgube ali poškodbe preneha veljati, ko upravičenec prevzame pošiljko.
(2.) Izjemoma pravica iz prvega odstavka tega člena ne preneha
veljati:
1) če upravičenec dokaže, da je bila delna izguba ali poškodba
povzročena namenoma ali zaradi velike malomarnosti
prevoznika;
2) če je bila delna izguba ali poškodba ugotovljena po 66.
členu tega zakona, preden je upravičenec prevzel pošiljko;
3) če je bila ugotovitev, ki bi se bila morala opraviti po 66.
členu tega zakona, opuščena po krivdi prevoznika;
4) kadar poškodbe ali delne izgube upravičenec ni mogel
opaziti pri prevzemu pošiljke, vendar samo če je upravičenec
zahteval ugotovitev delne izgube oziroma poškodbe po 66.
členu tega zakona takoj po odkritju škode, vendar najpozneje
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VI. ZASTARANJE TERJATEV
Zastaralni roki
71. člen
Terjatve iz prevozne pogodbe zastarajo:
1) terjatve zaradi preveč oziroma premalo zaračunane
prevoznine, postranske pristojbine, prevozninskega dodatka,
nadomestila ali drugih stroškov - v šestih mesecih:
2) terjatve zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali
druge poškodbe potnika - v treh letih;
3) druge terjatve - v enem letu, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
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Zastaralni roki
72. člen

reklamacija, in teče dalje od dne, ko je bil upravičencu vročen
pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji
priložene listine.
(2.) Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja.
(3.) Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne
preteče trideset dni od prejema odgovora na reklamacijo.

Zastaranje začne teči:
1) pri prevozu potnikov - od dneva, kc se izteče veljavnost
vozovnice;
2) pri terjatvah zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja
ali druge poškodbe potnika - od dneva nesreče oziroma od dneva
nastanka škode;
3) pri terjatvah zaradi delne izgube stvari ter zaradi prekoračenja
izročilnega roka - od dneva izročitve stvari oziroma prtljage;
4) pri terjatvah zaradi popolne izgube stvar' - po preteku tridesetih
dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
5) pri terjatvah zaradi popolne izgube prtljage - po preteku
štirinajstih dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
6) pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih zneskov od dneva plačila, če ni bilo plačila, pa od dneva izročitve pošiljke;
7) pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih zneskov,
če je pošiljatelj založil znesek za prevozne stroške, ki se pri
predaji stvari za prevoz ne dajo natančno ugotoviti, temveč se
obračunajo pozneje - od dneva, ko je prevoznik s pošiljateljem
obračunal stroške;
8) pri terjatvi za znesek, ki ga je prejemnik plačal namesto
pošiljatelja ali ga je plačal pošiljatelj namesto prejemnika in ga
mora prevoznik vrniti upravičencu - od dneva, ko je bila vložena
reklamacija;
9) pri terjatvah, ki se tičejo povzetja - po preteku štirinajstih dni od
dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
10) pri terjatvah za presežek, ki ostane po poravnavi njegove
terjatve, kadar prevoznik stvar proda - od dneva, ko je bila stvar
prodana;
11) pri terjatvah, nastalih zaradi tega, ker je prevoznik kaj plačal
za uporabnika prevoza carinskemu organu - od dneva izplačila;
12) v vseh drugih primerih od dneva, ko je ter,atev nastala.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Sprememba zakonskih zneskov
74. člen
Vlada Republike Slovenije lahko spremeni denarne zneske, do
katerih je v tem zakonu omejena odgovornost prevoznika
sorazmerno s spremembo vrednosti tolarja (varianta: ta člen se
črta, če je omejitev višine odškodnine v tem zakonu izražena v
posebnih pravicah črpanja).
Uporaba zakona
75. člen
Ta zakon se ne uporablja za prevozne pogodbe, ki so bile
sklenjene pred njegovo uveljavitvijo kakor tudi ne za spore, ki so
nastali iz takih pogodb.
Prenehanje veljavnosti drugih predpisov
76. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon
o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list SFRJ,
št. 2/74 in 17/90).
Uveljavitev tega zakona
77. člen

Zadržanje zastaranja
73. člen

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

(1.) Zastaranje neha teči, ko je prevozniku vročena pisna

OBRAZLOŽITEV
poglavje o prevozu prtljage, četrto poglavje o prevozu stvari,
Predlog zakona ureja pogodbo o prevozu potnihov, prtljage in
stvari v javnem železniškem prometu, kar je v zakonu posebej
peto poglavje o večvrstnem prevozu, šesto poglavje o zastaranju
poudarjeno. Danes so sicer v Republiki Sloveniji, z izjemo preterjatev ter v sedmem poglavju prehodne in končne določbe.
vozov po industrijskih tirih, vsi prevozi v železniškem prometu
javni. Upoštevaje to dejstvo v zakonu ne bi bilo potrebno tega
I. - Splošne določbe
(1. člen - 6. člen)
posebej poudarjati. Zaradi možnosti, da se v prihodnosti nekatere
železniške proge odstopijo v komercialno izkoriščanje in se po
Določba 1. člena pove, da se zakon uporablja za prevozno
njih ne bo odvijal javni promet, zakon omejuje obseg svoje uporabe
pogodbo v javnem železniškem prometu v Republiki Sloveniji.
na javne prevoze. Za zasebne prevoze namreč ne morejo veljati
Ker mednarodno pravo ne ureja vseh vprašanj in se pogosto
načela zakona o kontrahirni dolžnosti, o obveznem sprejemu
sklicuje na nacionalno pravo, se zakon po določbi 1. člena
tarife, o enakopravnem obravnavanju vseh uporabnikov in druga.
uporablja tudi za razmerja v mednarodnem prometu, če ni z
Za predlog je značilno, da ureja le pomembnejša vprašanja, ki so
mednarodno pogodbo drugače določeno.
povezana s pogodbo o prevozu po železnici; podrobnejša
vprašanja v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem prevozne pogodbe
V skladu z mednarodno, primerjalno in našo dosedanjo ureditvijo
ureja na podlagi pooblastila iz tega zakona tarifa, ki jo sprejme
zakon določa, da podrobnejše pogoje prevoza ureja tarifa.
prevoznik. Predlog zakona, zgledujoč se po mednarodnem in
Zgledujoč se po ureditvah v mednarodnem in primerjalnem pravu
primerjalnem pravu, tudi ne ureja posebnih prevozov, kot so:
tarifa dopolnjuje zakonske določbe; drugačne pogoje prevoza
prevoz nevarnih stvari, prevoz z vagoni uporabnikov prevoza,
lahko določi le, če zakon to dovoljuje. Zakon lahko izrecno določa
prevoz zabojnikov in prevoz ekspresnih pošiljk.
pravico prevoznika, da s tarifo določeno vprašanje uredi drugače
kot zakon, lahko pa to izhaja iz dispozitivnih določb zakona. Ker
Predlog izhaja iz sistematike ZPPŽ in vsebuje prvo poglavje o
tarifa vsebuje pomembne določbe, ki jih je potrebno poznati pred
splošnih določbah, drugo poglavje o prevozu potnikov, treije
poročevalec, št. 30
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sklenitvijo ali vsaj ob sklenitvi pogodbe o prevozu, določa zakon
obvezno javno objavo tarife in obveznost železnice, da vsaki
osebi na njeno zahtevo da na vpogled tarifo (2. člen).

predlogu zakona je zato določena možnost, da potnik odstopi od
pogodbe proti plačilu 10 % prevozni ne in tudi možnost prekinitve
potovanja (13. člen; 14. člen).

Možnost odstopanja od zakonskih pravic in tarife bi lahko nudila
prevozniku možnost privilegiranja oziroma diskriminiranja določenih uporabnikov, zato zakon določa, da mora prevoznik tarifo
zoper vsakogar uporabljati enako (2. člen).

Eno od pomembnih vprašanj pri prevozu potnikov je, kakšne so
pravice potnika v primeru, ko zaradi zamude vlaka izgubi zvezo,
ali v primeru, ko je vlak, s katerim potuje, ukinjen. Zato predlog
določa, da ima potnik v primeru, da zaradi zamude vlaka izgubi
zvezo ali če zaradi zamude vlaka izgubi zvezo ali če zaradi
izostanka vlaka ali prometnih ovir ne more nadaljevati potovanja,
pravico zahtevati prevoz do namembne postaje z drugim vlakom,
vrnitev na odhodno postajo ali opustiti nadaljnje potovanje (15.
člen).

Posebni sporazumi so dovoljeni, če jih sklepa prevoznik z vsemi
uporabniki pod enakimi pogoji (3. člen).
V 4. členu, ki pojasnjuje pomen izrazov, uporabljenih v zakonu, je
v 1. točki upoštevana možnost, da javnih železniških prevozov v
Republiki Sloveniji ne bodo opravljale le Slovenske železnice d.d.,
temveč tudi druge osebe, ki bodo pridobile na podlagi koncesije
pravico in dolžnost opravljati železniške storitve po železniških
prograh v Republiki Sloveniji.

Ker potniki praviloma potujejo s prtljago, ki jo nosijo sami, je
potrebno urediti vprašanja, ki so s tem povezana. Predvsem je
pomembno urediti pravico potnika, da ima ročno prtljago, njegovo
odgovornost za ročno prtljago, katerih predmetov ni dovoljeno
prinesti kot ročno prtljago ter odgovornost prevoznika za ročno
prtljago.

Železniški prevoznik, ki opravlja javno službo, je praviloma dolžan
sklepati prevozne pogodbe. Kontrahirno dolžnost v linijskih
prevozih (ti so značilni za železniške prevoze) predpisuje tudi
649. člen ZOR. Zakon zato predpisuje splošno kontrahirno
dolžnost in določa pogoje, pod katerimi mora prevoznik opraviti
prevoz (5. člen). Dodatne pogoje za prevoz potnikov vsebuje še
11. člen in 12. člen, dodatne pogoje za prevoz stvari pa 30. člen.

Po predlogu zakona ima potnik pravico brezplačno prenesti v
potniški oddelek ročno prtljago, ki jo lahko spravi na prtljažni
prostor in ki jo sam varuje. Za škodo, ki jo povzroči ročna prtljaga,
je potnik prevozniku odgovoren. (16. člen; 17. člen)
Iz prevoznikove glavne obveznosti, da potnika brez poškodb in
pravočasno prepelje v namembni kraj, izhaja t.i. prevozniška
odgovornost, ki jo predlog zakona določa v 18. členu. Prevoznik
odgovarja za smrt, telesnd ali duševno okvaro zdravja aH drugo
poškodbo, ki jo potnik utrpi kot posledico nesreče ali nezgode
med železniškim prevozom, torej v času, ko je potnik v vlaku, in
medtem, ko vstopa v vlak ali izstopa iz vlaka. Prevoznik odgovarja
tudi za škodo, ki nastane potniku zaradi zamude ali prekinitve
potovanja. Tako kot v mednarodnem primerjalnem pravu in ZPPŽ
ter ZOR je odgovornost za smrt in poškodbo objektivna; prevoznik
nosi vedno odgovornost za vzroke, ki so znotraj prevoza.
Odgovornosti ga oprostijo le vzroki, ki so zunaj njegove dejavnosti,
ravnanje oškodovanca in krivda tretje osebe. V predlogu zakona
so ti vzroki podrobneje opredeljeni in so strnjeni v tri oprostitvene
razloge. (19. člen)

Prevoznik sklepa in izpolnjuje prevozno pogodbo s pomočjo svojih
uslužbencev in svojih izpolnitvenih pomočnikov. Za njihova
ravnanja, opravljena v okviru prevoza in po nalogu železniškega
prevoznika, odgovarja prevoznik kot za svoja ravnanja (6. člen).
II. Prevoz potnikov
(7. člen - 25. člen)
Prevoz potnikov urejata dve podpoglavji. V prvem so določbe, ki
zadevajo sklenitev in izpolnitev pogodbe o prevozu potnikov (7.
člen -15. člen), v drugem pa so določbe o odgovornosti prevoznika
za smrt in poškodbo potnika ter za zamudo (16. člen - 20. člen).
V predlogu zakona je pogodba o prevozu potnikov opredeljena
kot konsenzualna pogodba. Rešitev izhaja iz praktičnih okoliščin
prevoza, zaradi katerih bi bilo neprimerno sklenitev pogodbe
obvezno povezati z nakupom vozovnice (7. člen; 10. člen). Potnik
je po zakonu sicer dolžan pred začetkom potovanja kupiti
vozovnico, vendar nakup vozovnice pred potovanjem ni pogoj
za sklenitev pogodbe, temveč le dokaz o sklenjeni pogodbi.

Ker je škoda zaradi zamude praviloma mnogo manjša od škode
zaradi smrti in poškodbe in, ker do zamude pogosto prihaja iz
vzrokov, ki jih ne povzroči prevoznik s svojim ravnanjem, je
odgovornost za zamudo pri prevozu potnikov urejena v predlogu
zakona blažje. (18. člen) Prevoznik odgovarja za zamudo, če ne
uspe dokazati, da zamude ni pozvročil namenoma ali iz hude
malomarnosti. Po takem besedilu 18. člena odgovarja prevoznik
le za hujšo stopnjo krivde, ne pa tudi za lažjo stopnjo krivde
oziroma za lahko malomarnost. V varianti k temu členu pa je
predvidena tudi odgovornost za lahko malomarnost. Če se
sprejme ta varianta, je odgovornost prevoznika za zamudo še
vedno krivdna, vendar ni odvisna od stopnje krivde. Takšen temelj
odgovornosti je določen v 2. odst. 683 čl. ZOR. V povezavi z 19.
členom, ki določa omejitve odškodnine, pa bi po variantnem
predlogu bila višina odškodnine v primeru lahke malomarnosti
prevoznika omejena.

Prevoznik je praviloma dolžan sprejeti potnika na prevoz; ni pa
dolžan sprejeti na prevoz oseb, ki so vinjene, ki se nasilno vedejo
in drugih oseb, ki zaradi vedenja motijo normalen prevoz. Oseba,
ki je zbolela ali za katero se sumi, da je zbolela za nalezljivo
boleznijo, se sprejme na prevoz s pogoji, ki so določeni s posebnimi
predpisi (11. člen; 12. člen).
Glavna obveznost prevoznika je, da prepelje potnika v namembni
kraj z vlakom in v razredu, ki ga izbere potnik v skladu z objavljenim
voznim redom. V predlogu zakona je razen te obveznosti določena
še obveznost prevoznika opraviti prevoz ob takšni udobnosti in
higieni, ki se glede vrste vlaka štejeta za potrebni (8. člen).

Prevoznik je odgovoren za škodo na ročni prtljagi, če potnik
dokaže, da je izguba ali poškodba ročne prtljage nastala po
prevoznikovi krivdi. Razen tega je prevoznik odgovoren za škodo,
če je do izgube ali poškodbe ročne prtljage prišlo v okoliščinah, v
katerih je prišlo do smrti ali poškodbe potnika, za katere prevoznik
odgovarja.

Da bi potniki lahko izbrali primeren vlak, mora prevoznik objaviti
vozni red, v katerem so potrebni podatki za izbiro (9. člen).
Po splošnih pravilih pogodbenega prava odstop od pogodbe
praviloma ni dopusten. Le v nekaterih posebnih vrstah pogodb je
treba določiti izjeme. Za takšno pogodbo velja tudi pogodba o
prevozu potnikov. Zaradi množičnosti prevoza železnica praviloma
ne utrpi nobene škode, če potnik, ko že kupi vozovnico, ne gre
na pot in zato odstopi od pogodbe, ali da prekine potovanje. V
9. julij 1997

Omejitve višine odškodnine so v transportnem pravu pravilo.
Tako tudi predlog zakona v 19. členu določa zneske, do katerih je
omejena višina odškodnine, ki jo je treba plačati za smrt in
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Poglavje o prevozu stvari je razdeljeno v podpoglavje, ki ureja
sklenitev in izvršitev prevozne pogodbe (28. člen - 51. člen), v
podpoglavje, ki ureja spremembno prevozne pogodbe, v
podpoglavje o odgovornosti prevoznika (56. člen - 64. člen) ter v
podpoglavje, ki vsebuje določbe o uveljavljanju odškodnine (65.
člen ■ 69. člen).

poškodbe potnika in za zamudo.Prevoznik plača dokazano
škodo, vendar največ do zneskov, ki jih določa zakon. Na omejitve
odškodnine pa se prevoznik lahko sklicuje le, če dokaže, da
škode ni povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. Kot ja
zgoraj že omenjeno, je varianta k 2. odst. 22. člena potrebna, če
sprejmemo krivdno odgovornost prevoznika za zamudo, ki je
določena v varianti 20. člena. Tudi odškodnina za ročno pritljago
je limitirana.

V prvem poglavju ureja predlog zakona pomembnejše pravice in
obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz sklenjene prevozne
pogodbe. Predlog zakona v 28. členu najprej definira prevozno
pogodbo, nato pa določa, kako se pogodba sklene. Zaradi
specifičnosti železniškega prevoza stvari je sklenitev pogodbe o
prevozu stvari urejena drugače kot pri drugih pogodbah. Za
sklenitev pogodbe ne zadostuje le soglasje pogodbenih strank,
temveč je potrebno, da pošiljatelj izroči prevozniku stvari z voznim
listom. Ko prevoznik prevzame stvari za prevoz z voznim listom,
je pogodba sklenjena. Ni potrebno, da pošiljatelj preda stvari in
vozni list sočasno. Vendar pa velja, da prevozna pogodba ni
sklenjena, dokler ni izročen tudi vozni list. Prevzem stvari za
prevoz potrdi prevoznik na voznem listu.

Odškodninske zahtevke zoper prevoznika mora upravičenec
vložiti v rokih, ki jih določa 24. člen. Roki za uveljavljanje zahtevkov
so določeni v interesu prevoznika in upravičenca in v cilju, da se
zagotovijo in ohranijo dokazi, ter da se razmerja čim prej razčistijo
oziroma da prevoznik čim prej ugotovi, s kakšnimi odškodninskimi
zahtevki mora računati.
III. Prevoz prtljage
(21. člen do 27. člen)
Značilnost ZPPŽ je, da pogodbe o prevozu prtljage, ki jo potnik da
na prevoz z vlakom, s katerim potuje, ne ureja s posebnimi pravili,
temveč določa smiselno uporabo določb zakona o prevozu stvari.
Ker je praksa pokazala, da smiselna uporaba določb o prevozu
stvari zadošča, je tudi v predlogu tega zakona sprejeta takšna
rešitev (23. člen). V predlogu zakona je v tem poglavju določena
le obveznost prevoznika, da sprejme na prevoz potnikove stvari,
ki so namenjene za njegovo osebno rabo in obveznost prevoznika,
da za prevzeto prtljago izda prtljažnico (24. člen). Posebne pravice
črpanja, ki jih kot variantno rešitev omejitve višine odškodnine
ponuja predlog zakona v 22. in 23. členu, so vrednostna enota,
dogovorjena v okviru Mednarodnega monetarnega sklada in
uporabljana za določitev vrednosti v mednarodnih pogodbah in
tudi v državnih zakonodajah (v Sloveniji npr.: v pomorskem
zakoniku). Vrednost enote posebne pravice črpanja je določena
s srednjo vrednostjo košarice konvertibilnih valut in se giblje med
189,00 in 225,00 SIT (2,1 in 2,5 DEM). Predlagatelj predlaga, da
se v sprejetem zakonskem besedilu uporabi variantna rešitev,
ker je s stališča vključevanja države v mednarodne odnose in
zaradi relativno fiksne vrednosti košarice valut, na podlagi katerih
se njena vrednost izračunava, primernejša.

Glede potrditve prevzema na voznem listu, je pomembno pravilo
v 28. členu, po katerem je potrditev prevzema stravi na voznem
listu dokaz o sklenjeni prevozni pogodbi in njeni vsebini.
Razen splošne določbe o kontrahirni dolžnosti v 5. členu predloga
zakona je v 29. členu določena še obveznost prevoznika, da
prevzame stvari za direkten prevoz, ne glede na to koliko
prevoznikov sodeluje pri prevozu. Ta določba je potrebna za
primer, če bi prevoz po železnici v bodoče ne opravljal le en sam
prevoznik. Pošiljatelj namreč ne more sklepati pogodbe z drugim
prevoznikom, če je blago že predal na prevoz enemu prevozniku.
V 30. členu so določene izjeme od kontrahime dolžnosti v primeru,
da je prevoz določenih stvari prepovedan ali če se prevoz lahko
opravi le pod določenimi pogoji. Z določbo tega člena je smiselno
povezana določba 31. člena, po kateri odgovarja za škodo, ki
nastane osebam, prevoznim sredstvom in drugim stvarem,
pošiljatelj, če preda na prevoz stvari, katerih lastnosti prevozniku
niso bile znane niti mu niso morale biti znane.
Posebej pomembne so v tem podpoglavju določbe o voznem
listu.

IV. Prevoz stvari
(28. člen - 69. člen)

Vozni list je prevozna listina, ki ima v zakonu določen pravni
pomen. (28.4 člen). Zakon zato določa tudi minimalno vsebino
voznega lista (33. člen). Obliko in dodatno vsebino določa tarifa
(32. člen).

Pretežni del predloga zakona ureja pogodbo o prevozu stvari. S
pogodbo o prevozu stvari se prevoznik zavezuje, da bo stvar
prepeljal do namembne postaje in jo izročil prejemniku, pošiljatelj
pa, da bo izplačal za to v pogodbi določeno prevoznino. Stranki
prevozne pogodbe sta sicer prevoznik in pošiljatelj, vendar ima
tudi prejemnik v pogodbi o prevozu stvari poseben položaj.
Prevozno pogodbo torej skleneta prevoznik in pošiljatelj, vendar
le izjemoma ostaneta pogodbeni stranki do izpolnitve pogodbe.
Prejemnik, ki mora biti označen v voznem listu, vstopi v pogodbo,
ko prispe stvar v namembni kraj. Določene pravice pa ima lahko
že prej, preden stvar pride v namembni kraj. Druge pravice pridobi
z vstopom v pogodbo.

Pošiljatelj mora za vsako pošiljko izročiti železnici posebej izpolnjen
vozni list na prevoznikovem obrazcu (1. odst. 32. člena ZPPŽ). V
praksi to pomeni, da se za vsako pošiljko in za vsak vagon izroči
poseben vozni list.
Na izvodu voznega lista, ki ga izroči pošiljatelju (dvojnik voznega
lista), mora prevoznik potrditi prevzem na dan prevzema stvari
za prevoz (28.5. člen).
Dvojnik voznega lista nima veljave voznega lista, ki spremlja
pošiljko. Pošiljko spremlja original voznega lista, ki ostane med
prevozom v rokah železnice. V praksi pa je nastala potreba, da
ima tudi pošiljatelj listino o sklenjeni prevozni pogodbi.

Pogodba o prevozu stvari po železnici je zahteven posel; vsebuje
dva bistvena elementa, premestitev stvari iz enega kraja v drug
kraj ter čuvanje stvari v času od prevzema na prevoz do izročitve
stvari upravičeni osebi praviloma v namembnem kraju. Prav zaradi
obveznosti prevoznika, da čuva stvari v času prevoza, je prevozni
posel zahtevnejši tako s pravnega kot gospodarskega vidika. Da
bi prevoznik lahko opravil prevoz in stvari tudi nepoškodovane
prepeljal v namembni kraj, je potrebno mnogo dejanj, ki jih mora
opraviti prevoznik ali pošiljatelj ali obe stranki skupno. Obe sta pri
tem dolžni ravnati s potrebno skrbnostjo. Za obveznosti, ki jih
morata opraviti, stranki odškodninsko odgovarjata.

poročevalec, št. 30

Dvojnik ima pomembno vlogo v prevozni pogodbi
potrjen dvojnik potrjuje prevzem stvari za prevoz;
dokazuje, da je bila prevozna pogodba sklenjena;
če pošiljatelj predloži železnici dvojnik voznega lista, lahko s
stvarmi razpolaga tudi med prevozom;
- kot legitimacijski papir omogoča pošiljatelju uveljavljati zahtevke
iz prevozne pogodbe;
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- dokazuje, da je pošiljatelj plačal prevozne stroške, če odhodna
postaja na njem to plačilo posebej potrdi.

Pošiljatelj je dolžan označiti stvari v skladu z navedbami v voznem
listu in sam odgovarja za posledice napačne označitve. Prevoznik
ni dolžan preverjati pravilnosti označitve, ima pa to pravico.

Pošiljatelj je odgovoren za pravilnost podatkov in izjav, ki jih sam
vpiše v vozni list, kakor tudi za pravilnost podatkov in izjav, ki jih
na njegovo zahtevo vpiše prevoznik. (34. člen)

Predlog zakona izhaja iz predpostavke, da prevoznik ni dolžan
preverjati stanja stvari in označitve stvari in tudi ni dolžan zahtevati
ustreznih vpisov v vozni list. Če pa se želi kasneje sklicevati na
to, da so stvari že ob predaji kazale znake poškodb, da niso bile
pakirane ali pravilno označene, mora to sam dokazati, če v
voznem listu to ni navedeno. Zamisel ureditve v 37. členu je torej
predvsem ponuditi prevozniku možnost, da zavaruje svoj položaj
v primeru, da so stvari že ob predaji za prevoz v stanju, zaradi
katerega lahko kasneje pride do odškodninskih zahtevkov. Če
prevoznik ne izkoristi pravic, ki izhajajo iz zakona in ne zahteva
vpisa v vozni list, mora kasneje sam dokazati, da so stvari imele
določene pomanjkljivosti.

S sklenitvijo prevozne pogodbe se pošiljatelj zaveže, da bo plačal
prevoznino in s prevozom povezane stroške, ki niso zajeti v
prevoznini. Prevoznina kot tudi prevozni stroški, se v železniškem
prevozu določajo s tarifami. Prevozne stroške (prevoznino,
vozninski dodatek, postranske pristojbine ipd.) in druge med
prevozom nastale stroške plača pošiljatelj po tarifi, ki velja na dan
sklenitve prevozne pogodbe, ali prejemnik, če odkupi vozni list in
pošiljatelj ni prevzel nase plačila stroškov. (35.1 člen)
Za stroške, ki jih pošiljatelj ni prevzel nase, se šteje, da bremenijo
prejemnika. Pošiljatelj pa mora vselej plačati te stroške, če
prejemnik ne odkupi voznega lista ali če ne vstopi v pogodbo in
ne uveljavlja svojih pravic. Obveznost prejemnika, da plača
prevozne stroške, torej ne izhaja neposredno iz pogodbe med
pošiljateljem in prevoznikom, ker ga ta pogodba ne veže.
Prevozna pogodba ga zavezuje le, če k njej pristopi. Če pa hoče
v pogodbo vstopiti, mora plačati prevozne stroške.

Ker traja odgovornost prevoznika za izgubo in poškodovanje od
prevzema stvari na prevoz do izročitve, so pomembne določbe o
tem, kdaj prevzame prevoznik stvari na prevoz. Prevzem stvari
na prevoz je odvisen od tega, ali stvari naklada prevoznik ali
pošiljatelj. Če stvari naklada pošiljatelj, jih prevoznik prevzame po
nakladanju, sicer pa pred nakladanjem.

S pogodbo med prevoznikom in pošiljateljem je lahko določena
pravica pošiljatelja, da veže izročitev pošiljke prejemniku na pogoj,
da prejemnik plača določen denarni znesek (povzetje), ki ga
navede v voznem listu (35.3. člen).

Za vprašanje, katera stranka je dolžna nakladati stvari, veljajo
določbe tarife ali poseben sporazum med pošiljateljem in
prevoznikom. Specifičnost železniškega prometa namreč ne
omogoča, da bi bila dolžnost nakladanja vnaprej določena kot
dolžnost ene stranke.

Poseben vpis v vozni listje lahko tudi navedba zavarovanja redne
izročitve, ki omogoča pošiljatelju za primer poškodovanja ali izgube
stvari odškodnino do zneska zavarovanja, ki je vpisan v vozni
list (36. člen).

Po sedaj veljavni tarifi naklada vagonske pošiljke pošiljatelj,
kosovne pa prevoznik. Če stvari naklada pošiljatelj, prevoznik
prevzame stvari na prevoz po nakladanju. Pošiljatelj mora pri
nakladanju upoštevati tarifo, druge predpise in navodila prevoznika. Za škodo, ki nastane na stvareh zaradi nepravilnega
nakladanja, je odgovoren pošiljatelj, če prevoznik dokaže, da je
bilo nakladanje nepravilno (38.4. člen). Določba torej ne izhaja iz
predpostavke, da je pošiljatelj kršil tarifo, druge predpise in
morebitna navodila, temveč da iz dokazanega dejstva, da je bilo
nakladanje nepravilno.

Pred prevzemom stvari za prevoz je treba opraviti vrsto opravil,
ki so povezane s pakiranjem in z zaznamovanjem stvari, z
nakladanjem in naložitvijo na vagone itd. Upoštevaje specifičnosti
železniškega prevoza je treba v zakonu določiti pomembnejše
pravice in obveznosti obeh strank v zvezi s temi opravili.
V 37. členu predloga zakona so določene obveznosti pošiljatelja
glede pakiranja in označitve stvari ter pravice in dolžnosti
prevoznika, če ugotovi da stvari niso pakirane ali kažejo znake
poškodb. Pošiljatelj je dolžan stvari zapakirati tako, da se med
prevozom ne poškodujejo in se prepreči poškodovanje drugih
stvari, oseb in prevoznih sredstev. Če stvari niso zadovoljivo
zapakirane, je v predlogu zakona predvidena izjema od kontrahirne dolžnosti prevoznika. Prevoznik lahko odkloni prevzem stvari
za prevoz, lahko pa tudi zahteva, da se v vozni list vpiše stanje
stvari. Le če bi nezadostno pakirane stvari ogrožale varnost
prometa, je prevoznik dolžan odkloniti prevoz. Pošiljatelj, ki je dal
na prevoz stvari, ki niso zadosti pakirane, je odgovoren za
posledice, ki nastanejo zaradi tega. Prevozniku mora povrniti
škodo, kar pa velja za smiselno le za primer, da prevoznik ni bil
dolžan odkloniti prevoza.

Posebna pravila vsebuje predlog zakona o pravici prevoznika,
da preveri, ali se pošiljka ujema s podatki v voznem listu. Vozni list
je dokaz o sklenjeni pogodbi in o njeni vsebini. Podatki in navedbe
v voznem listu, ki jih je vpisal pošiljatelj, dokazujejo stanje pošiljke,
dokler prevoznik ne dokaže nasprotno. Prevoznik praviloma ni
dolžan preverjati, ali se pošiljka ujema s podatki v voznem listu.
Ima pa to pravico. Če te pravice ne izkoristi, so podatki v voznem
listu dokaz proti njemu. To pravilo je sprejemljivo, kadar gre za
stanje stvari in embalaže. Ker je zunanje stanje stvari in pakiranje
pošiljke lažje ugotovljivo, je v prejšnjem členu določena domneva,
da stvari niso kazale znakov poškodb in da so bile zadostno
pakirane, če prevoznik v vozni list ne vpiše svojih pripomb.
To pravilo pa ne bi bilo pravično pri podatkih, katerih točnost
prevoznik težko preverja. To so podatki o vsebini pošiljke ter
masi in številu kosov.

V predlogu zakona sicer ni izrecno določeno, da ima prevoznik
dolžnost preverjati pakiranje, implicitno pa taka dolžnost iz
omenjenih določb izhaja, ker prevoznik ne sme prevzeti na prevoz
stvari, ki zaradi slabega pakiranja ogrožajo varnost prevoza.
Takšna ureditev izhaja tudi iz 658.4. člena ZOR.

Zato praviloma niso dokaz proti prevozniku podatki v voznem
listu, ki se nanašajo na maso in število kosov, če je stvari nakladal
pošiljatelj, prevoznik pa mase in števila kosov ni ugotavljal in ni
potrdil v voznem listu. Prav tako niso dokaz proti prevozniku
podatki o vsebini pošiljke, če je prevoznik ni preverjal.

Če so za prevoz predane stvari, ki ne zahtevajo pakiranja, te
stvari pa jasno kažejo znake poškodb, lahko prevoznik odkloni
prevoz, če pošiljatelj ne vpiše stanja stvari v vozni list. Prevoznik
torej ni dolžan preverjati stanja stvari, ima pa to pravico. Prevoz
lahko odkloni le, če pošiljatelj ne vpiše stanja stvari v vozni list.
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Takšna drugačna ureditev dokazne moči voznega lista temelji na
okoliščinah, ki prevozniku praviloma ne omogočajo preverjanja
vsebine pošiljke in ugotavljanja mase in števila kosov in mu zato
zakon ne more naložiti take dolžnosti. Prevoznik ima le izjemoma
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dolžnost ugotoviti maso in število kosov in to v primeru, da priprave
za tehtanje, ki jih ima na razpolago za to zadostujejo ter narava in
prometne razmere to omogočajo in če to zahteva pošiljatelj.

ni mogoča. Predlog zakona določa primere, v katerih ima prevoznik
kot dober gospodar pravico stvari prodati, ter prevoznikove
pravice in obveznosti v zvezi s prodajo stvari (51. člen).

S pravili o ugotavljanju mase so povezana pravila o preobremenitvi
vagona. V primeru, da je prevoznik ugotavljal maso in ugotovil
preobremenitev vagona, ima prevoznik pravice in pošiljatelj
obveznosti, ki jih določa 42. člen.

Temeljno načelo, da se mora pogodba spoštovati in da se brez
soglasja nasprotne stranke ne sme spremeniti, ima v prevoznem
pravu izjemo. Izjemo terja narava prevoznih pogodb, s katerimi
se običajno izpolnjujejo druge pogodbe. Prevozno pogodbo je
treba spremeniti, če se spremeni npr. prodajna pogodba in je
pošiljatelj sočasno prodajalec, prejemnik pa kupec. Zato predlog
zakona ureja možnost, da pogodbo spremeni pošiljatelj ali
prejemnik (52. člen; 53. člen).

Podobne pravice, kot v primeru prenaložitve, ima prevoznik v
primeru, ko se zaradi nepravilnih podatkov in izjav v voznem listu
prevaža pošiljka s stvarmi, ki so izključene od prevoza ali ki se
prevažajo s posebnimi pogoji, pa ti pogoji niso izpolnjeni (43. člen).

Pošiljatelj lahko spremeni pogodbo, dokler lahko razpolaga s
pošiljko, če pride do ovir med prevozom ali če pride do ovir pri
izročitvi stvari.

Prevoznik lahko razen prevozne storitve opravi za uporabnika
prevoza tudi storitve, ki sicer spadajo v komisijski ali špedicijski
posel (carinska in druga dejavnost). Predlog zakona določa
pravico prevoznika, obveznosti pošiljatelja ter pravilo o
odgovornosti prevoznika za ta posel. Odgovornost za pravilno
izvršitev tega posla je krivdna, torej blažja kot prevozniška
odgovornost. (44. člen)

Vpliv pošiljatelja na prevozno pogodbo traja tako dolgo, dokler
ima v rokah dvojnik voznega lista. Brez dvojnika pošiljatelj ne
more več spremeniti pogodbe.
Prejemnik ima ob pogojih in na način, kot je to določeno za
pošiljatelja pravico spremeniti prevozno pogodbo, če pošiljatelj v
voznem listu navede, da ima prejemnik pravico razpolagati s
pošiljko, ali če mu pošiljatelj izroči dvojnik voznega lista (53. člen).

Ena od glavnih obveznosti prevoznika je, da prepelje stvari v
namembni kraj in izroči prejemniku brez zamude. Za ugotovitev
pravočasnoti prevoza je pomembno vedeti, kakšen je izročilni
rok. Predlog zakona izročilnih rokov ne določa, temveč prepušča
določitev izročilnih rokov tarifi ter sporazumu med pogodbenima
strankama. (45.1 člen) Določa pa pravila o podaljšanju izročilnega
roka v primeru zadržanja pošiljke in ovir pri prevozu.

Prevoznik ne more biti brezpogojno dolžan izvršiti spremembo
pogodbe, zato predlog določa, da lahko prevoznik izvršitev
spremembe prevozne pogodbe odkloni, če npr.:
spremembe pogodbe ni mogoče več izvršiti bi izvršitev spremembe pogodbe povzročila motnje v prometu in v drugih naštetih
primerih (54. člen).

Ne bi bilo prav, da izročilni rok teče, če je pošiljka zadržana zaradi
vzrokov, ki so nastali brez odgovornosti železnice. Zato predlog
zakona predvideva podaljšanje izročilnega roka, če nastopijo
določene okoliščine (45. člen).

V vseh drugih primerih, ko bi prevoznik odklonil zahtevo za
spremembo pogodbe, je odgovoren za škodo, ki bi zaradi tega
nastala. Odškodnina pa v tem primeru ne bi smela presegati
zneska, ki bi ga moral prevoznik povrniti, če bi se stvar, izročena
za prevoz, izgubila (55. člen).

Do podaljšanja izročilnega roka lahko pride tudi zaradi ovir pri
prevozu (48. člen). Ovire pri prevozu so lahko takšne narave, da
celo onemogočijo nadaljnji prevoz. V tem primeru mora prevoznik
zahtevati navodila od pošiljatelja, če jih ta ni dal že vnaprej z
navodilom, vpisanim v vozni list. V primeru, da navodil ne dobi,
mora prevoznik ravnati s pošiljko v skladu s pravili zakona, ki
veljajo za ovire pri izročitvi (46. člen).

Iz prevozne pogodbe izvirata dve osnovni obvezi prevoznika.
Prevoznik je dolžan na podlagi prevozne pogodbe prepeljati stvari
iz odhodnega do namembnega kraja brez zamude ter v takem
stanju, kot jih je sprejel za prevoz. Izguba ali poškodba stvari ter
zamuda pri izročitvi pomenijo kršitev teh obvez in povzročijo
odgovornost prevoznika. Ta odgovornost se imenuje prevozniška
odgovornost.

Ko pošiljka prispe v namembni kraj, je potrebno prejemnika
obvestiti o prispetju, razen, če je v pogodbi določeno, da obvestilo
ni potrebno. Predlog zakona določa, kako je možno obvestiti
prejemnika in kdaj šteje obvestilo pri posameznem načinu
obveščanja za dano (47.1-3 člen). Če je prevoznik v izročilnem
roku obvestil prejemnika, je svojo obveznost, da pravočasno
prepelje stvari, izpolnil.

V normativnih ureditvah prevoznih pogodb je prevozniška
odgovornost posebej urejena. Posebej zato, ker prevoznik
odgovarja tudi za škodo, ki nastane zaradi kršitev drugih
obveznosti iz sklenjene pogodbe; odgovornost za te kršitve pa je
urejena drugače kot prevozniška odgovornost.

Prevozna pogodba je končana (izpolnjena) šele, ko prevoznik
izroči prejemniku stvar in vozni list in ko prejemnik potrdi njen
prevzem na voznem listu (48. 1 člen). Enak učinek kot izročitev
stvari prejemniku ima izročitev drugemu prevozniku, javnemu
skladišču, špediterju ali drugi osebi, določeni v zakonu (48.1 člen).

Znano je, da je bila prevozniška odgovornost že v začetku razvoja
obligacijskega prava vedno urejena specifično. Že v prvih
ureditvah pogodbe o prevozu po železnicah je prevladalo stališče,
da naj železnica za izgubo in poškodovanje stvari ter za zamudo
odgovarja po principu objektivne odgovornosti, torej strožje kot
drugi dolžniki iz pogodbenih razmerij. Ta princip odgovornosti je
bil prevzet v mednarodno ureditev prevozne pogodbe in do danes
v osnovi ni bil spremenjen. Tudi v nacionalnih pravnih sistemih je
odgovornost železnice praviloma objektivna.

Eni od navedenih oseb lahko prevoznik izroči stvari, če je tako
odredil prejemnik (48.3 člen) ali pa v primeru, da nastopijo ovire
pri izročitvi zato, ker prejemnik ne prevzame stvari in ne odkupi
voznega lista ali ker prejemnika ni mogoče najti (49.1 člen). Ker je
stranka prevozne pogodbe ostal pošiljatelj, mora prevoznik
pošiljatelja obvestiti o oviri pri izročitvi in zahtevati njegovo navodilo.
Če navodila ne dobi, ima prevoznik pravico dati stvari na stroške
in riziko pošiljatelja v začasno hrambo, ali izročiti špediterju ali
javnemu skladišču (49.3 - 5 člen). Tako lahko ravna prevoznik
tudi v primeru, če prejemnik prekorači odvozni rok (50. člen).
Začasna hramba stvari oziroma izročitev stvari špediterju ali
javnemu skladišču pa za nekatere stvari ni primerna, in tudi vedno
poročevalec, št. 30

Zaradi strogega principa odgovornosti je v posebej določenih
primerih določeno za železnico lažje dokazno breme, zlasti pa je
omejen obseg in višina odškodnine za izgubo in poškodovanje
stvari in za zamudo.
Po predlogu zakona je prevoznik, ki je prevzel stvar za prevoz z
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voznim listom, odgovoren za škodo, ki nastane v času od
prevzema stvari na prevoz pa do izročitve zaradi izgube ali
poškodbe stvari, ter za škodo, nastalo zaradi prekoračenja
izročilnega roka, razen če dokaže:
da je škoda nastala zaradi dejanj ali opustitev uporabnika prevoza,
zaradi lastnosti stvari ali
- zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti.

pravno breme, ne velja dosledno. V določenih primerih se
prevoznik ne more sklicevati na omejitev obsega in višine
odškodnine:
kadar je škoda povzročenai z namernim dejanjem prevoznika ali
z dejanjem, ki je groba malomarnost; (63. člen)
če uprabnik prevoza dogovori s prevoznikom klavzulo o
zavarovanju redne izročitve (36. člen).
Denarna odškodnina lahko zajema vrednost stvari kot tudi stroške
v zvezi s prevozom izgubljene pošiljke. Poleg odškodnine za
stvar mora prevoznik povrniti tudi prevoznino, carinske davščine
in druge stroške v zvezi s prevozom izgubljene stvari. Omenjene
stroške mora povrniti v višini, kot so nastali. V tem delu ni
predvidene nobene omejitve (61. člen).

V predlogu zakona je ohranjena objektivna odgovornost
prevoznika, ki pomeni, da prevoznik odgovarja, ne glede na svojo
krivdo, če obstoji vzročna zveza med nastalo škodo in njegovo
dejavnostjo. Odgovornosti ga oprostijo le zunanji vzroki, ki so v
57. členu strnjeni v tri oprostilne razloge. Oprostilni razlogi iz 57.
člena veljajo za splošne oprostilne razloge. Splošni oprostilni razlogi
veljajo tako v primeru izgube in poškodovanja stvari kot tudi v
primeru zamude pri izročitvi.

Kadar mora prevoznik plačati upravičencu odškodnino za popolno
ali delno izgubo se vrednost stvari računa po tržni ceni, če je
cena za stvar določena, pa po določeni ceni. Cena se določi po
kraju in času prevzema stvari za prevoz (61. člen). Posebne
pravice črpanja, ki jih kot variantno rešitev omejitve višine
odškodnine ponuja predlog zakona v 61. členu, so vrednostna
enota, dogovorjena v okviru Mednarodnega monetarnega sklada
in uporabljana za določitev vrednosti v mednarodnih pogodbah in
tudi v državnih zakonodajah (v Sloveniji npr.: v pomorskem
zakoniku). Vrednost enote posebne pravice črpanja je določena
s srednjo vrednostjo košarice konvertibilnih valut in se giblje med
189,00 in 225,00 SIT (2,1 in 2,5 DEM) Predlagatelj predlaga, da
se v sprejetem zakonskem besedilu uporabi variantna rešitev,
ker je s stališča vključevanja države v mednarodne odnose in >
zaradi relativno fiksne vrednosti košarice valut, na podlagi katerih
se njena vrednost izračunava, primernejša.

V 58. členu so določeni še posebni oprostitveni razlogi, ki pa
pridejo v poštev le v primeru izgube in poškodovanja stvari.
Zato, ker je praksa pokazala, da iz določenih okoliščin izvira
posebna nevarnost nastanka škode, so v ureditvah prevoznih
pogodb predvideni posebni, v teoriji imenovani privilegirani razlogi,
ki prevoznika oproščajo odgovornosti. Posebni razlogi, ki so po
vsebini v glavnem konkretizacija ali specifične različice splošnih
razlogov, ne bi imeli za oprostitev odgovornosti prevoznika
tolikšnega pomena, če ne bi bila zanje določena pravna
presumpcija v korist prevoznika. Brez te presumpcije bi moral
prevoznik dokazovati po splošnih načelih o dokazovanju, da je
škoda resnično nastala zaradi posebne nevarnosti, ki je zvezana
z določeno okoliščino. Ravno v tem pa je bistvena razlika med
posebnimi in splošnimi razlogi za oprostitev odgovornosti. Zaradi
predpostavke, ki velja za oprostitev odgovornosti iz posebnih
razlogov, je prevoznik dolžan poleg dejstva, da je obstajala
posebna nevarnost v zvezi z določeno okoliščino, dokazati le, da
je škoda utegnila nastati iz enega ali več navedenih posebnih
razlogov; to je dovolj, da se ustvari domneva, da je škoda nastala
zaradi tega (59. člen).

Glede ugotavljanja škode veljajo v železniškem prevozu posebna
pravila. Če prevoznik aH upravičenec ugotovi ali sumi, da se je za
prevoz prevzeta stvar deloma izgubila ali poškodovala, mora
prevoznik takoj napraviti zapisnik o dejanskem stanju in ugotoviti
to stanje, po potrebi pa tudi težo stvari ter vzrok in višino škode,
če je to mogoče, in navesti, kdaj in v kakšnih okoliščinah je škoda
nastala. Upravičencu da prevoznik izvod zapisnika o dejanskem
stanju. Izgubo ali poškodbo stvari mora prevoznik ugotoviti, če je
mogoče, ob navzočnosti upravičenca, po potrebi pa tudi enega
ali več izvedencev ali prič. Ugotovitve iz zapisnika se štejejo za
resnične, dokler se ne dokaže nasprotno. Stroške ugotavljanja
krije železnica, kadar opravi ugotavljanje na lastno pobudo. Če
se s poizvedbami, opravljenimi na zahtevo upravičenca, ne ugotovi
nikakršna škoda, ali se ugotovi samo škoda, ki jo je prevoznik že
priznal, mora upravičenec povrniti nastale stroške (66. člen).

Ko se ugotovi odgovornost prevoznika in nastala škoda, je treba
odgovoriti še na vprašanja, v kakšnem obsegu in v kakšni višini
je prevoznik dolžan škodo povrniti ter katera vrednost blaga se
pri ugotavljanju škode upošteva. V gospodarskopravnih razmerjih
velja načelo, da je treba povrniti dejansko škodo in izgubljeni
dobiček. To načelo najdemo v vseh pravnih sistemih. V ureditvi
transportnih pogodb pa pravilo, po katerem bi bil prevoznik dolžan
povrniti dejansko škodo in izgubljeni dobiček, ni enotno sprejeto.
Prevoznik praviloma ne odgovarja za izgubljeni dobiček. V
ureditvah vseh vej transporta se pojavlja še drugo načelo, ki ga
ne poznajo ureditve drugih gospodarskopravnih razmerij. To je
načelo, po katerem je višina odškodnine v predpisih vnaprej
omejena. Ta omejitev temelji na količini (kilogram, enota tovora)
blaga, ki se prevaža ali na plačani prevoznini (61. člen; 62. člen).

Praviloma se ugotavlja stanje pošiljke preden upravičenec
prevzame pošiljko, kajti pravica, zahtevati odškodnino za
poškodovanje stvari od prevoznika, ki izhaja iz prevozne pogodbe,
preneha, ko upravičenec prevzame pošiljko. Nastopi torej
prekluzija pravic upravičenca do železnice, zato ima upravičenec
poseben interes, da pravočasno ugotovi stanje pošiljke. Določilo
o nastopu prekluzije pa ima izjeme, s katerimi je položaj
upravičenca vseeno nekoliko olajšan (67. člen).

Omejitev odškodnine je rezultat okoliščine, da je prevoznik
gospodarstvenik in da ima kot vsak gospodarstvenik pravico
predpostavljati, da bo v primeru škode, za katero odgovarja,
višina odškodnine ostala v mejah, ki jo je mogel predvideti v
okviru normalnega poslovanja, to pa konkretno pomeni do meje
vrednosti blaga v normalnem trgovskem prometu. Na tej osnovi
opravi tudi kalkulacije. Razen tega je omejitev posledica tega, da
v primeru popolne odgovornosti prevoznika povsem naravno
rastejo tudi stroški transporta in s tem cena prevoza. Če želimo
znižati ceno prevoza moramo poleg drugih faktorjev zmanjšati
tudi višino, do katere prevoznik odgovarja.

Glede ugotovitve izgube stvari velja za upravičenca iz prevozne
pogodbe domneva o izgubi stvari. Upravičenec lahko brez
posebnega dokazovanja šteje stvar za izgubljeno, če ni bila
izročena prejemniku ali pripravljena za izročitev v 30 dneh po
izteku izročilnega roka. Upravičenec bi lahko seveda že pred
potekom roka 30 dni zahteval odpškodnino, vendar bi v tem
primeru moral dokazati, da je stvar res izgubljena. Ker se prevoz
odvija brez navzočnosti upravičenca, bi ta le težko ali pa bi sploh
ne mogel dokazati dejstva, da se je za prevoz oddana stvar (ali
pa samo del stvari) izgubila, železnica pa bi po drugi strani lahko
v nedogled zatrjevala, da gre samo za (daljšo) zamudo. Izhod iz
take situacije omogoča prav citirana zakonita domneva. Domneva

Omejitev obsega in višine odškodnine, ki utegne pomeniti za
uporabnika prevoza kljub plačilu manjše prevoznine neenako9. julij 1997
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je absolutna, kar pomeni, da železnica ne more dokazovati, da
stvar ni izgubljena (65. člen).

pogodbe. Za zastaranje v transportnem pravu so značilni precej
krajši roki, kot jih določa ZOR. Taka ureditev ustreza posebnostim,
v katerih se odvijajo prevozne pogodbe. Kratki zastaralni roki
silijo stranke, da hitro ukrepajo. Na ta način se zagotavlja večja
varnost pravnega prometa.

Odškodninski zahtevek zaradi zamude je treba postaviti v 15
dneh od izročitve, sicer prevoznik več ne odgovarja (68. člen).
Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno
reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku na način, ki je določen v
tanfi, ali pa s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 30 dneh
od dneva vročitve reklamacije ne plača zahtevane odškodnine.

Zastaranje neha teči, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija,
znova pa začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni
odgovorna reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene
listine. Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja.
Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne
preteče trideset dni od prejema odgovora na reklamacijo.

Predpisi o zastaranju se nanašajo tako na terjatve železnice kot
tudi na terjatve do železnice, sevtida morajo izvirati iz prevozne

poročevalec, št. 30
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Predlog

ZAKONA

OSEB

ZA

0

ODGOVORNOSTI

KAZNIVA

PRAVNIH

DEJANJA

(ZOPOKD)

- EPA 202 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 19. junija 1997
določila besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB
ZA KAZNIVA DEJANJA,

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

tudi delikte. Odgovornost pravnih oseb za delikte poznamo tudi v
sedanji veljavni zakonodaji, saj pravne osebe odgovarjajo za
gospodarske prestopke in za prekrške. Z novim zakonom o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja torej ne bo uveden
povsem nov sistem, temveč bo sedanji sistem kaznovalnega
prava le racionalno razdeljen na kazniva dejanja in prekrške, za
katere lahko odgovarjajo pravne osebe.

UVOD
I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije obstaja določba o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, s katero je med
drugim določeno, da to odgovornost uredi poseben zakon. S tem
zakonom bo torej urejeno vprašanje odgovornosti pravnih oseb
za kazniva dejanja, določena bodo kazniva dejanja, za katera
lahko odgovarjajo pravne osebe, kazni in varnostni ukrepi, ki se
lahko izrečejo pravnim osebam ter posebne določbe o postopku
zoper pravne osebe v okviru kazenskega postopka.

Po uvedbi novega kaznovalnega sistema v naši državi imamo
prednost, saj nismo obremenjeni z obstoječo zakonodajo, kar so
na mnogih mednarodnih posvetovanjih eksperti Sveta Evrope
posebej poudarili in nas opozorili, da naj takšno situacijo izkoristimo
in uvedemo sodoben sistem kaznovalnega prava. Z novim
zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja torej
lahko uresničimo težnje, ki se v Evropi pojavljajo že dalj časa,
njihov cilj pa je zaostriti odgovornost pravnih oseb. V tem pogledu
je bila glede zakonodaje prva Francija, ki je v noveli kazenskega
zakonika z dne 22.7.1992 uvedla odgovornost pravnih oseb za
kazniva dejanja. Franciji so v Evropi sledile Nizozemska, Švica,
Finska, Švedska in Portugalska. Odgovornost pravnih oseb za
kazniva dejanja je v nekoliko drugačni obliki, kot tkim. "corporate
liability" poznana tudi v večini držav anglosaksonskega pravnega
sistema. Slovenijo napotujejo na uvedbo tovrstne odgovornosti

Vprašanje odgovornosti pravnih oseb za delikte je v pravu že
staro vprašanje. V pravni zgodovini se kot eno prvih pojavlja
Savignyjeva teorija fikcije o pravni osebi (Savigny: System dcs
heutigen Romischen Rechts, Berlin 1840), ki je bila sprva
prevladujoča. Nadomestila jo je Gierkejeva organska teorija o
pravni osebi (Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin
1881). Po tej teoriji so pravne osebe dejansko bitja, ki obstoje v
družbenem življenju in se tu konkretno uveljavljajo tudi tako, da
sklepajo pravne posle, glede na to sposobnost pa lahko storijo
9. julij 1997
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(ki je v naš sistem z določbo 33. člena Kazenskega zakonika
tako ali tako že umeščena) tudi nekateri pomembni mednarodni
pravni akti. Mednarodna skupnost namreč ocenjuje, da je
odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja nujni korelat
učinkovite borbe proti mednarodnemu gospodarskemu in
organiziranemu kriminalu. Odbor ministra Sveta Evrope je tako
že davnega leta 1988 na svojem 420. srečanju sprejel priporočilo
št. R (88) 18 z naslovom "Liability of Enterprises having legal
personalty for offences committed in the exercise of their activities". V priporočilu so državam predlagane enake ali zelo podobne
rešitve, kot so oblikovane v tem predlogu zakona. Splošnemu
priporočilu so sledili številni dokumenti Sveta Evrope, ki so
vsebovali zahtevo po odgovornosti pravnih oseb za določerfe
vrste kaznivih dejanj. Takšna je npr. Konvencija Sveta Evrope,
namenjena kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1996, ki že v
preambuli državam podpisnicam nalaga, da vzpostavijo
odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, storjena v njihovem
imenu, na njihov račun ali v njihovo korist na škodo okolja. Drug
pomemben dokument v tem oziru je priporočilo Odbora ministrov
Sveta Evropa št. (96) 8 iz septembra leta 1996 z naslovom "Crime
policy in Europe in a time of change". V delu, ko govori o
gospodarskem kriminalu, priporočilo zelo jasno svetuje državam,
naj vzpostavijo odgovornost pravnih oseb za gospodarska
kazniva dejanja. Priporoča se, naj se tovrstna odgovornost oblikuje
tudi na področju organiziranega kriminala.

15. kongresa Organizacije Združenih narodov o kazenskem
pravu, ki je bil septembra 1994 v Riu de Janeiru. Celotno tretje
poglavje ene izmed resolucij, sprejetih na tem kongresu, je
namenjeno v tem primeru celo kazenski odgovornosti pravnih
oseb (in ne samo odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja).
Napotilne norme tega dokumenta nalagajo državam članicam
OZN, da v primerih, koje privatna ali javna pravna oseba udeležena
pri storitvi kaznivega dejanja, ki ogroža ali povzroči škodo okolju
ali ljudem, vzpostavijo kazensko odgovornost pravne osebe.
Odgovornost naj, enako kot v tem predlogu, izhaja iz storitvenega
ali opustitvenega ravnanja vodstvenih ali nadzornih organov
pravne osebe.
II. Predlagane bistvene rešitve
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
je sestavljen iz treh delov, splošnega dela, posebnega dela in
postopka.
Glede odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje je v predlogu
zakona sprejeta koncepcija, ki se bistveno odmika od dosedanje
ureditve odgovornosti za gospodarske prestopke in prekrške,
saj odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje ni več
objektivna, temveč je posebej opredeljena tudi na samo delovanje
vodstvenih ali nadzornih organov pravne osebe in torej predstavlja
nov pogled na odgovornost pravne osebe za storjene kršitve, ki
predstavljajo kazniva dejanja.

Evropski pravosodni ministri so se decembra leta 1996 sestali v
Sofiji na temo "Korupcija in organizirani kriminal v tranzicijskih
državah". Eden izmed uradnih zaključkov srečanja je bil, da morajo
biti za kazniva dejanja (v konkretnem primeru pranja denarja)
odgovorne tudi določene pravne osebe - v tem primeru finančne,
bančne institucije. V smer vzpostavitve odgovornosti pravnih oseb
za kazniva dejanja jasno kažejo tudi priporočila organizacije "Financial Task Force (FATF)" iz leta 1989, spremenjena v letu 1996
(npr. priporočilo št. 6: kjer je mogoče, naj bodo tudi korporacije in
ne samo njihovi zaposleni, subjekt kazenske odgovornosti). Program akcije proti korupciji, ki ga je Odbor ministrov Sveta Evrope
sprejel v lanskem letu (1996), posveča precej prostora
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Še posebej potrebo
po tovrstni odgovornosti poudarja pri tkim. korupcijskih kaznivih
dejanjih, npr. podkupovanju v imenu ali na račun pravne osebe.
Prilagoditev zakonodaje evropskih držav kriterijem tega programa
šteje Svet Evrope za eno izmed svojih prioritet.

Glede vrst kazni je sprejet nekoliko ožji sistem kazni, kot je
predviden v francoskem kazenskem zakoniku, kar je posledica
prilagoditve našemu pravnemu sistemu. Kot je iz predloga zakona
razvidno, so denarne kazni za pravne osebe približno za tretjino
višje, kot so sedanje kazni za pravne osebe za gospodarske
prestopke. Sistem kazni je zaokrožen tako, da se v obliki
premoženjske kazni lahko izreče pravni osebi tudi odvzem
premoženja, kot najhujša kazen pa je predvideno prenehanje
pravne osebe. Sistem sankcij je dopolnjen z ustreznimi varnostnimi
ukrepi, prilagojenimi pravnim osebam.
Postopek zoper pravno osebo po predlaganih rešitvah ne bo
posebej zahteven, saj se bo povsem prilagodil kazenskemu
postopku zoper storilca kaznivega dejanja. Sodišča že sedaj vodijo
postopke zoper pravne osebe zaradi gospodarskih prestopkov
po zakonu o gospodarskih prestopkih, tako da bo postopek,
predviden v tem zakonu, celo bolj racionalen. Ob tem je treba
dodati, da sodišča v kazenskem postopku že sedaj npr. vodijo
tudi pravdni postopek v obliki tkim. adhezijskega postopka.

Zelo podoben odnos ima do obravnavanega vprašanja tudi
Evropska Unija, ki je v kar nekaj svojih dokumentih poudarila
potrebo po odgovornosti pravnih oseb za vsa (ali nekatera)
kazniva dejanja. V programu Skupne akcije, sprejetem 24.
februarja 1997 je Svet Evropske Unije v zvezi z borbo proti
nezakoniti trgovini z belim blagom in seksualnim izkoriščanjem
otrok in mladoletnikov zelo jasno povedal, da mora biti v primerih,
ko so bila ta kazniva dejanja storjena v imenu, na račun ali korist
(on behalf of the legal person) pravne osebe, zanje odgovorna
tudi ta. Še bolj je odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
razčlenjena v Dodatnem protokolu k Konvenciji o zaščiti finančnih
interesov Evropske Unije z dne 26.7.1995. Gre za pravni instrument, namenjen učinkoviti zaščiti finančnih interesov navedene
skupnosti z instituti kazenskega prava. Precejšen del (celotno
drugo poglavje) Protokola obravnava odgovornost pravnih oseb
za gospodarska kazniva dejanja na škodo interesov Evropske
Unije. Vsebina 2., 3. in 4. člena je praktično identična določbam
tega zakonskega predloga o temeljih odgovornosti pravne osebe
za kaznivo dejanje.

Postopek zoper pravno osebo bo omogočal tudi to, da ne bo
potrebno voditi postopka v primeru, ko to ne bi bilo smotrno ali bi
šlo za pravne osebe, za katere takšnega postopka ne bi bilo
primerno voditi. To bo omogočalo načelo smotrnosti, ki je v rokah
državnega tožilca, na drugi strani pa bo tudi sodišče lahko ustavilo
postopek zaradi nepomembnosti posameznega primera.
III. Finančne in druge posledice
Nov kaznovalni sistem, ki bo uveden s postopkom zoper pravne
osebe zaradi kaznivih dejanj, ne bo povzročil novih finančnih
obremenitev za proračun Republike Slovenije. Postopek zoper
pravno osebo bo enostavno priključen kazenskemu postopku
zoper fizično osebo - storilca kaznivega dejanja ter se bo torej v
enotnem postopku obravnavala kazenska odgovornost storilcev
kaznivih dejanj in pravnih oseb.

Tudi Organizacija Združenih narodov je zavzela pozitivno stališče
do vzpostavitve odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Naj na tem mestu navedemo le en dokument - Uradne zaključke
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4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev.

BESEDILO ČLENOV

Meje odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje
5. člen

I.TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna za
kaznivo dejanje tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje ni
kazensko odgovoren.

(1) Ob pogojih, ki jih v skladu s 33. členom Kazenskega zakonika
Republike Slovenije določa ta zakon, je za kaznivo dejanje poleg
storilca odgovorna tudi pravna oseba.

(2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske odgovornosti fizičnih oziroma odgovornih oseb za storjeno kaznivo dejanje.

(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje je lahko odgovorna
pravna oseba in kakšna kazen oziroma druga kazenska sankcija
se ji lahko izreče.

(3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna oseba
lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke 4. člena tega zakona. V
tem primeru se sme pravno osebo kaznovati mileje.

Omejitve pri odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja
2. člen

(4) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi lahko
vodil ali nadziral storilca, odgovarja pravna oseba za storjeno
kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde.

(1) Republika Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti kot
pravne osebe ne odgovarjajo za kaznivo dejanje.

Odgovornost pri spremembi statusa pravne osebe
6. člen

(2) Za pravne osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku,
lahko zakon določi, da so za določeno kaznivo dejanje odgovorne
vse ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb.

(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko odgovorna za kaznivo
dejanje ne glede na to ali je bilo storjeno pred uvedbo stečajnega
postopka ali med njim, vendar se ji ne izreče kazen, temveč le
odvzem premoženjske koristi ali varnostni ukrep odvzema
predmetov.

Krajevna veljavnost zakona
3. člen
(1) Po tem zakonu so domače in tuje pravne osebe odgovorne za
kazniva dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim kazenskim
postopkom prenehala obstajati, se jo lahko spozna za odgovorno,
kazen in druge sankcije pa se izrečejo pravni osebi, ki je njen
pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali nadzorni organi pred
prenehanjem obsojene pravne osebe vedeli za storjeno kaznivo
dejanje.

(2) Domača in tuja pravna oseba sta po tem zakonu odgovorni
tudi za kaznivo dejanje, storjeno v tujini, če ima pravna oseba na
ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali pa na njem opravlja
svojo dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno proti Republiki
Sloveniji, njenemu državljanu ali domači pravni osebi.

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik obsojene pravne osebe,
njeni vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za storjeno
kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženjske koristi ali
varnostni ukrep odvzema predmetov.

(3) Domača pravna oseba je po tem zakonu odgovorna tudi za
kaznivo dejanje, storjeno v tujini proti tuji državi, tujemu državljanu
ali tuji pravni osebi, pri čemer odgovornost pravne osebe ni odvisna
od pogojev, določenih v 122. in drugem odstavku 123. člena
Kazenskega zakonika in posebnih pogojev za pregon storilca iz
124. člena Kazenskega zakonika, razen pogojev iz tretjega in
petega odstavka tega člena.

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomočno
končanem kazenskem postopku, se izrečena sankcija izvrši v
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena.
Skrajna sila
7. člen

II. SPLOŠNI DEL

(1) Pravna oseba ni odgovorna, če je storilec izvršil kaznivo
dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno nevarnost škode,
ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali
državnih organov, pri tem pa je škoda, ki je grozila, večja od
škode, povzročene s kaznivim dejanjem.

1. Pogoji, pod katerimi je pravna oseba odgovorna za
kaznivo dejanje
Temelji odgovornosti pravne osebe
4. člen

(2) V primerih, ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti, se tudi pravna
oseba sme kaznovati mileje oziroma se ji sme kazen odpustiti.

Za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v
korist pravne osebe, je ta odgovorna:

Poskus
8. člen

1. če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega
sklepa, naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih
organov;
2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali
mu omogočili, da je storil kaznivo dejanje;

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
dokončal, je za poskus pod pogoji iz 4. člena tega zakona
odgovorna tudi pravna oseba, če je v zakonu določeno, da je
poskus kazniv.

3. če razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo
ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanjem;

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokončano
kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje.
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(3) Če vodstveni ali nadzorni organ storilcu prostovoljno prepreči
dokončanje začetega kaznivega dejanja, se sme pravni osebi
kazen odpustiti.

(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen.

Kolektivno kaznivo dejanje
9. člen

(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečene kazni
odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odvzetega
premoženja.

Če je pri pravni osebi podan isti temelj odgovornosti glede več
istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj večih storilcev,
taka pravna oseba odgovarja, kakor da bi bilo storjeno eno
kaznivo dejanje.

Prenehanje pravne osebe
15. člen
(1) Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dejavnost
pravne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena za izvršitev
kaznivih dejanj.

Sostorilstvo pravnih oseb
10. člen

(2) Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče še kazen
odvzema premoženja.

(1) Dvoje ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju v
sostorilstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev odgovornosti
iz 4. člena tega zakona.

(3) Z izrečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče predlaga
začetek likvidacijskega postopka.

(2) Pri sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna oseba
kaznuje tako, kakor da bi bila edina poleg storilca odgovorna za
kaznivo dejanje.

(4) Iz premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena kazen
prenehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki.

Splošni razlogi za milejše kaznovanje ali opustitev
kazni
11. člen

Odmera kazni
16. člen
(1) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg splošnih
pravil za odmero kazni iz 41. člena Kazenskega zakonika
Republike Slovenije tudi gospodarsko moč pravne osebe.

(1) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja
prostovoljno naznani storilca, se sme pravna oseba kaznovati
mileje.

(2) Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni
predpisana tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri
odmeri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice
premoženja pravne osebe.

(2) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja
prostovoljno in takoj odredi vrnitev protipravno pridobljene
premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive posledice
ali sporoči podatke o temeljih odgovornosti za druge pravne osebe,
se sme pravni osebi kazen odpustiti.

Pogojna obsodba
17. člen

2. Kazni in druge sankcije za pravne osebe

(1) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namesto
denarne kazni pogojno obsodbo.

Vrste kazni
12. člen

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravni osebi denarno
kazen do 50,000.000 (petdeset milijonov) tolarjev in hkrati izreče,
da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga določi sodišče
in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna
doba) ne bo storila novega kaznivega dejanja.

Za kazniva dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednje
kazni:
1) denarna kazen;
2) odvzem premoženja;
3) prenehanje pravne osebe.

Varnostni ukrepi
18. člen
Za kazniva dejanja pravnih oseb se smeta poleg varnostnega
ukrepa odvzema predmetov po 69. členu Kazenskega zakonika
Republike Slovenije izrekati kot varnostna ukrepa:
1) objava sodbe;
2) prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

Denarna kazen
13. člen
(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od
500.000 (petsto tisoč) tolarjev
in ne sme biti večja od 150,000.000 (stopetdeset milijonov) tolarjev.

Objava sodbe
19. člen

(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne osebe
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna oseba
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko največja mera
izrečene denarne kazni 200 (dvesto) kratni znesek takšne škode
ali koristi.

(1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko bi
bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi objava
sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali kakšna korist
gospodarstva.

Odvzem premoženja
14. člen

(2) Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in potrebo,
da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi v tisku, radiu ali
televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega obveščanja hkrati
In ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali v izvlečku; sodišče

(1) Pravni osebi se lahko odvzame polovico ali več premoženja
ali celotno premoženje.
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Kazenskega zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba sodbo objaviti.
Prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni
osebi
20. člen

III. POSEBNI DEL
Kazniva dejanja pravnih oseb
24. člen

(1) Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti
je v tem, da je pravni osebi prepovedano proizvajati določene
proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da ji je prepovedano
Ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga in storitev ali z
drugimi gospodarskimi posli.

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega
dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije in za druga kazniva
dejanja, če zakon tako določa.
Kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika Republike
Slovenije
25. člen

(2) Varnostni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo njeno
nadaljnje ukvarjanje z določeno gospodarsko dejavnostjo nevarno
za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za gospodarsko ali finančno
poslovanje drugih pravnih oseb ali za gospodarstvo ali če je bila
pravna oseba v zadnjih dveh letih že kaznovana za enako ali
podobno kaznivo dejanje.

Pravne osebe odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz
posebnega dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije:
1) iz šestnajstega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153., 154.
ter 158. do 160. členu;
2) iz dvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191. do
196. člena;
3) iz dvaindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. do 209.
členu;
4) iz triindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 215. do 229.
členu;
5) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 231. do 244.
in po 247. do 255. členu;
6) iz šestindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 268. in 269.
členu;
7) iz osemindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 692. in 293.
členu;
8) iz devetindvajsetega poglavja za kaznivo dejanje po 310. členu;
9) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 318., 319., 321.
členu;
10) iz enaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 327. in
328. členu;
11) iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 333. do
347. členu.

(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev
do petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe.
Pravne posledice obsodbe
21. člen
(1) Za pravno osebo lahko nastanejo pravne posledice obsodbe
tudi, če ji je bila izrečena denarna kazen.
(2) Za pravno osebo lahko nastanejo naslednje pravne posledice
obsodbe:
1. prepoved delovanja na podlagi dovoljenj, pooblastil ali koncesij,
pridobljenih s strani državnih organov;
2. prepoved pridobitve dovoljenj, pooblastil ali koncesij, ki jih dajejo
državni organi.
Zastaranje
22. člen

Kazni za kazniva dejanja
26. člen

(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se šteje
glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu kaznivega
dejanja.

(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe
kaznujejo:
1) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
do treh let zapora, z denarno kaznijo do 75,000.000 (petinsedemdeset milijonov) tolarjev ali do zneska 100 (sto) kratne
povzročene škode ali pridobljene premoženjske koristi s kaznivim
dejanjem;
2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
zapora nad tri leta z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 (dva
milijona petsto tistoč) tolarjev ali do največ zneska 200 (dvesto)
kratne povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi s kaznivim dejanjem.

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti
sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče:
1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni;
2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni
prenehanja pravne osebe.
(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara:
1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s katero
je bil izrečen ukrep objave sodbe;

(2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne kazni lahko
izreče kazen odvzema premoženja.

2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepovedi
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.
Uporaba splošnega dela kazenskega zakonika
23. člen

(3) Za kazniva dejanja iz prvega odstavka tega člena se namesto
denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne osebe, če
so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega zakona.

Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela
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(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdolženo pravno
osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Pooblastilo
mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču.

IV. POSTOPEK
Enotnost postopka
27. člen

(5) Če pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom pravna oseba preneha obstajati, sodišče določi zastopnika obdolžene
pravne osebe.

(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo
praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom zoper
storilca.

Izločitev zastopnika
32. člen

(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba.

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor je v isti
stvari povabljen za pričo.
(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma
izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče uvesti oziroma
izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa je bil zoper njega
že izveden.

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti tisti, zoper
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejanja, razen
če je edini član obdolžene pravne osebe.

Smotrnost uvedbe postopka
28. člen

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sodišče
pozove obdolženo pravno osebo oziroma podružnico obdolžene
tuje pravne osebe, da pristojni organ obdolžene domače ali tuje
pravne osebe določi drugega zastopnika in v določenem roku o
tem pisno obvesti sodišče.

Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo zahteval
uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera kažejo, da
to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne osebe pri storitvi
kaznivega dejanja nepomembna, ali ker pravna oseba nima
premoženja ali je to tako majhno, da ne bi zadoščalo niti za pokritje
stroškov postopka, ali ker je bil zoper njo začet stečajni postopek
ali ker je storilec kaznivega dejanja edini lastnik pravne osebe,
zoper katero bi bilo potrebno uvesti postopek.

(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča,
koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.
Vročanje pisanj zastopniku
33. člen

Krajevna pristojnost
29. člen

Pisanja, namenjena zastopniku, se vračajo obdolženi pravni osebi
oziroma podružnici obdolžene tuje pravne osebe.

V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu o
kazenskem postopku odvisna od prebivališča obdolženca,
postopek pa teče samo zoper obdolženo pravno osebo, je pristojno
sodišče, na območju katerega ima obdolžena pravna oseba svoj
sedež oziroma kjer ima obdolžena tuja pravna oseba podružnico.

Privedba zastopnika
34. člen
Če pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne osebe ne
pride in izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti privedbo.

Zastopnik obdolžene pravne osebe
30. člen

Stroški zastopnika
35. člen

(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravno osebo
zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je po zakonu
o kazenskem postopku upravičen obdolženec.

Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo med stroške
kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplačajo iz sredstev
organa, ki vodi kazenski postopek, samo za zastopnika,
postavljenega na podlagi petega odstavka 31. člena in četrtega
odstavka 32. člena, če obdolžena pravna oseba nima sredstev,
iz katerih bi jih bilo mogoče izterjati.

(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.
(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svojega
zastopnika.

Zagovornik
36. člen

(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika
obdolžene pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.

(1) Obdolžena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi
zagovornika.

Določitev zastopnika
31. člen

(2) Za obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku o obvezni obrambi.

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu,
po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o
ustanovitvi ali drugem aktu pravne osebe upravičen zastopati.

(3) Obdolžena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika
kot obdolženec.

(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki vodi njeno
podružnico.

Vsebina obtožbe
37. člen

(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuje
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te izmed sebe
določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča ne storijo ali v
danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča, ga izmed njih
določi sodišče.

poročevalec, št. 30

Obtožba zoper obdolženo pravno osebo mora poleg sestavin,
predpisanih z zakonom o kazenskem postopku, vsebovati tudi
firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna oseba v skladu s
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upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi
začasno zavarovanje po določbah o izvršbi in zavarovanju
terjatev. V takem primeru veljata smiselno drugi in tretji odstavek
109. člena zakona o kazenskem postopku.

predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež, opis
kaznivega dejanja in temelj odgovornosti obdolžene pravne osebe.
Zaslišanje in končna beseda
38. člen

(2) če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo v okviru obdolžene
pravne osebe ponovljeno dejanje, za katerega obstaja utemeljen
sum, da je zanj odgovorna pravna oseba ali se s storitvijo
podobnega dejanja grozi, lahko sodišče po enakem postopku
poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka obdolženi pravni osebi
začasno prepove opravljati eno ali več določenih gospodarskih
dejavnosti.

(1) Na glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec, šele
potem zastopnik obdolžene pravne osebe.
(2) Po končanem dokaznem postopku ter besedi tožilca in
oškodovanca dobi besedo najprej zagovornik obdolžene pravne
osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za njim
zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec.

(3) če je zoper pravno osebo uveden kazenski postopek, lahko
sodišče na predlog državnega tožilca ali po uradni dolžnosti s
sklepom prepove statusne spremembe, ki bi povzročile izbris
obdolžene pravne osebe iz sodnega registra. Prepoved se vpiše
v sodni register.

Pisna izdelava sodbe
39. člen
Poleg tega, kar je predpisano s 364. členom Zakona o kazenskem
postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi naslednje:

Uporaba zakona o kazenskem postopku
42. člen

1) v uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen
sedež ter ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil navzoč na
glavni obravnavi;

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se v kazenskem postopku
zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe Zakona o
kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo zoper pravno
osebo.

2) v izreku sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen
sedež ter odločbo, s katero se obdolžena pravna oseba spozna
za odgovorno dejanja, ki ga je obdolžena, s katero se oprosti
obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba zavrne.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
43. člen

Delna razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje
40. člen

(1) Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, je pravna oseba odgovorna
tudi za kazniva dejanja iz prvega odstavka 392. člena Kazenskega
zakonika Republike Slovenije.

Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo tudi samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da ta
del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.

(2) Za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka se pravne osebe
kaznujejo s kaznimi, predpisanimi v 26. členu tega zakona.

Ukrep zavarovanja
41. člen

44. člen

(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali
odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
odgovornosti storilca le stranske in odvisne narave (akcesornost),
K1. členu
zato tudi praviloma zanjo velja enaka ureditev. Predvsem mora
Razmišljanja o odgovornosti pravnih oseb so doslej redno izzvala
tudi za pravno osebo biti zagotovljeno, da se pri njeni odgovornosti
pripombe, da to ni v skladu z načelom, da pravna oseba ne more
za kaznivo dejanje v celoti spoštuje vodilno načelo kazenskega
biti storilec kaznivega dejanja (societas delinquere non potest).
prava - načelo zakonitosti. V zvezi z opredeljeno odgovornostjo
Predloženi zakon predlaga uveljavitev odgovornosti pravnih oseb
pravne osebe za kazniva dejanja je načelo zakonitosti potrebno
za kazniva dejanja na način, s katerim se omenjeno načelo
posebej poudariti v tem pomenu, da pravna oseba odgovarja
pravzaprav ne odpravlja. Ni dvoma, da pravna oseba ne stori
poleg storilca samo za tisto kaznivo dejanje, za katero to zakon
dejanj fizičnih oseb, katera so v kazenskem zakonu določena
posebej določa in sočasno tudi predpisuje posebno kazen za
kot kazniva dejanja, vendar pa to ne pomeni, da pravna oseba ni
pravno osebo. Akcesorna odgovornost pravne osebe se
zmožna ničesar prispevati k takim dejanjem in biti zato tudi
potemtakem ne nanaša na splošno na vsa kazniva dejanja,
odgovorna. Izhodišče tega zakona je, da pravna oseba odgovarja
marveč velja samo za tista, za katera je to v zakonu izrecno
za kaznivo dejanje poleg storilca in to na temelju svojega prispevka
določeno. Zakonodajalec bo ob sprejemanju takih določb moral
k njegovim storitvam ali opustitvam.
oceniti, ali pri določenem kriminalnem ravnanju storilca pomenijo
prispevki pravne osebe posebno nevarnost, proti kateri je treba
Odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje je v razmerju do
še dodatno reagirati z akcesornim kaznovanjem pravne osebe.
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Pravni osebi seveda tudi ni mogoče izreči enakih kazenskih sankcij
kot storilcu. Izrečejo se lahko samo kazni, ki prizadenejo njeno
premoženje, vključno z njeno likvidacijo (premoženjske kazni),
poleg tega pa tudi še nekateri varnostni ukrepi. Predlog zakona
določno našteva kazni, ki se lahko predpišejo za pravno osebo,
glede varnostnih ukrepov, ki se morejo izreči, pa jih deloma sam
določa, deloma pa se sklicuje na kazenski zakonik, poleg tega pa
še dopušča, da drug zakon še naknadno določi kakšno kazensko
sankcijo te vrste. Odvzem premoženjske koristi pravni osebi je
že predviden s kazenskim zakonikom in ga zatorej ni potrebno
ponovno urejati.

Po ureditvi, predlagani v tretjem odstavku je pravna oseba za
kaznivo dejanje lahko odgovorna tudi v primeru, ko niso izpolnjeni
vsi pogoji za uporabo kazenskega zakonika Republike Slovenije
zoper fizično osebo - dejanskega storilca. Če se storilca ne zaloti
na ozemlju Republike Slovenije ali se ji ga ne izroči, se postopek
zoper pravno osebo lahko izvede po tretjem odstavku 27. člena
tega zakona, enako tudi, če se storilec ne preganja iz razlogov
po drugem odstavku 124. člena Kazenskega zakonika. Izjema
se nanaša le na situacije, kot dejanje po zakonu države, v kateri
je bilo storjeno, ni kaznivo (tretji odstavek 124. člena Kazenskega
zakonika) in če minister za pravosodje ne dovoli pregona storilca
(peti odstavek citiranega člena).

K 2. členu
K 4. členu

V zakonu je potrebno posebej urediti njegovo posebno veljavnost
glede na to, da vse pravne osebe spričo široke uporabe tega
pojma ne morejo biti v enakem obsegu subjekti akcesorne
odgovornosti za kazniva dejanja. Po vzoru francoskega Code
penal so kot subjekti te odgovornosti izločeni država in lokalne
samoupravne skupnosti. Država je lahko odgovorna za kazniva
dejanja le po mednarodnem pravu, te odgovornosti pa predloženi
zakon ne ureja. Če bi notranji zakon določal kaznivost tudi za
pravne osebe iz okrilja nosilcev oblasti, bi to zagotovo negativno
vplivalo na ustavno opredeljeno delitev oblasti in nasploh na
mehanizem pravne države.

Pravna oseba ni odgovorna le za storilčevo dejanje, marveč ima
njena odgovornost tudi svoje lastne temelje. Ti temelji so: vplivanje
na storilca, da izvrši kaznivo dejanje ali omogočanje storilcu
izvršitev kaznivega dejanja ali razpolaganje s premoženjsko
koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem ali uporabljanje
predmetov, nastalih s kaznivim dejanjem. Na kratko povedano,
pravna oseba je odgovorna zaradi svojega prispevka k nastanku
prepovedane posledice ali k vzdrževanju protipravnega stanja,
izraženega s prepovedano posledico.
S tem, da ima pravna oseba svoj temelj odgovornosti, so tudi
izpolnjeni pogoji, da je njena odgovornost za kaznivo dejanje v
razmerju do storilčeve odgovornosti praviloma le limitirano
akcesoma. To pomeni, da za kaznivost pravne osebe praviloma
ni potrebno, da bi bil storilec tudi kazensko odgovoren, zadošča
že, da je storilec s svojim dejanjem v objektivnem pogledu izpolnil
znake kaznivega dejanja.

Predlog zakona tudi upošteva možnost, da se odgovornost
pravnih oseb za posamezna kazniva dejanja omeji le na določeno
vrsto pravnih oseb. S tem v zvezi pa je seveda treba upoštevati,
da taka omejitev ali podobna diferenciacija, po kateri bi bile nekatere
pravne osebe zaradi svojih lastnosti strožje ali blažje kaznovane
kot druge, sme biti utemeljena le na zakonu, se pravi, da ne more
biti svojevoljna.

Zaradi čimvečje jasnosti pri razumevanju in uporabi zakona je
potrebno opredeliti organe, ki s svojim ravnanjem (storitvijo ali
opustitvijo) lahko povzročijo, da je za storjeno kaznivo dejanje
odgovorna pravna oseba. To so vodstveni ali nadzorni organi
pravne osebe; lahko so različnih vrst in oblik, v vseh primerih je
njihova skupna značilnost, da vodijo, odločajo in nadzirajo, v
prispodobi predstavljajo "glavo" pravne osebe. Samo organi pravne
osebe s temi lastnostmi lahko s svojim ravnanjem povzročijo, da
je za kaznivo dejanje poleg storilca odgovorna tudi pravna oseba.

K 3. členu
Kar zadeva krajevno veljavnost zakona, ni nobenega dvoma, da
se more uporabiti za vsa kazniva dejanja, ki so storjena na ozemlju
Republike Slovenije. Sporno pa je, ali se morejo zanj v enakem
obsegu kot za kazenski zakon uporabiti še različna načela o
krajevni veljavnosti zakona za kazniva dejanja, storjena v tujini.
Bistvena razlika nasproti kazenskemu zakonu je v tem, da v tujini
zakonov o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
večinoma ne priznajo, zato bi lahko veljavnost za kazniva dejanja,
storjena v tujini, delovala kot neupravičeno nadomeščanje tuje
represivne oblasti, omajan pa bi bil tudi obstoj načela nullum crimen, nulla poena sine lege. Zaradi takih možnih negativnih učinkov
predlog zakona razteza svojo veljavnost za kazniva dejanja,
storjena v tujini samo toliko, kolikor je potrebno preprečiti, da se
pravna oseba ne izogne odgovornosti preprosto s preselitvijo
storitve kaznivega dejanja na ozemlje druge države. Zato samo
predlog zakona onemogoča neupravičeno in nesmotrno širjenje
svoje veljavnosti na tuja ozemlja na ta način, da se omejuje le na
tista v tujini storjena kazniva dejanja, pri katerih pride v poštev
kumulativna uporaba aktivnega in pasivnega personalitetnega
načela, se pravi, da se omejuje na primere, ko sta aktivni in
pasivni subjekt kaznivega dejanja sočasno podrejena domačemu
pravnemu redu. Pričakovati se sme, da bo tako predlagana
veljavnost zakona tudi uporabljena le izjemoma in subsidiamo.
Namreč tudi pri kaznivih dejanjih, storjenih v tujini, bo glede na to,
da bo sam prispevek pravne osebe praviloma izviral iz njenega
delovanja v državi in da je po ubikvitetni opredelitvi kazenskega
zakonika kaznivo dejanje izvršeno ne samo v kraju, kjer je storilec
delal ali bi moral delati, marveč tudi v kraju, kjer je nastala ali naj bi
po njegovem naklepu nastala ali bi lahko nastala prepovedana
posledica, večinoma zadoščala že veljavnost zakona po
teritorialnem načelu.

poročevalec, št. 30

K 5. členu
Ker ima pravna oseba svoj temelj odgovornosti, je izpolnjen pogoj,
da je njena odgovornost za kaznivo dejanje v razmerju do
storilčeve odgovornosti praviloma le omejeno akcesoma. To
pomeni, da za odgovornost pravne osebe ni potrebno, da bi bil
storilec tudi kazensko odgovoren; zadošča že, da je storilec s
svojim dejanjem v objektivnem pogledu izpolnil znake kaznivega
dejanja.
V drugem odstavku je poudarjena kumulativna odgovornost; za
storjeno kaznivo dejanje so lahko odgovorne skupaj ena ali več
fizičnih oseb (storilcev) oziroma ena ali več odgovornih oseb, kot
tudi pravna oseba, v okviru katere je bilo dejanje storjeno.
Tretji odstavek določa pogoje, pod katerimi je pravna oseba lahko
odgovorna za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti.
V četrtem odstavku tega člena je predlagana ureditev izrednega
primera, ko je kazenska odgovornost pravne osebe popolnoma,
ne pa samo limitirano akcesoma. Gre za položaje, ko pravni
osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi ga bil upravičen
nadzirati, zaradi česar krivda storilca za storjeno kaznivo dejanje
sočasno tudi predstavlja prispevek h kaznivemu dejanju. Popolna
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K 8. členu

akcesornost bo tukaj delovala tako, da pri izključeni kazenski
odgovornosti storilca tudi pravna oseba ne more biti odgovorna.

Načeloma se pravna oseba kaznuje za poskus pri kaznivih
dejanjih, pri katerih se za poskus kaznuje tudi storilec. V tem
členu so dodatno predvideni posebni pogoji za odgovornost pravne
osebe za poskušeno kaznivo dejanje. Glede na to, da pri poskusu
še ne nastane prepovedana posledica, lahko odgovornost pravne
osebe temelji le na njeni predhodni izpolnitvi pogojev iz 4. člena
tega zakona. Enako kot storilec se pravna oseba kaznuje za
poskus tako, kot za dokončano kaznivo dejanje, lahko pa se
kaznuje tudi mileje.

K 6. členu
Določbe tega člena urejajo tematiko statusnih sprememb pravne
osebe in s tem povezano odgovornostjo za kaznivo dejanje,
izrekanje in izvrševanje kazni in varnostnih ukrepov. Prvi odstavek
opredeljuje odgovornost pravne osebe, ki je v stečaju in določa,
da se ji ne izreče kazen, ampak le odvzem premoženjske koristi
ali varnostni ukrep odvzema predmetov. Drugi in tretji odstavek
opredeljujeta situacijo, ko je pravna oseba prenehala obstajati
pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom in določata,
da se jo lahko spozna za odgovorno; odločilno pri izrekanju kazni
in drugih sankcij pravnemu nasledniku pa je dejstvo, ali so
vodstveni oziroma nadzorni organi pravnega naslednika vedeli
za storjeno kaznivo dejanje ali ne. Četrti odstavek obravnava
položaj, ko je pravna oseba v času, ko ji je bila izrečena sankcija
še obstajala in prenehala obstajati šele po pravnomočno
končanem kazenskem postopku. V tem primeru se za izvršitev
izrečene sankcije uporabi analogija z določbami drugega in tretjega
odstavka tega člena.

Pri pravni osebi ima poskus vedno obliko tkim. dokončanega
poskusa, zato je pri njem prostovoljni odstop od kaznivega dejanja
mogoč le na ta način, da pravna oseba prostovoljno prepreči
storilcu dokončanje kaznivega dejanja.
K 9. členu
Z vidika pravne osebe tvori več istovrstnih in časovno povezanih
kaznivih dejanj celoto ne samo takrat, ko jih stori en sam storilec,
ampak tudi takrat, ko jih stori več storilcev. Dodatni pogoj, da se
taka kazniva dejanja štejejo za celoto, pa je v tem, da je pri vseh
podan isti temelj odgovornosti pravne osebe. Če za take primere
konstrukcija kolektivnega kaznivega dejanja ne bi bila predvidena,
bi to pripeljalo do večkratnega kaznovanja pravne osebe po enem
in istem temelju odgovornosti.

K 7. členu
Z določbo tega člena se predlaga posebna oblika skrajne sile,
zaradi katere je izključena odgovornost pravne osebe za kaznivo
dejanje, čeprav storilec zanj ostaja kazniv. Gledano z vidika pravne
osebe se pomen skrajne sile skrči na to, da se z odklanjanjem
škode, ki njej grozi, stori kaznivo dejanje in povzroči škodo
drugemu. Na dlani je, da pri pravni osebi ne more biti skrajne sile,
če nevarnost izhaja iz delovanja države (npr. odvzem
premoženjske koristi, izterjava davka, zaračunavanje carine in
podobno) ali pa iz dovoljenih dejanj drugih oseb (npr. zahtevanje
odškodnine, izterjava dolga, zahtevanje izvršbe in podobno). Po
drugi plati pa za obstoj skrajne sile pri pravni osebi ni pomembno,
da je bila nevarnost istočasna ali da nevarnosti ni bilo mogoče
odvrniti drugače, ker gre za okoliščine, katerih obvladovanje je
odvisno od samega storilca. Skrajno silo pa je pri pravni osebi
treba nekoliko drugače kot v kazenskem zakoniku opredeliti tudi
v zvezi s pogojem, ki zadeva potrebno tehtanje grozeče in stvarno
nastale posledice. Glede na to, da je tukaj pomembna samo
primerjava škode na premoženju, ne pa primerjava drugih kršitev
različnih širših človekovih vrednot, bo utemeljen razlog za
izključitev odgovornosti pravne osebe predvidoma podan samo
takrat, ko povzročena škoda ne bo dosegla grozeče škode.
Sodišče bo moralo v posameznem primeru presoditi, za koliko
mora grozeča škoda preseči stvarno nastalo škodo, da se lahko
upravičeno izključi odgovornost pravne osebe zaradi skrajne
sile.
t

K10. členu

Storitev kaznivega dejanja z udeležbo več fizičnih oseb za pravno
osebo razen v primeru iz prejšnjega člena ne zahteva posebne
ureditve. V tem členu pa je posebej rešeno še vprašanje, kako
obravnavati udeležbo dveh ali več pravnih oseb pri prispevanju k
istemu kaznivemu dejanju. Najprej je umestno poudariti, da po tej
določbi med pravnimi osebami v zvezi z istim kaznivim dejanjem
lahko obstoji le tkim. udeležba v širšem pomenu (sostorilstvo), ne
pa tudi udeležba v ožjem pomenu (napeljevanje, pomoč). Namreč,
udeležba v ožjem pomenu je izključena zato, ker bi se s tem
uvajala akcesorna odgovornost k akcesorni odgovornosti, pri
čemer pa bi bila potrebna povezava med odgovornostjo storilca
in odgovornostjo končnega udeleženca pretrgana. Sama
udeležba v širšem pomenu pa bo tudi možna samo v takem
omejenem obsegu, da se bodo kot sostorilci štele samo pravne
osebe, pri katerih je izražen isti temelj odgovornosti. Samo pri teh
pravnih osebah je namreč mogoče domnevati, da gre za skupno
delovanje, ki je značilno za sostorilstvo. Prispevki pravnih oseb,
ki izhajajo iz različnih temeljev odgovornosti, pa so lahko med
seboj tudi divergentni, oziroma se celo lahko vzajemno izključujejo.
Tako bo treba pač tudi pri pravnih osebah kot sicer v kazenskem
pravu upoštevati, da pri istem kaznivem dejanju udeleženci glede
svoje odgovornosti niso nujno vedno med seboj povezani. S
predlagano določbo drugega odstavka pa je tudi zagotovljeno, da
bodo pravne osebe, kadar so sočasno odgovorne za isto kaznivo
dejanje, lahko kaznovane enako ne glede na to, ali je šlo za
sostorilstvo ali pa le za navidezno udeležbo.

V drugem odstavku tega člena je predlagano stališče, da v takem
primeru, ko se zaradi prekoračene skrajne sile storilec lahko
kaznuje mileje ali se mu kazen odpusti, velja enaka taka možnost
manjše kaznivosti tudi za pravno osebo. V predlogu zakona pa ni
po naključju opuščeno, da se enaka možnost predvidi tudi pri
storilčevem prekoračenju silobrana. Namreč, tudi če bi v takšnem
primeru morebiti obstajal kak prispevek pravne osebe k storitvi
kaznivega dejanja, se ta ne bi mogel povezovati s tistimi potezami
v storilčevem ravnanju, ki so odločilne za presojo, da je sicer res
bil v obrambi, vendar je pri tem prekoračil meje silobrana. Očitno
pa ni treba posebej pojasnjevati, da takrat, ko bo ob priznanem
storilčevem silobranu izključeno kaznivo dejanje, tudi pravna
oseba ne bo ostala odgovorna.

9. julij 1997

-,\t

K 11. členu
V tem členu sta posebej predlagani možnosti milejšega
kaznovanja ali odpustitve kazni za pravne osebe, ki na določen
način pokažejo, da storjeno kaznivo dejanje sicer ni združljivo s
smotri njihovega obstoja in trajno usmeritvijo delovanja. Za pravne
osebe, ki po storitvi kaznivega dejanja napravijo še korak v
nasprotno smeri, kot so šle pri svojem prispevku, je predvideno,
da se smejo kaznovati mileje.
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Tiste pravne osebe, ki po storitvi kaznivega dejanja še dodatno z
aktivnim ravnanjem odpravljajo nastale prepovedane posledice
tako, da prostovoljno in takoj vrnejo pridobljeno protipravno
premoženjsko korist ali plačajo povzročeno škodo ali pa sodelujejo
pri preprečevanju kaznivih dejanj drugim tako, da sporočijo
podatke o izraženih temeljih odgovornosti pri drugih pravnih
osebah, se jim tudi sme - iz enakovrednih razlogov kot pri odstopu
od poskusa - kazen odpustiti.

tapstva, davčne zatajitve in podobno). Takšno kazen lahko sodišče
izreče samo v primerih, ko je bila dejavnost pravne osebe v celoti
ali v pretežni meri izrabljena za izvršitev kaznivih dejanj. V drugem
odstavku tega člena je predvideno, da se pravni osebi lahko
kumulativno izreče kazen prenehanja pravne osebe in kazen
odvzema premoženja. Nelogično bi namreč bilo, da bi se pravna
oseba likvidirala, premoženje, ki bi ostalo, pa bi člani pravne osebe
potem dobili. Določba tretjega odstavka tega člena je v skladu z
določbo 176. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št 67/93). V četrtem odstavku 15. člena predloga
zakona je predvideno zavarovanje upnikov, ki se lahko poplačajo
iz premoženja pravne osebe.

K 12. členu
V predlogu zakona so predvidene tri vrste premoženjskih kazni,
in sicer denarna kazen, odvzem premoženja in prenehanje pravne
osebe. Za pravne osebe namreč pride v poštev le premoženjsko
kaznovanje, omenjene tri vrste kazni pa predstavljajo stopnjevanje
pri posegu v premoženje pravne osebe z izrečenimi kaznimi.
Razen denarne kazni, ki je v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije predvidena tudi za fizično osebo, sta kazni odvzema
premoženja in prenehanje pravne osebe predvideni le za pravno
osebo.

K 16. členu
V prvem odstavku tega člena je k olajševalnim in obteževalnim
okoliščinam iz drugega odstavka 41. člena KZ RS dodana še
ena: gospodarska moč pravne osebe (ocenjena po kriterijih
premoženja, dobička, plačevitosti, izgub itd.). Z drugim odstavkom
tega člena je sodišče omejeno pri odmeri višine denarne kazni,
da le-ta ne bi predstavljala že hujše kazni - odvzema premoženja.
Odvzem več kot polovice premoženja namreč predstavlja že
kazen po 15. členu tega zakona, zato z višino denarne kazni
preko polovice premoženja pravne osebe ne moremo nadomestiti
kazni odvzema premoženja, če jo sodišče lahko izreče.

K 13. členu
Za razliko od denarne kazni, predvidene za fizično osebo v
Kazenskem zakoniku Republike Slovenije v obliki tkim. dnevnih
zneskov, je za pravno osebo predlagana v absolutnem znesku,
ker tistega sistema, kot za fizično osebo, ni možno uveljaviti tudi
za pravno osebo. Minimum in maksimum denarne kazni,
predviden v prvem odstavku tega člena, je za približno eno tretjino
višji, kot je sedaj predviden pri denarnih kaznih za gospodarske
prestopke.

K 17. členu
Tudi za pravno osebo je možna pogojna obsodba, pri čemer so v
drugem odstavku tega člena dani le formalni pogoji in za izrek
takšne opozorilne sankcije, sicer pa bi veljale vse določbe o
pogojih obsodbe v splošnem delu Kazenskega zakonika Republike
Slovenije.

V drugem odstavku tega člena je predviden primer, ko se lahko
zgornja meja denarne kazni zviša. To pride v poštev, ko je s
kaznivim dejanjem pravne osebe povzročena drugemu
premoženjska škoda ali pa je pravna oseba s kaznivim dejanjem
pridobila protipravno premoženjsko korist. Pri takšnem
oškodovanju drugega ali lastnem okoriščanju se pravni osebi
lahko izreče tudi višja kazen, kot je predvidena v prejšnjem
odstavku, to pa se lahko doseže z mnogokratnikom povzročene
škode ali pridobljene premoženjske koristi. Mnogokratnik je
maksimiran na dvestokratni znesek škode ali koristi, kar bi prišlo
v poštev pri kvalificiranih oblikah kaznivih dejanj ob doseganju
velike koristi ali povzročitvi velike škode kot kvalifikatornem
elementu takih kaznivih dejanj. Kazenski zakonik Republike
Slovenije je z uvedbo dnevnih zneskov pri denarnih kaznih izločil
vpliv inflacije, v drugem odstavku tega člena pa je podana enaka
možnost glede denarnih kazni za pravne osebe.

K 18. členu
Za pravno osebo pridejo v poštev trije varnostni ukrepi in sicer
varnostni ukrep odvzema predmetov, ki je že predviden v 69.
členu predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije, objava
sodbe in prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.
Ostali varnostni ukrepi, predvideni v členih 63 do 68 predloga
Kazenskega zakonika Republike Slovenije, so takšni, da se lahko
izrečejo le fizični osebi.
K 19. členu
Varnostni ukrep objave sodbe je predviden kot fakultativen in ga
sodišče lahko izreče v'primeru, ko je javnost potrebno opozoriti,
da bi se s tem odvrnila varnost za življenje ali zdravje ljudi, da bi
se zavaroval promet ali kakšna korist gospodarstva. Način objave
v javnih medijih je predviden v drugem odstavku tega člena.

K 14. členu
Za hujša kazniva dejanja, torej za tista, za katera je zagrožena
kazen pet let zapora aH hujša kazen, je predvidena kazen odvzema
premoženja. Ta je možna v obliki odvzema celotnega premoženja
ali pa takšnega dela premoženja, ki predstavlja več kot polovico
premoženja pravne osebe. V tretjem odstavku je seveda
upoštevano, da s kaznijo odvzema premoženja ne bi bili prizadeti
upniki. V primeru stečajnega postopka, ki bi bil posledica izrečene
kazni odvzema premoženja, se namreč upniki lahko poplačajo
prav iz odvzetega premoženja.

K 20. členu
Sodišče ima poleg možnosti izreka treh vrst kazni po predlagani
določbi tudi možnost, da z varnostnim ukrepom pravni osebi
prepove določeno gospodarsko dejavnost. Po tretjem odstavku
tega člena je možnost izreči takšno prepoved za čas od šestih
mesecev do petih let. Tudi pri tem varnostnem ukrepu mora sodišče
upoštevati, da bi se po storitvi kaznivega dejanja lahko dogodilo,
da pravna oseba z nadaljevanjem gospodarske dejavnosti škodi
življenju ali zdravju ljudi, škodi gospodarskemu ali finančnemu
poslovanju drugih pravnih oseb ali pa gospodarstvu v celoti. Poleg

K 15. členu
Sodišču je s predvideno kaznijo pravne osebe dana možnost, da
odločijo o prenehanju pravne osebe, ko je bila le-ta tkim. "slamnata
firma" za izvrševanje kaznivih dejanj (npr. pranja denarja, tihoporočevalec, št. 30
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K 26. členu

teh vsebinskih razlogov lahko sodišče tudi upošteva, če je bila
pravna oseba v zadnjih dveh letih že kaznovana za enako ali
podobno kaznivo dejanje.

V 24. členu predvidena kazniva dejanja za pravne osebe so glede
zagroženih kazni razdeljena v dve skupini in sicer v tista, glede
katerih je za fizične osebe zagrožena kazen do treh let in hujša
kazniva dejanja (to so tista, za katera je za fizične osebe
zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen). Pri lažjih kaznivih
dejanjih (navedenih pod 1. točko tega člena) je predviden poseben
maksimum denarne kazni, za hujša kazniva dejanja (pod 2. točko
tega člena) pa je predviden poseben minimum denarne kazni in
splošen maksimum v zvezi s povzročeno škodo ali pridobljeno
protipravno premoženjsko koristjo.

K 21. členu
Tudi za pravne osebe so, podobno kot za fizične osebe v določbah
Kazenskega zakonika, predvidene pravne posledice obsodbe.
Glede na vrste kazni, ki se lahko izrečejo pravni osebi je
predlagano, da lahko nastanejo pravne posledice za pravno osebo
tudi, če ji je bila izrečena denarna kazen. Predlagata se dve vrsti
pravnih posledic: ena, ki ima za posledico prenehanje oziroma
izgubo določenih pravic in druga, ki se nanaša na prepoved
pridobitve določenih pravic. Glede začetka in trajanja pravnih
posledic je, upoštevaje določbo 23. člena, predvidena smiselna
uporaba splošnega dela Kazenskega zakonika.

V 3. točki tega člena je predlagana kot alternativna kazen kazen
odvzema premoženja in sicer samo glede hujših kaznivih dejanj,
za katere je, glede fizične osebe, zagrožena kazen pet let zapora
ali hujša kazen.
Za vsa kazniva dejanja, torej za tista iz 1. in 2. točke prvega
odstavka tega člena se lahko izreče namesto denarne kazni
kazen prenehanja pravne osebe. Ob kazni prenehanja pravne
osebe se lahko izreče še kazen odvzema premoženja, kot je to
določeno v tretjem odstavku 15. člena tega zakona.

K 22. členu
Za pravne osebe je bilo potrebno posebej urediti zastaranje
kazenskega pregona, izvršitve kazni in varnostnih ukrepov. Pri
kazenskem pregonu se zastaranje povezuje z zastaranjem
kazenskega pregona zoper storilca, saj ne bi bilo logično, da bi
glede na zagroženo denarno kazen za pravno osebo zanjo pregon
zastaral prej kot za storilca kaznivega dejanja.

K 27. členu
Osrednja oseba kazenskega postopka je fizična oseba kot storilec
kaznivega dejanja. Odgovornost pravne osebe je akcesorna. Zato
naj ne bi prišlo do situacije, ko bi bil brez predpisanih razlogov
kazenski postopek izveden samo proti pravni osebi, ne pa tudi
proti storilcu; če je le mogoče, naj bo postopek enoten. Za enoten
postopek je bistveno, da se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži skupna obtožba in izda skupna sodba.

Izvršitev denarne kazni naj bi za pravno osebo zastarala eno leto
kasneje, kot za fizično osebo, kar je logično, saj so za pravne
osebe zagrožene bistveno višje denarne kazni. Za kazni odvzema
premoženja in prenehanja pravne osebe je zastaranje izvršitve
potrebno posebej urediti, ker sta predvideni le za pravno osebo.
Pri zastaranju izvršitve varnostnega ukrepa objave sodbe je
predviden krajši, šestmesečni rok, zaradi narave tega ukrepa.
Varnostni ukrep prepovedi opravljanja določene gospodarske
dejavnosti pravni osebi je po svoji naravi takšen, da mora rok
zastaranja izvršitve tega ukrepa teči vzporedno z rokom, ki je bil
za ta ukrep izrečen.

Včasih pa enotnega postopka ne bo mogoče izpeljati, ker bodo
nastale ovire za uvedbo ali izvedbo postopka zoper storilca
(duševna bolezen, smrt...) ali pa se bo šele med postopkom
zoper storilca pokazalo, da je za kaznivo dejanje morda odgovorna
tudi pravna oseba. V takih primerih je prav, da je mogoča uvedba
in izvedba postopka tudi samo zoper pravno osebo.

K 23. členu
K 28. členu

Glede pravnih oseb je v tem členu predlagana subsidiarna uporaba
določb splošnega dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije.
Uporaba splošnega dela pomeni, da se uporabijo tiste določbe
splošnega dela Kazenskega zakonika, ki se lahko uporabijo tako
za fizično kot za pravno osebo.

S tem členom je predlagan temelj za določanje kaznivih dejanj za
pravne osebe in sicer tako glede kaznivih dejanj iz posebnega
dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije kot tudi za
morebitna druga kazniva dejanja, ki bi jih uvedli posamezni zakoni.
Hkrati je predlagano, da se le z zakonom lahko določi kaznivo
dejanje za pravno osebo.

Ne glede na to, da je v Zakonu o kazenskem postopku kot temeljno
načelo predpisano načelo legalitete kazenskega pregona, je za
pregon pravnih oseb predlagano načelo smotrnosti. Pri tem so
primeroma naštete situacije, v katerih bodo podani razlogi za
odločitev, da se kazenski pregon zoper pravno osebo ne začne.
Včasih se namreč že ob odločanju o kazenskem pregonu pokaže,
da končni cilj, to je izvršitev kazni, ne bo nikoli dosežen ali da je
udeležba pravne osebe pri kaznivem dejanju tako nepomembna,
da kaznovanje ne bi imelo pravega smisla ali da bi bil edini lastnik
pravne osebe, ki je obenem tudi storilec kaznivega dejanja, s
svojim kaznovanjem in kaznovanjem pravne osebe pravzaprav
dvakrat kaznovan za isto dejanje. Takih situacij je lahko v življenju
mnogo in ni mogoče vseh že vnaprej predvideti v zakonu. Tu
našteti primeri so zato samo napotitvenega značaja.

K 25. členu

K 29. členu

V tem členu so v enajstih točkah navedena posamezna kazniva
dejanja iz posameznih poglavij Kazenskega zakonika Republike
Slovenije, za katera lahko odgovarjajo pravne osebe. Kazniva
dejanja so izbrana tako, da so po svoji obliki lahko storjena v
korist, v imenu ali na račun pravne osebe.

Kadar bo tekel zoper obdolženo pravno osebo in obdolženca
enoten postopek, se bo krajevna pristojnost sodišča ravnala po
obdolžencu. Ne bi pa bilo smotrno, če bi bila tudi v primeru, ko bo
tekel postopek samo zoper obdolženo pravno osebo, krajevna
pristojnost odvisna od okoliščin, od katerih je odvisna takrat, ko

K 24. členu
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pravnomočno končanim kazenskim postopkom prenehala
obstajati, je lahko na podlagi določb 6. člena tega zakona odgovorna
za kaznivo dejanje. Sodišče ji mora zato določiti zastopnika, ki jo
bo zastopal do konca kazenskega postopka.

je v postopku obdolženec (torej njegovo stalno ali začasno
prebivališče). Osnovna okoliščina, od katere je odvisna krajevna
pristojnost sodišča v postopku samo zoper obdolženo pravno
osebo, tako ostaja kraj storitve kaznivega dejanja. Samo, če na
ta način ni mogoče določiti krajevne pristojnosti, postopek pa
teče le zoper obdolženo pravno osebo, je predlagano, da se
pristojnost določi po njenem sedežu oziroma kraju, kjer je
podružnica obdolžene tuje pravne osebe.

K 32. členu
Po naravi stvari je jasno, da nekdo, ki v kazenskem postopku
nastopa kot priča, ne more biti hkrati zastopnik obdolžene pravne
osebe.

K 30. členu
Obdolžena pravna oseba sama ne more nastopati v kazenskem
postopku. Zato je predlagano, da jo zastopa njen zastopnik, ki
ima vse procesne pravice, ki jih ima v kazenskem postopku
obdolženec. Položaj obdolženca in obdolžene pravne osebe v
kazenskem postopku je tako enak. Izraz zastopnik je pri tem
ustreznejši od izraza predstavnik, kot ga pozna zakon o
gospodarskih prestopkih in tudi skladnejši s pojmom zastopanja
v drugih zakonih (zlasti v zakonu o gospodarskih družbah in
zakonu o obligacijskih razmerjih), kjer zastopanje pomeni izjavljanje
in sprejemanje izjav volje, predstavljanje pa le nastopanje v imenu
pravne osebe, ne da bi se pri tem ustvarjale pravne posledice.

Zaradi morebitne kolizije interesov je predvideno, da obdolženec
ne more biti hkrati zastopnik obdolžene pravne osebe. Izjema
lahko velja v primeru, ko je obdolženec edini član obdolžene
pravne osebe (na primer edini lastnik družbe z omejeno
odgovornostjo). Tu namreč kolizije interesov ni.
Kadar se pred sodiščem pojavi kot zastopnik obdolžene pravne
osebe nekdo, ki to ne more biti, je treba predpisati postopek za
določitev zastopnika. Sodišče najprej pozove obdolženo pravno
osebo, naj ga določi in o tem v danem roku obvesti sodišče. V
nekaterih primerih obdolžena pravna oseba tega ne bo mogla
storiti, ker nima ustreznega oziroma za to pristojnega organa
(zlasti v manjših gospodarskih družbah, ki jih zastopa samo
poslovodja), v drugih pa pristojni organ tega ne bo (pravočasno)
storil. Za oba primera je predlagano, da zastopnika določi sodišče.
Razlogi so enaki, kot pri določitvi zastopnika izmed članov
kolektivnega zastopstva.

Po naravi stvari je primerno, da obdolženo pravno osebo zastopa
samo en zastopnik, saj sije na primer težko zamisliti, da bi sodišče
kot obdolženca zaslišalo več zastopnikov. Seveda pa to ne pomeni,
da pri različnih procesnih opravilih ne bi mogli nastopati različni
zastopniki (na primer, da se glavne obravnave udeleži pooblaščeni
zastopnik, pritožbo pa vloži zakoniti zastopnik).

K 33. členu

Zaradi morebitne kolizije interesov večih obdolženih pravnih oseb
je prav, da vsako od njih zastopa drug zastopnik.
Logično je, da mora sodišče pri vsakem procesnem opravilu
ugotoviti, kdo je oseba, ki se predstavlja kot zastopnik obdolžene
pravne osebe in njeno upravičenost (pooblastilo) za zastopanje.

Zaradi poenostavitve postopka in v izogib težavam, ki bi lahko
nastale zaradi osebnega vročanja pisanj zastopniku obdolžene
pravne osebe, je predlagano, da se mu pisanja vročajo tako, da
se vročajo kar obdolženi pravi osebi.

K 31. členu

K 34. členu

Zastopnik obdolžene pravne osebe je seveda vedno lahko
zakoniti ali statutarni zastopnik, za obdolženo tujo pravno osebo
pa vodja njene podružnice. Večkrat je mogoče, da pravno osebo
kolektivno zastopa več oseb (na primer uprava delniške družbe,
družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji
komanditne družbe in podobno). Ker kolektivno zastopanje v
kazenskem postopku ni mogoče, je predlagan postopek za
določitev individualnega zastopnika. Pri tem ga v končni fazi določi
sodišče izmed članov kolektivnega zastopstva in ni predviden
postopek z disciplinskim denarnim kaznovanjem, kot je sedaj
predpisan v zakonu o gospodarskih prestopkih. Razlog je
predvsem hitrost in ekonomičnost postopka.

Vseh prisilnih ukrepov, ki so po Zakonu o kazenskem postopku
predpisani za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za
zastopnika obdolžene pravne osebe ni mogoče uporabiti. Zato
mora biti posebej predpisano, kateri je tisti ukrep, ki je za
predstavnika obdolžene pravne osebe primeren.
K 35. členu
Logično je, da stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo
med stroške kazenskega postopka. Vendar pa se ti stroški
praviloma ne bi izplačali vnaprej iz sredstev organa, ki vodi
postopek. Izjema bi bili le stroški zastopnika, ki bi ga določilo
sodišče, ker obdolžena pravna oseba nima organa, da bi določila
drugega zastopnika, njen zakoniti oziroma statutarni zastopnik
pa je v istem kazenskem postopku udeležen kot obdolženec, ali
pa njen organ ni pravočasno določil in obvestil sodišča, kdo je
zastopnik obdolžene pravne osebe; pa še v takem primeru bi bila
potrebna najprej ugotovitev, da izterjava stroškov od obdolžene
pravne osebe ni možna, ker nima sredstev.

V primerjavi z zakonom o gospodarskih prestopkih je novost tudi
v tem, da zakoniti ali statutarni zastopnik (individualni ali kolektivni)
lahko za zastopanje pooblasti drugo osebo. Ni torej predvideno,
da bi lahko tako pooblastilo dal samo drug organ (po zakonu o
gospodarskih prestopkih je to delavski svet ali drug ustrezen
organ upravljanja) ker je upravljanje (posebej v gospodarskih
družbah) sedaj urejeno povsem drugače, kot je bilo urejeno v
pogojih družbene lastnine. Ni tudi videti pravega razloga, da bi
smel biti zastopnik obdolžene pravne osebe le kakšen njen
delavec; lahko je kdorkoli, pri čemer ima tako obdolžena pravna
oseba možnost, da si poišče osebo za katero meni, da jo bo
najbolje in najbolj kvalificirano zastopala. To osebo bi lahko
imenovali tudi pooblaščenec, vendar zaradi poenostavitve v
postopku to ni predlagano. Tudi pravna oseba, ki je pred
poročevalec, št. 30

K 36. členu
Predlagana določba prvega odstavka je zgolj opozorilna, ker je
tudi iz določb Zakona o kazenskem postopku smiselno izhaja, da
ima obdolžena pravna oseba lahko zagovornika.
Določbe Zakona o kazenskem postopku o obvezni obrambi so
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specifične za obdolžence kot fizične osebe in ni videti potrebe, da
bi se uporabljale tudi v postopku zoper pravne osebe. Zanje se
lahko predvideva, da bodo znale same, brez pomoči sodišča,
poskrbeti za dovolj kvalitetno obrambo. Zaradi možnosti kolizije
interesov med obdolžencem in obdolženo pravno osebo je
predlagano, da ne moreta imeti skupnega zagovornika (enako
kot za več obdolžencev po Zakonu o kazenskem postopku).

Določba tega člena je predlagana ravno zato, da načelo (sicer
omejene) enotnosti postopka zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca ne bi bilo razumeti kot da je v primeru razveljavitve
sodbe zoper obdolženca vedno treba razveljaviti tudi sodbo zoper
obdolženo pravno osebo.

K 37. členu

Predvidevati je mogoče, da bodo obdolžene pravne osebe ob
uvedbi kazenskega postopka zaradi kasnejšega onemogočanja
ali otežitve izvršitve kazni odvzema premoženja ali odvzema
premoženjske koristi začele odtujevati (na primer brezplačno) ali
obremenjevati (na primer z zastavami ali hipotekami) svoje
premoženje. Zato je predlagan poseben ukrep, s katerim bi bilo
možno tako ravnanje preprečiti, podobno kot v primeru poskusa
dolžnikov, da upnikom preprečijo ali znatno otežijo izterjavo
terjatev. Namen je mogoče doseči z enakimi ukrepi, kot v postopku
zavarovanja terjatev po zakonu o izvršilnem postopku (predhodne
iz začasne odredbe), s tem da so materialnopravni pogoji enaki
postopek pa je prilagojen situaciji v kazenskem postopku. Zato je
predlagana smiselna uporaba določb Zakona o izvršilnem
postopku, glede sestave sodišča in pritožbe pa določb 108. člena
Zakona o kazenskem postopku (kot pri zavarovanju premoženjskopravnih zahtevkov).

K 41. členu

Obtožni akt (obtožnica, obtožni predlog ali zasebna tožba) mora
biti v primeru, ko je vložen (tudi) zoper obdolženo pravno osebo,
smiselno dopolnjen. Dodani morajo biti podatki in vsebina, ki je
obtožni akt, vložen samo zoper obdolženca, po naravi stvari
nima in zato tudi niso predpisani z Zakonom o kazenskem
postopku. Poleg formalno pravilne označbe obdolžene pravne
osebe je to še posebej opis kaznivega dejanja, ki ga je pravna
oseba obdolžena in temelj njene odgovornosti. Seveda pa morajo
biti ustrezno prilagojeni tudi ostali podatki obtožbe, predpisani z
Zakonom o kazenskem postopku (zakonska označba kaznivega
dejanja po tem zakonu in obrazložitev glede dejanskega stanja
stvari, odločilnih dokazov, navedbe zagovora obdolžene pravne
osebe in stališče tožilca o njeni obrambi).
K 38. členu

V drugem odstavku je predlagan ukrep, s katerim bi bilo mogoče
obdolženi pravni osebi preprečiti ponovitev kaznivega dejanja ali
dokončanje poskušenega kaznivega dejanja ali storitev dejanja,
s katerim grozi, torej ravnanje, ki ga je možno obdolžencu
preprečiti s priporom, ki seveda zoper pravno osebo pojmovno ni
mogoč. V tem primeru so pogoji za izrek ukrepov drugačni, kot v
primeru po prvem odstavku tega člena, poleg tam navedenih
ukrepov pa je predlagana še začasna prepoved opravljanja ene
ali več določenih dejavnosti (kar lahko obsega tudi popolno
prepoved obratovanja). Postopek za njihovo izrekanje je enak
kot po prvem odstavku.

Zaradi jasnosti poteka glavne obravnave mora biti določen vrstni
red zaslišanja obdolženca in zastopnika obdolženca pravne osebe
ter vrstni red besed strank. Ker je obdolženec osrednja oseba
postopka, je predlagano, da se zasliši pred zastopnikom
obdolžene pravne besede, v besedi strank pa ima vedno končno
besedo, kar je tudi v skladu z Zakonom o kazenskem postopku.
K 39. členu
Čeprav sta že z Zakonom o kazenskem postopku obširno
predpisana oblika in vsebina pisno izdelane sodbe, je potrebno
še posebej predpisati tiste nujne sestavine, ki jih mora vsebovati
sodba, izrečena obdolženi pravni osebi. Predpisati je potrebno
seveda le tisto, kar mora taka sodba vsebovati poleg
predpisanega za primer, ko je sodba izrečena samo zoper
obdolženo fizično osebo. Poudarek je zlasti na tem, da mora biti iz
vsebine sodbe jasno razvidno, katera pravna oseba in zaradi
katerega kaznivega dejanja je bila obdolžena in nato obsojena ali
oproščena ali pa je bila obtožba zoper njo zavrnjena.

Tretji odstavek ureja dodaten ukrep zavarovanja za uspešno
izvedbo kazenskega postopka, in sicer prepoved statusnih
sprememb, zaradi katerih bi bila izpeljava kazenskega postopka
in izvršitev sodne odločbe otežena ali onemogočena. Ukrep se
izvrši z vpisom v sodni register, po uradni dolžnosti ali na predlog
državnega tožilca.
K 42. členu
V razmerju do Zakona o kazenskem postopku ureja ta predlog
zakona samo tiste posebnosti postopka, ki v Zakonu o kazenskem
postopku niso urejene, ker v njem ni predvideno, da bodo kot
obdolženci v postopku sodelovale pravne osebe. Predlagano je,
da se bodo določbe Zakona o kazenskem postopku uporabljale
smiselno, saj jih za pravne osebe največkrat ni mogoče uporabiti
neposredno, ker se nanašajo na fizične osebe. Če je uporaba
posameznih določb Zakona o kazenskem postopku (na primer o
stvarni in krajevni pristojnosti, o sestavi sodišča, o rednih in izrednih
pravnih sredstvih, o skrajšanem postopku) odvisna od določenih
procesnih predpostavk (na primer od vrste in višine zagrožene
kazni), pomeni, da se v postopku zoper pravno osebo upoštevajo
tiste predpostavke, ki se upoštevajo v postopku zoper storilca.
To velja tudi takrat, kadar teče postopek samo zoper pravno
osebo.

Že iz določbe Zakona o kazenskem postopku, da mora biti
obrazložena vsaka točka izreka sodbe, sledi, da mora biti v
obsodilni sodbi poleg samega dejanja obdolžene pravne osebe
obrazložen tudi temelj kaznivosti obdolžene pravne osebe, njena
odgovornost ter vse okoliščine, ki so vplivale na izbiro in odmero
izrečene kazni, na izrek pogojne obsodbe ter na odločbo o
varnostnih ukrepih ali odvzemu premoženjske koristi. Posebna
določba o vsebini obrazložitve obsodilne sodbe, izrečene
obdolženi pravni osebi, zato v tem zakonu ni potrebna.
K 40. členu
Po petem odstavku 392. člena Zakona o kazenskem postopku je
predvidena možnost delne razveljavitve sodbe sodišča prve
stopnje, kadar je to možno brez škode za pravilno razsojo. Tu
predlagana določba hoče povedati, da je ob enakem pogoju
mogoče razveljaviti tudi sodbo samo zoper obdolženo pravno
osebo ali samo zoper obdolženca. Predlagana rešitev je tudi v
skladu z načelom, da je postopek samo zoper pravno osebo
praviloma enoten s postopkom zoper obdolženca, kar pa ni nujno.
9. julij 1997

K 43. členu
V prvem odstavku 392. člena Kazenskega zakonika Republike
Slovenije je predvidena nadaljnja veljavnost nekaterih kaznivih
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zakona Republike Slovenije so takšna, da so lahko storjena tudi
v korist, v imenu ali na račun pravne osebe, zato je s prehodno
določbo tega člena predlagana tudi uveljavitev odgovornost
pravnih oseb za navedena kazniva dejanja. Zagrožene kazni se
uravnavajo glede na določbo 26. člena tega zakona.

dejanj iz XIV. poglavja Kazenskega zakona Republike Slovenije,
ki so storjena na škodo družbene lastnine. Ta veljavnost je
predvidena v prehodni določbi Kazenskega zakonika Republike
Slovenije, ker bodo kazniva dejanja s prenehanjem družbene
lastnine in končanimi postopki v zvezi z njenim oškodovanjem
tudi sama ugasnila. Omenjena kazniva dejanja iz kazenskega

*
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Vlada Republike Slovenije je na 18. seji 19. junija 1997 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE
DANSKE O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve:
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve:
- Milivoj BUTINAR, državni podsekretar 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

"I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Danske o vzajemni odpravi vizumov, sklenjen z
izmenjavo not v Kopenhagnu dne 7. maja 1997.

Sporazum sa v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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Kopenhagen, dne 7. maja 1997

Kopenhagen, dne 7. maja 1997

Vaša Ekscelenca,

Vaša Ekscelenca,

Čast imam obvestiti vas, da je Kraljevina Danska z namenom, da
bi olajšala potovanja med Kraljevino Dansko in Republiko
Slovenijo, pripravljena z Vlado Republike Slovenije skleniti
sporazum o vzajemni odpravi vizumov pod naslednjimi pogoji:

Čast imam potrditi prejem note Vaše Ekscelence z dne 7. maja
1997, ki se glasi:
"Vaša Ekscelenca,

1. člen

Čast imam obvestiti vas, da je Kraljevina Danska z namenom, da
bi olajšala potovanja med Kraljevino Dansko in Republiko
Slovenijo, pripravljena z Vlado Republike Slovenije skleniti
sporazum o vzajemni odpravi vizumov pod naslednjimi pogoji:

Državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju Slovenija), ki imajo
veljavne potne liste Slovenije, lahko prosto vstopajo v Kraljevino
Dansko (v nadaljevanju Danska), na katerem koli mednarodnem
mejnem prehodu in na Danskem ostanejo največ tri mesece ne
da bi potrebovali vizum. To trimesečno obdobje se začne z dnem
vstopa v katero koli nordijsko državo, ki je pogodbenica Konvencije
med Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko z dne 12.
julija 1957 o oprostitvi obveznosti pregleda potnih listov na notranjih
nordijskih mejah. Vsako bivanje v kateri koli teh držav v šestih
mesecih pred vstopom v katero koli teh držav iz nenordijske
države se vključi v omenjeno trimesečno obdobje.

1. člen

Državljani Danske, ki imajo veljavne potne liste Danske, lahko
prosto vstopajo v Slovenijo na vsakem mednarodnem mejnem
prehodu in ostanejo v Sloveniji največ tri mesece v enem
koledarskem letu, ne da bi potrebovali vizum.

Državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju Slovenija), ki imajo
veljavne potne liste Slovenije, lahko prosto vstopajo v Kraljevino
Dansko (v nadaljevanju Danska) na katerem koli mednarodnem
mejnem prehodu in na Danskem ostanejo največ tri mesece ne
da bi potrebovali vizum. To trimesečno obdobje se začne z dnem
vstopa v katero koli nordijsko državo, ki je pogodbenica Konvencije
med Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko z dne 12.
julija 1957 o oprostitvi obveznosti pregleda potnih listov na notranjih
nordijskih mejah. Vsako bivanje v kateri koli teh držav v šestih
mesecih pred vstopom v katero koli teh držav iz nenordijske
države se vključi v omenjeno trimesečno obdobje.

3. člen

2. člen

Razume se, da oprostitev obveznosti pridobitve vizuma ne
odvezuje oseb, ki imajo ugodnosti po teh določbah, da spoštujejo
zakone in predpise, ki veljajo na Danskem in v Sloveniji glede
vstopa, bivanja - začasnega ali stalnega - in dela.

Državljani Danske, ki imajo veljavne potne liste Danske, lahko
prosto vstopajo v Slovenijo na vsakem mednarodnem mejnem
prehodu in ostanejo v Sloveniji največ tri mesece v enem
koledarskem letu, ne da bi potrebovali vizum.

2. člen

4. člen

3. člen

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico zavrniti državljane druge
pogodbenice, za katere se šteje, da je nezaželeno, da vstopajo
na njeno ozemlje in na njem ostanejo.

Razume se, da oprostitev obveznosti pridobitve vizuma ne
odvezuje oseb, ki imajo ugodnosti po teh določbah, da spoštujejo
zakone in predpise, ki veljajo na Danskem in v Sloveniji glede
vstopa, bivanja - začasnega ali stalnega - in dela.

5. člen
Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno prekine
izvajanje tega sporazuma zaradi javnega reda. O taki prekinitvi
takoj po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico.

^

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico zavrniti državljanje druge
pogodbenice, za katere se šteje, da je nezaželeno, da vstopajo
na njeno ozemlje in na njem ostanejo.

Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum po diplomatski poti
s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati en
mesec po dnevu uradnega obvestila.

5. člen

6. člen

Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno prekine
izvajanje tega sporazuma zaradi javnega reda. O taki prekinitvi
takoj po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico.

Nič v prejšnjih določbah na noben način ne vpliva na pravice in
obveznosti vsake pogodbenice, ki izhajajo iz, drugih obstoječih
ali prihodnjih mednarodnih sporazumov.

Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum po diplomatski poti
s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati en
mesec po dnevu uradnega obvestila.

Če je gornji predlog sprejemljiv za Vlado Slovenije, imam čast
predlagati, da ta nota in odgovor Vaše Ekscelence s tem v zvezi
sestavljata Sporazum med Vlado Kraljevine Danske in Vlado
Republike Slovenije o vzajemni odpravi vizumov, ki se začasno
uporablja od dne vašega odgovora in začne veljati dne 1.
septembra 1997.

6. člen
Nič v prejšnjih določbah na noben način ne vpliva na pravice in
obveznosti vsake pogodbenice, ki izhajajo iz drugih obstoječih ali
prihodnjih mednarodnih sporazumov.

Sprejmite prosim, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega
spoštovanja.

Če je gornji predlog sprejemljiv za Vlado Slovenije, imam čast
predlagati, da ta nota in odgovor Vaše Ekscelence s tem v zvezi
sestavljata Sporazum med Vlado Kraljevine Danske in Vlado
Republike Slovenije o vzajemni odpravi vizumov, ki se začasno
uporablja od dne vašega odgovora in začne veljati dne 1.
septembra 1997.

Niels Helvag Petersen, l.r.
minister za zunanje zadeve
Njegova Ekscelenca
gospod Zoran Thaler
minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
poročevalec, št. 30
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Sprejmite prosim, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega
spoštovanja."

Sprejmite prosim, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega
spoštovanja.

Vaša Ekscelenca, čast imam obvestiti vas, da je predlog
sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije in da glede na to nota
Vaša Ekscelence in ta odgovor sestavljata Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o vzajemni odpravi
vizumov.

Zoran Thaler, l.r.
Njegova Eskcelenca
gospod Niels Helveg Petersen
minister za zunanje zadeve
Kraljevine Danske
Kopenhagen

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve
in Ministrstvo za zunanje zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Danske o vzajemni odpravi vizumov sta z izmenjavo not v
Kopenhagnu 7. maja 1997 sklenila Zoran Thaler, minister za
zunanje zadeve Republike Slovenije in Niels Helveg Petersen,
minister za zunanje zadeve Kraljevine Danske.

izvajanje sporazuma začasno v celoti ali delno prekiniti. Sporazum,
se lahko odpove z odpovednim rokom enega meseca. Sporazum
se začasno uporablja od 7. maja 1997, veljati pa naj-bi začel
1. septembra 1997.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah
sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum omogoča državljanom obeh držav pogodbenic, da
vstopajo na ozemlje druge države pogodbenice in tam ostanejo
največ tri mesece ne da bi za to potrebovali vizum. Glede na
pogodbene obveznosti Danske se v to tromesečno obdobje
všteva vsako bivanje slovenskega državljanja v kateri koli
nordijski državi, v katero je iz nenordijske države vstopil v šestih
mesecih pred vstopom na Dansko. Zaradi javnega reda je mogoče

9. julij 1997

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe
veljavnih predpisov.
Za izvajanje sporazuma niso potrebna dodatna sredstva iz
proračuna.
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EPA 204 - II

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 26. junija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU VEČSTRANSKIH
MEDNARODNIH POGODB S PODROČJA KMETIJSTVA,
KATERIH POGODBENICA JE BILA NEKDANJA JUGOSLAVIJA IN KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar 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 poslovnika

9. julij 1997
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AKT O NASLEDSTVU
VEČSTRANSKIH MEDNARODNIH
POGODB S PODROČJA KMETIJSTVA,
KATERIH POGODBENICA JE BILA
NEKDANJA JUGOSLAVIJA IN KI NAJ
OSTANEJO V VELJAVI
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

4. Mednarodna konvencija o uvozu in izvozu živalskih
proizvodov (razen mesa, svežih živalskih proizvodov, mleka
in mlečnih proizvodov), Ženeva 20. februar 1935, objavljena v
Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 12/67;

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur.l. RS, št. 1/91-1) v zvezi z določbami 1. člena Ustanovnega
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91
in 21/94), Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira
nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih večstranskih
mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica
je bjla nekdanja Jugoslavija in katerih pogodbenica naj ostane
Republika Slovenija:

7. Mednarodni sporazum o olivnem olju in namiznih olivah,
Ženeva 1. julij 1986, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne
pogodbe št. 11/87;

5. Mednarodna konvencija o tranzitu živine, mesa in drugih
proizvodov, Ženeva 20. februar 1935, objavljena v Uradnem
listu SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 13/67;
6. Mednarodna konvencija za poenotenje metode za analizo
in ocenjevanje vina, Pariz, 13. oktober 1954, objavljena v
Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe št. 5/58;

8. Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, Rim, 6. december
1951, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe,
št. 7/55;
9. Revidirano besedilo Mednarodne konvencije o varstvu
rastlin, Rim, november 1979, objavljeno v Uradnem listu SFRJ Mednarodne pogodbe št. 1/85;

1. Ustanovitveni akt Evropske komisije za borbo zoper
slinavko in parkljevko, objavljen v Uradnem listu SFRJ Mednarodne pogodbe št. 1/85;

10. Sporazum o ustanovitvi generalnega sveta za ribištvo v
Sredozemlju, 24. september 1949, objavljen v Uradnem listu
Prezidijuma FLRJ št. 26/51;

2. Statut Evropske komisije za preprečevanje slinavke in
parkljevke, Madrid 3.-14. junij 1957, objavljen v Uradnem listu
FLRJ - Mednarodne pogodbe št. 2/62;

11. Statut mednarodne komisije za topol, 22. april - 1. maj
1957, objavljen v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe št.
4/59;

3. Mednarodna konvencija za borbo zoper živalske kužne
bolezni, Ženeva 20. februar 1935, objavljena v Uradnem listu
SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 9/67;

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

OBRAZLOŽITEV
Ustanovitveni akt Evropske komisije za borbo zoper slinavko
konvencijo. To je tudi pogoj za sodelovanje in priznanje naših
in parkljevko se predlaga v nasledstvo zaradi posebnega odnosa
ukrepov veterinarske službe v mednarodnih organizacijah in
veterinarske službe do slinavke in parkljevke. Pomen te bolezni
dajejo možnost usklajenega mednarodnega pretoka blaga, ki je
je tako velik v vsakem nacionalnem gospodarstvu, da se izvajajo
pod veterinarskosanitarnim nadzorom.
posebni ukrepi za preprečitev in izkoreninjenje te bolezni. Vse
Mednarodno konvencijo o uvozu in izvozu živalskih
aktivnosti v zvezi s to boleznijo se vodijo preko komisije, ki nadzira
proizvodov (razen mesa, svežih živalskih proizvodov, mleka
tudi izvajanje ukrepov in uspešnost teh ukrepov ter nudi določeno
in mlečnih proizvodov) je potrebno naslediti, ker je Slovenija
strokovno pomoč.
država, ki nastopa kot uvoznik živalskih proizvodov, s čimer se
Za izvajanje Ustanovitvenega akta Evropske komisije za
zagotavlja delovanje gospodarstva na tem sektorju. S to konvencijo
borbo zoper slinavko in parkljevko so potrebna finančna
so tudi urejeni postopki in ukrepi, ki so mednarodno priznani na
sredstva v višini 2200 USD za 1-2 kratno letno udeležbo na
tem področju.
sestankih komisije ter sredstva v višini 1000 DEM za pristop k
Konvencija o tranzitu živine, mesa in drugih proizvodov naj
Mednarodni banki vakcin zoper različne tipe povzročiteljev
se nasledi, ker ima Slovenija pomemben geografski položaj za
slinavke in parkljevke. Predlagamo, da se zagotovijo iz
prometne tokove na vseh poteh in da so s to konvencijo določeni
proračunskih sredstev.
mednarodni pogoji za tranzit.
Enaki razlogi veljajo tudi za nasledstvo Statuta Evropske
Z nasledstvom Konvencije za poenotenje metode za analizo
komisije za preprečevanje slinavke in parkljevke.
in ocenjevanje vina bosta uvoz in izvoz vina enostavnejša,
Kar zadeva nasledstvo Mednarodne konvencije za borbo zoper
kontrola vina bo poenostavljena, hkrati pa to pomeni možnost
živalske kužne bolezni, je ta v skladu s Kodeksom OIE v Parizu,
izogiba dvojnih analiz v prihodnosti.
katerega član je Republika Slovenija od maja 1992. Kužne bolezni
Mednarodni sporazum o olivnem olju in namiznih olivah naj
se morajo zatirati po postopkih in z ukrepi, ki so predvideni s to
poročevalec, št. 30
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se nasledi, ker je pridelava oljk v Sloveniji perspektivna. Glede na
površine nasadov so oljke zdaj že na drugem mestu med vsemi
intenzivnimi sadovnjaki, takoj za jablano. Oljčno olje, ki ga pridelamo
na Primorskem, sodi med zelo kakovostno, saj je znano, da so
oljčna olja iz hladnejših predelov boljša, ker vsebujejo več
nenasičenih maščobnih kislin. Zaenkrat je proizvodnja usmerjena
bolj na lokalni trg, z usposodobitvijo polnilnih linij in ustreznim
trženjem pa bi lahko v nekaj letih pokrili celotno povpraševanje na
domačem trgu. Nasledstvo sporazuma je torej upravičeno s
stališča pridelave, sicer pa je Mednarodni svet za oljčno olje
organizacija, v okviru katere se določajo standardi za kakovost
oljčnega olja in za zagotavljanje trženja. Kot pogoj za članstvo
Republike Slovenije v svetu je potrebno naslediti navedeni
sporazum in ratificirati Protokol iz leta 1993.

ukrepov, vzpostavitev neposredne povezave za usklajevanje
mednarodnih fitosanitarnih predpisov in standardov ter pospešitev
razvoja rastlinske proizvodnje in mednarodne trgovine. Večina
evropskih držav je pogodbenica navedene konvencije.
Sporazum o ustanovitvi generalnega sveta za ribištvo v
Sredozemlju se predlaga v nasledstvo, ker se Slovenija želi
enakopravno vključevati v urejanje in izkoriščanje morskega
bogatstva v mednarodnih vodah in želi spoštovati vse sprejete
mednarodne konvencije na tem področju. S tem v zvezi želi tudi
spoštovati vse ukrepe za izkoriščanje morja, ki so navedeni v
omenjenem sporazumu.
Nasledstvo sporazuma ne zahteva spremembe ali sprejema
predpisov, potrebna pa so finančna sredstva v višini 200.000 SIT
letno; ta sredstva se nanašajo na udeležbo slovenskih
predstavnikov na zasedanjih generalnega sveta za ribištvo.
Sredstva se zagotovijo iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Za izvajanje sporazuma o olivnem olju in namiznih olivah niso
potrebna dodatna finančna sredstva.
Za sam pristop (po ratifikaciji protokola) k Mednarodnemu svetu
za oljčno olje bodo potrebna finančna sredstva v višini 11.826
ECU letno.

Nasledstvo Statuta mednarodne komisije za topol ne zahteva
izdaje novih ali spremembe obstoječih predpisov, potrebna pa so
finančna sredstva za izvajanje statuta v višini 200.000 SIT letno
za udeležbo na zasedanjih komisije. Sredstva se zagotovijo iz
proračunskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin je za Slovenijo
bistvenega pomena za področje varstva rastlin. Pomeni
vključevanje na nivoju mednarodnega sodelovanja na področju
varstva rastlin zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih
organizmov, zagotovitev kasnejšega sodelovanja pri izvajanju

9. julij 1997

Akt o nasledstvu sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
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