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Vlada Republike Slovenije je na 43. seji dne 18/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 38.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/4-1996 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o pravdnem postopku - druga
obravnava.
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zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo.

BESEDILO ČLENOV

Sodišče sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranke niso predlagale,
če so ti dokazi pomembni za odločitev, razen če zakon določa
drugače.

Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE

Sodišče sme ugotoviti tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, če
izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo stranke namen
razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena), vendar svoje odločbe ne sme opreti na dejstva,
glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo.

Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE

8. člen

1. člen

Katera dejstva je šteti za dokazana, odloči sodišče po svojem
prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza
posebej in vseh dokazov skupaj in na podlagi uspeha celotnega
postopka.

Ta zakon določa pravila postopka, po katerih sodišče obravnava
in odloča v sporih iz osebnih in družinskih razmerij, ter v sporih iz
premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih
oseb, razen če so kateri od navedenih sporov po posebnem
zakonu v pristojnosti specializiranega sodišča ali drugega organa.

9. člen

2. člen

Stranke morajo pred sodiščem govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem zakonom.

V pravdnem postopku odloča sodišče v mejah postavljenih
zahtevkov.

10. člen

Sodišče ne sme odreči odločitve o zahtevku, za katerega je
pristojno sodišče.

Sodišče si mora prizadevati, da se opravi postopek brez
zavlačevanja in s čim manjšimi stroški, in onemogočiti vsako
zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.

3. člen
11. člen

Stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v
postopku.

Stranko, ki iz nevednosti ne uporablja pravic, ki jih ima po tem
zakonu, opozori sodišče, katera pravdna dejanja lahko opravi.

Stranke se lahko odpovejo svojemu zahtevku, pripoznajo
nasprotnikov zahtevek in se poravnajo.

12. člen
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve
vprašanja, ali obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje
(predhodno vprašanje), pa o njem še ni odločilo sodišče ali kakšen
drug pristojen organ, lahko sodišče samo reši to vprašanje, če ni
s posebnimi predpisi drugače določeno.

Sodišče ne prizna razpolaganja strank:
1. ki nasprotuje prisilnim predpisom;
2. ki nasprotuje moralnim pravilom.
4. člen

Rešitev predhodnega vprašanja ima pravni učinek samo v pravdi,
v kateri je bilo vprašanje rešeno.

Sodišče odloči o tožbenem zahtevku praviloma na podlagi
ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja.

13. člen
5. člen

Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na
podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem postopku, j®
sodišče vezano na pravnomočno obsodilno sodbo, izdano v
kazenskem postopku, samo glede obstoja kaznivega dejanja in
kazenske odgovornosti storilca.

Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih
in navedbah nasprotne stranke.
Samo tedaj, če ta zakon tako določa, sme sodišče odločiti o
zahtevku, o katerem nasprotni stranki ni bila dana možnost, da
se izjavi.

14. člen
V pravdnem postopku sodi na prvi stopnji sodnik posameznik,
razen če zakon določa, da sodi senat.

6. člen
Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi.

O rednih in izrednih pravnih sredstvih odloča senat.
Stranke in drugi udeleženci v postopku imajo pravico, da
uporabljajo svoj jezik v skladu z zakonom.

Strokovni sodelavec opravlja v pravdnem postopku tista procesna
dejanja, za katera je tako določeno z zakonom.

7. člen

15. člen

Sodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva,
od katerih je odvisna odločitev o utemeljenosti zahtevka.

Če za posamezna pravdna dejanja ni z zakonom določeno, v
kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke izven naroka
pismeno, na naroku pa ustno.

Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje
poročevalec, št. 11
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Drugo poglavje
PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA

Če je odločil senat o sporu, ki bi ga bil moral razsoditi sodnik
posameznik, se taka odločba ne more izpodbijati zaradi tega, ker
je ni izdal sodnik posameznik.

1. Skupne določbe

Če sodnik posameznik med postopkom po uradni dolžnosti ali na
ugovor strank spozna, da bi moral spor razsoditi senat tega
sodišča, se postopek nadaljuje pred senatom. Zoper tak sklep
sodnika posameznika ni pritožbe.

16. člen
Sodišče presodi po uradni dolžnosti takoj po prejemu tožbe, ali je
sodišče pristojno in v kakšni sestavi je pristojno.

20. člen

Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na podlagi
dejstev, ki so sodišču znana.

Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba opraviti postopek po pravilih
nepravdnega postopka, ustavi s sklepom pravdni postopek, če
še ni izdana odločba o glavni stvari. Po pravnomočnosti sklepa
se postopek nadaljuje po pravilih nepravdnega postopka pred
pristojnim sodiščem.

če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se opira
Pristojnost sodišča, ali če tožeča stranka zmanjša tožbeni
zahtevek, ostane sodišče, ki je bilo pristojno ob vložitvi tožbe,
pristojno še naprej, čeprav bi bilo zaradi teh sprememb pristojno
drugo sodišče iste vrste.

Dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče ter izdane odločbe niso
brez veljave samo zaradi tega, ker so bila opravljena oziroma
izdane v pravdnem postopku.

17. člen

21. člen

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti,
ali spada odločitev o sporu v sodno pristojnost.

Sodišče se lahko na ugovor tožene stranke izreče za krajevno
nepristojno, če je bil ugovor vložen najpozneje dokler se tožena
stranka ne spusti v obravnavanje glavne stvari na prvem naroku
za glavno obravnavo.

če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu ni
pristojno sodišče, temveč kakšen drug organ, se izreče za
nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja in zavrže tožbo.

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajevno
nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno
pristojno, in sicer najpozneje dokler se tožena stranka ne spusti
v obravnavanje glavne stvari na prvem naroku za glavno
obravnavo.

če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu ni
Pristojno sodišče Republike Slovenije, se po uradni dolžnosti izreče
za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja in zavrže
'ožbo, razen v primerih, ko je pristojnost sodišča Republike
Slovenije odvisna od privolitve tožene stranke, ona pa je v to
Privolila.

22. člen

18. člen

Po pravnomočnosti sklepa, s katerim je izreklo, da ni pristojno
(18. in 21. člen), odstopi sodišče zadevo pristojnemu sodišču.
Preden odstopi zadevo pristojnemu sodišču, zahteva po potrebi
izjavo od tožeče stranke.

Vsako sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
Paziti na svojo stvarno pristojnost.
Okrožno sodišče se ne more več izreči za stvarno nepristojno
Za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča, ne ria ugovor ne po
Uradni dolžnosti, potem, ko se je tožena stranka na prvem naroku
za glavno obravnavo spustila v obravnavanje glavne stvari.

Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu sodišču,
nadaljuje postopek, kot da bi se bil začel pred njim.
Če je bila odločba o nepristojnosti izdana na glavni obravnavi,
razpiše sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena, glavno
obravnavo in postopa, kakor da gre za obravnavo pred
spremenjenim senatom (tretji odstavek 302. člena).

^oper sklep okrožnega sodišča, s katerim se je izreklo za stvarno
Pristojno, ni pritožbe.
19. člen

Pravdna dejanja nepristojnega sodišča niso brez veljave samo
zaradi tega, ker jih je opravilo nepristojno sodišče.

Kadar senat med postopkom po uradni dolžnosti ali na ugovor
strank, ugotovi, da gre za spor, ki bi ga moral razsoditi sodnik
Posameznik tega sodišča, se nadaljuje postopek po pravnomočnosti sklepa pred sodnikom posameznikom, in sicer, če je mogoče,
Pred predsednikom tega senata kot sodnikom posameznikom.
Sodnik posameznik je vezan na pravnomočno odločbo, s katero
ss mu zadeva odstopa.

23. člen
Če sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu
sodišču, misli, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je zadevo
odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, pošlje zadevo sodišču, ki naj
reši spor o pristojnosti, razen če spozna, da mu je bila zadeva
odstopljena očitno pomotoma, ker bi morala biti odstopljena
kakšnemu drugemu sodišču; v tem primeru odstopi zadevo
drugemu sodišču in obvesti o tem sodišče, ki mu jo je odstopilo.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko senat glede na
stanje postopka odloči, da ne odstopi zadeve sodniku
Posamezniku, temveč da sam opravi postopek. Zoper tako
odločbo senata ni pritožbe.

Če je na pritožbo zoper odločbo sodišče prve stopnje, s katero je
to izreklo, da ni krajevno pristojno, izdalo odločbo sodišče druge
stopnje, je na to odločbo glede pristojnosti vezano tudi sodišče, ki
mu je zadeva odstopljena, če je bilo sodišče druge stopnje, ki je
izdalo odločbo, pristojno za odločitev v sporu o pristojnosti med
tema dvema sodiščema.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi tedaj,
se med postopkom pred senatom spremenijo okoliščine ali če
'ožeča stranka zmanjša tožbeni zahtevek, tako da bi moral spor
r
azsoditi sodnik posameznik.
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24. člen

1) spore o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo skupaj z
zakonskimi spori ali s spori o ugotavljanju ali izpodbijanju
očetovstva ali materinstva;
2) spore zaradi motenja posesti;
3) spore o služnostih in realnih bremenih;
4) spore iz najemnih in zakupnih razmerij.

V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči s svojega
območja odloča višje sodišče.

V pristojnost okrajnih sodišč spadajo tudi spori, za katere niso po
tem ali po kakšnem drugem zakonu pristojna okrožna sodišča.

V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči z območja
različnih višjih sodišč ter v sporih o pristojnosti med sodišči razne
vrste odloča vrhovno sodišče.

Okrajna sodišča opravljajo tudi zadeve pravne pomoči, za katere
ni po zakonu pristojno drugo sodišče, ter druge zadeve, ki jih
določa zakon.

25. člen

30. člen

Odločba sodišča druge stopnje o stvarni nepristojnosti sodišča
prve stopnje veže vsako sodišče, ki mu je pozneje odstopljena
ista zadeva, če je sodišče druge stopnje pristojno za odločitev v
sporu o pristojnosti med tema dvema sodiščema.

V sporu o pristojnosti se sme odločiti tudi tedaj, ko se stranke
niso pred tem izjavile o pristojnosti.

Spore iz pristojnosti okrajnih sodišč sodi sodnik posameznik.
Okrožna sodišča

Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, je sodišče, ki mu je
zadeva odstopljena, dolžno opravljati tista pravdna dejanja, ki bi
jih bilo nevarno odlašati.

31. člen
Okrožna sodišča so pristojna za sojenje sporov o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta presega
2.000.000 tolarjev.

Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti, ni pritožbe.
26. člen

Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrožna sodišča
pristojna, da sodijo:

Vsako sodišče opravlja pravdna dejanja na svojem območju; če
pa bi bilo nevarno odlašati, opravi posamezna dejanja tudi na
območju sosednega sodišča. To mora sporočiti sodišču, na
območju katerega je bilo dejanje opravljeno.

1) spore o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva;
2) zakonske spore;
3) spore o zakonitem preživljanju, kadar se rešujejo skupaj s
spori iz 1. in 2. točke;
4) spore o varstvu in vzgoji otrok;
5) spore iz avtorske pravice in spore, ki se tičejo varstva ali
uporabe izumov in znakov razlikovanja ali pravice do uporabe
firme ter spore v zvezi z varstvom konkurence;
6) gospodarske spore;
7) spore, ki nastanejo med stečajnim postopkom.

27. člen
Glede pristojnosti sodišč Republike Slovenije za sojenje tujcem,
ki uživajo v Republiki Sloveniji imuniteto, in za sojenje tujim državam
in mednarodnim organizacijam veljajo pravila mednarodnega
prava.
Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravice, da
pojasnilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Okrožna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev pravne
pomoči v zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost, ter za
opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči.

2. Pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim
elementom

Okrožna sodišča opravljajo tudi druge zadeve, ki jih določa zakon-

28. člen

32. člen

Sodišče Republike Slovenije je pristojno za sojenje, kadar je
njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom izrecno
določena z zakonom ali z mednarodno pogodbo. Če v zakonu ali
mednarodni pogodbi ni izrecne določbe o mednarodni pristojnosti
za določeno vrsto spora, je sodišče Republike Slovenije pristojno
za sojenje v tovrstnem sporu tudi tedaj, kadar njegova pristojnost
izvira iz določb o krajevni pristojnosti.

Spore iz pristojnosti okrožnega sodišča sodi senat ali sodnik
posameznik.
Senat okrožnega sodišča sestavljajo en sodnik kot predsednik in
dva sodnika porotnika.
33. člen
Sodnik posameznik sodi v sporih o premoženjskopravnih
zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega
10.000.000 SIT.

3. Stvarna pristojnost
Okrajna sodišča

V sporih iz avtorskih pravic in v sporih, ki se tičejo varstva ali
uporabe izumov in znakov razlikovanja ali pravice do uporabe
firme ter v sporih v zvezi z varstvom konkurence, sodi senat, ne
glede na vrednost spornega predmeta.

29. člen
Okrajna sodišča so pristojna za sojenje sporov o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega
2.000.000 tolarjev.

V premoženjskih sporih, razen v sporih iz drugega odstavka
tega člena, se lahko stranke sporazumejo, da sodi sodnik
posameznik, ne glede na vrednost spornega predmeta.

Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrajna sodišča
pristojna, da sodijo:

poročevalec, št. 11
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Sodnik posameznik opravlja zadeve pravne pomoči iz pristojnosti
okrožnega sodišča.

vzame kot vrednost spornega predmeta enoletna najemnina
oziroma zakupnina, razen če gre za najemno ali zakupno razmerje,
sklenjeno za krajši čas.

Višja sodišča

42. člen

34. člen

Če se zahteva s tožbo samo zavarovanje za določeno terjatev
ali ustanovitev zastavne pravice, se določi vrednost spornega
predmeta po znesku terjatve, ki naj se zavaruje. Če pa ima
zastavni predmet manjšo vrednost kot terjatev, ki naj se zavaruje,
se vzame kot vrednost spornega predmeta vrednost zastavnega
predmeta.

Višja sodišča so pristojna:
1) za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih
sodišč;
2) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

43. člen

35. člen

Če se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega zneska, pa tožeča
stranka v tožbi navede, da je pripravljena namesto izpolnitve
zahtevka sprejeti določen denarni znesek, se vzame kot vrednost
spornega predmeta ta znesek.

Višje sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Vrhovno sodišče

V drugih primerih, ko se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega
zneska, je odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča
stranka navedla v tožbi.

36. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:

Če je v primeru iz drugega odstavka tega člena tožeča stranka
navede očitno previsoko ali prenizko vrednost, tako da nastane
vprašanje o stvarni pristojnosti, sestavi sodišča ali pravici do
revizije, se mora sodišče najpozneje na glavni obravnavi pred
začetkom obravnavanja glavne stvari na hiter in primeren način
prepričati o pravilnosti navedene vrednosti.

1) za odločanje o pritožbah zoper odločbe višjih sodišč;
2) za odločanje o reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti;
3) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
37. člen
Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe višjih sodišč
v senatu treh sodnikov.

44. člen
Če se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega zneska, tožeča stranka
pa v tožbi ne navede vrednosti spornega predmeta, postopa
sodišče po določbah 103. člena, ki veljajo za nepopolne vloge.

Kadar odloča vrhovno sodišče o reviziji ali zahtevi za varstvo
zakonitosti zoper pravnomočno odločbo sodišča nižje stopnje,
odloča v senatu petih sodnikov.

4. Krajevna pristojnost

Ugotovitev vrednosti spornega predmeta

a) Splošna krajevna pristojnost

38. člen

45. člen

Če je za ugotovitev stvarne pristojnosti, sestave sodišča, pravice
do revizije in v drugih primerih, ki so določeni v tem zakonu,
odločilna vrednost spornega predmeta, se vzame kot vrednost
spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka.

Če ni z zakonom določena izključna krajevna pristojnost kakšnega
drugega sodišča, je za sojenje pristojno sodišče, ki je splošno
krajevno pristojno za toženo stranko.

Obresti, pravdni stroški, pogodbena kazen in druge postranske
terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo kot glavni zahtevek.

V primerih, ki so določeni v tem zakonu, je poleg sodišča splošne
krajevne pristojnosti pristojno za sojenje tudi drugo določeno
sodišče.

39. člen

46. člen

če se tiče zahtevek bodočih dajatev, ki se ponavljajo, se vzame
kot vrednost spornega predmeta seštevek dajatev, toda največ
znesek, ki ustreza seštevku dajatev za dobo petih let.

Za sojenje je splošno krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega ima tožena stranka stalno prebivališče.

40. člen

Če je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje, zato ker
ima tožena stranka v Republiki Sloveniji začasno prebivališče, je
splošno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima
tožena stranka začasno prebivališče.

če uveljavlja tožeča stranka v tožbi zoper isto toženo stranko
v
eč zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in pravno podlago,
s
e določi pristojnost po seštevku vrednosti vseh zahtevkov.
Če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se uveljavljajo
zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednosti vsakega
Posameznega zahtevka.

Če ima tožena stranka poleg stalnega prebivališča tudi začasno
prebivališče v kakšnem drugem kraju in se da po okoliščinah
domnevati, da bo tam prebivala daljši čas, je splošno krajevno
pristojno tudi sodišče začasnega prebivališča tožene stranke.

41. člen

47. člen

če gre za spor o obstoju najemnega ali zakupnega razmerja, se

Za sojenje v sporih zoper pravne osebe je splošno krajevno
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Pristojnost v sporih za varstvo pravice na podlagi
proizvajalčeve garancije

pristojno sodišče, na območju katerega je njihov sedež. Če
nastane dvom, velja za sedež kraj, kjer so njihovi organi upravljanja.

52. člen
b) Posebna krajevna pristojnost

Za sojenje v sporih za varstvo pravice na podlagi pismene
garancije proti proizvajalcu, ki je dal garancijo, je poleg sodišča, ki
je splošno krajevno pristojno za toženo stranko, pristojno tudi
sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za prodajalca, ki je ob
prodaji stvari izročil kupcu pismeno garancijo proizvajalca.

Pristojnost za sospornike
48. člen
Če je z isto tožbo toženih več oseb (1. točka prvega odstavka
186. člena), pa zanje ni krajevno pristojno isto sodišče, je pristojno
sodišče, ki je krajevno pristojno za enega izmed tožencev; če so
med njimi glavni in stranski zavezanci, pa sodišče, ki je krajevno
pristojno za kakšnega glavnega zavezanca.

Pristojnost v zakonskih sporih
53. člen
Za sojenje v zakonskih sporih je pristojno poleg sodišča splošne
krajevne pristojnosti tudi sodišče, na območju katerega sta imela
zakonca svoje zadnje skupno stalno prebivališče.

Pristojnost v sporih za zakonito preživljanje
49. člen

Če je v zakonskih sporih pristojno sodišče Republike Slovenije,
zato ker sta imela zakonca zadnje skupno stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, oziroma zato, ker ima tožeča stranka stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče,
na območju katerega sta imela zakonca zadnje skupno stalno
prebivališče, oziroma sodišče, na območju katerega ima tožeča
stranka stalno prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje tožeča stranka oseba, ki
zahteva preživljanje, je za sojenje poleg sodišča splošne krajevne
pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča
stranka stalno oziroma začasno prebivališče.
Če je v sporih za zakonito preživljanje z mednarodnim elementom
pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je tožeča stranka
otrok, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno
pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka
stalno prebivališče.

54. člen
Če je v sporih o premoženjskih razmerjih med zakoncema pristojno
sodišče Republike Slovenije, zato ker je premoženje zakoncev v
Republiki Sloveniji, ali zato, ker ima tožeča stranka ob vložitvi
tožbe stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je
krajevno pristojno tisto sodišče, na ombočju katerega ima tožeča
stranka ob vložitvi tožbe stalno ali začasno prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje pristojno sodišče Republike
Slovenije, zato ker ima tožena stranka v Republiki Sloveniji
premoženje, iz katerega se lahko poplača preživljanje, je krajevno
pristojno tisto sodišče, na območju katerega je to premoženje.
Pristojnost v sporih iz pogodbenih razmerij

Pristojnost v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju
očetovstva ali materinstva

50. člen

55. člen

Če je v sporih iz pogodbenih razmerij pristojno sodišče Republike
Slovenije, zato ker je v Republiki Sloveniji kraj izpolnitve obveznosti,
je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega bi bilo treba
izpolniti obveznost, ki je predmet spora.

V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva
lahko vloži otrok tožbo tudi pri sodišču, na območju katerega ima
stalno oziroma začasno prebivališče.
Če je v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali
materinstva pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker ima
tožeča stranka stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno
pristojpo tisto sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka
stalno prebivališče.

Pristojnost v odškodninskih sporih
51. člen
Za sojenje v sporih o nepogodbeni odgovornosti za škodo je
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče,
na območju katerega je bilo storjeno škodno dejanje, ali sodišče,
na območju katerega je nastopila škodljiva posledica.

Pristojnost v sporih o nepremičninah ali zaradi
motenja posesti

Če je nastala škoda zaradi smrti ali hude telesne poškodbe, je
pristojno poleg sodišča iz prvega odstavka tega člena tudi
sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma
začasno prebivališče.

56. člen
Za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na nepremičninah, v
sporih zaradi motenja posesti nepremičnin ter v sporih iz zakupa
ali najema nepremičnin je izključno krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega leži nepremičnina.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi v
sporih zoper zavarovalnico za povračilo škode tretjim osebam
po predpisih o neposredni odgovornosti zavarovalnice, določba
prvega odstavka tega člena pa tudi v sporih o regresnih
odškodninskih zahtevkih proti regresnim dolžnikom.
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Če leži nepremičnina na območju več sodišč, je pristojno vsako
od teh sodišč.
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2a spore zaradi motenja posesti premičnih stvari je poleg sodišča
splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju
katerega je bila posest motena.

Pristojnost za spore v izvršilnem in stečajnem
postopku

Pristojnost v sporih o letalu in ladji

Za sojenje v sporih, ki nastanejo med sodnim ali upravnim izvršilnim
postopkom, oziroma zaradi sodnega ali upravnega izvršilnega
postopka, oziroma med stečajnim postopkom ali v zvezi s
stečajnim postopkom, je izključno krajevno pristojno sodišče, ki
vodi izvršilni ali stečajni postopek, oziroma sodišče, na območju
katerega je sodišče, ki vodi izvršilni postopek, oziroma sodišče,
na območju katerega se opravlja upravna izvršbo.

62. člen

57. člen
če je za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na ladjah oziroma
letalih, ter v sporih iz zakupa ladje ali letala, pristojno sodišče
Republike Slovenije, je izključno krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega se vodi vpisnik, v katerega je vpisana ladja
oziroma letalo.

Pristojnost po plačilnem kraju

če je za sojenje v sporih zaradi motenja posesti na ladjah oziroma
letalih iz prvega odstavka tega člena pristojno sodišče Republike
Slovenije, je poleg sodišča, na območju katerega se vodi vpisnik,
v katerega je vpisana ladja oziroma letalo, krajevno pristojno tudi
sodišče, na območju katerega je bila posest motena.

63. člen
Za sojenje v sporih imetnika menice ali čeka zoper podpisnika je
pristojno poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti tudi sodišče
plačilnega kraja.

Pristojnost za osebe, za katere ni splošne krajevne
pristojnosti v Republiki Sloveniji

Vzajemna pristojnost za tožbe zoper tuje državljane

58. člen

64. člen

če je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je
na območju Republike Slovenije predmet, na katerega se nanaša
tožba, oziroma kakšno premoženje tožene stranke, je krajevno
pristojno tisto sodišče, na območju katerega je ta predmet oziroma
premoženje tožene stranke.

Če je v tuji državi državljan Republike Slovenije lahko tožen pri
sodišču, ki po določbah tega zakona ne bi bilo krajevno pristojno
za sojenje v tisti civilnopravni stvari, velja enaka pristojnost tudi
za sojenje državljanu te tuje države pred sodiščem Republike
Slovenije.
c) Določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču

Pristojnost po kraju, v katerem je podružnica pravne
osebe

65. člen

59. člen

Če zaradi izločitve sodnika ne more postopati, sporoči okrajno ali
okrožno sodišče to višjemu sodišču, višje sodišče pa vrhovnemu
sodišču, ki odloči, da naj postopa v zadevi drugo stvarno pristojno
sodišče z njegovega območja.

Za sojenje v sporih zoper pravno osebo, ki ima podružnico zunaj
svojega sedeža, je poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti
Pristojno tudi sodišče, na območju katerega je ta podružnica, če
izvira spor iz pravnega razmerja s to podružnico.

66. člen
Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča
določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če
je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi
tehtni razlogi.

Pristojnost za tuje osebe, ki poslujejo v Republiki
Sloveniji
60. člen

67. člen

2a sojenje v sporih zoper tujo fizično ali pravno osebo, ki izvirajo
Iz njenega poslovanja v Republiki Sloveniji, krajevno pristojno
Sodišče, na območju katerega je v Republiki Sloveniji njena
Podružnica ali prebivališče oziroma sedež osebe, ki ji je zaupano
opravljanje njenih poslov.

Če je po pravilih o mednarodni pristojnosti za sojenje pristojno
sodišče Republike Slovenije, vendar se po tem zakonu ne da
dognati, katero sodišče je krajevno pristojno, odloči vrhovno
sodišče na predlog stranke, katero stvarno pristojno sodišče naj
bo krajevno pristojno.

Pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij
d) Sporazum o krajevni pristojnosti

61. člen

68. člen

Dokler zapuščinski postopek ni pravnomočno končan, je za
sojenje v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o terjatvah
Upnika proti zapustniku poleg sodišča splošne krajevne
Pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče, ki vodi zapuščinski
Postopek,
oziroma sodišče, na območju katerega je sodišče, ki
v
odi zapuščinski postopek.
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Če zakon ne določa izključne krajevne pristojnosti kakšnega
sodišča, se stranki lahko sporazumeta, da jima sodi na prvi stopnji
sodišče, ki ni krajevno pristojno, toda le, če je to sodišče stvarno
pristojno.
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Če zakon določa, da je za sojenje v določenem sporu krajevno
pristojnih dvoje ali več sodišč, se stranki lahko sporazumeta, da
jima sodi na prvi stopnji eno teh sodišč ali katero drugo stvarno
pristojno sodišče.

Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev.

Ta sporazum velja le tedaj, če je pismen in se tiče določenega
spora ali bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz določenega
pravnega razmerja.

O zahtevi stranke za izločitev odloča predsednik ali predstojnik
sodišča.

72. člen

Če zahteva stranka izločitev predsednika ali predstojnika sodišča,
odloči o izločitvi predsednik neposredno višjega sodišča.

Listino o sporazumu mora tožeča stranka priložiti tožbi.

O zahtevi strank za izločitev predsednika Vrhovnega sodišča
odloča občna seja tega sodišča.
Tretje poglavje
IZLOČITEV

Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo sodnika ali
sodnika porotnika, katerega izločitev se zahteva; po potrebi pa
se opravijo tudi druge poizvedbe.

69. člen
Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije:

Zoper sklep, s katerim se zahtevi za izločitev ugodi, ni pritožbe,
zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni posebne pritožbe.

1. če je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec,
če je s stranko v razmerju soupravičenca, sozavezanca ali
regresnega zavezanca, ali če je bil v isti zadevi zaslišan kot
priča ali izvedenec;
2. če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je družbenik
v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi ali
družbi z omejeno odgovornostjo ali tihi družbenik v tihi družbi,
ki je stranka v postopku;
3. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z
njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena,
v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z njim v zakonu
ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska
zveza prenehala ali ne;
4. če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke, njenega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;
5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča,
arbitraže ali drugega organa;
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranosti.

73. člen
Ko sodnik ali sodnik porotnik zve, da se zahteva njegova izločitev,
mora takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom v tej zadevi; če
gre za izločitev po 6. točki 69. člena tega zakona, pa sme do
odločitve o zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno
odlašati.
74. člen
Določbe o izločitvi sodnikov in sodnikov porotnikov veljajo
smiselno tudi za zapisnikarje.
O izločitvi zapisnikarja odloča predsednik senata oziroma senat.

Četrto poglavje
STRANKE IN NJIHOVI ZAKONITI ZASTOPNIKI

70. člen

75. člen

Brž kp sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog izločitve
iz 1. do 5. točke 69. člena zakona, mora prenehati s kakršnimkoli
delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku ali predstojniku
sodišča, ki mu določi namestnika. Če gre za izločitev predsednika
ali predstojnika sodišča, si ta določi namestnika izmed sodnikov
tega sodišča, če to ni mogoče, pa ravna po 65. členu tega zakona.

Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba.
S posebnimi predpisi se določa, kdo je poleg fizičnih in pravnih
oseb lahko pravdna stranka.
Pravdno sodišče sme izjemoma, s pravnim učinkom v določeni
pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim oblikam združevanja,
ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in drugem odstavku
tega člena, če ugotovi, da glede na sporno zadevo v bistvu
izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev sposobnosti biti stranka,
zlasti če imajo premoženje, na katero je mogoče seči z izvršbo.

Če sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane kakšne druge
okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo nepristranost (6. točka
69. člena), sporoči to predsedniku ali predstojniku sodišča, ki
odloči o izločitvi. Do odločitve predsednika ali predstojnika sodišča
sme sodnik opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno
odlašati.

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena, s katerim se prizna
lastnost stranke v pravdi, ni posebne pritožbe.

71. člen

76. člen

Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.

Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko sama opravlja
pravdna dejanja (pravdna sposobnost).

Stranka mora zahtevati izločitev sodnika oziroma sodnika
porotnika, brž ko zve, da je podan razlog za izločitev, vendar
najpozneje do konca obravnavanja pred sodiščem prve stopnje,
če ni bilo obravnavanja, pa do izdaje odločbe.

Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena poslovna sposobnost, je
pravdno sposobna v mejah svoje poslovne sposobnosti.

Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahteva stranka v pravnem
sredstvu ali v odgovoru na pravno sredstvo, če je pred višjim
sodiščem obravnava, pa do konca obravnave.
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sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna sposobnost.
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Zoper sklep, s katerim se odredijo ukrepi za odpravo
pomanjkljivosti, ni pritožbe.

77. člen
Stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen zakoniti
zastopnik.

81. člen

Zakoniti zastopnik je določen z zakonom ali z aktom, ki ga izda
organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi zakona.

Če se med postopkom pred sodiščem prve stopnje pokaže, da bi
reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika toženi
stranki predolgo trajal, tako da bi lahko zaradi tega nastale škodljive
posledice za eno ali za obe stranki, postavi sodišče toženi stranki
začasnega zastopnika.

78. člen
Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke vsa pravdna
dejanja; če je za vložitev ali umik tožbe, za pripoznanje tožbenega
zahtevka oziroma za odpoved tožbenemu zahtevku, za sklenitev
sodne poravnave ali za druga pravdna dejanja v posebnih
predpisih določeno, da mora imeti zastopnik posebno dovoljenje,
sme to storiti le tedaj, če ima tako dovoljenje.

Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena postavi sodišče toženi
stranki začasnega zastopnika zlasti v tehle primerih:
1. če tožena stranka ni pravdno sposobna, pa nima zakonitega
zastopnika;
2. če si koristi tožene stranke in njenega zakonitega zastopnika
nasprotujejo;
3. če imata obe stranki istega zakonitega zastopnika;
4. če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka
nima pooblaščenca;
5. če sta tožena stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki nimata
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini, in se ni mogla
opraviti vročitev.

Kdor nastopi kot zakoniti zastopnik, mora na zahtevo sodišča
dokazati, da je zakoniti zastopnik. Če se zahteva za določena
pravdna dejanja posebno dovoljenje, mora zakoniti zastopnik
dokazati, da ima tako dovoljenje.
Kadar sodišče ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki je pod
skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopanju, sporoči
to organu, pristojnemu za socialne zadeve. Če bi zaradi opustitve
zastopnika lahko nastala škoda za tistega, ki je pod skrbništvom,
počaka sodišče s postopkom in predlaga, naj se določi drug
zakoniti zastopnik.

O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče brez
odlašanja organ, pristojen za socilane zadeve, če je to mogoče,
pa tudi stranke.
82. člen

79. člen

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti,
ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka in ali je
pravdno sposoben, ali zastopa pravdno nesposobno stranko
njen zakoniti zastopnik in ali ima zakoniti zastopnik posebno
dovoljenje, kadar je to potrebno.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve
in vse dotlej, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, da je postavil skrbnika.

80. člen

83. člen

če sodišče ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne more biti
pravdna stranka, pa se da ta pomanjkljivost odpraviti, zahteva od
tožeče stranke, naj popravi v tožbi, kar je treba, ali ukrene kaj
drugega, da se postopek lahko nadaljuje z osebo, ki je lahko
pravdna stranka.

Če je postavljen toženi stranki začasni zastopnik iz razlogov, ki
so navedeni v 4. in 5. točki drugega odstavka 81. člena tega
zakona, izda sodišče oglas, ki ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na sodni deski, po potrebi pa tudi na drug primeren
način.

Prav tako zahteva sodišče, kadar ugotovi, da stranka nima
zakonitega zastopnika ali da zakoniti zastopnik nima posebnega
dovoljenja, če je to potrebno, da organ, pristojen za socialne
zadeve postavi skrbnika pravdno nesposobni osebi, oziroma
zahteva od zakonitega zastopnika, naj si priskrbi posebno
dovoljenje, ali pa ukrene kar je potrebno, da bi bila pravdno
nesposobna stranka pravilno zastopana.

Oglas mora obsegati: navedbo sodišča, ki je postavilo začasnega
zastopnika, zakonito podlago, ime tožene stranke, kateri se
postavlja zastopnik, sporni predmet, ime zastopnika ter njegov
poklic in prebivališče in pa opozorilo, da bo zastopnik zastopal
toženo stranko v postopku vse dotlej, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Sodišče lahko da stranki rok za odpravo pomanjkljivosti iz prvega
in drugega odstavka tega člena.

84. člen

Dokler se ne odpravijo te pomanjkljivosti, se smejo opravljati samo
tista pravdna dejanja, zaradi katerih bi lahko nastale za stranko
škodljive posledice, če bi se odložila.

Tuj državljan, ki ni pravdno sposoben po zakonu svoje države,
pač pa je pravdno sposoben po zakonu Republike Slovenije,
lahko sam opravlja pravdna dejanja. Zakoniti zastopnik sme
opravljati dejanja samo toliko časa, dokler tuj državljan ne izjavi,
da bo sam nastopal v pravdi.

če se omenjene pomanjkljivosti ne dajo odpraviti ali če brez uspeha
Preteče dani rok, razveljavi sodišče s sklepom pravdna dejanja,
ki jih je opravilo v postopku, kolikor jih zadenejo te pomanjkljivosti;
če pa so pomanjkljivosti take, da onemogočajo nadaljnjo pravdo,
zavrže tožbo.

28. januar 1998
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Za vložitev predloga za obnovo postopka mora odvetnik predložiti
novo pooblastilo.

Peto poglavje
POOBLAŠČENCI
85. člen

Odvetnika lahko nadomestuje odvetniški pripravnik, ki je pri njem
v službi samo pred sodiščem prve stopnje.

Stranke smejo opravljati pravdna dejanja osebno ali po
pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva od stranke, ki
ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi o dejstvih,
ki jih je treba ugotoviti v pravdi.

91. člen
Če stranka v pooblastilu ni natančneje določila pravice
pooblaščenca, sme opravljati pooblaščenec, ki ni odvetnik, s
takim pooblastilom vsa pravdna dejanja, vendar pa mora imeti
vselej izrečno pooblastilo za umik tožbe, za pripoznanje tožbenega
zahtevka ali za odpoved tožbenemu zahtevku, za sodno
poravnavo, za odpoved ali umik pravnega sredstva, za prenos
pooblastila na drugega ter za vložitev izrednih pravnih sredstev.

Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti pred sodišče
in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca.
86. člen
Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je popolnoma poslovno
sposoben, razen tistih, ki se ukvarjajo z zakotnim pisaštvom.

92. člen

Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi odvetniška
družba.

Stranka da pooblastilo pismeno ali ustno na zapisnik pri sodišču.

Če nastopa kot pooblaščenec oseba, ki se ukvarja z zakotnim
pisaštvom, ji sodišče ne dovoli nadaljnjega zastopanja in to takoj
sporoči stranki.

Stranka, ki ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na
pismeno pooblastilo namesto podpisa odtisk kazalca. Če se da v
takem primeru pooblastilo osebi, ki ni odvetnik, morata biti navzoči
dve priči, ki se na pooblastilu podpišeta.

Pritožba zoper sklep, s katerim se ne dovoli zastopanje, ne zadrži
njegove izvršitve.

Če sodišče dvomi v pristnost pismenega pooblastila, lahko s
sklepom odredi, naj se predloži overjeno pooblastilo. Zoper tak
sklep ni pritožbe.

Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben
za zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice, ki lahko
nastanejo zaradi nepravilnega zastopanja.

93. člen
Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo
dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju.

87. člen
Pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila,
imajo enak pravni učinek, kakor če bi jih bila opravila sama stranka.

Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko
začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati
naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže
odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja.

88. člen
Stranka lahko spremeni ali prekliče izjavo svojega pooblaščenca
na naroku, na katerem je bila dana.

Dokler ne poteče rok za predložitev pooblastila, odloži sodišče
izdajo odločbe; če pa preteče ta rok brez uspeha, nadaljuje
postopek, ne da bi jemal v poštev dejanja, ki jih je opravila oseba
brez pooblastila.

Če je pooblaščenec priznal kakšno dejstvo na naroku, na katerem
stranka ni bila navzoča, ali ga je priznal v vlogi, pa stranka to
priznanje pozneje spremeni ali prekliče, presodi sodišče obe izjavi
v smislu drugega odstavka 209. člena tega zakona.

Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži
pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo
oziroma pravno sredstvo zavrže.

89. člen

Stranka lahko pooblasti pooblaščenca samo za določena dejanja
ali pa za vsa pravdna dejanja.

Sodišče mora med postopkom ves čas paziti, ali je tisti, ki nastopa
kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje. Če ugotovi, da tisti,
ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravičen za zastopanje,
razveljavi opravljena pravdna dejanja, razen če jih je stranka
pozneje odobrila.

90. člen

94. člen

Če da stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da bi v
pooblastilu natančneje določila njegove pravice, ima odvetnik na
podlagi takega pooblastila pravico:

Stranka lahko pooblastilo ob vsakem času prekliče, pooblaščenec
pa ga lahko ob vsakem času odpove.

Obseg pooblastila določi stranka.

Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti sodišču,
pred katerim teče postopek, bodisi pismeno ali ustno na zapisnik-

1. opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo, jo
umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpovedati,
skleniti sodno poravnavo, vložiti redno pravno sredstvo, se
mu odpovedati ali ga umakniti ter predlagati začasne odredbe;
2. zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa dejanja, ki
so potrebna v tem postopku;
3. sprejeti od nasprotne stranke prisojene stroške;
4. prenesti pooblastilo na drugega odvetnika ali pooblastiti drugega
odvetnika za posamezna pravdna dejanja.

poročevalec, št. 11

Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno stranko
od trenutka, ko se ji naznani.
Po odpovedi pooblastila je pooblaščenec dolžan še en mesec
opravljati dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal, če je treba
odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v tem času.
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95. člen

Sedmo poglavje
VLOGE

Če je pooblaščencu dana pravica, da opravlja vsa pravdna
dejanja, pa stranka oziroma njen zakoniti zastopnik umre ali
postane poslovno nesposoben, ali če je zakoniti zastopnik
razrešen, ima pooblaščenec še naprej pravico opravljati pravdna
dejanja, vendar pa lahko dedič oziroma novi zakoniti zastopnik
prekliče pooblastilo.

100. člen
Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi
in sporočila, ki se dajejo izven obravnave, se vlagajo pismeno
(vloge).
Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je treba, da se
lahko obravnavajo. Predvsem morajo obsegati: navedbo sodišča,
ime, ter stalno oziroma začasno prebivališče oziroma sedež
strank, morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave in podpis vložnika. Brzojavno
ali s telefaksom vložena vloga se šteje za podpisano od osebe, ki
je na vlogi navedena kot podpisnik.

V primerih iz prvega odstavka tega člena prenehajo pooblaščencu,
ki ni odvetnik, vselej pravice, ki se morajo v pooblastilu izrecno
navesti (91. člen).
96. člen
S prenehanjem pravne osebe preneha tudi pooblastilo, ki ga je
dala.

Če vsebuje izjava kakšno zahtevo, mora stranka v vlogi navesti
dejstva, na katera jo opira, in dokaze, kadar je to potrebno.

Pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik preneha, ko nastanejo
pravne posledice začetka stečajnega postopka.

101. člen
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je
pooblaščenec dolžan še en mesec opravljati pravdna dejanja, če
je treba odvrniti škodo za stranko.

Vloge, ki jih je treba vročiti nasprotni stranki, se morajo izročiti
sodišču v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče in nasprotno
stranko. To velja tudi za priloge.
Če je na nasprotni strani več oseb, ki imajo skupnega zakonitega
zastopnika ali pooblaščenca, se lahko izročijo vloge in priloge za
vse skupaj v enem izvodu.

Šesto poglavje
JEZIK V POSTOPKU
97. člen

102. člen

Stranke in drugi udeleženci v postopku smejo na narokih in ob
drugih ustnih procesnih dejanjih pred sodiščem uporabljati svoj
jezik. Če postopek ne teče v jeziku stranke oziroma v jeziku
drugih udeležencev v postopku, se jim zagotovi ustno prevajanje
tistega, kar se navaja na naroku, v njihov jezik, ter ustno prevajanje
listin, ki se uporabljajo na naroku za dokazovanje.

Listine, ki se priložijo vlogi, so lahko v izvirniku ali v prepisu.
Če priloži stranka listino v izvirniku, jo sodišča obdrži, nasprotni
stranki pa dovoli, da jo pregleda. Ko sodišču listina ni več potrebna,
jo na zahtevo vrne vložniku, vendar pa lahko zahteva, da priloži
spisom njen prepis.

Stranke in drugi udeleženci morajo biti poučeni o tem, da imajo
pravico spremljati ustni postopek pred sodiščem v svojem jeziku
po tolmaču. Pravici do prevajanja se lahko odpovedo, če izjavijo,
da znajo jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik se zapiše, da
so bili poučeni, in kaj so glede tega izjavili.

Če je listina priložena v prepisu, zahteva sodišče na predlog
nasprotne stranke od vložnika, naj predloži listino v izvirniku,
nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Če je treba, določi
sodišče rok, v katerem je treba listino izročiti oziroma pregledati.
Zoper te sklepe ni pritožbe.

Prevajajo tolmači.

103. člen

98. člen

Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi
se lahko obravnavala, pouči sodišče vložnika, kako mora vlogo
popraviti oziroma dopolniti; v ta namen mu vrne vlogo v popravek,
lahko pa ga tudi povabi na sodišče in mu pomaga vlogo popraviti.

Vabila, odločbe in druga sodna pisanja se pošiljajo strankam in
drugim udeležencem v postopku v jeziku, ki je v uradni rabi pri
sodišču.
99. člen

Kadar sodišče vrne vložniku vlogo v popravek ali dopolnitev,
določi rok, do katerega jo mora znova vložiti.

Stranke in drugi udeleženci v postopku podajajo sodišču tožbe,
pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne
skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi.

Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma dopolnjena in
izročena sodišču v roku, ki je bil določen za dopolnitev oziroma
popravo, se šteje, da je bila vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
prvič vložena.

če poda stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni rabi,
ravna sodišče po določbah 103. člena tega zakona, ki veljajo za
nerazumljive vloge.
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Če se pošlje vloga brzojavno, pa ne vsebuje vsega, kar je treba,
da bi se mogla obravnavati, velja, da je vložena pravočasno, če
se nato vloga, kakršna je predpisana, izroči ali priporočeno pošlje
sodišču v treh dneh od oddaje brzojavke na pošto.

določenem roku; če pa se vloga vrne brez popravka oziroma
dopolnitve, se zavrže.
Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog,
mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik ne
ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže. Izjemoma lahko
sodišče odredi, da se vloge in priloge prepišejo na stroške stranke.

Za osebe, ki so v obvezni vojaški službi, se šteje dan izročitve
vloge pristojnemu vojaškemu poveljstvu za dan izročitve sodišču.
Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za druge osebe,
ki službujejo v vojaških enotah oziroma v vojaških zavodih ali
štabih v krajih, kjer ni redne pošte.

104. člen
Pravdno sodišče kaznuje z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev
tistega, ki v vlogi žali sodišče, stranko ali drugega udeleženca v
postopku.

Za osebo, ki ji je vzeta prostost, se šteje dan, ko izroči vlogo
upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem prestaja kazen ali
ukrep odvzema prostosti, za dan izročitve sodišču.

Kazen, izrečena po prvem odstavku tega člena, ni ovira za
kaznovanje zaradi kaznivega dejanja.
Če tisti, ki je kaznovan z denarno kaznijo, kazni ne more plačati,
se ta spremeni v zapor; trajanje zapora odmeri sodišče v
sorazmerju z višino kazni, vendar zapor ne sme biti daljši kot
deset dni.

Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana
nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu
sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena,
če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti
ali očitni pomoti vložnika.

Določba tretjega odstavka tega člena velja v vseh primerih, kadar
izreče sodišče denarno kazen (236., 243., 303. in 305. člen).

Določbe prvega do sedmega odstavka tega člena veljajo tudi za
rok, v katerem se mora po posebnih predpisih vložiti tožba, in pa
za rok zastaranja terjatve ali kakšne druge pravice.

Osmo poglavje
ROKI IN NAROKI

Naroki
108. člen

Roki

Narok določi sodišče, če je to z zakonom predpisano ali če je za
postopek potrebno. Zoper sklep o določitvi naroka ni pritožbe.

105. člen
Če roki niso določeni z zakonom, jih določa sodišče glede na
okoliščine primera.

Sodišče mora na narok pravočasno povabiti stranke in druge
osebe, za katere misli, daje potrebna njihova navzočnost. Skupaj
z vabilom pošlje stranki vlogo, ki je bila povod za določitev naroka,
v vabilu pa navede kraj, prostor in čas naroka. Če se skupaj z
vabilom ne pošlje vloga, se v vabilu navedejo stranke, sporni
predmet in dejanje, ki se bo opravilo na naroku.

Rok, ki ga določi sodišče, se na predlog prizadete osebe lahko
podaljša, če so za to opravičeni razlogi.
Podaljšanje roka se mora predlagati, preden rok izteče.

Sodišče opozori v vabilu posebej na zakonite posledice izostanka.

Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe.

109. člen

106. člen

Narok se opravi praviloma v sodnem poslopju.

Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.

Sodišče lahko sklene, da se opravi narok izven sodnega poslopja,
če spozna, da je to potrebno ali da se bo tako prihranilo na času
ali na stroških postopka. Zoper tak sklep ni pritožbe.

Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali
sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok,
temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan.

110. člen

Roki, ki so določeni po mesecih oziroma po letih, se končajo s
pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se po
svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči. Če tega dneva v
zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu.

Sodišče lahko preloži narok, če je to potrebno za izvedbo dokazov
ali če so za to drugi opravičeni razlogi.
Če se narok preloži, naznani sodišče navzočim po možnosti
takoj ustno kraj in čas novega naroka.

Če je zadnji dan roka dan, ko se pri sodišču ne dela, se izteče rok
s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Zoper sklep o preložitvi naroka ni pritožbe.

107. člen
Če je vloga vezana na rok, velja, da je vložena pravočasno, če je
izročena pristojnemu sodišču, preden rok izteče.

Vrnitev v prejšnje stanje
111. člen

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje
dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je
naslovljena.
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predlog dovoli, da ga opravi pozneje (vrnitev v prejšnje stanje),
če spozna, da je stranka zamudila narok oziroma rok iz
opravičenega vzroka.

118. člen
V zapisnik se vpiše: naslov in sestava sodišča, kraj, dan in ura
dejanja, sporni predmet in imena navzočih strank ali drugih oseb
ter njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev.

Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se pravda vrne v tisto
stanje, v katerem je bila pred zamudo, in razveljavijo vse odločbe,
ki jih je sodišče izdalo zaradi zamude.

Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o vsebini dejanja. V
zapisnik o glavni obravnavi se vpiše zlasti: ali je bila obravnava
javna ali pa je bila javnost izključena, izjave strank, njihovi predlogi,
dokazi, ki so jih ponudile, dokazi, ki so bili izvedeni, z navedbo
izpovedb prič in izvedencev, ter odločbe sodišča na naroku.

112. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda pri sodišču, pri
katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje.

Zapisnik se mora pisati v redu; ne sme se nič izbrisati, dodati ali
spremeniti. Prečrtana mesta morajo ostati čitljiva.

Predlog se mora vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko je prenehal
vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila narok ali rok; če je
stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za
<o zvedela.

119. člen
Zapisnik se sestavlja tako, da predsednik senata glasno narekuje
zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik.

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več zahtevati
vrnitev v prejšnje stanje.

Stranke imajo pravico prebrati zapisnik ali zahtevati, naj se jim
prebere, in ugovarjati zoper vsebino zapisnika.

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka,
mora predlagatelj obenem, ko vloži predlog, opraviti tudi zamujeno
dejanje.

To pravico imajo tudi druge osebe, katerih izjava je vpisana v
zapisnik, vendar samo glede tistega dela zapisnika, v katerem je
njihova izjava.

113. člen
Vrnitev v prejšnje stanje se ne dovoli, če je bil zamujen rok za
predlog, da se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ali če je bil zamujen
narok, določen na predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Kar je treba v zapisniku popraviti ali dodati glede na ugovore
strank ali drugih oseb ali po uradni dolžnosti, se zapiše na koncu
zapisnika. Na zahtevo teh oseb se vpišejo v zapisnik tudi ugovori,
katerim ni bilo ugodeno.

114. člen
120. člen

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje praviloma ne vpliva na potek
pravde, vendar pa sodišče lahko odloči, da se postopek prekine
do pravnomočnosti sklepa o predlogu.

Predsednik senata lahko zapisnik narekuje tudi v diktafon ali
odredi, da se potek naroka stenografira.

Če sodišče sklene, da se postopek prekine, pred višjim sodiščem
pa teče postopek zaradi pritožbe, mora to sporočiti višjemu
sodišču.

Glede ugovorov v zvezi z vsebino zapisnika se smiselno
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka prejšnjega
člena.

115. člen
Prepozne in nedovoljene predloge za vrnitev v prejšnje stanje
zavrže predsednik senata s sklepom.

Prepis zvočnega oziroma stenografskega zapisa zapisnika mora
biti izdelan v treh dneh. Stranka ima pravico v nadaljnjih treh dneh
vpogledati prepis zapisa in ugovarjati morebitno nepravilnost
prepisa.

Na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše sodišče narok,
razen če so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana.
116. člen

O ugovoru iz prejšnjega odstavka tega člena odloči predsednik
senata brez naroka.

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje
stanje, ni pritožbe, razen če se ugodi predlogu v nasprotju s 113.
členom tega zakona ali predlogu, ki ni bil pravočasno vložen.

Zvočni zapis zapisnika se lahko izbriše po preteku roka za ugovor,
če je stranka ugovarjala točnosti prepisa pa po pravnomočnosti
odločbe o glavni stvari.
121. člen

Deveto poglavje
zapisnik

Zapisnik podpišejo predsednik senata, zapisnikar, stranke
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci in pa tolmač.
117. člen

Priča in izvedenec podpišeta svojo izpovedbo na zapisniku, kadar
se zaslišita pred zaprošenim sodnikom ali predsednikom senata.

Zapisnik se sestavi o dejanjih, ki so bila opravljena na naroku.

Kdor ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na zapisnik
odtis kazalca, zapisnikar pa zapiše pod odtisom njegovo ime in
priimek.

Zapisnik se sestavi tudi o važnejših izjavah ali sporočilih, ki jih
dajo stranke ali drugi udeleženci izven naroka. O manj važnih
izjavah ali sporočilih se ne sestavi zapisnik, temveč se napravi v
spisu samo uradni zaznamek.

Če kakšna stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
priča ali izvedenec odide, preden podpiše zapisnik, ali če noče

Zapisnik piše zapisnikar.
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porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima
večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne
doseže večina. Če se glede višine denarnega zneska ali količine
razdelijo glasovi na več kot dve mnenji, se znova obravnavajo
razlogi za vsako mnenje; če se niti tedaj ne doseže večina, se
glasovi, oddani za največji denarni znesek ali količino, prištejejo
glasovom, oddanim za najbližji manjši denarni znesek ali količino,
dokler se ne doseže večina.

podpisati zapisnika, se to zapiše v zapisnik in navede razlog, ki
so ga za to navedli.
122. člen
O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik. Če je
višje sodišče v postopku o pravnem sredstvu odločilo soglasno,
se ne sestavi zapisnik, temveč se na izvirniku odločbe zapiše
zaznamek o posvetovanju in glasovanju.

126. člen
Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja
in sprejeto odločbo.

Preden sodišče odloči o glavni stvari, odloči o tem, ali je treba
dopolniti postopek, in o drugih predhodnih vprašanjih.

Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in
glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik.

Če je treba pri odločanju o glavni stvari odločiti o več zahtevkih,
se glasuje o vsakem zahtevku posebej.

Zapisnik oziroma zaznamek o glasovanju podpišejo vsi člani
senata in zapisnikar.
Enajsto poglavje
VROČANJE PISANJ IN PREGLED SPISOV

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek.
Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče, ko odloča o
pravnem sredstvu; v tem primeru mora višje sodišče zapisnik
spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, da je zapisnik
pregledalo.

Način vračanja
127. člen
Pisanja se vročajo praviloma po pošti, lahko pa se vročajo tudi po
delavcu sodišča, pri sodišču ali na drug način, določen s tem
zakonom.

Deseto poglavje
ODLOČANJE

128. člen

123. člen

Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma v poslovnem
prostoru.

Sodišče izdaja odločbe v obliki sodbe ali sklepa.
O tožbenem zahtevku odloči sodišče s sodbo, v postopku zaradi
motenja posesti pa s sklepom.

Po prvem odstavku tega člena se vročajo pisanja tudi, kadar so
v tem odstavku navedene stranke določile za svojega
pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

Kadar sodišče ne odloči s sodbo, odloči s sklepom.
V postopku za izdajo plačilnega naloga se izda sklep, s katerim
se ugodi tožbenemu zahtevku, v obliki plačilnega naloga.

129. člen

Odločba o stroških v sodbi se šteje za sklep.

Subjektu vpisa v sodni register, ki mu ni mogoče vročiti sodnega
pisanja na naslovu, ki je naveden v sodnem registru, se vročitev
opravi tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko, na njegovem
naslovu pa se pusti obvestilo o načinu vročitve.

124. člen
Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je bilo
pisanje pritrjeno na sodno desko.

Pri posvetovanju in glasovanju smejo biti navzoči samo člani
senata in zapisnikar.

130. člen

Kadar je treba odločiti o enostavnejših vprašanjih, lahko odloči
senat tudi na samem zasedanju.

Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko vročajo
vabila tudi po njihovem poveljstvu oziroma neposrednemu
predstojniku; po potrebi se jim lahko vročajo na ta način tudi
druga pisanja.

125. člen
Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje
zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja
vsestransko in popolnoma raziščejo.

131. člen
Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, ki uživa
imunitetno pravico, se opravi vročitev po diplomatski poti, če ni v
mednarodni pogodbi ali v tem zakonu (141. člen) določeno kaj
drugega.

Za vsako odločbo senata je potrebna večina glasov.
Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih
postavi predsednik senata. Član senata, ki je pri glasovanju o
kakšnem prejšnjem vprašanju ostal v manjšini, se ne sme vzdržati
glasovanja o vprašanju, o katerem naj se odloči pozneje.

Če naj se pisanje vroči državljanu Republike Slovenije v tujini, se
lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem predstavniku
ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije, ki opravlja
konzularne zadeve v tisti tuji državi. Taka vročitev je veljavna le

Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje,
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tako določeno ali če sodišče misli, da je potrebna zaradi listin, ki
so priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja
previdnost.

tedaj, če je tisti, kateremu naj se pisanje vroči, pripravljen ga
sprejeti.
132. člen

Če se tisti, kateremu se mora pisanje osebno vročiti, ne najde
tam, kjer naj bi se mu vročilo, poizve vročevalec, kdaj in na
katerem mestu bi ga lahko našel, in mu pusti pri kateri od oseb, ki
so omenjene v prvem in drugem odstavku 136. člena tega zakona,
pismeno sporočilo, naj bo določeni dan ob določeni uri v stanovanju
oziroma na svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje. Če
vročevalec niti potem ne najde tistega, kateremu naj bi pisanje
vročil, ravna po 136. členu tega zakona in velja, da je s tem
vročitev opravljena.

Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vročajo pisanja po upravi zapora
ali drugega zavoda v katerem prestaja kazen ali ukrep odvzema
prostosti.
133. člen
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se
vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.
Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev,
zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih.

Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega člena državnim
organom in pravnim osebam, se opravi vročitev po 128. členu
tega zakona.

134. člen

138. člen

Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi tako,
da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški
pisarni.

Če se ugotovi, da je tisti, kateremu naj se vroči pisanje, odsoten
in da mu osebe, omenjene v prvem in drugem odstavku 136.
člena tega zakona, pisanja ne morejo pravočasno izročiti, se
pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je naslovnik.

135. člen
Vroča se ob delavnikih, in sicer podnevi, v stanovanju ali na
delovnem mestu tistega, kateremu naj se vroči, ali pa na sodišču,
če je naslovnik tam.

Odklonitev sprejema
139. člen

S privolitvijo tistega, kateremu je treba pisanje vročiti, ali po posebni
odločbi sodišča, ki jo mora vročevalec na zahtevo pokazati, se
lahko opravi vročitev tudi ob drugem času in na drugem kraju.

Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma odrasel
član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena oseba ali
delavec državnega organa in pravne osebe brez zakonitega
razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti v stanovanju
ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v njenem poštnem nabiralniku,
če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma prostorov.
Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter
kraj, kjer je pustil pisanje: šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

Določba, da se vroča samo ob delavnikih, ne velja za vračanje
po pošti.
136. člen
če se tisti, kateremu je treba pisanje vročiti, ne najde v stanovanju,
se pisanje vroči tako, da se izroči kateremu od njegovih odraslih
članov gospodinjstva, ki so ga dolžni sprejeti. Če se tudi ti ne
najdejo v stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če v to
privolita.

Sprememba naslova
140. člen

če se vroča na delovnem mestu tistega, kateremu naj se vroči,
pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je zaposlena
na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve odločbe druge
stopnje, s katero se konča postopek, spremeni svoj naslov, mora
to takoj sporočiti sodišču.

Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljenja, če je ta udeležena v
pravdi kot nasprotnik tistega, kateremu naj se pisanje vroči.

Če tega ne stori, pa vročevalec ne more zvedeti za kraj oziroma
stanovanje, kamor se je odselil, odredi sodišče, da naj se vse
nadaljnje vročitve v pravdi za to stranko opravljajo tako, da se
pisanje pritrdi na sodno desko.

Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke odredi, da naj se
vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vračanje kot
registrirano dejavnost na podlagi posebnega pooblastila ministra,
Pristojnega za pravosodje.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je bilo
pisanje pritrjeno na sodno desko.
Če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za sprejemanje pisanj
do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se konča postopek,
spremeni svoje stalno prebivališče ali stanovanje, pa tega ne
sporoči sodišču, se opravljajo vročitve tako, kakor da
pooblaščenec sploh ne bi bil postavljen.

Stroške vročitve iz prejšnjega odstavka tega člena založi stranka,
ki takšno vročitev zahteva.
Minister, pristojen za pravosodje določi pogoje, ki jih morajo
Izpolnjevati osebe za opravljanje vračanja po četrtem odstavku
in pravila za njihovo delovanje.
137. člen

Pooblaščenec za sprejemanje pisanj

Tožba, plačilni nalog, izredno pravno sredstvo, sodba in sklep,
zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, se vročajo osebno
stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Druga pisanja se vročajo osebno, če je v tem zakonu izrecno

141. člen
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Stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki sta v tujini, pa
nimata pooblaščenca v Republiki SLoveniji, naloži sodišče, naj v
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primernem roku imenujeta pooblaščenca za sprejemanje pisanj
v Republiki Sloveniji. Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ne
imenujeta pooblaščenca, postavi sodišče stranki na njene stroške
začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, in
sporoči to stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku.

Dvanajsto poglavje
STROSKI POSTOPKA
Pravdni stroški
146. člen

142. člen

Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi
postopka.

Če več oseb skupaj toži, pa nimajo skupnega zakonitega
zastopnika oziroma pooblaščenca, jim sodišče lahko naloži, naj
imenujejo v določenem roku skupnega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj. Obenem sporoči sodišče tožnikom, katerega
izmed njih bo štelo za skupnega pooblaščenca za sprejemanje
pisanj, če ga ti ne imenujejo sami.

Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih
oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade.

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj, če je več
oseb toženih kot enotni sosporniki.

Vsaka stranka predhodno sama trpi stroške, ki jih povzroči s
svojimi dejanji.

147. člen

148. člen
Ugotovitev naslova

Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalogu sodišča
založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo
dokaza.

143. člen
Če stranka ne more sama zvedeti za naslov tistega, kateremu
naj se vroči pisanje, poskusi sodišče dobiti potrebne podatke od
pristojnega upravnega organa ali kako drugače.

Če predlagata izvedbo dokaza obe stranki ali če to odredi sodišče
po uradni dolžnosti, sodišče odloči, da naj za stroške potrebni
znesek založita obe stranki po enakih delih. Če je sodišče odredilo
izvedbo dokaza po uradni dolžnosti, lahko odloči, naj založi znesek
samo ena stranka.

Vročilnica

Sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za
stroške, ni založen v roku, ki ga je določilo. V tem primeru sodišča
glede na vse okoliščine po svojem prepričanju presodi, kakšen
pomen ima to, da stranka ni v roku založila zneska, potrebnega
za stroške.

144. člen
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vročevalec.
Prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici dan prejema.
Če prejemnik ne zna pisati ali če se ne more podpisati, zapiše
vročevalec njegovo ime in priimek in z besedo dan prejema,
poleg tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal.

Če odredi sodišče po uradni dolžnosti izvedbo dokaza za
ugotovitev dejstev v zvezi z uporabo tretjega odstavka 3. člena
tega zakona, pa stranki ne založita določenega zneska, se
izplačajo stroški za izvedbo dokaza kljub določbi tretjega odstavka
tega člena iz sredstev sodišča.

Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to na
vročilnici in navede z besedami dan vročitve; šteje se, da je s tem
vročitev opravljena.

149. člen
Če se opravi vročitev po drugem odstavku 137. člena tega zakona,
se mora poleg potrdila o prejemu zapisati na vročilnici, da je bil
naslovnik pred tem pismeno obveščen.

Stranka, ki v pravdi v ne uspe, mora nasprotni stranki in njenemu
intervenientu povrniti stroške.

Če je bilo po določbah tega zakona pisanje izročeno komu
drugemu, ne pa tistemu, kateremu bi ga bilo treba vročiti, navede
vročevalec na vročilnici njuno medsebojno razmerje.

Če stranka deloma zmaga v pravdi, lahko sodišče glede na
doseženi uspeh odloči, da trpi vsaka stranka svoje stroške, ali
pa upoštevajoč vse okoliščine primera naloži eni stranki, naj povrne
drugi stranki in intervenientu ustrezen del stroškov.

Če je v vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se šteje, da je bila
vročitev opravljena tistega dne, ko je bilo pisanje izročeno.

Sodišče lahko odloči, da mora ena stranka povrniti vse stroške,
ki sta jih imela nasprotna stranka in njen intervenient, če nasprotna
stranka ni uspela samo s sorazmerno majhnim delom svojega
zahtevka, pa zaradi tega dela niso nastali posebni stroški.

Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi drugače.

Glede na uspeh dokazovanja odloči sodišče, ali naj plača stroške
iz četrtega odstavka 148. člena tega zakona ena stranka ali obe,
ali pa naj se plačajo iz sredstev sodišča.

Pregledovanje in prepisovanje spisov
145. člen
Stranke imajo pravico pregledovati in prepisovati spise pravde, v
kateri so udeležene.

150. člen
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva
sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem,
kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče p o
skrbni presoji vseh okoliščin.

Drugim osebam, ki imajo opravičeno korist, se lahko dovoli pregled
in prepis posameznih spisov. Dokler postopek teče, dovoli to
predsednik senata, potem ko je končan, pa predsednik oziroma
predstojnik sodišča oziroma delavec na sodišču, ki ga ta določi.
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Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge
stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Stranka mora v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere
zahteva povračilo.

151. člen

Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati najpozneje do konca
obravnave, ki je bila pred odločitvijo o stroških; če pa gre za
odločbo brez poprejšnjega obravnavanja, mora stranka zahtevati
povrnitev stroškov v predlogu, o katerem naj sodišče odloči.

Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki
stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se je
njej primerilo.

O zahtevi za povrnitev stroškov odloči sodišče v sodbi ali v
sklepu, s katerim se konča postopek pred njim.

Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
stranke povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je povzročil po
svoji krivdi.

Kadar sodišče ustno razglasi sodbo ali sklep, s katerim se nalaga
povrnitev stroškov, lahko odloči, da bo znesek stroškov odmeril
v pismenem sestavku sodbe oziroma sklepa, če je treba sklep
vročiti strankam.

152. člen
če tožena stranka ni dala povoda za tožbo in če je pripoznala
tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo oziroma na glavni
obravnavi, preden se je spustila v obravnavanje glavne stvari,
Kiu mora tožnik povrniti pravdne stroške.

Med postopkom odloči sodišče s posebnim sklepom o stroških le
tedaj, kadar pravica do povračila stroškov ni odvisna od odločbe
o glavni stvari.

153. člen

Če sodišče izda sklep o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe,
umika pravnega sredstva ali drugih okoliščin, ki povzročijo konec
postopka izven obravnave, se lahko zahteva povrnitev stroškov
v petnajstih dneh od prejema sklepa o ustavitvi postopka.

Tožeča stranka, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki
Pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena
stranka izpolnila zahtevek.

Sklep o odmeri stroškov iz prejšnjega odstavka lahko izda
strokovni sodelavec.

Stranka, ki umakne pravno sredstvo, mora nasprotni stranki
Povrniti stroške, nastale zaradi pravnega sredstva.

159. člen

154. člen

V delni sodbi ali v vmesni sodbi lahko izreče sodišče, da se
odločitev o stroških pridrži za poznejšo sodbo.

Vsaka stranka trpi svoje stroške, če se pravda konča s sodno
Poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno.

160. člen

Stroški poravnave, ki je bila poskušena (310. člen), pa ni uspela,
spadajo med pravdne stroške.

Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o
stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.

155. člen

Če sodišče spremeni odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno
sredstvo, ali če to odločbo razveljavi in tožbo zavrže, odloči o
stroških vsega postopka.

6e se v izločitveni pravdi ugodi tožbenemu zahtevku za izločitev
stvari, pa sodišče ugotovi, da je tožena stranka kot upnik v
izvršilnem postopku utemeljeno mislila, da na teh stvareh ne
obstajajo pravice drugih, odloči, da mora vsaka stranka trpeti
svoje stroške.

Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno
sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o
stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za končno
odločbo.

156. člen
Sosporniki trpijo stroške po enakih delih.

Sodišče lahko ravna po tretjem odstavku tega člena tudi tedaj,
kadar le delno razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo
pravno sredstvo.

Če je med njimi precejšnja razlika glede njihovega deleža pri
spornem predmetu, določi sodišče po tem sorazmerju, kolikšen
del stroškov naj povrne vsak izmed sospornikov.

161. člen

Sosporniki, ki so nerazdelno odgovorni glede glavne stvari, so
n
erazdelno odgovorni tudi za stroške, prisojene nasprotni stranki.

Izrek o stroških, ki je vsebovan v sodbi, se sme izpodbijati samo
s pritožbo zoper sklep, če se hkrati ne izpodbija tudi izrek o glavni
stvari.

2a stroške, ki jih povzročijo posamezni sosporniki s posebnimi
•Pravdnimi dejanji, niso odgovorni drugi sosporniki.

Če izpodbija ena stranka sodbo samo glede stroškov, druga pa
glede glavne stvari, odloči višje sodišče z eno samo odločbo o
obeh pravnih sredstvih.

157. člen
Kadar se državni organ udeležuje postopka kot stranka, ima
Pravico do povračila stroškov po določbah tega zakona, nima pa
Pravice do nagrade.

Stroški v postopku za zavarovanje dokazov
162. člen

158. člen

Stroške postopka za zavarovanje dokazov trpi stranka, ki je
predlagala zavarovanje. Ta stranka mora povrniti stroške tudi
nasprotni stranki oziroma postavljenemu začasnemu zastopniku.

0 povrnitvi stroškov odloči sodišče na določeno zahtevo stranke
brez obravnavanja.
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predstojnik ali predsednik sodišča.

Te stroške lahko stranka pozneje uveljavlja kot del pravdnih
stroškov glede na uspeh v pravdi.

Postavljeni pooblaščenec lahko iz opravičenih razlogov zahteva
razrešitev. O tem odloča izven glavne obravnave predsednik
senata, na obravnavi pa senat. Zoper sklep sodišča, s katerim
se ugodi zahtevi stranke za postavitev pooblaščenca, ni pritožbe.

Oprostitev plačila stroškov postopka
163. člen

166. člen

Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki po svojem
splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov brez
škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine.

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov postopka
(drugi odstavek 163. člena), se izplačajo iz sredstev sodišča
predujmi za stroške prič, izvedencev, tolmačev, ogledov in sodnih
oglasov ter dejanski izdatki postavljenega pooblaščenca.

Oprostitev stroškov postopka obsega oprostitev taks in oprostitev
predujma za stroške prič, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov.

167. člen

Sodišče lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi bila s
plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja
ali se preživljajo njeni družinski člani.

Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi pooblaščenca
lahko sodišče prve stopnje med postopkom razveljavi, če ugotovi,
da stranka zmore stroške postopka. Pri tem sodišče odloči, ali
naj stranka popolnoma ali deloma povrne tudi tiste stroške in
takse, ki jih je bila prej oproščena, ter dejanske izdatke in nagrado
postavljenega pooblaščenca.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko sodišče
stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji dovoli
obročno plačilo.
Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodišče skrbno
presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upoštevati vrednost
spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka preživlja, in
dohodke, ki ga imajo stranka in njeni družinski člani.

V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, ki so bili plačani iz sredstev
sodišča.

Določbe o oprostitvi plačila stroškov postopka ter določbe o
možnosti odložitve plačila oziroma obročnega plačila taks ne veljajo
za podjetnika posameznika, v sporih v zvezi z njegovo
dejavnostjo, in za pravne osebe.

Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, ter dejanski
izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca so del pravdnih
stroškov.

168. člen

Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stranke, ki je
oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodišče po določbah
o povrnitvi stroškov.

164. člen
O oprostitvi plačila stroškov postopka odloči sodišče prve stopnje
na predlog stranke.

Takse in stroške, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, izterja po
uradni dolžnosti sodišče prve stopnje od stranke, ki jih je dolžna
povrniti.

Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega upravnega
organa o premoženjskem stanju.

Če je nasprotnik stranke, ki je oproščena plačila stroškov
postopka, obsojen na povrnitev pravdnih stroškov, pa se ugotovi,
da on ne zmore teh stroškov, lahko sodišče pozneje odloči, da
mora plačati vse stroške iz prvega odstavka tega člena ali det
stroškov stranka, ki je oproščena plačila stroškov postopka, iz
tistega, kar ji je bilo prisojeno. S tem pa se ne posega v pravico te
stranke, da lahko zahteva od nasprotnika povrnitev tistega, kar
je plačala.

V potrdilu o premoženjskem stanju se mora navesti, koliko davka
plačajo gospodinjstvo in posamezni člani gospodinjstva, ali imajo
kakšne druge vire dohodkov, in sploh, kakšno je premoženjsko
stanje stranke, ki se ji izdaja potrdilo.
Natančnejše predpise o izdajanju potrdil o premoženjskem stanju
izda pristojni organ.
Če je to potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti preskrbi
potrebne podatke in obvestila o premoženjskem stanju stranke,
ki prosi za oprostitev, lahko pa zasliši o tem tudi nasprotno stranko.

Trinajsto poglavje
PRAVNA POMOČ

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni pritožbe.

169. člen

165. člen

Sodišča morajo dajati v pravdnem postopku drugo drugemu
pravno pomoč.

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov postopka
(drugi odstavek 163. člena), sodišče prve stopnje na njeno
zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, kadar je to nujno,
da se varujejo njene pravice.
Stranka, ki ji je postavljen pooblaščenec, je oproščena plačila
dejanskih izdatkov in nagrade postavljenemu pooblaščencu.

Če zaprošeno sodišče ni pristojno za dejanje, za katero j0
zaprošeno, odstopi prošnjo pristojnemu sodišču oziroma drugem^
državnemu organu in sporoči to sodišču, od katerega je prejelo
prošnjo; če pa ne ve, katero sodišče oziroma kateri državni organ je pristojen, vrne prošnjo.

Za pooblaščenca se postavi odvetnik; če pa na sedežu sodišča
ni zadosti odvetnikov, se lahko postavi za pooblaščenca tudi kdo
drug, ki ima pravniško izobrazbo in je zmožen dati stranki potrebno
pravno pomoč. Pooblaščenca izmed odvetnikov postavi

Če je v kakšnem kraju več sodišč, ki so stvarno pristojna, da
dajejo pravno pomoč, se lahko prošnja za pravno pomoč vloži pfl
kateremkoli izmed njih, če ni s posebnimi predpisi drugače
določeno.
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ni denarni znesek, mora navesti tožeča stranka v tožbi tudi
vrednost spornega predmeta.

170. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč v primerih, ki jih
določajo mednarodne pogodbe, in pa tedaj, če velja glede pravne
Pomoči vzajemnost. Če se dvomi o vzajemnosti, daje pojasnila
Ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Sodnik vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožeča stranka ni
navedla pravne podlage tožbenega zahtevka, če pa jo je navedla,
sodnik ni nanjo vezan.

Sodišče odkloni pravno pomoč tujemu sodišču, če prosi za dejanje,
ki nasprotuje javnemu redu Republike Slovenije. V tem primeru
Pošlje sodišče, ki je pristojno za pravno pomoč, po uradni dolžnosti
zadevo Vrhovnemu sodišču v dokončno odločitev.

Če tožeča stranka ne plača predpisane takse za tožbo po
opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih taksah in
niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, se šteje, da je
tožbo umaknila.

Določbe drugega in tretjega odstavka 169. člena tega zakona
Veljajo tudi za postopek s prošnjo tujega sodišča.

Če tožeča stranka ob vložitvi tožbe zaprosi za oprostitev plačila
sodnih taks, je dolžan sodnik o predlogu za oprostitev odločiti
takoj, najkasneje pa v roku treh mesecev.

171. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč na tak način, kakor
9a določa domači zakon. Dejanje, za katero prosi tuje sodišče,
se lahko opravi na način, ki ga želi tuje sodišče, če tak postopek
n
e nasprotuje javnemu redu Republike Slovenije.

Ugotovitvena tožba
176. člen
Tožeča stranka lahko s tožbo zahteva, da sodišče le ugotovi
obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega razmerja,
ali pa pristnost oziroma nepristnost kakšne listine.

172. člen
Če ni z mednarodno pogodbo določeno kaj drugega, vzame
sodišče v postopek prošnjo tujega sodišča za pravno pomoč le
tedaj, če je prošnja poslana po diplomatski proti in če so prošnja
'n priloge sestavljene v slovenskem jeziku ali je priložen overjen
Prevod v slovenskem jeziku.

Takšna tožba se lahko vloži, če je tako določeno s posebnimi
predpisi, če ima tožeča stranka pravno korist od tega, da se
ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega
razmerja, ali pristnost oziroma nepristnost kakšne listine, preden
zapade dajatveni zahtevek iz takega razmerja, ali če ima tožeča
stranka kakšno drugo pravno korist od vložitve take tožbe.

173. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se pošiljajo
Prošnje domačih sodišč za pravno pomoč tujim sodiščem po
diplomatski poti. Prošnje in priloge morajo biti sestavljene v jeziku
Zaprošene države ali pa mora biti priložen njih overjen prevod v
tem jeziku.

Če je odločitev o sporu odvisna od vprašanja, ali obstoji ali ne
obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje, lahko uveljavlja tožeča
stranka poleg obstoječega zahtevka tudi tožbeni zahtevek, naj
se ugotovi, da tako razmerje obstoji oziroma ne obstoji, če je
sodišče, pred katerim teče pravda, zanj stvarno pristojno in če je
za odločanje o tem zahtevku predpisana ista vrsta postopka.
Uveljavljanje več tožbenih zahtevkov v eni tožbi
177. člen

Drugi del
potek postopka

V eni tožbi lahko uveljavlja tožeča stranka več zahtevkov zoper
isto toženo stranko, kadar imajo vsi zahtevki isto dejansko in
pravno podlago.

4. Postopek pred sodiščem prve stopnje

Če zahtevki nimajo iste dejanske in pravne podlage, se lahko
uveljavljajo z eno tožbo zoper isto toženo stranko samo tedaj,
kadar je isto sodišče stvarno pristojno za vsakega od teh
zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista vrsta postopka.
Če veljajo za enega od zahtevkov pravila o izključni krajevni
pristojnosti, jih je mogoče uveljavljati z isto tožbo samo pri sodišču,
ki je pristojno po pravilih o izključni krajevni pristojnosti.

Štirinajsto poglavje
tožba
174. člen
p

ravdni postopek se začne s tožbo.

Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, lahko
uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče
ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga
uveljavlja pred njim, ni utemeljen.

Vsebina tožbe
175. člen
^ožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek,
pokaže, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke, ki
J'h mora imeti vsaka vloga (100. člen). Tožbi se mora priložiti
Potrdilo o plačilu dolžne sodne takse.

Zahtevki se lahko uveljavljajo po tretjem odstavku tega člena z
eno tožbo le, če je sodišče stvarno pristojno za vsakega od
uveljavljanih zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista
vrsta postopka.

^8 je pristojnost, sestava sodišča ali pravica do revizije odvisna
vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka

Če bi moral o nekaterih zahtevkih, ki se uveljavljajo z isto tožbo,
soditi senat, o drugih pa sodnik posameznik istega sodišča, sodi
o vseh zahtevkih senat.

*8. januar 1998
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Nasprotna tožba

Zoper sklep, s katerim se ugodi spremembi tožbe, ni posebne
pritožbe.

178. člen

181. člen

Tožena stranka lahko vloži do konca glavne obravnave pred
sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo:
1) če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom
ali;
2) če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe lahko
pobotata ali;
3) če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne pravice
ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neobstoja je v celoti
ali deloma odvisna odločba o tožbenem zahtevku.

Privolitev tožene stranke ni potrebna, če tožeča stranka spremeni
tožbo tako, da zahteva zaradi okoliščin, ki so nastale po vložitvi
tožbe, iz iste dejanske podlage drug predmet ali denarni znesek,
ali če uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek po tretjem odstavku
176. člena tega zakona.
182. člen
Tožeča stranka lahko vse do konca glavne obra,vnave spremeni
svojo tožbo tudi tako, da toži namesto prvotne tožene stranke
koga drugega.

Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz nasprotne
tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za odločanje o
zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta postopka.
Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtevku iz
nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

Za spremembo tožbe v smislu prvega odstavka tega člena je
potrebna privolitev tistega, ki naj stopi v pravdo namesto tožene
stranke. Če pa se je tožena stranka že spustila v obravnavanje
glavne stvari, je potrebna tudi njena privolitev.

Sprememba tožbe

Kdor stopi v pravdo namesto tožene stranke, mora prevzeti pravdo
v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.

179. člen
Tožeča stranka lahko do konca glavne obravnave spremeni
tožbo.

Umik tožbe
183. člen

Sprememba tožbe je sprememba istovetnosti zahtevka,
povečanje obstoječega zahtevka ali uveljavljanje drugega
zahtevka poleg obstoječega.

Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve tožene
stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne
stvari.

Tožba ni spremenjena, če tožeča stranka spremeni pravno
podlago tožbenega zahtevka, če zmanjša tožbeni zahtevek ali
če spremeni, dopolni ali popravi posamezne navedbe, tako da
zaradi tega tožbeni zahtevek ni spremenjen.

Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne
obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka
o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku
tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

180. člen

V primeru umika tožbe izda sodišče sklep o ustavitvi postopkaTa sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno
vročena tožba.

Ko je tožba vročena toženi stranki, je za spremembo potrebna
njegova privolitev; vendar pa lahko sodišče dovoli spremembo,
čeprav se tožena stranka temu upira, če misli, da bi bilo to smotrno
za dokončno ureditev razmerja med strankama.

Če je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila vložena in
se lahko znova vloži.

Šteje se, da je tožena stranka privolila v spremembo tožbe, če se
spusti v obravnavanje o glavni stvari po spremenjeni tožbi, ne da
bi bil pred tem nasprotovala spremembi.

Obstoj pravde
184. člen

Če pravdno sodišče za spremenjeno tožbo ni stvarno pristojno,
pošlje zadevo potem, ko je toženec privolil v spremembo oziroma
je kljub nasprotovanju toženca dovolilo spremembo, pristojnemu
sodišču.

Pravda začne teči z vročitvijo tožbe toženi stranki.
O zahtevku, ki ga stranka postavi med postopkom, začne pravda
teči od trenutka, ko je o njem obveščena nasprotna stranka.

Na način, kakor je to določeno v tretjem odstavku tega člena,
ravna sodišče tudi, če mora o spremenjeni tožbi soditi isto sodišče
v drugi sestavi (19. člen).

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova
pravda med istimi strankami; če se taka pravda začne, sodišč®
zavrže tožbo.

Kadar sodišče dovoli spremembo tožbe, mora pustiti toženi stranki
čas, ki ji je potreben, da se lahko pripravi za obravnavanje o
spremenjeni tožbi, če za to ni imela dovolj časa. Enako ravna
sodišče, če tožena stranka, ki ne nasprotuje spremembi, zahteva,
naj se ji pusti potreben čas za pripravo.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti,
ali ne teče morda med istimi strankami druga pravda o iste111
zahtevku.

Če tožeča stranka spremeni tožbo na naroku, na katerem tožena
stranka ni navzoča, preloži sodišče narok in pošlje toženi stranki
prepis zapisnika o tem naroku.

Če katera od strank odtuji stvar ali pravico, o kateri teče pravda,
to ni ovira, da se pravda med istima strankama ne dokonča.

poročevalec, št. 11

185. člen

22

28. januar 1998

192. člen

Tisti, ki je pridobil stvar ali pravico, o kateri teče pravda, more
stopiti v pravdo namesto tožeče stranke oziroma tožene stranke
samo tedaj, če v to privolita obe stranki.

Če iztečejo roki za določena pravdna dejanja za posamezne
enotne sospornike ob različnem času, lahko opravi vsak
sospornik to pravdno dejanje vse dotlej, dokler še teče rok za
kateregakoli izmed njih.

Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI

193. člen
Vsak sospornik ima pravico vlagati predloge, ki se tičejo poteka
pravde.

186. člen
Več oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto tožbo
(sosporniki):

Šestnajsto poglavje
UDELEŽBA DRUGIH OSEB V PRAVDI

1. če so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali če se
opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto dejansko in
pravno podlago;
2. če so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti iste vrste, ki
se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, in
velja stvarna in krajevna pristojnost istega sodišča za vsak
zahtevek in za vsakega toženca;
3. če drug zakon tako določa.

Udeležba intervenienta
194. člen
Kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugimi, zmaga
ena od strank, se lahko pridruži tej stranki.

Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena pridruži tožniku nov tožnik ali se tožba razširi
na novega toženca, če v to privoli.

Intervenient lahko stopi v pravdo ves čas postopka vse do
pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku, ter ves čas
postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izredno pravno
sredstvo.

Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razširi, mora
prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.

Izjavo o vstopu v pravdo lahko da intervenient na naroku ali s
pismeno vlogo.

187. člen

Vloga intervenienta se vroči obema pravdnima strankama; če pa
je dal intervenient izjavo na naroku, se vroči prepis zadevnega
dela zapisnika samo tisti stranki, ki ni prišla na narok.

Tožeča stranka lahko s tožbo zajame dva ali več tožencev tudi
tako, da zahteva, naj se ugodi tožbenemu zahtevku proti
naslednjemu tožencu, če bi bil pravnomočno zavrnjen zahtevek
proti tistemu, ki je v tožbi naveden pred njim.

195. člen

Na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena, lahko zajame
tožeča stranka s tožbo dva ali več tožencev samo tedaj, če
uveljavlja nasproti vsakemu od njih isti zahtevek ali če uveljavlja
proti posameznim od njih različne zahtevke, ki so v medsebojni
zvezi, in je isto sodišče stvarno in krajevno pristojno za vsak
zahtevek.

Vsaka stranka lahko oporeka intervenientu pravico udeležbe v
postopku in predlaga, naj se intervenient zavrne; sodišče pa lahko
tudi brez izjave strank zavrne intervencijo, če ugotovi, da ni podan
pravni interes intervenienta.

188. člen

Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne intervencija, se
intervenient lahko udeležuje postopka in se njegova pravdna
dejanja ne morejo izključiti.

Kdor v celoti ali deloma zahteva stvar ali pravico, o kateri že teče
pravda med drugimi, lahko toži pri sodišču, pri katerem teče
pravda, obe stranki z eno tožbo vse dotlej, dokler postopek ni
pravnomočno končan.

Zoper odločbo, s katero sodišče dopusti intervencijo, ni posebne
pritožbe.
196. člen

189. člen

Intervenient mora sprejeti pravdo v tistem stanju, v katerem je,
ko stopi vanjo. V nadaljnjem teku pravde ima pravico podajati
predloge in opravljati vsa druga pravdna dejanja v rokih, v katerih
bi lahko to storila stranka, kateri se je pridružil.

Glavni dolžnik in porok sta lahko skupaj tožena, če to ne nasprotuje
pogodbi o poroštvu.
190. člen

Če je intervenient stopil v pravdo do pravnomočnosti odločbe o
tožbenem zahtevku, ima pravico vložiti tudi izredno pravno
sredstvo.

Vsak sospornik je v pravdi samostojna stranka; njegova dejanja
ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim sospornikom.
191. člen

Če vloži intervenient pravno sredstvo, se izvod njegove vloge
vroči tudi stranki, kateri se je pridružil.

če je mogoče po zakonu ali po naravi pravnega razmerja spor
rešiti samo na enak način za vse sospornike (enotni sosporniki),
se štejejo ti za enotno pravdno stranko, tako da se razteza, če
zamudijo posamezni sosporniki kakšno pravdno dejanje, tudi
nanje učinek pravdnih dejanj, ki so jih opravili drugi sosporniki.

Pravdna dejanja intervenienta imajo pravni učinek za stranko,
kateri se je pridružil, če niso v nasprotju z njenimi dejanji.
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pravdo kot stranka namesto stranke, kateri se je pridružil.
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1. če sklene, da ne bo samo reševal predhodnega vprašanja
(12. člen);
2. če živi stranka na območju, ki je zaradi izrednih dogodkov
(poplave ipd.) odrezano od sodišča.

197. člen
Kot intervenient lahko vstopi v pravdo tudi oseba, na katero se
sodria odločba neposredno nanaša. Ta oseba ima položaj
enotnega sospornika (191. člen).

Imenovanje prednika

Sodišče lahko odredi prekinitev postopka, če je odločba o
tožbenem zahtevku odvisna od tega, ali je bil storjen gospodarski
prestopek ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, kdo je storilec in ali je storilec
odgovoren, zlasti še, kadar je podan sum, da sta priča ali izvedenec
po krivem izpovedala ali da je listina, ki je bila uporabljena kot
dokaz, ponarejena.

198. člen

202. člen

Kdor je tožen kot posestnik kakšne stvari ali imetnik kakšne
pravice, pa trdi, da ima stvar v posesti ali da izvršuje pravico v
imenu koga drugega, lahko po sodišču pozove tega drugega
(prednika) najpozneje na glavni obravnavi, preden se spusti v
obravnavanje glavne stvari, naj stopi namesto njega v pravdo kot
stranka.

Prekinitev postopka ima za posledico, da prenehajo teči vsi roki,
določeni za pravdna dejanja.

Intervenient s položajem enotnega sospornika lahko vloži izredno
pravno sredstvo tudi v pravdi, katere se do pravnomočnosti
odločbe o tožbenem zahtevku ni udeležil kot intervenient.

Dokler traja prekinitev postopka, ne more sodišče opravljati
nobenih pravdnih dejanj. Če pa je prekinitev nastala po koncu
glavne obravnave, lahko sodnik ali senat na podlagi te obravnave
izda odločbo.

Privolitev tožeče stranke, da stopi v pravdo namesto tožene
stranke prednik, je potrebna le, če uveljavlja tožeča stranka zoper
toženo stranko tudi take zahtevke, ki niso odvisni od tega, ali ima
tožena stranka stvar v posesti oziroma ali izvršuje pravico v
prednikovem imenu.

Pravdna dejanja, ki jih opravi ena stranka medtem, ko traja
prekinitev postopka, nimajo nasproti drugi stranki nobenega
pravnega učinka. Njihov učinek se začne šele, ko se postopek
nadaljuje.

Če prednik, ki je bil v redu povabljen, ne pride na narok ali noče
stopiti v pravdo, se tožena stranka ne more več upirati, da bi se
spustila v pravdo.

203. člen
Postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga, ki je naveden v
1. do 4. točki 200. člena tega zakona, se nadaljuje, ko ga dedič ali
skrbnik zapuščine, novi zakoniti zastopnik, stečajni upravitelj ali
pravni nasledniki pravne osebe prevzamejo, ali ko jih sodnik
povabi, naj to storijo.

Obvestitev drugega o pravdi
199. člen
Če mora tožeča ali tožena stranka obvestiti koga drugega o
začeti pravdi, da si s tem zagotovi kakšen civilnopravni učinek,
lahko to stori po pravdnem sodišču z vlogo, v kateri navede
razlog obvestitve in stanje, v katerem je pravda, vse dotlej, dokler
se pravda pravnomočno ne konča.

Če je sodišče prekinilo postopek iz razlogov, ki so navedeni v 1.
točki prvega odstavka in v drugem odstavku 201. člena tega
zakona, se postopek nadaljuje, ko se pravnomočno konča
postopek pred sodiščem ali pred drugim pristojnim organom ali
ko sodišče spozna, da ni več razlogov, da bi se čakalo na njegov
konec.

Stranka, ki je drugega obvestila o pravdi, ne more zaradi tega
zahtevati, da bi se prekinila začeta pravda, podaljšali roki ali preložil
narok.

V vseh primerih se nadaljuje prekinjeni postopek na predlog
stranke, brž ko preneha razlog za prekinitev.
Roki, ki so zaradi prekinitve postopka nehali teči, začnejo teči za
prizadeto stranko v celoti znova od dneva, ko ji sodišče vroči
sklep o nadaljevanju postopka.

Sedemnajsto poglavje
PREKINITEV IN MIROVANJE POSTOPKA

Stranki, ki ni predlagala nadaljevanja postopka, se vroči sklep o
nadaljevanju postopka po 137. členu tega zakona.

200. člen

204. člen

Postopek se prekine:

Mirovanje postopka nastane, če se obe stranki pred koncem
glavne obravnave o tem sporazumeta ali če nobena od strank ne
pride na narok za glavno obravnavo oziroma če se stranki, ki sta
prišli na narok, nočeta spustiti v obravnavanje. Mirovanje
postopka nastane tudi, če ena stranka, ki je bila v redu povabljena,
ne pride, druga pa predlaga mirovanje, razen če je stranka, ki ni
prišla na narok, predlagala, naj se narok opravi v njeni odsotnosti.

1. če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost, pa v pravdi
nima pooblaščenca;
2. če zakoniti zastopnik stranke umre ali preneha njegova pravica
za zastopanje, pa stranka nima pooblaščenca v pravdi;
3. če stranka, ki je pravna oseba", preneha obstajati, oziroma če
ji pristojni organ pravnomočno prepove delovanje;
4. če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka;
5. če zaradi vojne ah iz drugih vzrokov sodišče preneha z delom;
6. če drug zakon tako določa.

Če se stranki sporazumeta, naj postopek miruje, se začne
mirovanje postopka z dnem, ko stranki to naznanita sodišču.

201. člen

Mirovanje postopka ne nastane, če nobena od strank ne pride na
narok za izvedbo dokazov pred predsednikom senata ali pred

Sodišče odredi prekinitev postopka:
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Dejstev, ki so splošno znana, ni treba dokazovati.

zaprošenim sodnikom. V takem primeru se narok opravi, če sta
bili stranki nanj v redu povabljeni.

210. člen

Če so v istem postopku ponovno izpolnjeni pogoji za mirovanje
postopka, se šteje, da je tožba umaknjena.

Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov (8. člen) ne more
zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi
pravila o dokaznem bremenu.

205. člen

211. člen

če postopek miruje, nastanejo iste pravne posledice, kakor če
se postopek prekine, le da ne prenehajo teči z zakonom določeni
roki.

Če se ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine, do
denarnega zneska ali do nadomestnih stvari, pa se višina zneska
oziroma količina stvari ne da ugotoviti ali bi se mogla ugotoviti
samo z nesorazmernimi težavami, odloči sodišče o tem po
prostem preudarku.

Postopek miruje, dokler kakšna stranka ne predlaga, naj se
nadaljuje. Preden ne pretečejo trije meseci od dneva, ko je nastalo
mirovanje, se postopek ne more nadaljevati.

212. člen

Če nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je nastalo
mirovanje postopka, ne predlaga nadaljevanja, se šteje, da je
tožba umaknjena.

Dokazi na glavni obravnavi se izvajajo pred senatom, vendar pa
lahko senat iz tehtnih razlogov sklene, da se posamezni dokazi
izvedejo pred predsednikom senata ali sodnikom zaprošenega
sodišča (zaprošenim sodnikom). V tem primeru se zapisniki o
izvedbi dokazov preberejo na glavni obravnavi.

V sklepu, s katerim se ugotavlja mirovanje postopka, je treba
navesti, od katerega dneva postopek miruje, in stranke opozoriti
na pravne posledice iz prvega do tretjega odstavka tega člena.

Če senat sklene, naj se kakšen dokaz izvede pred zaprošenim
sodnikom, se v zaprosilu za izvedbo dokaza opiše stanje stvari
po poteku glavne obravnave in se posebej navede, na katere
okoliščine je treba posebno paziti pri izvedbi dokaza.

206. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se ugotovi (200. člen) ali določi
(201. člen) prekinitev postopka, ter zoper sklep, s katerim se
ugotovi mirovanje postopka (204. člen), ne zadrži izvršitve sklepa.

O naroku za izvedbo dokazov pred predsednikom senata ali
zaprošenim sodnikom se obvestita tudi stranki, razen če sta se
temu odpovedali.

če sodišče na naroku zavrne predlog za prekinitev postopka in
sklene, da se postopek takoj nadaljuje, zoper tak sklep ni posebne
pritožbe.

Predsednik senata ali zaprošeni sodnik ima pri izvedbi dokazov
vse pravice, ki jih ima senat oziroma predsednik senata, kadar
se izvajajo dokazi na glavni obravnavi.

Osemnajsto poglavje
DOKAZI IN IZVAJANJE DOKAZOV
Splošne določbe

Zoper sklep senata, s katerim se prepusti izvedba dokaza
predsedniku senata ali zaprošenemu sodniku, ni posebne
pritožbe.

207. člen

213. člen

Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na
katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in
dokaze nasprotnika.

Predsednik senata ali zaprošeni sodnik, ki mu je zaupana izvedba
kakšnega dokaza, sme izvesti tudi druge dokaze, če misli, da je
to smotrno.

208. člen

214. člen

Dokazovanje obsega vsa dejstva, ki so pomembna za odločbo.

Če se da glede na okoliščine pričakovati, da se kakšen dokaz ne
bo mogel izvesti ali da se ne bo mogel izvesti v primernem roku,
ali če je treba izvesti dokaz v tujini, določi sodišče v dokaznem
sklepu rok, do katerega bo čakalo na izvedbo dokaza.

O tem, kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev odločilnih dejstev,
odloča sodišče.
209. člen

Če preteče določeni rok, se opravi obravnava ne glede na to, da
dovoljeni dokaz ni bil izveden.

Ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka pred sodiščem med
postopkom priznala, vendar pa lahko sodišče odredi, naj se
dokazujejo tudi taka dejstva, če misli, da jih je stranka priznala z
namenom, da bi razpolagala z zahtevkom, s katerim ne more
razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Ogled
215. člen

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč vse
okoliščine, ali naj se šteje za priznano ali za izpodbijano dejstvo,
ki ga je stranka najprej priznala, potem pa popolnoma ali deloma
zanikala, ali pa omejila priznanje s tem, da je dodala druga dejstva.

Ogled se opravi, če je za ugotovitev kakšnega dejstva ali za
pojasnitev kakšne okoliščine potrebno, da si sodišče stvar
neposredno ogleda.
Ogled se lahko opravi tudi ob sodelovanju izvedencev.

Dejstev, ki se po zakonu domnevajo, ni treba dokazovati, vendar
pa se lahko dokazuje, da ta dejstva ne obstajajo, če ni z zakonom
določeno kaj drugega.
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216. člen

mora po zakonu izročiti ali pokazati, ali če velja listina po vsebini
za skupno za obe stranki.

Senat pooblasti predsednika senata, da opravi ogled, če se stvar,
ki jo je treba ogledati, ne more prinesti na sodišče, ali če bi to
povzročilo precejšnje stroške, senat pa misli, da ni nujno, da bi si
jo morali neposredno ogledati vsi člani senata.

Glede pravice stranke, da odreče predložitev drugih listin, veljajo
smiselno določbe 226. do 229. člena tega zakona.

217. člen

Če stranka, od katere je sodišče zahtevalo, naj predloži listino,
zanika, da bi bila listina pri njej, lahko izvede sodišče dokaze za
ugotovitev tega dejstva.

Če je treba ogledati stvar, ki je pri kateri od strank, pri kom drugem,
pri državnem organu ali pri pravni osebi, ki ji je zaupano izvrševanje
javnega pooblastila, veljajo smiselno določbe tega zakona o listinah,
ki naj se preskrbijo od teh organov ali oseb (členi 221 do 223).

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč vse
okoliščine, kakšnega pomena je to, da stranka, ki ima listino,
noče ugoditi sklepu, s katerim ji je naloženo, naj jo predloži, ali če
proti prepričanju sodišča zanika, da bi bila listina pri njej.

218. člen

Zoper odločbo sodišča iz prvega odstavka tega člena ni posebne
pritožbe.

Če se ogled opravi izven sodnega poslopja, lahko predsednik
senata odredi, da se potek izvedbe dokaza z ogledom delno ali v
celoti snema. Posnetek se priloži zapisniku o izvedbi ogleda.

223. člen

219. člen

Drugi osebi sme sodišče naložiti, naj predloži listino, le tedaj, če jo
mora ta po zakonu pokazati ali predložiti, ali če gre za listino, ki je
po svoji vsebini skupna zanjo in za stranko, ki se sklicuje na
listino.

Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v mejah svoje
pristojnosti, in listina, ki

Preden izda sodišče odločbo, s katero naloži drugi osebi, naj
predloži listino, jo povabi, naj se o tem izjavi.

Listine

Če druga oseba zanika, da bi morala predložiti listino, ki je pri njej,
odloči pravdno sodišče, ali je druga oseba dolžna predložiti listino.

jo izda v taki obliki samoupravna lokalna skupnost, družba ter
druga organizacija ali posameznik pri izvrševanju javnega
pooblastila, ki ji je poverjeno z zakonom (javna listina), dokazuje
resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa.

Če druga oseba zanika, da bi bila listina pri njej, lahko izvede
sodišče dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so glede dokazne
moči po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami.

Pravnomočni sklep o tem, da mora druga oseba predložiti listino,
se lahko izvrši po pravilih izvršilnega postopka.

Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično
ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena.

Druga oseba ima pravico do povračila stroškov, ki jih je imela v
zvezi s predložitvijo listine. Določbe 237. člena tega zakona veljajo
smiselno tudi v tem primeru.

Če sodišče dvomi v pristnost listine, lahko zahteva, da da o tem
izjavo organ, od katerega naj bi izvirala.

Priče

220. člen

224. člen

Če ni z mednarodno pogodbo določeno kaj drugega, imajo tuje
javne listine, ki so po predpisih overjene, ob vzajemnosti enako
dokazno moč kot domače javne listine.

Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo priti, in če ni z
zakonom drugače določeno, mora tudi pričati.

221. člen

Kot priče se smejo zaslišati le osebe, ki so zmožne dati podatke
o dejstvih, ki se dokazujejo.

Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz
svojih navedb.

225. člen

Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen
prevod.

Kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpovedbo prekršil
dolžnost varovanja uradne ali vojaške skrivnosti, dokler ga
pristojni organ ne odveže te dolžnosti.

Če je listina pri državnem organu ali pri osebi, kateri je poverjeno
izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka ne more doseči,
da se listina izroči ali pokaže, si jo sodišče preskrbi po uradni
dolžnosti.

226. člen
Priča sme odreči pričanje:

222. člen

1. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu pooblaščencu;
2. o tistem, česar se je stranka ali druga oseba spovedala njej
kot verskemu spovedniku;
3. o dejstvih, za katera je zvedela kot odvetnik ali zdravnik ali pri
opravljanju kakšnega drugega poklica ali kakšne druge dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar
je zvedela pri opravljanju takega poklica ali take dejavnosti.

Če se ena stranka sklicuje na listino in trdi, da je ta pri drugi
stranki, zahteva sodišče od te stranke, naj listino predloži, in ji
določi za to rok.
Stranka ne sme odreči predložitve listine, če se je v pravdi sama
nanjo sklicevala v dokaz svojih navedb, ali če gre za listino, ki jo
poročevalec, št. 11
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Predsednik senata opozori navedene osebe, da jim ni treba pričati.

Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti resnico in da
ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti na posledice krive
izpovedbe.

227. člen
Priča ne sme odreči pričanja iz razloga varovanja poklicne
skrivnosti, če je razkritje določenih dejstev potrebno zaradi javne
koristi ali koristi koga drugega, če je ta korist večja kakor pa
ohranitev skrivnosti.

Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime očeta, poklic,
prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do strank.

228. člen

Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove vse, kar ve
o dejstvih, o katerih naj priča. Nato se ji lahko postavljajo vprašanja,
da se njene izpovedbe preizkusijo, dopolnijo ali razjasnijo. Ni
dovoljeno postavljati vprašanj, v katerih je že vsebovano, kako je
treba odgovoriti.

234. člen

Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja, če ima za
to tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovorom na taka
vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko
škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje krvne sorodnike v
ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti pa do vštetega
tretjega kolena; svojega zakonca ali sorodnike po svaštvu do
vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala,
ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali
posvojenca.

Pričo je treba vselej vprašati, od kod ve to, o čemer priča.
Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo glede
pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki okoliščini, glede katere
se ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in se njihovi odgovori vpišejo v
zapisnik.

Predsednik senata opozori pričo, da lahko odreče odgovor na
postavljeno vprašanje.

235. člen

229. člen

Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, se zasliši po
tolmaču.

Priča ne sme zaradi nevarnosti pred kakšno premoženjsko škodo
odreči pričanja o pravnih poslih, pri katerih je bila navzoča kot
povabljena priča, o dejanjih, ki jih je glede spornega razmerja
opravila kot pravni prednik ali zastopnik katere od strank, o
dejstvih, ki se tičejo premoženjskih razmerij, vezanih na rodbinsko
ali zakonsko zvezo, o dejstvih, ki se tičejo rojstva, sklenitve
zakonske zveze ali smrti, kakor tudi tedaj, kadar mora na podlagi
posebnih predpisov vložiti prijavo ali dati izjavo.

Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pismeno, če je nema,
pa se zahteva od nje, naj pismeno odgovarja. Če se ne more
zaslišati na ta način, se povabi kot tolmač kdo, ki se zna s pričo
sporazumeti.
Sodišče opozori tolmača, da mora natančno pretolmačiti
vprašanja, ki so postavljena priči, in izjave, ki jih bo dajala.

230. člen

236. člen

Opravičenost razlogov za odklonitev pričanja ali odgovora na
posamezna vprašanja presodi sodišče, pred katerim bi priča
morala pričati. Če je treba, o tem poprej zasliši stranke.

Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega izostanka
ne opraviči, ali če se brez dovoljenja ali opravičenega razloga
odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, sme sodišče odrediti,
da se privede s silo na njene stroške, sme pa jo tudi kaznovati v
denarju do 200.000 tolarjev.

Zoper sklep sodišča iz prvega odstavka tega člena stranke nimajo
pravice do posebne pritožbe, priča pa ga lahko izpodbija v pritožbi
zoper sklep o denarni ali zaporni kazni, izrečene zaradi tega, ker
ni hotela pričati ali odgovoriti na posamezno vprašanje (drugi
odstavek 236. člena).

Če priča pride, pa potem ko je bila opozorjena na posledice, noče
pričati ali odgovoriti na posamezna vprašanja, sodišče pa presodi,
da so njeni razlogi za to neopravičeni, jo lahko kaznuje v denarju
do 200.000 tolarjev; če pa tudi potem noče pričati, jo sme zapreti.
Zapor traja vse dotlej, dokler priča ni pri volji pričati ali dokler ne
postane njeno zaslišanje nepotrebno, vendar največ mesec dni.

231. člen
Stranka, ki predlaga, naj se določena oseba zasliši kot priča,
mora poprej navesti, o čem naj priča, ter povedati njeno ime in
priimek in prebivališče oziroma zaposlitev.

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o zaporu ne zadrži
izvršitve sklepa, razen če se v tej pritožbi izpodbija tudi odločitev,
s katero sodišče ni pritrdil razlogom, iz katerih je priča odrekla
pričanje ali odgovor na posamezno vprašanje.

232. člen
Priče se vabijo s pismenim vabilom, v katerem se navede: priimek,
ime in poklic povabljenega, kdaj in kam naj pride, zadeva, zaradi
katere je vabljen, in da se vabi kot priča. V vabilu se priča opozori
na posledice neopravičenega izostanka (236. člen), in na pravico
do povračila stroškov (237. člen).

Sodišče odloči na zahtevo stranke, da mora priča povrniti stroške,
ki jih je povzročila s svojim neopravičenim izostankom oziroma
neopravičeno odklonitvijo pričanja.
Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, prekliče sodišče svoj
sklep o kazni, lahko pa jo tudi popolnoma ali deloma oprosti
povrnitve stroškov. Sodišče lahko prekliče svoj sklep o kazni tudi
tedaj, če priča pozneje izjavi, da bo pričala.

Priče, ki se zaradi starosti, bolezni ali hudih telesnih napak ne
morejo odzvati vabilu, se zaslišijo v njihovem stanovanju.
233. člen

Vojaške osebe in policijski uslužbenci se ne smejo zapreti, pač
pa se o tem, da niso hoteli pričati, obvesti njihovo pristojno
poveljstvo, da jih kaznuje. Če je treba, da se s silo privedejo, da bi
pričali, se obrne sodišče na njihovega starešino, ki odredi njihovo
privedbo k sodišču.

Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti prič, ki bodo
zaslišane pozneje. Priča mora dajati odgovore ustno.
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237. člen

242. člen

Priča ima pravico do povračila potnih stroškov in stroškov za
prehrano in prenočišče, kakor tudi do povračila izgubljenega
zaslužka.

Izvedenec je lahko izločen iz istih razlogov, iz katerih je lahko
izločen sodnik ali sodnik porotnik; pač pa se lahko vzame za
izvedenca tudi tisti, ki je bil prej zaslišan kot priča.

Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer izgubi to
pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti.

Stranka mora zahtevati izločitev izvedenca, brž ko zve, da je
podan razlog za izločitev, najpozneje pa do začetka dokazovanja
z izvedencem. Če je sodišče pred določitvijo izvedenca dal stranki
možnost, da se izjavi, se mora stranka ob tej priložnosti izjaviti o
izločitvi.

V sklepu, s katerim se odmerijo stroški za priče, odredi sodišče,
naj se določeni znesek izplača iz predujma; če predujem ni bil
položen, pa naloži stranki, naj plača določeni znesek priči v osmih
dneh. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

V zahtevi za izločitev izvedenca mora stranka navesti okoliščine,
na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

Izvedenci

O zahtevi za izločitev odloči pravdno sodišče. Sodnik
zaprošenega sodišča in predsednik senata odločita o izločitvi, če
je njima prepuščena izvedba dokaza z izvedenci.

238. člen
Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev ali za
razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s
katerim sodišče ne razpolaga.

Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni pritožbe,
zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni posebne pritožbe.

239. člen

Če zve stranka za razlog izločitve šele potem, ko je izvedenec
že opravil izvedensko delo, in zaradi tega ugovarja zoper
izvedensko delo, ravna sodišče, kakor da bi bila izločitev
izvedenca zahtevana, preden je izvedenec opravil svoje delo.

Izvedensko delo opravijo izvedenci, ki jih določi pravdno sodišče.

243. člen

Preden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca, mora dati
strankam možnost, da se o tem izjavijo. V nujnih primerih lahko
sodišče določi izvedenca, ne da bi dal strankam možnost, da se
o tem izjavijo.

Sodišče lahko kaznuje v denarju do 200.000 tolarjev izvedenca,
ki ne pride na narok, čeprav je bil v redu povabljen, in svojega
izostanka ne opraviči, kakor tudi izvedenca, ki brez opravičenega
razloga noče opraviti izvedenskega dela.

Pravdno sodišče lahko pooblasti predsednika senata ali
zaprošenega sodnika, da določita izvedenca, če je njima
prepuščena izvedba dokaza z izvedencem.

Sklep o kazni lahko sodišče prekliče ob pogojih iz petega odstavka
236. člena tega zakona.

Sodišče lahko namesto določenega izvedenca vselej določi
drugega izvedenca.

Na zahtevo stranke lahko sodišče s sklepom naloži izvedencu,
da mora povrniti stroške, ki jih je povzročil s tem, da je
neopravičeno izostal ali neopravičeno odklonil izvedensko delo.

240. člen

244. člen

Izvedensko delo opravlja praviloma en izvedenec; če pa sodišče
presodi, da je izvedensko delo zapleteno, lahko določi tudi dva ali
več izvedencev.

Izvedenec ima pravico do povračila potnih stroškov in stroškov
za prehrano in prenočišče, do povračila izgubljenega zaslužka in
stroškov za izvedensko delo, kakor tudi pravico do nagrade za
to delo.

Izvedenci se določijo predvsem izmed sodnih izvedencev za
določeno vrsto izvedenskega dela.

Glede povračila stroškov in nagrade za izvedence veljajo smiselno
določbe drugega in tretjega odstavka 237. člena tega zakona.

Izvedensko delo se sme zaupati tudi strokovni instituciji (bolnišnici,
kemičnemu laboratoriju, fakulteti ipd.).

245. člen

Če so za določene vrste izvedenskega dela (glede ponarejanja
denarja, glede pisave, za prstne odtiske ipd.), posebni zavodi, se
tako delo, zlasti če je bolj zapleteno, zaupa predvsem taki strokovni
instituciji.

Izvedenci se vabijo s pismenim vabilom, v katerem se navede:
ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam naj pride, zadeva,
zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot izvedenec. V vabilu se
izvedenec opozori na posledice neopravičenega izostanka (243.
člen) in na pravico do povračila stroškov (244. člen).

241. člen
Kdor je določen za izvedenca, se je dolžan odzvati vabilu in
podati svoj izvid in mnenje.

246. člen

Sodišče oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dolžnosti iz
razlogov, iz katerih sme priča odreči pričanje ali odgovor na
posamezna vprašanja.

Pred začetkom dokazovanja z izvedencem je treba izvedencu
naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno navede vse, kar
opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje vestno in v skladu s
pravili znanosti in stroke. Pri tem se opozori tudi na posledice
krive izpovedbe.

Sodišče lahko oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dolžnosti
tudi iz drugih opravičenih razlogov. Oprostitev lahko zahteva tudi
pooblaščeni delavec organa ali organizacije, v kateri izvedenec
dela.
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247. člen

254. člen

Sodišče vodi dokazovanje z izvedenci, označi izvedencu predmet,
ki naj ga pregleda, mu postavlja vprašanja in zahteva po potrebi
pojasnila glede danega izvida in mnenja.

Dokazovanje z zaslišanjem strank po predsedniku senata ali po
zaprošenem sodniku je dovoljeno le tedaj, če stranka zaradi
nepremagljivih ovir ne more sama priti ali če bi njen prihod povzročil
nesorazmerne stroške.

Izvedencu se lahko dajejo pojasnila, lahko pa se mu dovoli tudi
pregled spisov. Na zahtevo izvedenca se lahko izvedejo tudi novi
dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne, da bi si
mogel izvedenec ustvariti mnenje.

255. člen
Za stranko, ki nima pravdne sposobnosti, se zasliši njen zakoniti
zastopnik. Sodišče lahko sklene, da se namesto zakonitega
zastopnika ali poleg njega zasliši sama stranka, če je to zaslišanje
mogoče.

248. člen
Sodišče odloči, ali naj izvedenec da svoj izvid in mnenje samo
ustno na obravnavi, ali pa naj ju da tudi pismeno pred obravnavo.
Sodišče določi rok, v katerem mora izvedenec dati pismeni izvid
in mnenje.

Za pravno osebo se zasliši oseba, ki jo je po zakonu ali po njenih
pravilih upravičena zastopati.
Če je kot stranka v sporu na eni strani udeleženih več oseb,
odloči sodišče, ali naj se zaslišijo vse te osebe ali pa samo
nekatere izmed njih.

. Izvedenec mora vselej obrazložiti svoje mnenje.
Če je mogoče, vroči sodišče strankam pismeni izvid in mnenje
pred narokom, na katerem se bosta obravnavala.

256. člen
Vabilo na narok, na katerem se izvede dokaz z zaslišanjem strank,
se vroči osebno stranki oziroma osebi, ki naj se zasliši za stranko.

249. člen
Če je določenih več izvedencev, lahko skupaj dajo izvid in mnenje,
če se glede njiju strinjajo. Če pa se glede izvida in mnenja ne
strinjajo, da vsak izvedenec svoj izvid in mnenje posebej.

V vabilu se mora navesti, da se bo na naroku izvedel dokaz z
zaslišanjem strank in da je lahko stranka, ki pride na narok,
zaslišana, čeprav druga stranka ne bi prišla (drugi odstavek 253.
člena).

Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo
ali če je izvid enega ali več izvedencev nejasen, nepopoln ali pa
sam s seboj ali z raziskanimi okoliščinami v nasprotju, te
pomanjkljivosti pa se ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem
izvedencev, se dokazovanje ponovi z istimi ali z drugimi izvedenci.

257. člen
Nobeni prisilni ukrepi niso dovoljeni zoper stranko, ki se ni odzvala
sodnemu vabilu na zaslišanje; prav tako se stranka ne more
prisiliti k izpovedbi.

Če so v mnenju enega ali več izvedencev nasprotja ali
pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti
podanega mnenja, te pomanjkljivosti ali dvom pa se ne dajo
odpraviti z novim zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih
izvedencev.

Sodišče presodi glede na vse okoliščine, kakšen pomen ima to,
da stranka ni prišla na zaslišanje ali da ni hotela izpovedati.
258. člen

250. člen

Določbe o dokazovanju s pričami veljajo tudi pri dokazovanju z
zaslišanjem strank, če ni za zaslišanje strank predpisano kaj
drugega.

Zoper sklep sodišča iz 239., 240. in 249. člena tega zakona ni
pritožbe.
251. člen

Devetnajsto poglavje
ZAVAROVANJE DOKAZOV

Določbe 239. člena, drugega odstavka 240. člena, 241. do 245.
člena, drugega odstavka 246. člena in 250. člena tega zakona
veljajo smiselno tudi za tolmače.

259. člen
Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozneje ne bo
mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje težja, se lahko
med pravdo ali pred pravdo predlaga, naj se ta dokaz izvede.

Zaslišanje strank
252. člen

Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi potem, ko
postane odločba, s katero je postopek končan, pravnomočna,
če je to potrebno pred postopkom ali med postopkom z izrednimi
pravnimi sredstvi.

Sporna dejstva, ki so pomembna za odločbo, lahko ugotovi
sodišče tudi z zaslišanjem strank.
253. člen
če se sodišče prepriča, da stranki oziroma osebi, ki jo je treba
zaslišati kot stranko, niso znana sporna dejstva, ali če zaslišanje
te stranke ni mogoče, lahko odloči, da se zasliši samo druga
stranka.

Če se predlaga zavarovanje dokazov med pravdnim postopkom,
je za zavarovanje pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.

Prav tako lahko sodišče odloči, da zasliši samo eno stranko, če
druga stranka noče izpovedati ali če se ne odzove sodnemu
vabilu.

Če se zahteva zavarovanje dokazov pred uvedbo postopka,
kakor tudi v nujnih primerih, ko postopek že teče, je pristojno
okrajno sodišče, na območju katerega so stvari, ki jih je treba

28. januar 1998

260. člen

29

poročevalec, št. 11

ogledati, oziroma okrajno sodišče, na območju katerega prebiva
tisti, ki ga je treba zaslišati.

v katerih navedejo dejstva, ki jih imajo namen zatrjevati na glavni
obravnavi, in dokaze, ki jih nameravajo predlagati.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena odloča predsednik
senata ali sodnik posameznik, ki vodi postopek, v primeru iz
drugega odstavka tega člena pa sodnik posameznik pristojnega
sodišča.

265. člen
Med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glavno
obravnavo ima predsednik senata pravico odločati:
1) o vstopu prednika v pravdo,
2) o intervenciji,
3) o zavarovanju dokazov,
4) o spremembi tožbe,
5) o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe,
6) o prekinitvi ali mirovanju postopka,
7) o začasnih odredbah,
8) o združitvi pravd in o razločitvi postopka,
9) o določitvi ali podaljšanju sodnih rokov,
10) o razpisu ali preložitvi narokov,
11)o vrnitvi v prejšnje stanje zaradi zamude roka ali naroka,
12) o oprostitvi stranke plačila stroškov postopka,
13)o varščini za pravdne stroške,
14) o položitvi predujma za stroške posameznih pravdnih dejanj,
15) o postavitvi izvedenca,
16)o postavitvi začasnega zastopnika,
17) o vročitvi sodnih pisanj,
18) o ukrepih za popravo vlog,
19) o pravilnosti pooblastila
20) o vseh vprašanjih, ki se tičejo vodstva postopka.

261. člen
V vlogi, s katero se zahteva zavarovanje dokazov, mora
predlagatelj navesti dejstva, ki naj se dokažejo, dokaze, ki naj se
izvedejo, in razloge, zaradi katerih misli, da se pozneje dokaz ne
bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba težja. V vlogi je treba
navesti tudi nasprotnikovo ime in priimek, razen če izhaja iz
okoliščin, da nasprotnik ni znan.
262. člen
Vloga, v kateri se predlaga zavarovanje dokazov, se vroči
nasprotniku, če je znan. Če pa bi bilo nevarno odlašati, odloči
sodišče o predlpgu tudi brez poprejšnje izjave nasprotnika.
V sklepu, s katerim ugodi predlogu, določi sodišče narok za
izvedbo dokazov, navede dejstva, o katerih se bodo izvajali
dokazi, in kateri dokazi se bodo izvedli, če je treba, pa imenuje
tudi izvedence.
Če nasprotniku ni bila prej vročena vloga, v kateri se predlaga
zavarovanje dokazov, se mu ta vroči skupaj s sodnim sklepom,
s katerim je sodišče ugodilo predlogu za zavarovanje dokazov.

Opravila iz točk 3), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17) in 18) lahko
opravlja strokovni sodelavec.

Nasprotniku, ki ni znan ali se ne ve za njegovo prebivališče,
lahko postavi sodišče začasnega zastopnika, da se udeleži
naroka za izvedbo dokazov (81. člen). O taki postavitvi ni treba
izdati oglasa.

Zoper odločbe, izdane med pripravami za glavno obravnavo in
se tičejo vodstva postopka, ni pritožbe.

Sodišče lahko v nujnih primerih odloči, da se začne izvajanje
dokazov, še preden se vroči nasprotniku sklep, s katerim je bilo
ugodeno predlogu za zavarovanje dokazov.

Predsednik senata lahko izda med pripravami za glavno
obravnavo sodbo na podlagi pripoznave, sodbo na podlagi
odpovedi in zamudno sodbo ter sprejme na zapisnik sodno
poravnavo.

266. člen

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarovanje dokazov,
kakor tudi zoper sklep, s katerim se odloči, da se začne z izvedbo
dokazov, še preden se sklep vroči nasprotniku, ni pritožbe.

Predhoden preizkus tožbe

263. člen

267. člen

Če se izvedejo dokazi, še preden je uveden postopek, se zapisnik
o izvedbi dokazov shrani pri sodišču, pred katerim so bili dokazi
izvedeni.

Po predhodnem preizkusu tožbe ima predsednik senata pravico
izdati sklepe iz 265. člena tega zakona, če ne gre za vprašanja,
o katerih je mogoče po naravi stvari ali po določbah tega zakona
odločiti šele v nadaljnjem postopku.

Če postopek teče, pa zavarovanja dokazov ni izvedlo pravdno
sodišče, se pošlje zapisnik pravdnemu sodišču.

268. člen
Če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna, ali da obstoje
pomanjkljivosti, ki se tičejo sposobnosti tožeče ali tožene stranke
biti pravdna stranka, ali da obstoje pomanjkljivosti glede zakonitega
zastopanja stranke, ali pa pomanjkljivosti, ki se tičejo pravice
zastopnika, da lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to
posebno dovoljenje, izda predsednik senata potrebne ukrepe, ki
jih določa ta zakon (80. in 103. člen), da se pomanjkljivosti odpravijo.

Dvajseto poglavje
PRIPRAVE ZA GLAVNO OBRAVNAVO
264. člen
Po prejemu tožbe se opravijo priprave za glavno obravnavo.

269. člen

Te priprave obsegajo predhoden preizkus tožbe, vročitev tožbe
tožencu zaradi odgovora in razpis glavne obravnave.

Po predhodnem preizkusu tožbe izda predsednik senata sklep, s
katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o tožbenem
zahtevku ne spada v sodno pristojnost (17. člen), da je bila tožba
vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi določen rok za
tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda, da je stvar

Priprave za glavno obravnavo vodi predsednik senata.
Med pripravami za glavno obravnavo lahko stranke pošiljajo vloge,
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Pravnomočno razsojena, da je bila o spornem predmetu sklenjena
sodna poravnava ali da ni podana pravna korist tožeče stranke
vložitev tožbe.

Enaindvajseto poglavje
GLAVNA OBRAVNAVA
Potek glavne obravnave

Predsednik senata izda tudi sklep, s katerim se sodišče izreče
za nepristojno (18. in 22. člen) in zadevo odstopi drugemu sodišču.

281. člen
Predsednik senata začne glavno obravnavo in razglasi predmet
obravnavanja. Nato ugotovi, ali so prišli vsi povabljeni; če niso, se
prepriča, ali so bili v redu povabljeni in ali so opravičili svoj
izostanek.

270. člen
Če misli, da ni zadosti podlage za odločitev o kakšnem vprašanju,
ki je nastalo med predhodnim preizkusom tožbe, počaka
Predsednik senata z odločitvijo o tem do prejema odgovora na
tožbo.

282. člen
Če ne pride na prvi narok za glavno obravnavo tožeča ali tožena
stranka, kakor tudi če ne pride na kakšen poznejši narok tožeča
ali tožena stranka, se obravnava vseeno opravi.

Odgovor na tožbo
271. člen

283. člen

Tožbo, ki ima vse sestavine iz 175. člena tega zakona in za
katero je plačana dolžna sodna taksa, mora sodišče vročiti toženi
stranki, da nanjo odgovori. Skupaj s tožbo pošlje sodišče tudi
Priloge k tožbi.

Če se stranka ali njen zakoniti zastopnik ne more jasno in določno
izjaviti o zadevi, ki se obravnava, pa nima pooblaščenca, jo
predsednik senata opozori, da naj si vzame pooblaščenca.
Če si stranka ne more takoj vzeti pooblaščenca, senat na njen
predlog preloži narok.

Sodišče mora tožbo poslati toženi stranki v 30 dneh od njene
vložitve oziroma v 30 dneh od odločitve o predlogu za oprostitev
Plačila sodnih taks.

284. člen

272. člen

Prvi narok za glavno obravnavo se začne s podajanjem tožbe,
nato pa tožena stranka odgovarja na njene navedbe.

Tožena stranka mora odgovoriti na tožbo v 30 dneh od njene
vročitve, razen če ta zakon določa drugače.

V nadaljnjem poteku obravnave se obravnavajo predlogi strank
in dejanske navedbe, s katerimi stranke utemeljujejo svoje
predloge oziroma izpodbijajo predloge nasprotnika, in tudi dokazi,
ki so jih ponudile, izvedejo se dokazi in obravnavajo uspehi
dokazovanja.

Sodišče opozori toženo stranko, da bo v primeru, če v roku iz
Prvega odstavka ne bo odgovorila na tožbo, izdalo sodbo, s
katero bo tožbenemu zahtevku ugodilo (zamudna sodba).
273. člen

Stranke lahko podajajo tudi svoja pravna naziranja, ki se tičejo
spornega predmeta.

Odgovor na tožbo mora biti obrazložen. Iz obrazložitve mora
izhajati, ali tožena stranka nasprotuje tožbenemu zahtevku v
celoti ali deloma in v katerem delu.

Kadar je v tem zakonu določeno, da lahko poda stranka kakšen
ugovor ali predlog ali opravi kakšno drugo pravdno dejanje, dokler
se tožena stranka na glavni obravnavi ne spusti v obravnavanje
glavne stvari, lahko poda tožeča stranka tak ugovor oziroma
predlog oziroma opravi kakšno drugo pravdno dejanje, dokler ne
konča podajanja tožbe, tožena stranka pa, dokler ne konča
svojega odgovora na tožbo.

Tožena stranka mora odgovoru na tožbo priložiti listine in predlagati
dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v odgovoru.
274. člen
Odgovor na tožbo mora sodišče vročiti tožeči stranki v 30 dneh
°d prejema.

285. člen
Predsednik senata postavlja vprašanja in skrbi za drug primeren
način, da se med obravnavo navedejo vsa odločilna dejstva, da
se dopolnijo nepopolne navedbe strank o pomembnih dejstvih,
da se ponudijo ali dopolnijo dokazila, ki se tičejo navedb strank, in
sploh da se dajo vsa pojasnila, ki so potrebna, da bi se ugotovilo
dejansko stanje, ki je pomembno za odločbo.

(členi 275 - 279 se črtajo)
Razpis naroka za glavno obravnavo
280. člen
Narok za glavno obravnavo razpiše predsednik senata.

286. člen

Narok za glavno obravnavo je treba določiti tako, da ostane
strankam zadosti časa za pripravo, vendar najmanj osem dni od
Prejema vabila.

Vsaka stranka mora v svojih izvajanjih navesti vsa dejstva, ki so
potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so
potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in
ponujenih dokazih nasprotne stranke.

Predsednik senata povabi na narok stranki ter priče in izvedence,
za katere je odločil, da jih bo povabilo na glavno obravnavo.
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Stranke smejo med vso glavno obravnavo navajati nova dejstva
in predlagati nove dokaze.
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odredi, naj se začasno odstranijo iz dvorane.

Stranke lahko tudi med glavno obravnavo pošiljajo vloge, v katerih
navajajo dejstva, ki jih nameravajo zatrjevati na naroku, in dokaze,
ki jih nameravajo predlagati.

Predsednik senata lahko odredi, naj se zaslišane priče pozneje
znova pokličejo in še enkrat zaslišijo v navzočnosti ali
nenavzočnosti drugih prič in izvedencev.

287. člen
Izvedbo dokazov odredi sodišče s sklepom, v katerem se navede
sporno dejstvo, o katerem naj se izvede dokaz, in dokazilo.

291. člen

Predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni za odločbo,
senat zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnil.

Ko senat misli, da je zadeva obravnavana, tako da se lahko izda
odločba, naznani predsednik senata, da je glavna obravnava
končana. Nato se senat umakne na posvetovanje in glasovanje,
da izda odločbo.

Zoper sklep, s katerim se odredi ali zavrne izvedba dokaza, ni
posebne pritožbe.

Senat lahko sklene, da konča glavno obravnavo tudi tedaj, če je
treba, da se preskrbijo še kakšni spisi, v katerih so dokazi, ki so
potrebni za odločitev, ali če je treba počakati na zapisnik o dokazih,
ki jih je izvedel zaprošeni sodnik, pa se stranke odpovejo
obravnavanju teh dokazov ali senat misli, da to obravnavanje ni
potrebno.

Sodišče v nadaljnjem teku pravde ni vezano na svoj prejšnji
dokazni sklep.
288. člen
Če stranka ugovarja, da odločitev o tožbenem zahtevku ne spada
v sodno pristojnost, da sodišče ni stvarno ali krajevno pristojno,
da o istem zahtevku že teče pravda, da je stvar pravnomočno
razsojena ali da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna
poravnava, sodišče odloči, ali naj te ugovore obravnava in o njih
odloči ločeno od glavne stvari ali pa skupaj z njo.

292. člen
Senat lahko med posvetovanjem in glasovanjem sklene, da se
končana glavna obravnava znova začne, če je to potrebno, da
se dopolni postopek ali razjasnijo posamezna važnejša vprašanja.

Če sodišče ne ugodi ugovoru iz prvega odstavka tega člena, ki
ga je obravnaval skupaj z glavno stvarjo, ali če sodišče po
ločenem obravnavanju ne ugodi temu ugovoru in sklene, da se
takoj nadaljuje glavna obravnava, se sklep o ugovoru vzame v
odločbo o glavni stvari.

Javnost glavne obravnave
293. člen
Glavna obravnava je javna.
Na obravnavi smejo biti navzoče samo polnoletne osebe.

Zoper sklep, s katerim se zavrnejo ugovori strank, ni posebne
pritožbe, če je senat sklenil, da takoj nadaljuje obravnavanje glavne
stvari.

Osebe, ki so navzoče na obravnavi, ne smejo imeti pri sebi orožja
ali nevarnega orodja.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo
tudi tedaj, če sodišče po uradni dolžnosti sklene, da bo ločeno od
glavne stvari obravnaval, ali spada stvar v sodno pristojnost, ali
je sodišče stvarno pristojno, ali že teče pravda, ali je stvar že
pravnomočno razsojena in ali je bila o spornem predmetu sklenjena
sodna poravnava.

Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za paznike oseb,
ki sodelujejo v postopku.
294. člen
Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega
dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti,
koristi javnega reda ali razlogi morale.

289. člen
Ko predsednik senata konča zaslišanje posamezne priče,
izvedenca ali stranke, jim lahko člani senata neposredno
postavljajo vprašanja.

Senat lahko izključi javnost tudi tedaj, če se z ukrepi za
vzdrževanje reda, ki so določeni v tem zakonu, ne more zagotoviti
neoviran potek obravnave.

Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z dovoljenjem
predsednika senata neposredno postavljata vprašanja nasprotni
stranki, pričam in izvedencem.

295. člen
Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite
zastopnike, pooblaščence in interveniente.

Predsednik senata prepove stranki določeno vprašanje ali ji
prepove odgovor na posamezno vprašanje, če je v vprašanju že
vsebovano, kako je treba nanj odgovoriti, ali če se vprašanje ne
tiče zadeve.

Senat sme dovoliti, da so na glavni obravnavi, katere javnost je
izključena, navzoče posamezne uradne osebe ter znanstveni in
javni delavci, če ima to pomen za njihovo službo oziroma
znanstveno ali javno delovanje.

Če predsednik senata prepove določeno vprašanje ali odgovor,
lahko stranka zahteva, da o tem odloči senat.

Na zahtevo stranke lahko senat dovoli, da sta na obravnavi navzoči
največ dve osebi, ki ju ona določi.

Na zahtevo stranke se zapiše v zapisnik vprašanje, ki ga je
senat zavrnil, in vprašanje, na katero je bil prepovedan odgovor.

Predsednik senata opozori tiste, ki so navzoči na obravnavi,
katere javnost je izključena, da so dolžni varovati kot skrivnost
vse, kar zvedo na obravnavi, in jih opozori na posledice, če bi
skrivnost izdali.

290. člen
Zaslišane priče in izvedenci ostanejo v sodni dvorani, če jih
predsednik senata po izjavi strank popolnoma ne odpusti ali ne
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združi več pravd tudi tedaj, kadar bi moral o kateri izmed njih
odločati sodnik posameznik istega sodišča.

296. člen
O izključitvi javnosti odloči sodišče s sklepom, ki mora biti
obrazložen in javno razglašen.

Senat lahko odloči, da se ločeno obravnavajo posamezni zahtevki
iz iste tožbe in lahko izda po končanem ločenem obravnavanju
posebne odločbe o teh zahtevkih.

Zoper sklep o izključitvi javnosti ni posebne pritožbe.
297. člen

301. člen

Določbe o javnosti na glavni obravnavi veljajo smiselno tudi za
narok izven glavne obravnave pred predsednikom senata in za
narok pred zaprošenim sodnikom.

Če senat sklene, da se narok za glavno obravnavo preloži, poskrbi
predsednik senata, da se preskrbijo za naslednji narok vsi dokazi,
ki naj se na tem naroku izvedejo, in da se opravijo druge priprave,
da bi se mogla obravnava končati na tem naroku.

Vodstvo glavne obravnave

Zoper sodni sklep, s katerim se preloži narok ali zavrnejo predlogi
strank za preložitev naroka, ni pritožbe.

298. člen

302. člen

Predsednik senata vodi glavno obravnavo, izprašuje stranke,
izvaja dokaze, daje besedo članom senata, strankam ter njihovim
zakonitim zastopnikom in pooblaščencem in razglaša odločbe
senata.

Če se narok preloži, se opravi nov narok po možnosti pred istim
senatom.
Če se opravi nov narok pred istim senatom, se glavna obravnava
nadaljuje in predsednik senata pove na kratko potek prejšnjih
narokov; vendar pa sme senat v tem primeru skleniti, da se
začne obravnava znova.

Dolžnost predsednika senata je skrbeti za to, da se sporni predmet
vsestransko razišče, da pa se vendar pri tem postopek ne
zavlačuje, tako da se obravnava, če je mogoče, dokonča na
enem naroku.
če kdo, ki se udeležuje obravnave, nasprotuje kakšnemu ukrepu
predsednika senata, ki se tiče vodstva obravnave, ali kakšnemu
vprašanju, ki ga je postavil predsednik senata, član senata ali
kakšen drug udeleženec v postopku, odloči o tem senat.

Če se opravi narok pred spremenjenim senatom, se mora začeti
glavna obravnava znova; vendar pa sme senat potem, ko so se
stranke o tem izjavile, odločiti, da se priče in izvedenci ne zaslišijo
znova in da se ne opravi nov ogled, temveč da se preberejo
zapisniki o izvedbi teh dokazov.

Sodišče ni vezano na svoj sklep, ki se tiče vodstva obravnave.

303. člen

Zoper sklepe, ki se tičejo vodstva obravnave, ni posebne pritožbe.

Sodišče lahko kaznuje med postopkom z denarno kaznijo do
200.000 tolarjev stranko, zakonitega zastopnika, pooblaščenca
ali intervenienta, ki s svojimi pravdnimi dejanji huje zlorabijo
pravice, katere jim priznava ta zakon.

299. člen
Izven naroka za glavno obravnavo izdaja predsednik senata
sklepe o popravku vlog, o postavitvi začasnega zastopnika, o
pravilnosti pooblastila, o položitvi predujma za stroške posameznih
pravdnih dejanj, o oprostitvi plačila stroškov postopka, o varščini
za pravdne stroške, o vročitvi sodnih pisanj, o zavarovanju
dokazov, o začasnih odredbah, o prekinitvi in mirovanju postopka,
o stroških postopka, če se umakne tožba, o razpisu in preložitvi
narokov, o združitvi in razdružitvi pravd ter o določitvi in podaljšanju
rokov.

Vzdrževanje reda na glavni obravnavi
304. člen
Dolžnost sodišča je skrbeti med glavno obravnavo za red v sodni
dvorani in za dostojanstvo sodišča.
305. člen

Predsednik senata ima prav tako pravico, da odredi po prejemu
zapisnika o izvedbi dokazov pred zaprošenim sodnikom potrebne
Popravke ali dopolnitve.

Če kdo, ki se udeležuje postopka, ali kdo, ki je kot poslušalec
navzoč pri obravnavi, žali sodišče ali druge udeležence v postopku,
ovira delo ali se ne pokori ukazom predsednika senata glede
vzdrževanja reda, ga predsednik senata opomni. Če opomin ne
zaleže, ga sme senat odstraniti iz sodne dvorane ali kaznovati z
denarno kaznijo do 200.000 tolarjev, lahko pa ga tudi odstrani in
kaznuje z denarno kaznijo.

Izven naroka za glavno obravnavo ima predsednik senata pravico
na izjavo tožeče oziroma tožene stranke, ki jo ta poda pismeno
ali na zapisnik pri pravdnem sodišču, izdati sodbo na podlagi
Pripoznave oziroma sodbo na podlagi odpovedi in tudi sprejeti na
zapisnik sodno poravnavo.

Če je stranka odstranjena iz sodne dvorane, se opravi narok tudi
brez njene navzočnosti.

300. člen
Kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali
več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali
raznih tožencev, se lahko vse te pravde s sklepom senata
združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši
obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah
'ahko izda sodišče skupno sodbo.

Če je iz sodne dvorane odstranjen pooblaščenec, preloži senat
na zahtevo stranke narok, če pa stranka ni bila navzoča na
naroku, preloži senat vselej narok in obvesti stranko, da je bil
njen pooblaščenec odstranjen z naroka zaradi motenja reda.
Če kaznuje sodišče z denarno kaznijo ali odstrani iz sodne
dvorane kot pooblaščenca odvetnika, ali odvetniškega pripravnika,
obvesti o tem odvetniško zbornico.

Senat lahko odloči, da se za skupno obravnavanje pred njim
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Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o odstranitvi iz sodne
dvorane ne zadrži izvršitve sklepa.

Če je več zahtevkov, se odloči praviloma o vseh zahtevkih z eno
sodbo.

306. člen

Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, pa je za
razsojo zrela ena sama pravda, se lahko izda sodba samo glede
te pravde.

Pravice, ki jih imata glede vzdrževanja reda na glavni obravnavi
predsednik senata in senat, ima predsednik senata na naroku
izven glavne obravnave, kakor tudi zaprošeni sodnik.

312. člen
Sodišče sme naložiti toženi stranki, naj opravi določeno dajatev,
le tedaj, če je ta zapadla do konca glavne obravnave.

Dvaindvajseto poglavje
SODNA PORAVNAVA

Če sodišče ugodi zahtevku za preživnino, lahko obsodi toženo
stranko tudi na dajatve, ki še niso zapadle.

307. člen

Sodba, s katero se tožena stranka obsodi, da mora izročiti ali
prevzeti stvari, ki so bile dane v najem ali zakup, se lahko izda, še
preden preneha to razmerje.

Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodiščem prve
stopnje vsak čas sklenejo poravnavo o spornem predmetu (sodna
poravnava).

313. člen

Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali pa njegov del.

Če je tožeča stranka v tožbi zahtevala, naj se ji prisodi določena
dajatev, hkrati pa je v tožbi ali do konca glavne obravnave izjavila,
da je pripravljena namesto te dajatve sprejeti drugo dajatev, izreče
sodišče v sodbi, s katero ugodi tožbenemu zahtevku, da toženi
stranki ni treba izpolniti prve dajatve, če izpolni drugo.

Sodišče opozori stranke med postopkom na možnost sodne
poravnave in jim pomaga, da se poravnajo.
Pred sodiščem se ne more skleniti poravnava glede zahtevkov,
s katerimi stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3.člena).

314. člen

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli sodne poravnave,
počaka s postopkom, dokler sklep ne postane pravnomočen.

Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi rok, v
katerem se mora izpolniti.

308. člen

Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za
izpolnitev dajatve petnajst dni, vendar pa lahko določi sodišče za
dajatve, ki niso denarne, daljši rok. V meničnih in čekovnih sporih
znaša ta rok osem dni.

Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik.
Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki po prečitanju zapisnika
o poravnavi podpišeta ta zapisnik.

Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa
sodbe stranki, kateri je naložena izpolnitev.

Strankam se izda na njihovo zahtevo overjen prepis zapisnika, v
katerem je vpisana poravnava.
309. člen

Delna sodba

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti,
ali ne teče morda pravda o predmetu, o katerem je bila prej
sklenjena sodna poravnava; če ugotovi, da teče pravda o
predmetu, o katerem je že sklenjena sodna poravnava, zavrže
tožbo.

315. člen

310. člen

Če so od več tožbenih zahtevkov zaradi pripoznave ali na podlagi
obravnavanja samo nekateri od njih zreli za končno odločbo ali je
samo del posameznega zahtevka zrel za končno odločbo, lahko
sodišče glede zrelih zahtevkov oziroma dela zahtevka konča
obravnavo in izda sodbo (delna sodba).

Kdor namerava vložiti tožbo, lahko poskusi pri okrajnem sodišču,
na območju katerega ima nasprotna stranka prebivališče, doseči
sodno poravnavo.

Delno sodbo sme izdati sodišče tudi takrat, ko je bila vložena
nasprotna tožba, če je zrel za odločbo samo zahtevek tožbe ali
samo zahtevek nasprotne tožbe.

Sodišče, ki prejme takšen predlog, povabi nasprotno stranko in
jo seznani s predlogom za poravnavo.

Pri presoji vprašanja, ali naj izda delno sodbo, upošteva sodišče
zlasti velikost zahtevka ali dela zahtevka, ki je zrel za odločbo.

Stroške takega postopka plača predlagatelj.

Glede pravnih sredstev in izvršbe se šteje delna sodba za
samostojno sodbo.

Triindvajseto poglavje
SODBA

Vmesna sodba
316. členv

311. člen

Če je tožena stranka izpodbijala tako podlago kakor tudi višino
tožbenega zahtevka, pa je glede podlage stvar zrela za odločbo,
lahko izda sodišče, če je to smotrno, najprej sodbo samo o podlagi

S sodbo odloči sodišče o zahtevku, ki se tiče glavne stvari in
stranskih terjatev.
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tožbenega zahtevka (vmesna sodba).

tožbenega zahtevka, tožeča stranka pa v roku, ki ga je določilo
sodišče s sklepom, tožbe ustrezno ne popravi, izda sodišče
sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.

Sodišče počaka z obravnavanjem o višini tožbenega zahtevka,
dokler ne postane vmesna sodba pravnomočna.

Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo tožeči stranki. Zoper
sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Sodba na podlagi pripoznave
317. člen

Pravnomočnost sodbe

če tožena stranka do konca glavne obravnave pripozna tožbeni
zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo, s
katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave).

320. člen
Sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, postane
pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku tožbe ali
nasprotne tožbe.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi pripoznave, čeprav so izpolnjeni
potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s katerim stranke
ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti,
ali je stvar že pravnomočno razsojena. Če ugotovi, da je bila
pravda začeta o zahtevku, o katerem je bilo že pravnomočno
odločeno, zavrže tožbo.

Izdaja sodbe na podlagi pripoznave se odloži, če je treba, da se
o okoliščinah iz drugega odstavka tega člena poprej dobijo
sporočila.

Če je v sodbi odločeno o terjatvi, ki jo je tožena stranka uveljavljala
z ugovorom zaradi pobota, postane odločba o obstoju ali neobstoju
take terjatve pravnomočna.

Pripoznavo tožbenega zahtevka na naroku ali v pismeni vlogi
lahko prekliče tožena stranka tudi brez privolitve tožeče stranke
do izdaje sodbe.

321. člen
Sodišče je vezano na svojo sodbo, ko je sodba razglašena, če nI
bila razglašena, pa ko je odpravljena.

Sodba na podlagi odpovedi
318. člen

Nasproti strankam ima sodba učinek šele od dneva, ko jim je
vročena.

Če se tožnik do konca glavne obravnave odpove tožbenemu
zahtevku, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo, s
katero zavrne tožbeni zahtevek (sodba na podlagi odpovedi).

Izdaja in razglasitev sodbe

Za odpoved tožbenemu zahtevku ni potrebna privolitev tožene
stranke.

322. člen
Sodba se izda in razglasi v imenu ljudstva.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi odpovedi, čeprav so izpolnjeni •
potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s katerim stranke
ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Kadar se opravi glavna obravnava pred senatom, izdajo sodbo
predsednik senata in člani senata, ki so sodelovali na naroku, na
katerem je bila glavna obravnava končana. Takoj po koncu glavne
obravnave izda senat sodbo, ki jo razglasi predsednik senata.

Izdaja sodbe na podlagi odpovedi se odloži, če je treba, da se o
okoliščinah iz tretjega odstavka tega člena poprej dobijo obvestila.
Odpoved tožbenemu zahtevku na naroku ali v pismeni vlogi lahko
tožeča stranka prekliče tudi brez privolitve tožene stranke do
izdaje sodbe.

V bolj zamotanih zadevah lahko sodišče odloči, da bo sodbo
izdalo pismeno. V takem primeru se sodba ne razglasi, temveč
se vroči strankam v tridesetih dneh od dneva, ko je bila glavna
obravnava končana.

Zamudna sodba

V primeru iz drugega odstavka 291. člena tega zakona izda
sodišče sodbo in jo vroči strankam najpozneje v tridesetih dneh
od dneva, ko prejme spise, listine, druge podatke oziroma zapisnik.
Ta sodba se ne razglasi.

319. člen
če tožena stranka v roku iz 271. člena tega zakona ne odgovori
na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku
(zamudna sodba), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1 • da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor;
2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati
(tretji odstavek 3. člena tega zakona);
3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so
navedena v tožbi;
4
- da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju
z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno
znana.

323. člen
Kadar se sodba razglasi, prebere predsednik senata javno izrek
sodbe in sporoči na kratko razloge sodbe.
Ob razglasitvi sodbe se lahko sporoči, da je sodišče sklenilo, da
bo o odmeri stroškov odločilo pozneje. V tem primeru odmeri
stroške predsednik senata, odločba pa se vzame v pismeni
sestavek sodbe.

(zdaja zamudne sodbe se odloži, če je treba, da se o okoliščinah
'2 prejšnjega odstavka poprej dobijo sporočila.

Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se izrek sodbe
vselej javno prebere, sodišče pa odloči, ali in koliko naj se izključi
javnost pri razglasitvi razlogov sodbe.

Če iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost

Vsi navzoči poslušajo branje izreka sodbe stoje.
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sodišču druge stopnje, dokler ne odloči o predlogu za dopolnitev
sodbe in ne preteče rok za pritožbo zoper to odločbo.

Pismena izdelava in vročitev sodbe
324. člen

Če se zoper odločbo o dopolnitvi sodbe vloži pritožba, se ta
pritožba skupaj s pritožbo zoper prvotno sodbo pošlje sodišču
druge stopnje.

Sodba mora biti pismeno izdelana v tridesetih dneh od izdaje.
Izvirnik sodbe podpiše predsednik senata.

Če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo zaradi tega,
ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o vseh zahtevkih
strank, ki so bili predmet pravde, se šteje pritožba za predlog
stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

Strankam se vroči overjen prepis sodbe s poukom, da imajo
pravico vložiti zoper sodbo pravno sredstvo.
325. člen
Pismena sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.

Poprava sodbe

Uvod sodbe obsega: navedbo, da se sodba izreka v imenu ljudstva,
naslov sodišča, ime in priimek predsednika in članov senata, ime
in priimek, poklic in stalno oziroma začasno prebivališče strank,
njihovih zastopnikov in pooblaščencev, kratko navedbo spornega
predmeta, dan, ko je bila končana glavna obravnava, navedbo
strank, njihovih zastopnikov in pooblaščencev, ki so bili na tej
obravnavi navzoči, in dan, ko je bila sodba izdana.

329. člen
Predsednik senata popravi vsak časa napake v imenih in številkah
ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede
oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom.
O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika,
strankam pa se vroči prepis sklepa.

Izrek sodbe obsega odločbo, s katero je sodišče ugodilo
posameznim zahtevkom, ki se tičejo glavne stvari in stranskih
terjatev, ali jih je zavrnilo, in odločbo o obstoju ali neobstoju terjatve,
ki je bila uveljavljena zaradi pobota (tretji odstavek 320. člena).

Če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odločitve,
ki je vsebovana v izreku sodbe, se vročijo strankam popravljeni
prepisi sodbe s pripombo, da se s tem prepisom nadomešča
prejšnji prepis. V takšnem primeru teče rok za pravno sredstvo
glede popravljenega dela sodbe od dneva, ko je bil strankam
vročen popravljeni prepis sodbe.

V obrazložitvi navede sodišče zahtevke strank in njihove navedbe
o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo, dokaze ter predpise,
na katere je oprlo sodbo.

O popravi sodbe lahko odloči sodišča brez zaslišanja strank.

V obrazložitvi zamudne sodbe, sodbe na podlagi pripoznave ali
sodbe na podlagi odpovedi se navedejo samo razlogi, ki
opravičujejo tako sodbo.

Štiriindvajseto poglavje
SKLEP
Dopolnilna sodba

330. člen

326. člen

Vse sklepe, ki se izdajajo na naroku, razglasi predsednik senata.

Če sodnik ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moral odločiti
s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih
dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se
sodba dopolni.

Sklep, ki je bil razglašen na naroku, se vroči strankam v overjenem
prepisu samo tedaj, če je zoper ta sklep dovoljena posebna
pritožba, če se lahko na podlagi sklepa takoj zahteva izvršba, ali
če to zahteva vodstvo pravde.

Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe zavrže
oziroma zavrne sodnik brez naroka.

Sodišče je vezano na svoje sklepe, če se ti ne nanašajo na
vodstvo pravde ali če ni s tem zakonom določeno kaj drugega.

327. člen
Kadar se sklep ne vroči pismeno, ima nasproti strankam učinek
takoj, ko je razglašen.

Če predsednik senata spozna, da je predlog za dopolnitev sodbe
utemeljen, razpiše glavno obravnavo, da se izda sodba o
zahtevku, o katerem ni bilo odločeno (dopolnilna sodba).

331. člen
Sklepi, ki jih izda sodišče izven naroka, se sporočijo strankam z
vročitvijo overjenega prepisa.

Dopolnilna sodba se lahko izda tudi brez nove glavne obravnave,
če naj jo izda isti senat, ki je izdal prvotno sodbo, zahtevek, glede
katerega se zahteva dopolnitev, pa je bil zadosti obravnavan.

Če se s sklepom zavrne predlog ene stranke brez prejšnjega
zaslišanja nasprotne stranke, se tej stranki sklep ne vroči.

Če senat spozna, da je predlog za dopolnilno sodbo prepozen ali
neutemeljen, ga s sklepom zavrže oziroma zavrne.

332. člen
Če se tiče predlog za dopolnitev sodbe samo stroškov postopka,
odloči o njem predsednik senata brez naroka.

Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrača predlog stranke
ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si med seboj
nasprotujejo, lahko pa je obrazložen tudi v drugih primerih, kadar
je to potrebno.

328. člen
Če je poleg predloga za dopolnitev sodbe vložena tudi pritožba
zoper sodbo, sodišče prve stopnje počaka in ne pošlje pritožbe
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obrazložitev pa le tedaj, če mora biti sklep po prvem odstavku
tega člena obrazložen.

Če pritožnik v določenem roku ne ustreže tej zahtevi, sodišče
prve stopnje s sklepom zavrže pritožbo kot nepopolno.

333. člen

Če je pritožba vsebinsko še drugače pomanjkljiva, jo sodišče
prve stopnje pošlje sodišču druge stopnje, ne da bi zahtevalo od
pritožnika, naj jo dopolni oziroma popravi.

Pravnomočni sklepi o kaznih, izrečenih po tem zakonu, se izvršijo
po uradni dolžnosti.

339. člen
334. člen

V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in predlagati nove
dokaze le, če izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti
oziroma predložiti do konca glavne obravnave.

Določbe 314. člena, drugega odstavka 321. člena, drugega
odstavka 322. člena, drugega odstavka 323. člena in členom 324
do 329 tega zakona veljajo smiselno tudi za sklepe.

Predsenik senata sodišča prve stopnje po potrebi sam ali na
zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge stopnje s
poizvedbami ali na naroku preveri resničnost pritožnikovih navedb.
B. Postopek s pravnimi sredstvi

Ugovor pobota, ki ni bil uveljavljen pred sodiščem prve stopnje,
se ne more uveljavljati v pritožbi.

Petindvajseto poglavje
REDNA PRAVNA SREDSTVA

Razlogi, iz katerih se sme sodba izpodbijati
340. člen

1. Pritožba zoper sodbo
Sodba se sme izpodbijati:

Pravica pritožbe

1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka;
2. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

335. člen
Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v
petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v tem zakonu
določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta
rok osem dni.

Zamudna sodba se ne more izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja.
Sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi odpovedi se
lahko izpodbijata zaradi bistvene kršitve določb pravdnega
postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o pripoznavi oziroma o
odpovedi dana v zmoti ali pod vplivom prisile ali zvijače.

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravnomočna v
tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.
O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.
336. člen

341. člen

Stranka se lahko odpove pravici pritožbe od trenutka, ko je sodba
razglašena, če se sodba ne razglasi, pa od takrat, ko ji je vročen
njen prepis.

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana, če
sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega zakona
ali jo je uporabilo nepravilno, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na
zakonitost in pravilnost sodbe.

Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko stranka
umakne že vloženo pritožbo.

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej podana:
1. če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno, stranka pa se je
zaradi tega pritožila, ali če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik
ali sodnik porotnik, ki ni sodeloval na glavni obravnavi;
2. če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki bi
bil moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka
69. člena) oziroma ki je bil s sklepom predsednika oziroma
predstojnika sodišča izločen;
3. če je bilo odločeno o zahtevku v sporu, ki ne spada v sodno
pristojnost (17. člen);
4. če je sodišče odločilo o tožbenem zahtevku, za katerega je
stvarno pristojno višje sodišče iste vrste ali sodišče druge
vrste, ali če je na ugovor stranke v odločbi, ki je bila vzeta v
sodbo, nepravilno odločilo, da je krajevno pristojno, stranka
pa se je zaradi tega pritožila;
5. če je sodišče na ugovor stranke, da gre za spor, glede
katerega je bil sklenjen arbitražni dogovor, v odločbi, ki je bila
vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je pristojno, stranka pa
se je zaradi tega pritožila;
6. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona oprlo svojo
odločbo na nedovoljena razpolaganja strank (tretji odstavek
3. člena);

Odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati.
Vsebina pritožbe
337. člen
Pritožba mora obsegati:
1
) navedbo sodbe, zoper katero se vlaga;
2) izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3) pritožbene razloge;
4
) podpis pritožnika.

338. člen
6e se po podatkih pritožbe ne more ugotoviti, katera sodba se
'zpodbija, ali če pritožba ni podpisana (nepopolna pritožba),
zahteva sodišče prve stopnje s sklepom, zoper katerega ni
Pritožbe, naj jo pritožnik v določenem roku dopolni ali popravi kot
is to določeno v prvem odstavku 103. člena tega zakona.

28. januar 1998

37

poročevalec, št. 11

346. člen

7. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona izdalo
zamudno sodbo, sodbo na podlagi pripoznave ali sodbo na
podlagi odpovedi;
8. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti pa z
opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem;
9. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona zavrnilo
zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj jezik ter v
svojem jeziku spremljala postopek, stranka pa se je zaradi
tega pritožila;
10. če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, pa bi bilo
moralo opraviti glavno obravnavo;
11. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki
ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega
dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali
če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja
pozneje odobrena;
12. če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda, ali
o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno, ali o katerem
je bila že sklenjena sodna poravnava;
13. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne
obravnave;
14. če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more
preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če
nasprotuje sam sebi ali razlogom sodbe ali če sodba sploh
nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih
dejstvih, ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju; ali
če je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se navaja v
razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov o izpovedbah v
postopku, in med samimi temi listinami oziroma zapisniki.

Izvod pravočasne, popolne in dovoljene pritožbe vroči sodišče
prve stopnje nasprotni stranki, ki sme nato v osmih dneh od
njenega prejema podati temu sodišču odgovor na pritožbo.
Izvod odgovora na pritožbo vroči sodišče prve stopnje pritožniku.
Prepozen odgovor na pritožbo se ne zavrže, temveč se pošlje
sodišču druge stopnje, ki ga upošteva, če je to še mogoče.
347. člen
Ko dobi odgovor na pritožbo ali ko izteče rok za odgovor na
pritožbo, pošlje sodišče prve stopnje pritožbo in odgovor na
pritožbo, če je bil vložen, z vsemi spisi sodišču druge stopnje.
Če pritožnik trdi, da so bile v postopku na prvi stopnje prekršene
določbe pravdnega postopka, da predsednika senata sodišča
prve stopnje pojasnilo k navedbam v pritožbi, ki se tičejo teh
kršitev, po potrebi pa opravi tudi poizvedbe, da ugotovi, ali so
navedbe v pritožbi resnične.
348. člen
Ko prispejo spisi s pritožbo k sodišču drugč stopnje, pripravi
sodnik poročevalec poročilo za obravnavanje zadeve na
pritožbenem senatu.
Sodnik poročevalec si lahko po potrebi od sodišča prve stopnje
priskrbi poročilo o kršitvah določb postopka in zahteva, naj se za
ugotovitev teh kršitev opravijo poizvedbe.
349. člen

342. člen

Sodišče druge stopnje odloča o pritožbi praviloma brez obravnave.

Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja je podana,
če je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno ugotovilo oziroma
če ga ni ugotovilo.

Če senat sodišča druge stopnje spozna, da je treba za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja ponoviti že izvedene dokaze pred
sodiščem druge stopnje, mora razpisati obravnavo.

343. člen

350. člen

Napačna uporaba materialnega prava je podana, če sodišče ni
uporabilo določb materialnega prava, ki bi jih bil moralo uporabiti,
aii če jih ni uporabilo pravilno.

Na obravnavo se povabijo stranke oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci in pa tiste priče in izvedenci, za katere
sodišče sklene, da jih bo zaslišalo.

Postopek s pritožbo

Če ne pride na obravnavo katera od strank ali ne pride nobena
stranka, obravnava sodišče pritožbo in izda odločbo, upoštevajoč
zlasti tisto, kar je navedeno v pritožbi in v odgovoru na pritožbo-

344. člen

Obravnava pred sodiščem druge stopnje se začne s poročilonn
poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal svoje mnenje o
utemeljenosti pritožbe.

Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji, v
zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko.

Nato se prebere sodba ali del sodbe, na katerega se nanaša
pritožba, po potrebi pa tudi zapisnik o glavni obravnavi pred
sodiščem prve stopnje, potem pa pritožnik obrazloži svojo
pritožbo, nasprotna stranka pa odgovor na pritožbo.

345. člen
Prepozno, nepopolno (prvi odstavek 338. člena) ali nedovoljeno
pritožbo zavrže s sklepom predsednik senata sodišča prve
stopnje brez naroka.

Na obravnavi stranka ne more navajati novih dejstev in predlagati
novih dokazov, niti uveljavljati ugovora pobota, ki ga ni uveljavljala
pred sodiščem prve stopnje.

Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku zakonskega
roka zanjo.
Pritožba je nedovoljena, če jo je vložila oseba, ki ni imela te pravice,
ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala ali jo umaknila, ali če pritožnik
ni imel pravnega interesa za pritožbo.
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razveljavi sodišče druge stopnje glede na naravo kršitve sodbo
prve stopnje, in vrne zadevo pristojnemu sodišču prve stopnje ali
pa razveljavi sodbo prve stopnje in zavrže tožbo.

veljajo določbe o glavni obravnavi pred sodiščem prve stopnje
(281. do 306. člen) smiselno tudi za obravnavo pred sodiščem
druge stopnje.

357. člen
Meje preizkusa sodbe prve stopnje

Če sodišče druge stopnje na seji ali na obravnavi spozna, da je
treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ugotoviti nova
dejstva ali izvesti nove dokaze, ali da je bilo zaradi zmotne uporabe
materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno,
razveljavi sodbo prve stopnje in vrne zadevo sodišču prve stopnje
v novo sojenje.

352. člen
Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v tistem
delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz pritožbe ne
vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizkusi sodbo v tistem
delu, v katerem stranka ni zmagala v sporu.

358. člen

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v mejah
razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem pa pazi po uradni
dolžnosti na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz
drugega odstavka 341. člena tega zakona in na pravilno uporabo
materialnega prava.

Če sodišče druge stopnje razveljavi sodbo sodišča prve stopnje
in mu vrne zadevo v novo sojenje, lahko odredi, da se opravi
nova glavna obravnava pred drugim senatom.
I
359. člen

Sodišče druge stopnje pazi na prekoračitev tožbenega zahtevka
samo na zahtevo stranke.

Če ugotovi, da je bil s sodbo prve stopnje prekoračen tožbeni
zahtevek, sodišče druge stopnje glede na naravo prekoračitve
tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi sodbo sodišča prve
stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje oziroma s sodbo
spremeni izpodbijano odločbo.

Odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi
353. člen

360. člen

Sodišče druge stopnje lahko na seji ali na podlagi opravljene
obravnave zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali kot
nedovoljeno; ali jo zavrne kot neutemeljeno in potrdi sodbo sodišča
/ prve stopnje; ali razveljavi to sodbo in pošlje zadevo sodišču prve
stopnje v novo sojenje; ali razveljavi sodbo prve stopnje in zavrže
tožbo; ali spremeni sodbo prve stopnje.

Sodišče druge stopnje mora s sodbo spremeniti sodbo sodišča
prve stopnje:
1. če ugotovi na podlagi obravnave drugačno dejansko stanje,
kakor pa je ugotovljeno v sodbi prve stopnje;
2. če je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine ali posredno
izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira samo na te
dokaze;
3. če je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepravilno
sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se opira na ta
dejstva;
4. če misli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje pravilno
ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo
materialno pravo.

Sodišče druge stopnje lahko razveljavi sodbo tudi tedaj, če stranka
zahteva spremembo, in lahko spremeni sodbo, čeprav stranka
zahteva, naj se razveljavi.
354. člen
Sodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno, nepopolno
ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve stopnje
(345. člen).

361. člen

355. člen

Sodišče druge stopnje ne sme spremeniti sodbe v škodo stranke,
ki se je pritožila, če se je pritožila samo ona.

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

362. člen
V obrazložitvi sodbe oziroma sklepa mora sodišče druge stopnje
presoditi navedbe pritožbe, ki so odločilnega pomena, in navesti
razloge, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti.

356. člen
Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo prve stopnje,
če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega
postopka (341. člen), in vrne zadevo istemu sodišču prve stopnje,
ali pa jo odstopi pristojnemu sodišču prve stopnje, da opravi novo
glavno obravnavo. V tem sklepu odloči sodišče druge stopnje tudi
o tem, katera dejanja, ki jih zajema bistvena kršitev določb
pravdnega postopka, se razveljavijo.

Kadar se sodba prve stopnje razveljavi zaradi bistvenih kršitev
določb pravdnega postopka, je treba v obrazložitvi navesti, katere
določbe so bile prekršene in v čem je kršitev.
Če se sodba prve stopnje razveljavi in zadeva vrne sodišču prve
stopnje v novo sojenje, da pravilno ugotovi dejansko stanje, se
navede, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja
oziroma zakaj so nova dejstva in novi dokazi pomembni za
pravilno odločbo in zakaj vplivajo na tako odločbo.

Če so bile v postopku pred sodiščem prve stopnje prekršene
določbe 3. in 12. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona,
razveljavi sodišče druge stopnje sodbo prve stopnje in zavrže
tožbo.

363. člen

Če je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje prekršena
določba 11. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona,
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Revizija je vselej dovoljena:
1. v sporih o preživljanju;
2. v odškodninskih sporih za izgubljeno preživljanje zaradi smrti
preživljalca;
3. v sporih iz avtorske pravice;
4. v sporih, ki se tičejo varstva in uporabe izumov in znakov
razlikovanja ali pravice do uporabe firme in v sporih v zvezi z
varstvom konkurence.

zadostnim številom overjenih prepisov svoje odločbe, da jih izroči
strankam in drugim prizadetim osebam.
364. člen
Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa pravdna dejanja in
obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo sodišče
druge stopnje v svojem sklepu.
Na novi glavni obravnavi smejo navajati stranke tudi nova dejstva
in predlagati nove dokaze.

370. člen
O reviziji odloča vrhovno sodišče.

Če se sodba razveljavi zaradi tega, ker jo je izdalo nepristojno
sodišče, se opravi nova obravnava pred sodiščem prve stopnje
po določbah, ki veljajo za glavno obravnavo, če se spremeni
senat (tretji odstavek 302. člena).

371. člen
Vložena revizija ne zadrži izvršitve pravnomočne sodbe, zoper
katero je vložena.
372. člen

2. Pritožba zoper sklep

Revizija se lahko vloži:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega
odstavka 341. člena tega zakona, razen če se kršitev nanaša
na krajevno pristojnost (4. točka drugega odstavka 341. člena)
ali na pristojnost arbitraže (5. točka drugega odstavka 341.
člena), če je sodnik sodišča prve stopnje izdal sodbo brez
glavne obravnave, čeprav bi jo moral opraviti (10. točka drugega
odstavka 341. člena), če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem
. že teče pravda (12. točka drugega odstavka 341. člena) ali če
je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne
obravnave (13. točka drugega odstavka 341. člena);
2. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz prvega
odstavka 341. člena tega zakona v postopku pred sodiščem
druge stopnje;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

365. člen
Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni v
tem zakonu določeno, da ni pritožbe.
Če ta zakon izrecno določa, da ni posebne pritožbe, se sme
sklep sodišča prve stopnje izpodbijati samo v pritožbi zoper
končno odločbo.
366. člen
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa, če ni s tem zakonom
drugače predpisano.
Sklep, zoper katerega ni posebne pritožbe, se lahko takoj izvrši.
367. člen

Zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka je revizija dopustna
samo, če je bila ta kršitev storjena šele v postopku pred sodiščem
druge stopnje.

,

i
Ko odloča o pritožbi, lahko sodišče druge stopnje:

Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve
dejanskega stanja.

1. zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno (prvi,
drugi in tretji odstavek 345. člena ter prvi odstavek 365. člena);
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča prve
stopnje;
3. ugodi pritožbi in sklep spremeni ali razveljavi in po potrebi vrne
zadevo v nov postopek.

Zoper sodbo druge stopnje, s katero se potrjuje sodba na podlagi
pripoznave ali sodba na podlagi odpovedi je revizija dopustna
samo zaradi razlogov iz 1. in 2. točke prvega odstavka in iz
drugega odstavka tega člena.

368. člen

373. člen

V postopku s pritožbo zoper sklep se uporabljajo smiselno določbe,
ki veljajo za pritožbo zoper sodbo, razen določb o odgovoru na
pritožbo in o obravnavi pred sodiščem druge stopnje.

Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem
delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so
v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni dolžnosti, ali ni morda
podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 11. točke
drugega odstavka 341. člena tega zakona, in na pravilno uporabo
materialnega prava.

Šestindvajseto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA

374. člen
Stranke smejo navajati v reviziji nova dejstva in predlagati nove
dokaze samo tedaj, če se tičejo bistvenih kršitev določb
pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko vloži revizija.

1. Revizija
369. člen

375. člen

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, lahko stranke
vložijo revizijo v tridesetih dneh od vročitve prepisa sodbe.

Revizija se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve stopnje, in
sicer v zadostnem številu izvodov za sodišče, nasprotno stranko
in Državno tožilstvo Republike Slovenije.

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost
izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 2,000.000
tolarjev.
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376. člen

Če ugotovi, da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava
dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in da zato ni pogojev za
spremembo izpodbijane sodbe, ugodi revizijsko sodišče s
sklepom reviziji in v celoti ali deloma razveljavi sodbo sodišča
prve in druge stopnje ali samo sodbo sodišča druge stopnje in
vrne zadevo v novo sojenje sodišču prve oziroma druge stopnje.

Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže s sklepom
sodnik sodišča prve stopnje brez naroka.
Revizija je nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice,
nekdo, ki jo je umaknil, ali nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa,
ali če je vložena zoper sodbo, zoper katero je po zakonu ni
mogoče vložiti.

383. člen
Če ugotovi, da je bil s pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji,
prekoračen tožbeni zahtevek, revizijsko sodišče glede na naravo
prekoračitve s sklepom razveljavi sodbo sodišča druge stopnje
in vrne zadevo v novo sojenje sodišču druge stopnje oziroma s
sodbo spremeni izpodbijano sodbo.
I
384. člen

377. člen
Izvod pravočasne, popolne in dovoljene revizije pošlje sodnik
sodišča prve stopnje nasprotni stranki in Državnemu tožilstvu
Republike Slovenije.
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije je treba poslati skupaj z
revizijo tudi prepis sodbe, zoper katero je revizija vložena.

Odločba revizijskega sodišča se pošlje sodišču prve stopnje po
sodišču druge stopnje.
V
Izvod odločbe revizijskega sodišča je treba poslati tudi Državnemu
tožilstvu Republike Slovenije.

Nasprotna stranka lahko v tridesetih dneh od vročitve revizije
poda sodišču nanjo odgovor, Državno tožilstvo Republike Slovenije
pa se lahko izjavi o njej.
Ko dobi odgovor oziroma izjavo o reviziji ali ko poteče rok za
odgovor oziroma izjavo, pošlje sodnik sodišča prve stopnje revizijo
in morebitni odgovor nanjo oziroma morebitno izjavo o njej z vsemi
spisi po sodišču druge stopnje revizijskemu sodišču.

385. člen

!• \ '
Če ni v členih 369 do 384 tega zakona določeno kaj drugega,
veljajo v postopku z revizijo smiselno določbe iz tega zakona o
pritožbi zoper sodbo iz drugega in tretjega odstavka 336. člena,
337., 338. in 343. člena, drugega in tretjega odstavka 346. člena,
drugega odstavka 347. člena, 348., 353., 358. člena in členov 361
do 364 tega zakona.

378. člen
O reviziji odloča revizijsko sodišče brez obravnave.
379. člen

386. člen

Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže revizijsko
sodišče s sklepom, če ni storil tega v mejah svojih pravic (376.
člen) že sodnik sodišča prve stopnje.

Stranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča druge
stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan.

380. člen

Revizije zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni v sporih, v
katerih ne bi bila dovoljena revizija zoper pravnomočno sodbo
(drugi in tretji odstavek 369. člena).

Revizijsko sodišče s sodbo zavrne revizijo kot neutemeljeno, če
ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih je bila vložena, in
ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

Revizija je vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je sodišče
druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo oziroma s katerim je
potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže.

381. člen

V postopku z revizijo zoper sklep se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o reviziji zoper sodbo.

če ugotovi bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega
ali drugega odstavka 341. člena tega zakona, zaradi katerih je
dopustna revizija, razen kršitev iz drugega in tretjega odstavka
tega člena, revizijsko sodišče s sklepom v celoti ali deloma
razveljavi sodbo sodišča druge stopnje in sodišča prve stopnje
ali samo sodbo sodišča druge stopnje in vrne zadevo v novo
sojenje istemu ali drugemu senatu sodišča prve ali druge stopnje
oziroma drugemu pristojnemu ^odišču.

2. Zahteva za varstvo zakonitosti
387. člen
Zoper pravnomočno sodno odločbo lahko vloži Državni tožilstvo
Republike Slovenije v treh mesecih zahtevo za varstvo
zakonitosti.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge stopnje storjena
kršitev iz 3. ali 12. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona,
razen če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda,
revizijsko sodišče s sklepom razveljavi izdane odločbe in zavrže
tožbo.

Rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz prvega odstavka
tega člena se šteje:
1. zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, zoper katero ni bila vložena
pritožba - od dneva, od katerega odločbe ni bilo več mogoče
izpodbijati s pritožbo;
2. zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, zoper katero ni bila
vložena revizija - od dneva, ko je bila odločba vročena tisti stranki,
kateri je bila vročena pozneje.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge stopnje storjena
kršitev iz 11. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona,
ravna revizijsko sodišče, glede na naravo kršitve, po prvem ali
drugem odstavku tega člena.
382. člen

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena, izdano na drugi
stopnji, zoper katero so stranke vložile revizijo, lahko vloži državno
tožilstvo zahtevo za varstvo zakonitosti samo v tridesetih dneh

če ugotovi, daje bilo materialno pravo zmotno uporabljeno, ugodi
revizijsko sodišče s sodbo reviziji in spremeni izpodbijano sodbo.
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Tožba za razveljavitev sodne poravnave se lahko vloži:

od dneva, ko mu je bila vročena revizija tiste stranke, katere
revizija mu je bila vročena prej (prvi odstavek 377. člena).

1. zaradi tega, ker je sodna poravnava sklenjena v zmoti ali pod
vplivom sile ali zvijače;
2. zaradi tega, ker je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval
sodnik ali sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1.
do 5. točka prvega odstavka 69. člena), oziroma ki je bil s
sklepom sodišča izločen;
3. če je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval nekdo, ki ne
more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna oseba,
ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati, ali če
pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik
ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo
ali za posamezna pravdna dejanja, ali če pooblaščenec stranke
ni imel pooblastila, razen če je bila pravda oziroma če so bila
posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena.

Zahteve za varstvo zakonitosti ni zoper odločbo, ki jo je na revizijo
ali zahtevo za varstvo zakonitosti izdalo vrhovno sodišče.
388. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče.
389. člen
Državno tožilstvo lahko vloži zahtevo za varstvo zakonitosti:
1. zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz prvega
in drugega odstavka 341.člena tega zakona, razen če se
kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka drugega
odstavka 341. člena) ali na pristojnost arbitraže (5. točka
drugega odstavka 341. člena), če je sodišče prve stopnje
izdalo sodbo brez glavne obravnave, moralo pa bi bilo opraviti
glavno obravnavo (10. točka drugega odstavka 341. člena),
če je bilo odločeno o zahtevku, katerem že teče pravda (12.
točka drugega odstavka 341. člena) ali če je bila v nasprotju z
zakonom izključena javnost glavne obravnave (13. točka
drugega odstavka 341. člena);
2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

395. člen
Tožbo za razveljavitev sodne poravnave lahko stranka vloži v
treh mesecih od dneva, ko je zvedela za razlog za razveljavitev.
Po preteku treh let od dneva, ko je bila sodna poravnava sklenjena,
se tožba za razveljavitev sodne poravnave ne more več vložiti.
Tožba za razveljavitev sodne poravnave se vloži vselej pri
sodišču, pred katerim je bila sodna poravnava sklenjena.

Državno tožilstvo ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti
zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka in tudi ne zaradi zmotne
ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

O tožbi za razveljavitev sodne poravnave odloča sodišče v sestavi,
ki jo določa zakon za odločanje o spornem predmetu, o katerem
je bila sodna poravnava sklenjena.

390. člen

Če ni v 394. in 395. členu tega zakona drugače določeno, se v
postopku s tožbo za razveljavitev sodne poravnave uporabljajo
določbe 2. odstavka 399. člena ter 400. do 402. člena tega zakona.

Po prvem odstavku 381. člena tega zakona ravna sodišče, ki je
pristojno odločati o zahtevi za varstvo zakonitosti, tudi kadar
ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka
iz prvega odstavka 341. člena tega zakona, ki je bila storjena v
postopku pred sodiščem prve stopnje.

4. Obnova postopka

391. člen

396. člen

Če sta zoper isto odločbo vloženi revizija in zahteva za varstvo
zakonitosti, odloči vrhovno sodišče o obeh pravnih sredstvih z
eno odločbo.

Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno končan, se lahko
na predlog stranke obnovi:
1. če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka
prvega odstavka 69. člena) oziroma ki je bil s sklepom sodišča
izločen;
2. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo
vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem;
3. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki
ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega
dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje
odobrena;
4. če se opira sodna odločba na krivo izpovedbo priče ali
izvedenca;
5. če se opira sodna odločba na ponarejeno listino ali na listino, v
kateri je bila potrjena neresnična vsebina;
6. če je prišlo do sodne odločbe zaradi kaznivega dejanja sodnika
oziroma sodnika porotnika, zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca stranke, nasprotne stranke ali koga drugega;
7. če pridobi stranka možnost uporabiti pravnomočno odločbo
sodišča, ki je bila prej izdana o istem zahtevku med istima
strankama;

392. člen
O seji, na kateri bo sodišče odločilo o zahtevi za varstvo zakonitosti,
je treba obvestiti Državno tožilstvo Republike Slovenije.
393. člen
Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji sodišče
samo na preizkus kršitev, ki jih uveljavlja državno tožilstvo v svoji
zahtevi.
Če ni v členih 387 do 392 tega zakona določeno kaj drugega, se
v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti uporabljajo smiselno
določbe 371. člena, členov 374 do 382 ter 384. in 385. člena tega
zakona.

3. Tožba za razveljavitev sodne poravnave
394. člen
Stranke lahko sklenjeno sodno poravnavo izpodbijajo s tožbo za
razveljavitev sodne poravnave.
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8. če se opira sodna odločba na drugo sodno odločbo ali na
odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odločba
pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena;
9. če zve stranka za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost
uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana
zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva oziroma če bi bili
ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku.

400. člen
Prepozen (398. člen), nepopoln (drugi odstavek 399. člena) ali
nedovoljen (397. člen) predlog za obnovo postopka zavrže s
sklepom predsednik senata brez naroka.
Če predsednik senata ne zavrže predloga, vroči izvod predloga
nasprotni stranki po določbah 137. člena tega zakona; ta ima
pravico v petnajstih dneh nanj odgovoriti. Ko prispe k sodišču
odgovor na predlog ali ko poteče rok za dogovor, določi predsednik
senata narok za obravnavanje predloga.

397. člen
Iz razlogov, ki so našteti v 12. in 3. točki 396. člena tega zakona,
se ne more zahtevati obnova postopka, če je bil tak razlog brez
uspeha uveljavljen v prejšnjem postopku.

Če se zahteva obnova postopka iz razloga, ki je naveden v 9.
točki 396. člena tega zakona, lahko predsednik senata združi
obravnavanje predloga za obnovo postopka z obravnavanjem
glavne stvari.

Zaradi okoliščin, ki so naštete v 1., 7., 8. in 9. točki 396. člena tega
zakona, se sme dovoliti obnova postopka samo, če jih stranka
brez svoje krivde ni mogla uveljavljati, preden je bil prejšnji postopek
končan s pravnomočno sodno odločbo.

401. člen
Narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka se opravi
pred predsednikom senata sodišča prve stopnje, razen če je
obravnavanje predloga združeno z obravnavanjem glavne stvari.

398. člen
Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh, in sicer:
1. v primeru iz 1. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
stranka zvedela za ta razlog;
2. v primeru iz 2. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
bila odločba vročena stranki;
3. v primerih iz 3. točke 396. člena tega zakona, če se je postopka
kot tožnik ali kot toženec udeležil nekdo, ki ne more biti stranka
v postopku, od dneva, ko je bila temu vročena odločba; če
stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal pooblaščenec ali če
pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik,
od dneva, ko je bila odločba vročena stranki oziroma njenemu
zakonitemu zastopniku; če zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za
posamezna pravdna dejanja, pa od dneva, ko je stranka
zvedela za ta razlog;
4. v primerih iz 4. do 6. točke 396. člena tega zakona od dneva,
ko je stranka zvedela za pravnomočno sodbo v kazenskem
postopku, če se kazenski postopek ne more izvesti, pa od
dneva, ko je zvedela za ustavitev ali za okoliščine, zaradi
katerih se postopek ne more uvesti;
5. v primerih iz 7. in 8. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko
je stranka mogla uporabiti pravnomočno odločbo, ki je razlog
za obnovo postopka;
6. v primeru iz 9. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
stranka mogla navesti sodišču nova dejstva oziroma nova
dokazila.

402. člen
Po naroku za obravnavanje predloga izda predsednik senata
sodišča prve stopnje odločbo o predlogu, razen če se nanaša
razlog za obnovo postopka izključno le na postopek pred višjim
sodiščem (403. člen).
V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se izreče, da se
razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem postopku.
Predsednik senata določi glavno obravnavo šele po pravnomočnosti sklepa, s katerim se dovoljuje obnova postopka, lahko pa
odloči v tem sklepu, da se takoj začne z obravnavanjem glavne
stvari. Na novi glavni obravnavi lahko navajajo stranke nova
dejstva in predložijo nove dokaze.
Zoper sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, ni posebne
pritožbe, če je predsednik senata odločil, da se takoj začne
obravnavanje glavne stvari.
Če je predsednik senata dovolil obndvo postopka in odločil, da se
takoj obravnava glavna stvar, ali če se predlog za obnovo
postopka obravnava skupaj z glavno stvarjo, se vzame sklep, s
katerim se dovoljuje obnova postopka in razveljavlja odločba,
izdana v prejšnjem postopku, v odločbo o glavni stvari.
403. člen

če bi začel teči rok iz prvega odstavka tega člena, preden bi
odločba postala pravnomočna, se šteje ta rok od pravnomočnosti
odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo pravno sredstvo, sicer
pa od vročitve pravnomočne odločbe višjega sodišča, izrečene
na zadnji stopnji.

Če se nanaša razlog za obnovo postopka edinole na postopek
pred višjim sodiščem, pošlje predsednik senata sodišča prve
stopnje po naroku za obravnavanje predloga za obnovo postopka
zadevo temu višjemu sodišču, da izda odločbo.

če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba pravnomočna,
se obnova postopka ne more več predlagati, razen če se zahteva
obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in 3. točki 369. člena tega
zakona.

Ko prispe zadeva k višjemu sodišču, postopa predsednik senata
po določbah 348. člena tega zakona.
O predlogu za obnovo postopka odloči senat višjega sodišča
brez obravnave.

399. člen

Če senat višjega sodišča spozna, da je predlog za obnovo
postopka utemeljen in da ni potrebna nova glavna obravnava,
razveljavi svojo odločbo in morebitno odločbo višjega sodišča ter
izda novo odločbo o glavni stvari.

Predlog za obnovo postopka se poda vselej pri sodišču, ki je
izdalo odločbo na prvi stopnji.
V predlogu je treba zlasti navesti: zakoniti razlog, na podlagi
katerega se zahteva obnova, okoliščine, iz katerih izhaja, da je
predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze, s katerimi se
Podpirajo navedbe predlagatelja.
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5. Razmerje med predlogom za obnovo postopka in
drugimi izrednimi pravnimi sredstvi

Tretji del
POSEBNI POSTOPKI

404. člen
Če vloži stranka v roku za vložitev revizije predlog za obnovo
postopka samo iz razlogov, iz katerih je mogoče vložiti tudi revizijo,
se šteje, da je stranka vložila revizijo.

Sedemindvajseto poglavje
POSTOPEK V ZAKONSKIH SPORIH TER SPORIH IZ
RAZMERIJ MED STARŠI IN OTROKI

Če vloži stranka revizijo zaradi kakšnega razloga iz 12, točke
drugega odstavka 341. člena tega zakona, sočasno ali pozneje
pa vloži predlog za obnovo postopka zaradi kateregakoli razloga
iz 396. člena tega zakona, sodišče prekine postopek s predlogom
za obnovo postopka, dokler ni končan postopek z revizijo.

1. Skupne določbe
408. člen

Če vloži stranka revizijo iz kateregakoli razloga, razen zaradi
kakšnega razloga iz 12. točke drugega odstavka 341. člena tega
zakona, sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka
zaradi kakšnega razloga iz 4., 5. ali 6. točke 396. člena tega
zakona, ki se opira na pravnomočno sodbo, izdano v kazenskem
postopku, sodišče prekine postopek z revizijo, dokler ni končan
postopek s predlogom za obnovo postopka.

Zakonski spori so spori o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze.
Spori iz razmerij med starši in otroki so spori o ugotovitvi ali
izpodbijanju očetovstva ali materinstva ter spori o varstvu, vzgoji
in preživljanju mladoletnih otrok in polnoletnih oseb, nad katerimi
je podaljšana roditeljska pravica (v nadaljnjem besedilu otrok) ne
glede na to, ali se rešujejo samostojno ali skupaj z zakonskimi
spori oziroma spori o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali
materinstva.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka revizijo, sočasno
ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka, sodišče odloči,
kateri postopek bo nadaljevalo, katerega pa prekinilo; pri tem
upošteva vse okoliščine, zlasti pa razloge, zaradi katerih sta bili
vloženi obe pravni sredstvi, in dokaze, ki sta jih predložili stranki.

če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za postopek v
zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
druge določbe tega zakona.

405. člen

409. člen

Določbe prvega in tretjega odstavka 404. člena tega zakona veljajo
tudi, kadar je stranka najprej vložila predlog za obnovo postopka,
nato pa revizijo.

V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki je
javnost izključena.
410. člen

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka predlog za obnovo
postopka, nato pa revizijo, sodišče praviloma prekine postopek z
revizijo, dokler ni končan postopek s predlogom za obnovo
postopka, razen če spozna, da so podani resni razlogi, da ravna
drugače.

V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da
se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih oseb, ki niso
sposobne skrbeti za svoje pravice in interese.

406. člen
t
Sklep iz 404. člena zakona izda predsednik senata sodišča prve
stopnje, če prispe predlog za obnovo postopka k sodišču prve
stopnje, še preden je zadeva v zvezi z revizijo poslana
revizijskemu sodišču. Če prispe predlog za obnovo postopka
potem, ko je v zvezi z revizijo zadeva že poslana revizijskemu
sodišču, izda sklep iz 404. člena tega zakona senat revizijskega
sodišča.

V sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok senat ni vezan na
postavljene zahtevke, kadar tako določa zakon pa lahko o tem
odloči tudi brez postavljenega zahtevka.
Zaradi varstva oseb iz prvega odstavka tega člena lahko senat
ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale ter zbere
podatke, potrebne za odločitev. Osebe in organizacije, ki
razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, so sodišču dolžne
dati zahtevane podatke tudi proti volji osebe, na katero se ti podatki
nanašajo.

Sklep iz 405. člena tega zakona izda predsednik senata sodišča
prve stopnje, razen če je zadeva v zvezi s predlogom za obnovo
postopka takrat, ko prispe revizija k sodišču prve stopnje, že
poslana v odločitev višjemu sodišču (prvi odstavek 403. člena); v
tem primeru izda sklep senat višjega sodišča.

411. člen
Otroku, ki je že dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in
pravne posledice svojih dejanj, mora sodišče omogočiti, da
samostojno nastopa v vseh postopkih, v katerih se odloča o
njegovih pravicah.

Zoper sklep sodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena ni
pritožbe.

Otroka, ki še ni star 15 let oziroma za katerega sodišče oceni, da
ni sposoben razumeti pomena in pravnih posledi svojih dejanj,
zastopa zakoniti zastopnik.

407. člen
Določbe 404., 405. in 406. člena tega zakona veljajo smiselno
tudi, kadar vloži državno tožilstvo zahtevo za varstvo zakonitosti,
stranka pa pred tem, sočasno ali za tem predlog za obnovo
postopka.
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Če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika
nasprotujejo, postavi sodišče otroku posebnega zastopnika. Tako
ravna sodišče tudi v drugih primerih, če glede na okoliščine primera
oceni, da je to potrebno zaradi varstva otrokovih koristi.
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412. člen

4) če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih otrok, nad
katerimi imata roditeljsko pravico.

Med postopkom v zakonskih sporih in postopkom iz razmerij
med starši in otroki lahko izda senat na predlog stranke ali po
uradni dolžnosti začasne odredbe glede varstva in preživljanja
skupnih otrok, kot tudi začasne odredbe, s katerimi enemu ali
obema od staršev prepove pravico do osebnih stikov.

Če organ, pristojen za socialne zadeve obvesti sodišče, da
zakonec, ki je vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, oziroma
oba zakonca, ki sta vložila predlog za sporazumno razvezo, ni
prišel oziroma nista prišla na svetovalni razgovor, se šteje, da je
tožba oziroma predlog umaknjen; sicer pa sodišče nadaljuje
postopek, ko dobi poročilo organa, pristojnega za socialne zadeve
o svetovalnem razgovoru.

V zakonskem sporu izda senat na predlog zakonca tudi začasno
odredbo glede njegovega preživljanja in glede izselitve drugega
zakonca iz skupnega stanovanja.

418. člen

Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne zadrži njegove izvršitve.

Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko tožnik umakne brez
privolitve toženca do konca glavne obravnave, z njegovo
privolitvijo pa dokler postopek ni pravnomočno končan.

413. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši
in otroki se ne uporabljajo določbe o sodbi na podlagi pripoznave,
sodbi na podlagi odpovedi in zamudni sodbi ter določbe o sodni
poravnavi.

Predlog za sporazumno razvezo lahko zakonca umakneta, dokler
postopek ni pravnomočno končan.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko stranke
sklenejo sodno poravnavo glede varstva, vzgoje in preživljanja
otrok, vendar senat ne dovoli poravnave, če ugotovi, da ni v
skladu z interesi otroka.

Če tožnik po vložitvi tožbe umre, lahko njegovi dediči v roku
šestih mesecev nadaljujejo začeti postopek z zahtevkom, naj
sodišče ugotovi, da je bila tožba za razvezo oziroma razveljavitev
zakonske zveze utemeljena.

414. člen

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi
tedaj, kadar je umrli zakonec vložil predlog za sporazumno
razvezo zakonske zveze.

419. člen

V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in
otroki odloči senat o stroških postopka po prostem preudarku.

420. člen

415. člen

Sodba, s katero se zakonska zveza razveže na podlagi predloga
zakoncev za sporazumno razvezo, se lahko izpodbija samo
zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zaradi tega,
ker je stranka pristala na vložitev predloga v zmoti ali pod vplivom
sile ali zvijače, ter v primeru, ko niso bili izpolnjeni zakonski pogoji
za razvezo zakonske zveze na podlagi predloga za sporazumno
razvezo.

V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši
in otroki lahko stranke v pritožbi navajajo nova dejstva in
predlagajo nove dokaze ne glede na določbo 339. člena tega
zakona.

2. Postopek v zakonskih sporih

421. člen

416. člen

V zakonskih sporih ni dovoljena revizija.

Postopek v zakonskih sporih se začne s tožbo.

Pravnomočna odločba, s katero se zakonska zveza razveže ali
razveljavi, se ne more razveljaviti ali spremeniti na podlagi zahteve
za varstvo zakonitosti ali predloga za obnovo postopka, ne glede
na to, ali je katera od strank sklenila novo zakonsko zvezo.

Pod pogoji, določenimi z zakonom, se postopek za razvezo
zakonske zveze začne tudi na podlagi predloga obeh zakoncev
za sporazumno razvezo.

422. člen

Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno razvezo
zakonske zveze, eden od zakoncev med postopkom odstopi od
tega predloga, senat ustavi postopek.

V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi predloga
za sporazumno razvezo, vnese senat tudi sporazum zakoncev
o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok.

417. člen

Če senat zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze
ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. O
tem odloči senat tudi, če ni bil postavljen ustrezen zahtevek, če je
bil postavljen, pa nanj ni vezan.

Sodišče pošlje predlog za sporazumno razvezo oziroma tožbo
za razvezo zakonske zveze, še preden jo vroči tožencu, organu,
pristojnemu za socialne zadeve, da ta opravi svetovalni razgovor
v skladu z zakonom, razen v naslednjih primerih:

O preživljanju zakonca odloči senat samo na njegovo zahtevo.

1) če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za
razsojanje;
2) če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini;
3) če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en
zakonec pogrešan;

28. januar 1998

Senat izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega
za socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če
to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka.
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431. člen

3. Postopek o sporih za ugotovitev in spodbijanje
očetovstva ali materinstva

Obnova pravnomočno končanega postopka zaradi motenja
posesti je dovoljena samo iz razlogov, ki so določeni v 2. in 3.
točki 396. člena tega zakona, in sicer v tridesetih dneh od
pravnomočnosti sklepa o motenju posesti.

423. člen
V sodbi, s katero zahtevku za ugotovitev očetovstva ugodi, odloči
senat tudi o preživljanju otroka. Če senat ugotovi, da je to glede
na okoliščine potrebno, lahko o tem odloči tudi brez ustreznega
zahtevka, če je ta postavljen, pa nanj ni vezan.

Devetindvajseto poglavje
IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA

424. člen
V sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju materinstva se smiselno
uporabljajo določbe o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva.

432. člen
Kadar se tiče tožbeni zahtevek zapadle denarne terjatve in je ta
terjatev dokazana z verodostojno listino, ki je priložena tožbi v
izvirniku ali overjenem prepisu, izda sodišče toženi stranki nalog,
naj izpolni tožbeni zahtevek (plačilni nalog).

Osemindvajseto poglavje
POSTOPEK V PRAVDAH ZARADI MOTENJA POSESTI

Za verodostojne listine veljajo zlasti:
1. javne listine;
2. zasebne listine, na katerih je podpis zavezanca overil organ,
ki je pristojen za overitve;
3. menice in čeki s protestom in povratnimi računi, če so ti potrebni
za nastanek zahtevka;
4. izpiski iz overjenih poslovnih knjig;
5. fakture;
6. listine, ki imajo po posebnih predpisih pomen javnih listin.

425. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v pravdah zaradi
motenja posesti ostale določbe tega zakona.
426. člen
V pravdah zaradi motenja posesti mora sodišče pri določanju
rokov in narokov vselej posebno paziti na to, da je treba zadevo
po naravi vsakega posameznega primera hitro rešiti.

Plačilni nalog izda sodišče tudi tedaj, kadar tožnik v tožbi tega ni
predlagal, pa so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo plačilnega naloga.

427. člen

433. člen

Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji samo na
ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja
in nastalega motenja. Izključeno je odločanje o pravici do posesti,
o pravni podlagi, poštenosti ali nepoštenosti posesti ali
odškodninskih zahtevkih.

Kadar se tiče tožbeni zahtevek zapadle denarne terjatve, ki ne
presega 200.000 tolarjev, izda sodišče plačilni nalog zoper toženo
stranko, čeprav v tožbi niso priložene verodostojne listine, so pa
v njej navedeni podlaga in višina dolga ter dokazi, s katerimi se
lahko ugotovi resničnost tožbenih navedb.

428. člen

Plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena se sme izdati samo
zoper glavnega dolžnika.

Med postopkom lahko izda sodišče na predlog stranke ali po
uradni dolžnosti tudi brez zaslišanja nasprotne stranke začasne
odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da se odvrne
preteča nevarnost protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali
odvrne nenadomestljiva škoda. Zoper tak sklep ni posebne
pritožbe.

434. člen
Plačilni nalog izda strokovni sodelavec brez naroka.
V plačilnem nalogu izreče sodišče, da je tožena stranka dolžna v
osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po
prejemu plačilnega naloga izpolniti tožbeni zahtevek skupaj s
stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v istem roku ugovarjati
zoper plačilni nalog. V plačilnem nalogu opozori sodišče toženca,
da bo prepozno vložene ugovore zavrglo.

429. člen
Rok za izpolnitev obveznosti, ki se naložijo stranki, določi sodišče
glede na okoliščine posameznega primera.
Rok za odgovor na tožbo in rok za pritožbo je osem dni.

Plačilni nalog se vroči obema strankama.

Iz tehtnih razlogov lahko sodišče odloči, da pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.

Toženi stranki se skupaj s plačilnim nalogom vroči tudi izvod
tožbe s prilogami.

Zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni revizije.
435. člen
430. člen

Če sodišče ne ugodi predlogu za izdajo plačilnega naloga, nadaljuje
postopek s tožbo.

Tožeča stranka izgubi pravico, zahtevati v izvršilnem postopku
izvršitev sklepa, s katerim je toženi stranki po tožbi zaradi motenja
posesti naloženo kakšno dejanje, če ni zahtevala prisilne izvršitve
v tridesetih dneh po izteku roka, ki je bil v sklepu določen zato, da
ga opravi.

poročevalec, št. 11

Zoper sklep, s katerim sodišče ne ugodi predlogu za izdajo
plačilnega naloga, ni pritožbe.
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436. člen

Trideseto poglavje
POSTOPEK V SPORIH MAJHNE VREDNOSTI

Plačilni nalog sme izpodbijati tožena stranka samo z ugovorom.
Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o stroških, se
sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo zoper sklep.

443. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v postopku v sporih
majhne vrednosti ostale določbe tega zakona.

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom, postane plačilni
nalog pravnomočen.

444. člen

437. člen

Spori majhne vrednosti so po določbah tega poglavja spori, v
katerih se tiče tožbeni zahtevek denarne terjatve, ki ne presega
200.000 tolarjev.

Predsednik senata zavrže prepozne, nepopolne ali nedovoljene
ugovore brez naroka.

Kot spori majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih se
tožbeni zahtevek ne tiče denarne terjatve, tožeča stranka pa je v
tožbi navedla, da je pripravljena namesto izpolnitve določenega
zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega zneska iz prvega
odstavka tega člena (prvi odstavek 43. člena).

Med glavno obravnavo lahko navajajo stranke nova dejstva in
predložijo nove dokaze, tožena stranka pa lahko uveljavlja tudi
nove ugovore glede izpodbijanega dela plačilnega naloga.
V odločbi o glavni stvari odloči sodišče, ali ostane plačilni nalog v
celoti ali deloma v veljavi ali pa se razveljavi.

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih predmet
tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč izročitev premične
stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi, ne
presega zneska iz prvega odstavka tega člena (drugi odstavek
43. člena).

438. člen
Če tožena stranka ugovarja, da ni bilo zakonskih pogojev za
izdajo plačilnega naloga (432. in 433. člen) ali da so ovire za
nadaljnji postopek, odloči sodišče najprej o takem ugovoru. Če
spozna, da je ugovor utemeljen, razveljavi s sklepom plačilni
nalog in začne po pravnomočnosti sklepa z obravnavanjem glavne
stvari, če je treba, da se opravi obravnava.

445. člen

Če sodišče ne ugodi takemu ugovoru, preide na obravnavanje
glavne stvari, sklep pa se vzame v odločbo o glavni stvari.

Ne štejejo se za spore majhne vrednosti v smislu tega poglavja
spori o nepremičninah, spori iz avtorske pravice, spori ki se
tičejo varstva ali uporabe izumov in znakov razlikovanja in pravice
do uporabe firme, spori v zvezi z varstvom konkurence, ter spori
zaradi motenja posesti.

če sodišče na ugovor, da tožbeni zahtevek ni zapadel, spozna,
da je ta zapadel po izdaji plačilnega naloga, toda pred koncem
glavne obravnave, razveljavi s sodbo plačilni nalog in odloči o
tožbenem zahtevku (prvi odstavek 312. člena).

446. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi tudi na ugovor
zoper plačilni nalog, če vrednost prerekanega dela plačilnega
naloga ne presega zneska 200.000 tolarjev.

439. člen
Sodišče lahko po uradni dolžnosti izreče, da sodišče ni krajevno
pristojno najpozneje do izdaje plačilnega naloga.

447. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred okrajnim
sodiščem, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Tožena strank lahko ugovarja krajevno nepristojnost samo v
Ugovoru zoper plačilni nalog.

448. člen

440. člen

V postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena posebna
pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek končan.

Če se sodišče po izdaji plačilnega naloga izreče za stvarno
nepristojno, razveljavi plačilni nalog in odstopi po pravnomočnosti
sklepa o nepristojnosti zadevo pristojnemu sodišču.

Druge sklepe, zoper katere je po tem zakonu dovoljena pritožba,
je mogoče izpodbijati samo s pritožbo zoper odločbo, s katero je
končan postopek.

če sodišče po izdaji plačilnega naloga ugotovi, da je krajevno
nepristojno, ne razveljavi plačilnega naloga, temveč odstopi po
Pravnomočnosti sklepa, s katerim se je izreklo za nepristojno,
zadevo pristojnemu sodišču.

Sklepi iz drugega odstavka tega člena se ne vročajo strankam,
temveč se razglasijo na naroku in vzamejo v pismeni sestavek
odločbe.
v

441. člen

449. člen

Kadar izda sodišče v primerih, ki so določeni v tem zakonu,
sklep, s katerim zavrže tožbo, razveljavi tudi plačilni nalog.

V postopku v sporih majhne vrednosti obsega zapisnik o glavni
obravnavi poleg podatkov iz prvega odstavka 118. člena tega
zakona:

442. člen
Tožeča stranka sme umakniti tožbo brez privolitve tožene stranke
samo do vložitve ugovora. Če se tožba umakne, razveljavi sodišče
s sklepom plačilni nalog.

1. izjave strank, ki so bistvenega pomena, zlasti tiste, s katerimi
stranka v celoti ali delno pripozna tožbeni zahtevek, se odpove
tožbenemu zahtevku ali pritožbi ali spremeni ali umakne tožbo;
2. bistveno vsebino izvedenih dokazov;
3. odločbe, zoper katere je dovoljena pritožba in ki so bile
razglašene na glavni obravnavi;

če tožena stranka do konca glavne obravnave umakne vse
s
voje ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi.
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4. ali so bile stranke navzoče pri razglasitvi sodbe, in če so bile,
da so bile poučene, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo.

452. člen
Sodba v postopku v sporih majhne vrednosti se razglasi takoj po
koncu glavne obravnave.

450. člen

Ob razglasitvi sodbe mora sodišče poučiti navzoče stranke, pod
katerimi pogoji se lahko pritožijo.

Če tožeča stranka spremeni tožbeni zahtevek tako, da vrednost
spornega predmeta presega 200.000 tolarjev, se postopek
dokonča po določbah tega zakona o rednem postopku.

Pismena sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev. Obrazložitev
sodbe obsega samo kratek povzetek dejanskih ugotovitev,
navedbo določb procesnega in materialnega prava, na podlagi
katerih je bilo odločeno (tretji odstavek 325. člena).

Če tožeča stranka pred koncem glavne obravnave, ki teče po
določbah tega zakona o rednem postopku, zmanjša tožbeni
zahtevek, tako da ne presega 200.000 tolarjev, se postopek
nadaljuje po določbah tega zakona o postopku v sporih majhne
vrednosti.

453. člen
Sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih
majhne vrednosti, se smeta izpodbijati samo zaradi bistvene
kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 341.
člena tega zakona in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

451. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pismeno
izvedenih pravdnih dejanj.
V postopku v sporih majhne vrednosti ni mirovanja postopka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena senat sodišča
druge stopnje razveljavi sodbo oziroma sklep sodišča prve stopnje
in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, če ugotovi,
da je zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje
nepopolno ugotovljeno. V novem sojenju ne velja določba drugega
odstavka 364. člena tega zakona.

451 .a člen
V postopku v sporih majhne vrednosti mora tožeča stranka
navajati vsa dejstva in predlagate vse dokaze v tožbi, tožena
stranka pa v odgovoru na tožbo.

Zoper sodbo prve stopnje oziroma sklep iz prvega odstavka
tega člena se lahko stranke pritožijo v osmih dneh.

451.b člen
V postopku v sporih majhne vrednosti lahko vsaka stranka vloži
eno pripravljalno vlogo.

Rok za pritožbo se šteje od dneva, ko sta bila sodba oziroma
sklep razglašena; če je bila sodba oziroma če je bil sklep vročen
stranki, se šteje rok od dneva vročitve.

Tožeča stranka lahko v roku 8 dni po prejemu odgovora na tožbo
vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe v odgovoru
na tožbo.

V postopku v sporih majhne vrednosti znaša rok iz drugega
odstavka 314. člena in prvega odstavka 326. člena tega zakona
osem dni.

Tožena stranka lahko v roku 8 dni po prejemu pripravljalne vloge
tožeče stranke vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na
navedbe tožeče stranke v njeni pripravljalni vlogi.

V sporih majhne vrednosti obnova postopka ni dovoljena v primeru
iz 9. točke 396. člena tega zakona.

451 .c člen
Dejstva in dokaze, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene
v prejšnjem členu, se ne upoštevajo.

Enaintrideseto poglavje
POSTOPEK PRED ARBITRAŽAMI

451 .č člen

454. člen

Če sodišče po prejemu odgovora na tožbo oziroma po prejemu
pripravljalnih vlog ugotovi, da med strankami ni sporno dejansko
stanje in da ni drugih ovir za izdajo odločbe, brez razpisa naroka
izda odločbo o sporu.

V tem poglavju je urejen postopek pred arbitražami, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji, razen če iz določb drugega zakona ali
mednarodne pogodbe izhaja, da se določena arbitraža, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji, šteje za tujo arbitražo.

451. d člen

455. člen

Če sodišče razpiše glavno obravnavo in tožeča stranka ne pride
na narok, čeprav je bila v redu povabljena, izda sodišče sodbo
zaradi odpovedi.

Za spore o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo, lahko stranke
s pogodbo določijo pristojnost domače arbitraže.
V sporih, v katerih je vsaj ena od strank fizična oseba s stalnim
prebivališčem v tujini, oziroma pravna oseba s sedežem v tujini,
se lahko stranke dogovorijo tudi za pristojnost tuje arbitraže, če
za te spore ni določena izključna pristojnost sodišča Republike
Slovenija.

451 .č člen
V vabilu na glavno obravnavo mora biti med drugim navedeno, da
se bo štelo, da se je tožeča stranka, ki ne pride na prvi narok za
glavno obravnavo, odpovedala tožbenemu zahtevku, da se v
postopku v sporih majhne vrednosti ne uporabljajo določbe o
mirovanju postopka, da morajo stranke v tem postopku navesti
vsa dejstva in dokaze v vlogah iz 451 .a člena tega zakona kot
tudi, da se sme odločba izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve
določb pravdnega postopka in zaradi zmotne uporabe
materialnega prava.
poročevalec, št. 11

456. člen
Pogodba o arbitraži se lahko sklene tako glede določenega spora
kakor tudi glede bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz določenega
pravnega razmerja.
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imenovanje, izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.

Pogodba o arbitraži je veljavna le tedaj, če je sklenjena pismeno.

462. člen

Pogodba o arbitraži je sklenjena pismeno tudi tedaj, če je sklenjena
z izmenjavo pisem, telegramov, teleksov ali drugih telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo pismeni dokaz o sklenjeni pogodbi.

Poleg primera iz 461. člena tega zakona lahko zahteva vsaka
stranka s tožbo, naj sodišče izreče, da je pogodba o arbitraži
nehala veljati:
1. če se stranki v tridesetih dneh od prvega poziva za imenovanje
arbitra ne moreta zediniti o arbitru, ki bi ga morali skupno imenovati;
2. če tisti, ki je v sami pogodbi o arbitraži imenovan za arbitra,
noče ali ne more prevzeti te dolžnosti.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pismeno tudi tedaj, če je sklenjena
z izmenjavo tožbe, v kateri tožeča stranka navaja omenjeno
pogodbo, in odgovora na tožbo, v katerem tožena stranka tega
ne izpodbija.
457. člen

O zahtevi odloča sodišče, ki je določeno v tretjem odstavku 461.
člena tega zakona.

Pogodba o arbitraži je veljavno sklenjena tudi tedaj, če je določba
o pristojnosti arbitraže vključena v splošne pogoje za sklenitev
pravnega posla.

Na narok za obravnavanje zahteve povabi sodišče stranke;
sodišče pa lahko izda odločbo tudi tedaj, če v redu povabljene
stranke ne pridejo.

458. člen
Število arbitrov mora biti liho.

463. člen
Arbiter se mora sam izločiti, če so podani razlogi za izločitev iz
69. člena tega zakona. Iz istih razlogov lahko zahtevata izločitev
arbitra tudi stranki.

Če stranki v pogodbi nista določili števila arbitrov, imenuje vsaka
stranka enega arbitra, ta dva pa izvolita predsednika.
459. člen

Stranka, ki je sama ali skupaj z nasprotno stranko imenovala
arbitra, sme zahtevati njegovo izločitev samo tedaj, če je razlog
za izločitev nastal ali je stranka zanj zvedela šele, ko je bil arbiter
že imenovan.

Če sta se stranki s pogodbo dogovorili, naj bo za odločitev o
določenem sporu pristojna arbitraža, se sodišče, pri katerem je
bila vložena tožba v istem sporu med istima strankama, na ugovor
tožene stranke izreče za nepristojno, razveljavi v postopku
opravljena dejanja in zavrže tožbo.

Če se stranki nista drugače sporazumeli, odloča o izločitvi
sodišče, določeno v tretjem odstavku 461. člena tega zakona.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena mora podati tožena stranka
najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega ni bilo, pa na glavni
obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari.

464. člen

460. člen

Če se stranki nista drugače sporazumeli, lahko arbitri vodijo
postopek pred arbitražo, tako kot štejejo za primerno.

Stranko, ki je po pogodbi o arbitraži dolžna imenovati arbitra,
lahko nasprotna stranka pozove, da ga imenuje v petnajstih dneh
in da jo o tem obvesti.

Arbitri morajo obravnavati obe stranki enako in jima dati v vseh
fazah postopka vse možnosti, da navajajo svoja stališča in se
izjavijo o navedbah nasprotne stranke.

Poziv v smislu prvega odstavka tega člena je veljaven le tedaj, če
je stranka, ki ga pošilja, imenovala svojega arbitra in o tem obvestila
nasprotno stranko.

465. člen
Zoper priče, stranke in druge osebe, ki sodelujejo v postopku,
arbitraža ne more uporabiti prisilnih sredstev in ne izrekati kazni.

Če naj po pogodbi o arbitraži imenuje arbitra kdo drug, lahko
vsaka stranka pošlje temu poziv iz drugega odstavka tega člena.
Tisti, ki je pozvan, naj imenuje arbitra, je vezan na izvršeno
imenovanje, brž ko je to sporočeno nasprotniku oziroma eni od
strank.

Arbitraža lahko zahteva od sodišča, ki je krajevno pristojno za
pravno pomoč (169. člen), naj izvede posamezne dokaze, ki jih
sama ne more izvesti. Glede postopka za izvedbo dokazov veljajo
določbe tega zakona o izvajanju dokazov pred zaprošenim
sodnikom.

461. člen

466. člen

če arbiter ni pravočasno imenovan, pa ne izhaja iz pogodbe kaj
drugega, ga na predlog stranke imenuje sodišče.

Arbitraža lahko razsodi po pravičnosti le, če sta jo stranki za to
pooblastili.

Če se arbitra ne moreta zediniti o izvolitvi predsednika, pa ne
izhaja iz pogodbe kaj drugega, imenuje predsednika na predlog
katerega od arbitrov ali stranke sodišče.

467. člen
Kadar sestavlja arbitražo več kot en arbiter, se izda arbitražna
odločba z večino glasov, če ni v pogodbi o arbitraži drugače
določeno.

Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je pristojno
okrožno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže.
Zoper sklep sodišča ni pritožbe.

Če se ne more doseči potrebna večina glasov, mora arbitraža o
tem obvestiti stranke.

Stranka, ki ne želi uporabiti pravice iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, lahko zahteva s tožbo, naj sodišče, ki je pristojno za

Če se za primer iz drugega odstavka tega člena stranke niso
drugače sporazumele, lahko zahteva vsaka od njih s tožbo, naj
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sodišče, določeno v tretjem odstavku 461. člena tega zakona,
izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.

nasprotju;
9. če je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom Republike
Slovenije:
10.če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prišlo do
arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče ali
izvedenca, arbitra, stranke, njenega zakonitega zastopnika
ali pooblaščenca ali drugega udeleženca v postopku, ali če se
arbitražna odločba opira na ponarejeno listino ali na listino, v
kateri je bila potrjena neresnična vsebina.

468. člen
Arbitražna odločba mora biti obrazložena, razen če sta se stranki
drugače dogovorili.
Izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise podpišejo vsi arbitri.
Arbitražna odločba velja tudi tedaj, kadar je kakšen arbiter noče
podpisati, če jo je podpisala večina arbitrov in je na odločbi
ugotovila, da je arbiter odrekel podpis.

473. člen
Tožba, da se arbitražna odločba izreče za neveljavno, se lahko
vloži pri pristojnem sodišču v tridesetih dneh. Če se zahteva
razveljavitev iz kakšnega od razlogov, ki so navedeni v 1. do 9.
točki 472. člena tega zakona, se šteje ta rok od dneva, ko je bila
razsodba vročena stranki, če je stranka za razlog zvedela
pozneje, pa od dneva, ko je zanj zvedela. Če se zahteva
razveljavitev iz razloga po 10. točki 472. člena tega zakona, pa
teče ta rok od dneva, ko je stranka dobila možnost uporabiti
pravnomočno sodbo pristojnega sodišča.

Strankam se vročijo prepisi arbitražne odločbe po sodišču,
določenem v tretjem odstavku 461. člena tega zakona. Stalne
arbitraže vročajo svoje odločbe same.
469. člen
Izvirnik arbitražne odločbe in potrdila o vročitvi se hranijo pri
sodišču, določenem v tretjem odstavku 461. člena tega zakona;
če je izdala arbitražno odločbo stalna arbitraža, pa pri tej arbitraži.
I
470. člen

Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe se ne more
več zahtevati njena razveljavitev.

Arbitražna odločba ima nasproti strankam moč pravnomočne
sodbe, če ni v pogodbi dogovorjeno, da se lahko izpodbija pred
arbitražo višje stopnje.

474. člen
Stranke se ne morejo sporazumno odpovedati uporabi določb
prvega in drugega odstavka 463. člena, drugega in tretjega
odstavka 464. člena in 471. do 473. člena tega zakona.

Na zahtevo stranke potrdi sodišče, določeno v tretjem odstavku
461. člena tega zakona, na prepisu arbitražne odločbe, da je ta
pravnomočna in izvršljiva. Stalne arbitraže potrjujejo pravnomočnost in izvršljivost na svojih odločb same.

Dvaintrideseto poglavje
POSTOPEK V GOSPODARSKIH SPORIH

471. člen
Arbitražna odločba se lahko na tožbo stranke izreče za neveljavno.

Uporaba

Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, določeno v tretjem
odstavku 461. člena tega zakona.

475. člen
V postopku v gospodarskih sporih veljajo določbe tega zakona,
če ni v določbah tega poglavja določeno kaj drugega.

472. člen

476. člen

Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:

Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo:

1 če sploh ni bila sklenjena pogodba o arbitraži ali če ta pogodba
ni bila veljavna (členi 454 do 457);
2. če je bila glede sestave arbitraže ali glede sprejema odločbe
prekršena kakšna določba tega zakona ali pogodbe o arbitraži;
3. če je pri izdaji arbitražne odločbe sodeloval arbiter, ki bi moral
biti po zakonu izločen, oziroma ki je bil s sklepom sodišča
izločen (463. člen);
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo
vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred arbitražo;
5. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki
ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega
dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje
odobrena;
6. če arbitražna odločba ni obrazložena v smislu prvega odstavka
468. člena tega zakona ali če izvirnik in prepisi arbitražne
odločbe niso podpisani tako, kot je to določeno v drugem
odstavku 468. člena tega zakona;
7. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
8. če je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v
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1. v sporih, v katerih je vsaka od strank katera od navedenih
oseb: gospodarska družba, zavod (vključno javni zavod),
zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost;
2. v sporih iz medsebojnih pravnih razmerij samostojnih
podjetnikov posameznikov, izvirajočlh iz njihove pridobitne
dejavnosti in v sporih iz pravnih razmerij, ki so nastala med
samostojnimi podjetniki posamezniki v zvezi z opravljanjem
njihove pridobitne dejavnosti in osebami iz 1. točke tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pravila
postopka v gospodarskih sporih ne uporabljajo v sporih o stvarnih
pravicah na nepremičnih in premičnih stvareh in v sporih zaradi
motenja posesti.
477. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami ter družbami
in člani organov upravljanja družb, za katere je treba uporabiti
pravo gospodarskih družb;
2. v sporih med ustanovitelji zavodov (vključno javnih zavodov),
izvirajočih Iz njihovih medsebojnih pravnih razmerij v zvezi z
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ustanovitvijo, statusnimi spremembami ali likvidacijo zavodov;
3. v sporih med zadružniki, zadrugami in zadružniki ter zadrugami
in člani organov upravljanja, za katere je treba uporabiti
zadružno pravo.

Sodišče ima v nujnih primerih pravico določiti narok po telefonu ali
brzojavno.

Pravila postopka v gospodarskih sporih veljajo tudi v sporih med
osebami iz 476. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka tega
člena ter državnimi organi in organizacijami z javnimi pooblastili,
kadar te nastopajo v pravdi kot stranke na podlagi posebnega
zakona.

se črta

483. člen

484. člen
Kadar po prejemu odgovora na tožbo sodišča ugotovi, da med
strankami ni sporno dejansko stanje in da ni drugih ovir za izdajo
odločbe, lahko brez razpisa naroka izda odločbo o sporu.

478. člen

485. člen

Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:

Kadar sodišče odloči po 484. členu tega zakona, se lahko zahteva
povrnitev stroškov v petnajstih dneh od vročitve sodbe.

1. v sporih, ki se nanašajo na ladje in na plovbo po morju, in v
sporih, za katere velja plovbno pravo (plovbni spori), razen
sporov o prevozu potnikov;
2. v sporih, izvirajočih iz vpisov v sodni register;
3. v sporih iz koncesijskih pogodb;
4. v sporih zaradi razveljavitve pogodbe o arbitraži in v sporih za
razveljavitev arbitražne odločbe, kadar se te nanašajo na
spor, ki bi ga reševalo sodišče po pravilih postopka v
gospodarskih sporih;
5. v sporih ki se tičejo varstva ali uporabe izumov in znakov
razlikovanja ali pravice do uporabe firme ter spore v zvezi z
varstvom konkurence.

Pravna sredstva
486. člen
V gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vrednost spornega
predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne
presega 3.000.000 tolarjev.
Druge določbe

479. člen

487. člen

Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi, kadar so v
sporu poleg oseb iz prvega odstavka 476. člena tega zakona kot
sosporniki iz 1. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona
udeležene še druge osebe.

V postopku v gospodarskih sporih sodišče ne izvaja dokazov, ki
jih stranke niso predlagale, razen v primeru četrtega odstavka 7.
člena tega zakona.
488. člen

Pristojnost in sestava sodišča

Če obe stranki sporazumno predlagata, naj se preloži narok, da
poskusita poravnavo, ugodi sodišče takemu predlogu in takoj
obvesti stranki, kateri dan in ob kateri uro bo nov narok.

480. člen
V sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja pogodbe ter za
izpolnitev ali razvezo pogodbe in v odškodninskih sporih zaradi
neizpolnitve pogodbe je poleg sodišča splošne krajevne
pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče kraja, kjer bi bil morala
tožena stranka po sporazumu strank izpolniti pogodbo.

489. člen
V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe tega zakona
o mirovanju postopka.

481. člen

Če na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen poznejši
narok ne pride nobena stranka, sodišče narok preloži; če pa tudi
na novi narok ne pride nobena stranka, se šteje, da je tožeča
stranka tožbo umaknila.

V postopku v gospodarskih sporih sodi sodnik posameznik, če
vrednost spornega predmeta ne presega 100.000.000 tolarjev,
kot tudi v sporih za plačilo obresti ne glede na vrednost spornega
predmeta.

490. člen

Stranke se lahko med postopkom sporazumejo, da sodi v
gospodarskih sporih sodnik posameznik ne glede na vrednost
spornega predmeta.

V postopku v gospodarskih sporih veljajo tile roki:

Priprave za glavno obravnavo

1. rok petnajstih dni za odgovor na tožbo;
2. rok tridesetih dni za predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz
tretjega odstavka 112. člena tega zakona;
3. rok osmih dni za pritožbo zoper sodbo oziroma sklep in rok
treh dni za odgovor na pritožbo;
4. rok osmih dni za izvršitev dajatve, za dajatve, ki niso denarne
dajatve, pa sodnik lahko določi daljši rok.

482. člen

491. člen

V nujnih primerih sme sodišče ne glede na določbo 271. člena
tega zakona takoj po predhodnem preizkusu tožbe razpisati za
glavno obravnavo.

V postopku v gospodarskih sporih ne morejo dajati stranke izven
naroka ustnih izjav na zapisnik pri sodišču.

Sodnik posameznik opravlja postopek in odloča v zadevah pravne
pomoči in zavarovanja dokazov.
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sodba ali sklep, s katerima se je postopek pred sodiščem prve
stopnje končal, se postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih.

Listine, na podlagi katere se izda plačilni nalog po 432. členu tega
zakona, ni treba priložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu.
Zadošča, če overi prepis take listine pooblaščeni organ pravne
osebe.

Če je že bila vložena tožba pred sodiščem, ki je bilo stvarno
pristojno po dosedanjih predpisih, se postopek nadaljuje pred
tem sodiščem.

V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe 433. člena
tega zakona.

Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve
stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek nadaljuje po
določbah tega zakona pred sodiščem, pristojnim po tem zakonu.

492. člen
V postopku v gospodarskih sporih so spori majhne vrednosti
spori, v katerih se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve, ki ne
presega 500.000 tolarjev.

V postopku, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona odloča
sodišče o dovoljenosti revizije, vložene zoper pravnomočno
odločbo sodišča druge stopnje, ki se nanaša na denarno terjatev,
po tem zakonu, o dovoljenosti revizije, vložene zoper
pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje, ki se nanaša na
nedenarno terjatev, pa po predpisih, ki so veljali ob vložitvi tožbe.

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih se
tožbeni zahtevek ne tiče denarne terjatve, tožeča stranka pa je v
tožbi navedla, da je pripravljena namesto izpolnitve določenega
zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega zneska iz prvega
odstavka tega člena (prvi odstavek 43. člena).

494. člen

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih predmet
tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč izročitev premične
stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi, ne
presega zneska iz prvega odstavka tega člena (drugi odstavek
43. člena).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon nehajo veljati določbe 66., 67.
69. in 72. do 77. člena, 4. odstavka 78. člena, ter 100. in 101. člena
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS,
št. 15/76, 1/89, 14/89), določbi 38. in 39. člena zakona o
samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS št. 10/77, 23/81 in 4/82)
in točki 1..2./II. 99. člena ter točke 1.,2.,3./ll 101. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95).
Z dnem, ko začne veljati ta zakon se v Republiki Sloveniji preneha
uporabljati zakon o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/
77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90).

Četrti del
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
493. člen

495. člen

«

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

Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije prejšnjega sklica je na 38. seji
dne 16. 4.1996 opravil prvo obravnavo predloga zakona o
pravdnem postopku in Vladi Republike Slovenije kot predlagatelju
naložil, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu
z naslednjimi stališči:

instituti kot so predvideni za posebne postopke (npr. rešitev iz
483. člena - sodba zaradi izostanka) oziroma se strokovnim
sodelavcem določijo večja pooblastila.
5. V predlog zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj vnese
določbe, ki bodo v pravdah zaradi motenja posesti in postopkih
v sporih majhne vrednosti predvidele skrajšanje rokov in
racionalizacijo procesnih dejanj sodišča (možnost, da se sodna
odločba razglasi ustno, pisna odločba pa obrazložitev vsebuje
le v primerih, kadar stranke zoper njo napovedo pritožbo,
poenostavitve pri pisanju zapisnika, v sporih majhne vrednosti
fikcija umika tožbe tudi v primerih, kadar se strankine udeležita
katerega od naslednjih narokov) ter s tem v večji meri upošteva
tudi osnovni namen teh postopkov.

1. Upoštevajoč določbe zakona o sodiščih naj predlagatelj
ponovno prouči vprašanja ustreznosti nove razmejitve
pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči.
2. Predlagatelj naj posebej prouči primernost določitve spodnje
meje vrednosti spornega predmeta, ki bo po zakonu stranki
zagotavljala pravico do sodnega varstva.
3. Določbe o pristojnosti sodišča naj bodo usklajene tudi s
predlogom zakona o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku ter zakonom o sodnih taksah.

6. V 186. členu predloga zakona naj se ne upošteva variantnega
dodatka.

4. Zaradi poenostavitve in učinkovitosti postopka naj se prouči
možnost, da se v redni pravdni postopek uvedejo posamezni
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7. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva redakcijske
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
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6. Predlagatelj naj prouči odprta vprašanja, na katera v svojem
mnenju opozarja komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za politični sistem, ter prouči in ustrezno upošteva pripombe
in predloge možnih drugačnih ureditev, ki jih je k posameznim
členom predloga zakona posredovalo Vrhovno sodišče
Republike Slovenije (175., 205., 324., 369. in 412. člen).

Dvoje stališč Državnega zbora, ki se nanašata na poenostavitev
in učinkovitost postopka, narekujeta predlagatelju, da po proučitvi
vnese v redni postopek institute, ki so predvideni za posebne
postopke in da s poenostavljenimi rešitvami dopolni nekatere
posebne postopke. V skladu s temi stališči, katerih realizacija je
obrazložena v nadaljevanju, je dopolnjeno osnovno besedilo
zakonskega predloga. Ob pripravi rešitev v okviru stališč
Državnega zbora pa je predlagatelj sistematično proučil celotno
materijo zakonskega predloga z vidika, kako predlagane določbe
o postopku, v katerem se izvaja sodno varstvo civilnih pravic,
zagotavljajo, da bo to varstvo tudi hitro in učinkovito. Le-tako
namreč pomeni uresničitev ustavne pravice do sodnega varstva.
Predlagatelj ocenjuje, da določbe v predlogu zakona za prvo
obravnavo zaradi nekaterih neustreznih rešitev, v celoti ne
omogočajo dosege tega cilja.
Ob tem še pripominja, da je tudi Evropska komisija v svojem
mnenju (Agenda 2000), ki ga je pripravila v zvezi s prošnjo
Republike Slovenije za sprejem v članstvo EU opozorila, da je
problem slovenskega sodstva njegova neučinkovitost zaradi časa,
potrebnega za razsojanje, kar zahteva reformo procesnih
predpisov. Zato je predlagatelj pripravil še dodatne rešitve, s
katerimi se zasleduje aktivnejše delovanje strank v postopku in
preprečuje, da bi stranke zlorabljale procesne pravice, nove
določbe, ki omejujejo inkvizitorna pooblastila sodišča v pravdnem
postopku ter preoblikoval nekatere procesne institute. Te predloge
podaja v amandmajski obliki.

9. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo drugo točko 69. člena, ki določa, da sodnik ali
sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, dopolni
z besedo "tihi družbenik".
Glede na stališče Državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil
ustreznost razmejitve pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi
sodišči kot je bila predlagana v predlogu zakona za prvo branje.
Opredelitev sporov, ki se rešujejo pred okrajnimi oziroma pred
okrožnimi sodišči, že vsebuje zakon o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95), ki za to uporablja dva kriterija: vrednost spora in
pravni temelj spora. Premoženjski spori med obema prvostopnih
sodišč so po tem zakonu razdeljeni tako, da je kot ločnica
določena vrednost spora v višini 2,000.000 tolarjev. Dosedanja
uporaba tega vrednostnega kriterija se je izkazala za ustrezno.
Zato predlagatelj ohranja tako delitev premoženjskih sporov tudi
v obravnavanem zakonu, s katerim sicer določa pravila odločanja
v teh sporih. V tem smislu se spreminja 29. in 31. člen.
Predlagatelj je posebej proučil stališče Državnega zbora o
primernosti določitve spodnje meje vrednosti spornega predmeta,
ki bo stranki zagotavljala pravico do sodnega varstva in ocenil,
da je ureditev, po kateri minimalnim zahtevkom ne bi bilo
zagotovljeno sodno varstvo, potrebno odkloniti, saj ni skladna z
ustavno zagotovljeno pravico do sodnega varstva (23. člen ustave
RS). Za reševanje vrednostno manj pomembnih zadev pa
predlagatelj v tem zakonskem predlogu predlaga enostavnejša
postopkovna pravila. Pravila "de minimis non curat praetor" tudi
tuje zakonodaje niso osvojile.

Glede na stališče Državnega zbora, da naj se v redni postopek
uvedejo instituti, predvideni za posebne postopke je predlagatelj
v predlogu zakona za drugo obravnavo spremenil določbe, s
katerimi se urejajo priprave za glavno obravnavo. Predlogi
sprememb se nanašajo na drugo fazo tj. odgovor na tožbo in na
tretjo fazo tj. pripravljalni narok. Predlagatelj predlaga, da vročitev
tožbe, ki je sedaj fakultativna, postane obvezna (271. člen),
pripravljalni narok, ki je bil predviden kot posebna faza postopka,
pa se ukine. Delno je bila taka ureditev v predlogu zakona za prvo
branje že predlagana v postopku v gospodarskih sporih. Ta predlog
je sledil sedanji zakonodaji o postopku v gospodarskih sporih,
kjer je postopek že izveden racionalneje in načelo ekonomičnosti
postopka že uzakonjeno v večji meri. Ker se s koncepcijo
gospodarskega spora, kot je bila predlagana in sprejeta v prvi
obravnavi zakonskega predloga (476., 477., 478. in 479. člen) širi
število zadev, ki se bodo obravnavale po postopku, določenem
za te spore, po oceni predlagatelja ni razloga za različno ureditev
rednega postopka in postopka v gospodarskih sporih.

Glede stališča Državnega zbora, ki se nanaša na uskladitev
določb o pristojnosti sodišča s predlogom zakona o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku ter zakonom o sodnih taksah,
predlagatelj navaja, da si kompetenčne določbe v obeh procesnih
predpisih ne nasprotujejo. V zvezi s predlagano rešitvijo, da mora
tožnik ob vložitvi tožbe plačati predpisano takso, sicer se šteje,
da je tožbo umaknil, pa predlagatelj pojasnjuje, da je s tako določbo
plačilo sodne takse postavljeno za procesno predpostavko;
izpolnitev taksne obveznosti je opredeljena kot okoliščina, od
katere je odvisna dopustnost vodenja sodnega postopka, ne pa
le kot finančna dolžnost v smislu zakona o sodnih taksah.
Predlagano rešitev izpeljuje predlog zakona za drugo obravnavo
z dodatnimi določbami; izrecno predpisuje, da je potrdilo o plačilu
takse potrebno priložiti tožbi (prvi odstavek 175. člena); s tožbo,
za katero taksa ni plačana ravna sodišče na način kot je
predviden za ravnanje z nepopolno vlogo - tožba se šteje za
umaknjeno šele, če tožnik takse ne plača v naknadnem roku po
opominu (četrti odstavek 175. člen); rok za odločitev o oprostitvi
plačila takse pa podaljšuje s prvotno predlaganih 30 dni na tri
mesece (peti odstavek 175. člena).

Po oceni predlagatelja bodo predlagane spremembe zagotavljale
večjo koncentracijo postopka; stranke bodo prisiljene k
aktivnejšemu sodelovanju, razpravljanje v postopku bo reducirano.
Omogočeno bo hitrejše reševanje zadev, s tem, da procesne
garancije strank ne bodo okrnjene. Z vročitvijo tožbe se namreč
tožencu daje možnost, da se izjavi o zahtevku in navedbah tožnika,
kar je vsebina načela kontradiktornosti. Toženec se lahko v
odgovoru na tožbo opredeljuje o dejanskih navedbah tožnika,
izjavlja o dokazih, ki jih predlaga tožnik in podaja svoja pravna
stališča o utemeljenosti zahtevka. Tožnikove navedbe lahko prizna
ali jim oporeka, oziroma tožbeni zahtevek pripozna. Zaradi pravnih
posledic, ki se v predlogu zakona vežejo na odgovor na tožbo,
predlagatelj predlaga tudi opredelitev njegove formalne vsebine
(273. člen). Prav tako se izrecno predlaga uzakonitev obveznosti
vročitve odgovora na tožbo tožeči stranki (274. člen). Na podlagi
tožbe in odgovora na tožbo je sodišču omogočena obojestranska
informacija o relevantnih dejstvih glede tožbenega zahtevka in
dokazih, s katerimi se ta dejstva preverjajo. Pripravljalni narok se
že po določbah, vsebovanih v predlogu zakona za prvo branje, v
zadevah iz pristojnosti sodnika posameznika ne opravi, v zadevah
senatnega sojenja pa ni bil predviden kot obvezen. Njegov namen
tj. predvsem pripravljanje procesnega gradiva za glavno

Tudi tuji pravni sistemi poznajo rešitve za zagotovitev plačila takse;
italijansko pravo, v skladu s svojim sistemom, da je za veljavnost
vseh procesnih dejanj potrebno, da jih registrira kancilist,
predpisuje, da mora stranka, ko se prvič konstituira v postopku,
ali ko vlaga kasacijski priziv ali nasprotni priziv, ali ko zahteva
izvršbo, plačati takso, sicer kancilist zavrne sprejem akta (zakon
št. 59 z dne 7.2.1979 in št. 56 z dne 26.2.1979); po nemškem
zakonu (Gerichtskostengesetz, par. 65) lahko predsedujoči sodnik
odkloni vročitev tožbe tožencu tudi v primeru, če sodna taksa ni
plačana.
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sklepov o stroških postopka), v 265. členu (izdaja odločb o
posameznih incidenčnih vprašanjih) ter v 434. členu (izdaja
plačilnega naloga).

obravnavo, je z obveznostjo vročitve tožbe tožencu v odgovor,
presežen.
Predlagane spremembe dopolnjujejo nove rešitve, ki so glede
sestave sodišča in glede zastopanja strank v pravdnem postopku,
dodatno predlagane v amandmajih. Celota teh sprememb bo po
oceni predlagatelja zagotavljala kvalitetnejše sodno varstvo, saj
v ustrezni meri daje podlago za pravilno, zakonito in ekonomično
sojenje.

Sledeč stališču Državnega zbora predlaga predlagatelj glede
posebnih postopkov nove rešitve v postopku majhne vrednosti.
Drugih posebnih postopkov predlagatelj izrecno ni spremenil, saj
bodo spremembe, predlagane glede rednega postopka, učinkovale
tudi v tovrstnih postopkih. V postopku v sporih majhne vrednosti
je po oceni predlagatelja mogoče z novimi rešitvami v večji meri
zagotoviti načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka. V teh
pravdah, kjer je vrednost spornega predmeta razmeroma majhna,
in naj posledično temu tudi stroški sodnega postopka ne bodo
visoki, je smotrno dosledno izvesti načelo pismenosti (451. člen).
Po oceni predlagatelja je opravičljivo, da se tudi število pismenih
vlog omeji (451. b člen). Upoštevajoč navedeno, je ob uzakonjeni
eventualni maksimi v tem postopku (451.a in 451. c člen), mogoče
odločiti tudi brez naroka (451. č člen). Po oceni predlagatelja so
vse te rešitve v skladu z namenom posebne ureditve postopka
za spore majhne vrednosti.

Navedene spremembe v osnovnem besedilu zakonskega
predloga omogočajo novo obliko meritornega odločanja o
zahtevku. Predlagatelj predlaga nov institut, s katerim izpeljuje
posledice, če toženec ne odgovori na tožbo; v tem primeru sodišče
o tožbenem zahtevku odloči ■ izda zamudno sodbo (319. člen).
Izhodišče za tako ureditev je stališče, da zaradi neaktivnosti
stranke ne sme biti preprečeno delo sodišča in pravna varnost,
ki jo sodišče s svojim delovanjem zagotavlja strankam; učinkovitost
postopka predpostavlja, da stranke sodelujejo v razčiščevanju
spornih elementov pravde. Zamudna sodba temelji na domnevi,
da toženec s svojo pasivnostjo prizna dejanske navedbe tožeče
stranke, na katerih ta gradi svoj tožbeni zahtevek. Zaradi takšne
domneve pa mora biti vnaprej obveščen o posledicah svoje
pasivnosti (drugi odstavek 272. člena). Institucija zamudne sodbe
je zgrajena na načelu zaslišanja strank, saj mora biti tožencu
tožba vročena, s čemer mu je dana možnost, da se izjavi o
navedbah tožnika, načela pismenosti in načela dispozicije.

V skladu s stališči Državnega zbora je predlagatelj v predlogu za
drugo branje v 69. členu dodatno opredelil kot izločitveni razlog
sodnika aH sodnika porotnika članstvo v tihi družbi, v 186. členu
glede opredelitve materialnih sospornikov ohranil osnovno
besedilo, v 205. členu objektivno določil čas mirovanja postopka,
v 369. členu znesek vrednosti spornega predmeta, nad katerim
je dovoljena revizija, vezal na vrednostno razmejitev pristojnosti
med okrajnimi in okrožnimi sodišči.

Poleg splošnih procesnih predpostavk morajo biti za izdajo
zamudne sodbe - kot taka je predvidena le sodba, s katero se
ugodi tožbenemu zahtevku ■ izpolnjeni še posebni pogoji;
dopuščena je le glede zahtevka, s katerim stranke lahko
razpolagajo (2. točka prvega odstavka), tožba mora biti sklepčna
(3. točka), ne sme biti nasprotja med dejstvi, ki jih navaja tožeča
stranka in dokazi, ki jih za to predlaga oz. splošno znanimi dejstvi.

Po proučitvi pripomb, ki jih je na predlog zakona za prvo branje
posredovalo Vrhovno sodišče RS pa je predlagatelj ocenil, da ni
smotrna sprememba 324. člena v predlaganem smislu, da bi se
ločeval rok za izdelavo sodbe za primere, ko je bila sodba
razglašena na obravnavi in primere, ko je bila izdaja sodbe
odložena, saj je ta rok namenjen za pismeno pripravo in izdelavo
sodbe, ki v obeh primerih zahteva določen čas. Po proučitvi
ureditve začasnih odredb v postopku v zakonskih sporih in v
sporih iz razmerij med starši in otroki je predlagatelj ocenil, da gre
za specifične začasne odredbe, ki imajo podlago v zakonu o
pravdnem postopku, kar opravičuje tudi deloma drugačno ureditev,
ki jo za začasne odredbe predpisuje zakon, ki ureja izvršilni
postopek.

Pri izdaji zamudne sodbe sodišče, izhajajoč iz domneve, da
toženec prizna dejanske navedbe tožnika, ne preiskuje
dejanskega stanja, zato pritožba zaradi zmotne in nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja ni možna (drugi odstavek 340. člena)
Opisane rešitve so zahtevale usklajevalne spremembe v členih
264., 266., v poglavju, ki je urejal pripravljalni narok in odgovor na
tožbo (členi 271 do 278), v določbah o razpisu in poteku glavne
obravnave (280. člen. 282. člen, 284. člen), v členu 319, ki ureja
zamudno sodbo ter v 340. členu, s katerim se opredeljujejo
pritožbeni razlogi zoper zamudno sodbo.

V predlog zakona za drugo branje je predlagatelj vključil tudi
potrebne redakcijske popravke: upoštevajoč, da je pravdni
postopek grajen na sistemu dveh strank - tožeče stranke in
tožene stranke so v določbah dosledno uporabljeni ti izrazi; glede
na določila zakona o sodiščih, ki za vodenje poslovanja okrajnega
sodišča določa predstojnika, se v posameznih določbah ustrezno
uporabljata izraza predsednik sodišča in predstojnik sodišča.
Redakcijsko so popravljeni tudi nekateri posamezni členi.

Glede na stališče Državnega zbora, da je potrebno strokovnim
sodelavcem določiti večja pooblastila, je predlagatelj v 14. členu
vzpostavil zakonsko pooblastilo za sodelovanje strokovnih
sodelavcev v pravdnem postopku ter ga konkretiziral v 158. (izdaja
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vključenimi rešitvami, omejeno. Izrecna uzakonitev tega načela,
ki absolutno ne učinkuje, zato ni smotrna; zavezujoča določba
pa, kot kaže sodna praksa, vpliva na razpravljanje v postopku
oziroma na presojo pravilnosti odločbe z vidika, ali je sodnik na
podlagi ugotovljene resnice pravilno odločil. Omejitev načelu
materialne resnice postavlja predvsem sama vsebina pravdnega
postopka, ki ga sodišče izvaja na zahtevo strank, za varstvo
njihovih pravic, ki izvirajo iz civilnih razmerij. Ta razmerja so urejena
z določili dispozitivne narave, temu ustrezno pa po določbah
predlaganega zakona izvršujejo stranke svoja dispozitivna
pooblastila tudi v postopku, v katerem se odloča o civilnih pravicah.
Stranka z navedbo dejstev v tožbi (175. člen) določi predmet
razpravljanja v postopku; sodnik ne sme sprejeti za podlago svoje
odločitve dejstev, ki jih stranke niso navedle, saj bi bilo v
nasprotnem primeru od njegovih izhodišč odločilno, o katerem
civilnem razmerju bo odločalo. Dejavnost sodnika glede zbiranja
dejanskega gradiva je usmerjena le v aktiviranje strank, da te
navajajo odločilna dejstva in jo izvaja v okviru vodenja postopka.
Za dejstva, na katera opira svoj zahtevek, mora stranka navesti
tudi dokaze (207. člen), izvedbo katerih predlagani zakon veže
na predhodno plačilo potrebnih stroškov (148. člen). Glede na
dispozitivno naravo pravdnega postopka pogojuje predlagani
zakon izvedbo dokazov z založitvijo stroškov tudi v primeru, če
sodnik, kot sedanja rešitev dopušča, izvedbo odredi po uradni
dolžnosti. Pooblastilo sodnika, da po uradni dolžnosti izvaja dokaze,
ki jih stranke niso predlagale in ki se utemeljuje z izpolnjevanjem
načela materialne resnice, presega dispozitivnost pravdnega
postopka, ki je, kot je že navedeno absolutna glede navajanja
dejstev; s plačilom predujma za izvedbo dokazov pa stranke
odločilno vplivajo tudi na izveduo dokazov. Glede na že
predlagane določbe o tako vodenem postopku, da sodnik
vzpodbuja stranke, da navedejo vsa odločilna dejstva (285. člen),
oficiozna pooblastila za dodatno izvajanje dokazov niso potrebna.
Upoštevajoč dejanske možnosti vedenja sodnika o dokazih glede
razmerij, v katerih sodnik ni udeleženec, je vprašljiva tudi njihova
praktična vrednost.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
k 4. členu
V prvem odstavku 4. člena se črta beseda "praviloma".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če zakon tako določa, odloči sodišče o tožbenem zahtevku na
podlagi pismeno izvedenih pravdnih dejanj in na podlagi posredno
izvedenih dokazov.".
Obrazložitev
Predlog zakona je iz sedanje ureditve prevzel načela ustnosti,
neposrednosti in javnosti kot prevladujoče metode razpravljanja
v pravdnem postopku. Izvajanje dokazov le pred sodnikom, ki bo
ocenjeval njihovo dokazno vrednost, je v primerih, ko bi to
povzročilo nesorazmerne stroške, po predlaganih rešitvah že
omejeno. Od načela ustnega opravljanja pravdnih dejanj pa se
odstopa v fazah postopka, ki se opravijo pred glavno obravnavo
in v postopku s pravnimi sredstvi. Po ponovni proučitvi opredelitve
delovnih metod v pravdnem postopku je predlagatelj ocenil, da
dosežena stopnja pismenosti med ljudmi dopušča, da se tudi
pismena oblika pravdnih dejanj bolj uveljavi. Ker se v pismeni
vlogi lahko stranke izrazijo precizneje, in ker takšna oblika
pravdnih dejanj omogoča sodniku in nasprotni stranki, da se
temeljiteje pripravijo na razpravljanje o zahtevku, je takšna metoda
dela tudi bolj ekonomična. Predlaganje procesnega gradiva v
pismeni obliki daje širšo podlago za odločanje na podlagi posredno
izvedenih dokazov.
Načela ustnosti, neposrednosti in javnosti se s predlaganim
amandmajem *9 vedno opredeljujejo kot splošna vodila za način
delovanja v pravdnem postopku, hkrati pa se vzpostavlja
zakonsko pooblastilo za pismeno opravljanje pravdnih dejanj in
posredno izvajanje dokazov. Na tej podlagi so izpeljane pismene
oblike opravljanja posameznih pravdnih dejanj (pismeni odgovor
na tožbo, odločanje na podlagi pismenih vlog v sporih majhne
vrednosti).

Glede na navedeno predlagatelj predlaga črtanje tistih določb 7.
člena, ki dolžnost ugotavljanja materialne resnice nalagajo sodniku.
S tem se ne posega v tiste specialne določbe, po katerih je sodnik
po že predlaganih rešitvah pooblaščen za samostojno zbiranje
procesnega gradiva, kar je opravičljivo bodisi zaradi ogroženih
procesnih subjektov (spori iz razmerij med starši in otroci), bodisi
zaradi prisotnosti javnega interesa pri varovanju pravnega reda
(razpolaganje strank v nasprotju z moralo ali prisilnimi predpisi).
Prav tako s predlaganim amandmajem predlagatelj ne spreminja
metode ugotavljanja materialne resnice, ki je izražena v dolžnosti
sodnika, da skrbno presodi vsak dokaz posebej in vse dokaze
skupaj, ter na podlagi uspeha celotnega postopka oceni, katera
dejstva šteje za dokazana (8. člen). To načelo, skupaj s pravilom
o dokaznem bremenu (210. člen), daje zadostno podlago za
pravilno in zakonito odločanje.

k 7. členu
Prvi in tretji odstavek 7. člena se črtata.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Sodišče sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso navajale, in
izvajati dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če izhaja iz
obravnave in dokazovanja, da imajo stranke namen razpolagati
z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3.
člena), vendar svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede
katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo.".
Obraz'ložitev

k 9. členu
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci morajo pred
sodiščem govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki jih
imajo po tem zakonu.".

S sedanjo določbo prvega odstavka 7. člena, ki nalaga sodniku,
da mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od
katerih je odvisna odločitev o utemeljenosti zahtevka, je uzakonjeno
načelo materialne resnice v pravdnem postopku, z določbo
tretjega odstavka, ki pooblašča sodnika tudi za izvajanje dokazov,
ki jih stranke niso predlagale, pa določa obseg preiskovalnega
načela glede zbiranja procesnega gradiva. Načelo materialne
resnice, v smislu katerega naj sodnik ugotovi objektivno stvarnost
tako, da v čim večji stopnji odgovarja tej stvarnosti, je le eno od
meril za odločanje v pravdnem postopku. Zaradi potrebe po hitrem
in ekonomično vodenem postopku, v katerem naj se z izdajo
sodne odločbe dokončno reši sporno razmerje med strankami in
s tem vzpostavi pravna varnost, je z več v zakonski predlog že
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Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se utrjuje načelo vestnosti in poštenja
v pravdnem postopku s tem, da se k izpovedbi resnice in k
poštenemu izvrševanju pravic, ki jim imajo stranke, izrecno
zavezuje tudi zakonite zastopnike strank in pooblaščence strank;
to je osebe, ki v pravdnem postopku nastopajo v imenu in za
račun stranke.
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kazen, ki bi se v primeru neizpolnitve spremenila v sorazmerno
zaporno kazen. Predlagatelj ocenjuje, da je takšen ukrep upravičen
zaradi zagotovitve procesne discipline strank, ki v primeru, da
svoje pravice zlorabljajo, kršijo tudi ustavno zagotovljeno
človekovo pravico do sodnega varstva. Predlagano kaznovanje
je tudi v skladu s priporočilom Sveta Evrope za pospešitev dela
sodišč (Priporočilo št. R (84) 5: Načela pravdnega postopka
namenjena izboljšanju delovanja sodišč).

Nov člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
"9.a člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil
ter druge osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
potrebnimi za odločitev, so dolžni ne glede na določbe o varstvu
osebnih in drugih podatkov, na zahtevo sodišča brezplačno
posredovati zahtevane podatke."

k 11. členu
V 11. členu se za besedo "stranko" doda besedilo "ki nima
pooblaščenca in", za besedo "uporablja" pa beseda "procesnih".

Obrazložitev
Osnovna določba o medsebojnem sodelovanju med sodišči in
drugimi državnimi organi ter nosilci javnih pooblastil je vsebovana
v zakonu o sodiščih (13. člen zakona o sodiščih, Ur.l. RS. št.
19794, 45/95). Glede na njeno uporabo v praksi predlagatelj
ocenjuje, da jo je potrebno povzeti tudi v področne zakone. V
predlogu zakona o pravdnem postopku jo predlagatelj s tem
amandmajem precizira tako, da opredeljuje podatke, ki jih lahko
zahteva sodišče, v razmerju do zakonov, ki urejajo njihovo
varovanje. K obveznosti sporočanja podatkov, katere sodnik
potrebuje za odločitev, pa zavezuje tudi druge organizacije in
osebe (npr. samostojne podjetnike posameznike), ki s takimi
podatki razpolagajo. Ker posredovanje podatkov predstavlja
pravno pomoč, se predlaga, da je le-to brezplačno.

Obrazložitev
Glede na to, da se z dodatnimi amandmaji predlaga, da so lahko
pooblaščenci samo osebe z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami,
oziroma da se v določenih postopkih predlaga uvedba obveznega
zastopanja po kvalificiranih osebah, se s predlaganim
amandmajem izrecno opredeljuje, da lahko sodnik daje pravno
pomoč le prava neukim strankam (ki nimajo pooblaščenca in iz
nevednosti ne uporabljajo pravic). Pravna pomoč se omejuje na
opozorila o procesnih pravicah; poučevanje tudi glede materialnih
pravic bi namreč pomenilo združitev funkcije sojenja in funkcije
dajanja pravne pomoči, kar pa bi postavilo pod vprašaj objektivnost
sodnikovega sojenja.

k 10. členu
V 10. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:

k 14. členu
Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremenita tako, da se glasita:
"V pravdnem postopku sodi sodnik posameznik.

"Če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim
sodišče izreče denarno kazen ali druge ukrepe, določene s tem
zakonom.

Zakon določa, v katerih primerih sodi senat.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Pooblastila, ki jih ima sodnik, ima v postopku, v katerem sodi
senat, predsednik senata, če ta zakon ne določa drugače.".

Sodišče lahko v primeru zlorabe pravic izreče denarno kazen
fizični osebi do 300.000 tolarjev, pravni osebi, samostojnemu
podjetniku posamezniku ali odvetniku pa do 1,000.000 tolarjev.

Obrazložitev

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu določi rok, v
katerem je potrebno kazen plačati. Rok za plačilo kazni ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Amandmajsko preoblikovanje 14. člena ne predstavlja vsebinske
spremembe osnovnega zakonskega besedila. Nova prvi in drugi
odstavek pomenita le splošneje formulirano določbo o izvrševanju
sodne funkcije v pravdnem postopku, ki je na prvi stopnji praviloma
dana sodniku posamezniku, izpeljava pa je vsebovana o določbah
o sestavi sodišča v drugem poglavju predloga zakona. Nov četrti
odstavek pa je načelna določba o pooblastilih za odločanje v
zadevah senatnega sojenja, ki so deljena med predsednikom
senata in senatom.

Če fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali odvetnik
ne plača denarne kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen
izvrši tako, da se za vsakih začetih 10.000 tolarjev denarne kazni
določi največ en dan zapora, pri čemer zapor za fizično osebo ne
sme biti daljši od 30 dni, za samostojnega podjetnika posameznika
ali odvetnika pa ne daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po
določbah zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.

k 10. členu
Drugi odstavek 18. člena se nadopnesti z novim drugim odstavkom,
ki se glasi:
. i!■
"Okrožno sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za stvarno
nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča ob
predhodnem preiskusu tožbe, na ugovor tožene stranke, ki ga
lahko ta poda najkasneje v odgovoru na tožbo, pa do razpisa
glavne obravnave."

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku se odloči s
posebnim sklepom.
Če pravna oseba, ne plača denarne kazni v roku, ki ga določi
sodišče, izterja sodišče to kazen, povečano za 50%, po uradni
dolžnosti. Sklep o tako določeni denarni kazni je izvršilni naslov".
Obrazložitev
Načelno pooblastilo sodniku, da onemogoča zlorabo pravic-, ki ga
daje sedanji 10. člen predloga zakona, ni dopolnjeno z določili o
sankcioniranju ravnanja, ki ga je mogoče opredeliti kot zlorabo
pravic. Takšna določba sodni praksi ne daje jasne usmeritve
glede obravnavanja nepošteno opravljenih procesnih dejanj. Zato
predlagatelj s tem amandmajem predlaga vzpostavitev zakonske
podlage za izrekanje sankcije. Prvenstveno bi bila to denarna
poročevalec, št. 11

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določba, ki ureja dolžnost
okrožnega sodišča, da preizkuša svojo stvarno pristojnost,
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"Spore iz pristojnosti okrožnega sodišča sodi sodnik posameznik,
razen če zakon določa, da sodi senat.

usklajuje z dodatno predlaganim amandmajem, ki na novo
opredeljuje faze, po katerih se izvaja pravdni postopek. Ker je
stvarna pristojnost procesna predpostavka, o kateri se je potrebno
opredeliti čimprej, je sodišče v tej odločitvi prekludirano; za stvarno
nepristojno se lahko izreče ob predhodnem preizkusu tožbe, na
ugovor toženca pa do razpisa glavne obravnave.

Sodnik posameznik opravlja zadeve pravne pomoči iz pristojnosti
okrožnega sodišča.
Senat okrožnega sodišča sestavljajo en sodnik kot predsednik in
dva sodnika porotnika".

k 19. členu
V 19. členu se črta tretji odstavek.

Obrazložitev

Obrazložitev

Po ponovni proučitvi določb o sestavi sodišča je predlagatelj ocenil,
da ni razlogov za senatno sojenje v takšnem obsegu, kot je bilo
predlagano v prvi obravnavi. Že zakon o sodiščih (102. člen) kot
temeljno obliko predvideva sojenje po sodniku posamezniku, ludi
po priporočilu Sveta Evrope (Priporočilo št. R (86) 12: Ukrepi za
preprečevanje in zmanjšanje prekomerne obremenjenosti sodišč
naj postane na prvi stopnji sojenje po sodniku posamezniku pravilo.
Takšno sojenje je cenejše in hitreje izvedljivo.

Zaradi, z drugim amandmajem predlagane spremembe glede
sestave sodišča, je določba tretjega odstavka 19. člena postala
nepotrebna.
k 21. členu
21. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno na ugovor tožene
stranke, ki ga lahko ta poda najkasneje v odgovoru na tožbo, do
razpisa glavne obravnave.

k 33. členu
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Senat sodi:
1. spore iz avtorskih pravic in spore, ki se tičejo varstva ali uporabe
izumov in znakov razlikovanja ali pravice do uporabe firme ter
spore v zvezi z varstvom konkurence;
2. zakonske spore, spore o ugotavljanju ali izpodbijanju očetovstva
ali materinstva in spore o varstvu in vzgoji otrok.".

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajevno
nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno
pristojno, in sicer ob predhodnem preizkusu tožbe".
Obrazložitev
Predlagani amandma se nanaša na preizkus krajevne pristojnosti,
ki se v primerjavi z rešitvijo, predlagano v prvi obravnavi
zakonskega predloga, prenaša v začetne faze postopka. Po oceni
predlagatelja bo takšna rešitev prispevala k njegovi racionalnejši
izvedbi, saj bo zahtevala čimprejšnjo opredelitev o obstoju
okoliščin, ki dopuščajo vsebinsko razpravljanje v, postopku.

Obrazložitev
Predlagatelj ocenjuje, da je senatno sojenje smotrno določiti le v
tistih primerih, ko obstoji objektiven družbeni interes za urejanje
določenih pravnih razmerij ter v zadevah iz specifičnih strokovnii,
področij. Zato se predlaga, da sodišče sodi v senatu v zakonskih
sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki ter v avtorskih
sporih, sporih glede izumov in znakov razlikovanja in spori v
zvezi z varstvom konkurence, kjer se z ustrezno sestavo senata
lahko zagotovi zastopanost družbenih interesov oziroma
posebnih znanj.

k 22. členu
V 22. členu se tretji odstavek se črta.
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajema k 18. in
k 21. členu, s katerima se na novo določa časovna ločnica za
presojo stvarne in krajevne pristojnosti sodišča. V skladu z
amandmajsko predlaganimi spremembami tretji odstavek 22.
člena predloga zakona za prvo branje ni več potreben.

k 38. členu
V prvem odstavku 38. člena se črtata besedi "sestave sodišča".
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 32.
členu, s katerim se kot pravilo določa sojenje po sodniku
posamezniku in zaradi tega vrednost spornega predmeta ni več
pomembna za sestavo sodišča.

k 31. členu
V 7. točki drugega odstavka 31. člena se beseda "med" nadomesti
z besedami "v zvezi s", v tretjem odstavku pa se za besedilom
"zadev pravne pomoči" doda besedilo "za odločanje o priznanju
tujih sodnih odločb".

k 43. členu
v tretjem odstavku 43. člena se črtajo besede "sestavi sodišča"
in doda nov drugi stavek, ki se glasi:
"O tem takoj odloči s sklepom, zoper katerega ni posebne
pritožbe".

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve določb o stvarni
pristojnosti okrožnih sodišč z določbami, s katerimi je stvarna
pristojnost teh sodišč predpisana v zakonu o sodiščih (Ur.l. RS,
št. 19/94 in 45/95).

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 32.
členu, s katerim se predlaga sprememba glede sestave sodišča.

k 32. členu
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
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in jih je potrebno ponoviti.

Z določilom o izdaji sklepa o določitvi vrednosti spornega predmeta
in njegovem izpodbijanju s pritožbo, pa se izpolnjuje sedanja
pravna praznina o tem vprašanju. Sodniku se nalaga, da mora o
ugotovitvi vrednosti izdati odločbo, ki pa se lahko izpodbija le s
pritožbo zoper končno odločbo. S tako rešitvijo se preprečuje
zlorabljanje pritožbe za zavlačevanje postopka.

k 72. členu
V petem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
"Kadar se zavrne zahteva za izločitev višjega sodnika, je zoper
sklep posebna pritožba.".

k 44. členu
V 44. členu se v prvi vrsti za besedico "zneska" doda besedilo "in
je pristojnost ali pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega
predmeta".

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se dopolnjuje izpodbijanje sklepa o
izločitvi sodnika. Kadar se z njim zavrne zahteva za izločitev
sodnika višjega sodišča, je glede na vzpostavljen sistem pravnih
sredstev posebno pritožbo potrebno dopustiti.

Obrazložitev
Zaradi obravnavanja tožbe, v kateri ni navedena vrednost
spornega predmeta, kot nepopolne vloge, in s tem povezanih
sankcij, predlagatelj s tem amandmajem precizneje opredeljuje
tiste tožbe, na katere se določba 44. člena nanaša.

k 73. členu
V 73. členu se besedilo "pa sme do odločitve o zahtevi opravljati
samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati" nadomesti z
besedilom "lahko opravlja nadaljnja dejanja".

k 69. členu
V 69. členu se v 5. točki besedilo "pri izdaji odločbe nižjega sodišča,
arbitraže ali drugega organa;" nadomestijo z besedami "v postopku
pred nižjim sodiščem, arbitražo ali drugim organom;".

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 69. člena tega zakona,
pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je stranka vložila zahtevo
za njegovo izločitev iz tega izločitvenega razloga, nimajo pravnega
učinka".

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se širi odklonitveni razlog za izločitev
sodnika, ki je sodeloval pri izdaji odločbe, na celotno njegovo
sodelovanje v postopku. S tako rešitvijo se v večji meri zagotavlja
objektivna nepristranost sodnika, kar je temeljni pogoj za zakonito
in pravilno odločanje. Na ta način se tudi realizira "pravica do
nepristranskega sodišča" iz prvega odstavka 6. člena Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Obrazložitev
S tem amandmajem se na enak način in iz istega razloga kot v 70.
členu ureja nadaljevanje dela sodnika v primeru, ko stranka
zahteva njegovo izločitev zaradi okoliščin, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranosti. Predlagani amandma tudi preprečuje
zlorabo procesne pravice stranke do uporabe instituta izločitve
sodnika.

k 70. členu
Drugi stavek drugega odstavka 70. člena se spremeni tako, da
se glasi: "Do odločitve predsednika ali predstojnika sodišča lahko
sodnik opravlja nadaljnja pravdna dejanja.".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi;
"Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 69. člena tega zakona,
pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je zvedel, da je podan ta
izločitveni razlog, nimajo pravnega učinka.".

k 74. členu
V prvem odstavku 74. člena se pred besedo "zapisnikarje" dodajo
besede "strokovne sodelavce in".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev
"O izločitvi strokovnega sodelavca in zapisnikarja odloča sodnik..
Z amandmajema k 70. in 73. členu se predlagajo spremembe k
prvotno predlagani ureditvi izločitve sodnika iz odklonitvenega
razloga. Odklonitveni razlog predlog zakona opredeljuje z
generalno klavzulo - kot okoliščine, ki zbujajo dvom o
nepristranosti sodnika (6. točka 69. člena), kar zahteva ne le
dokaz o obstoju takšne okoliščine, temveč tudi dokaz, da ta
okoliščina tudi konkretno ogroža sodnikovo nepristranost. Po sedaj
predlagani rešitvi sme sodnik v primeru, ko je razlog za njegovo
izločitev okoliščina, ki vzbuja dvom o njegovi nepristranosti,
opravljati le tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.

Obrazložitev
Glede na pooblastila, ki jih predlog zakona o pravdnem postopku
predpisuje strokovnim sodelavcem, je potrebno institut izločitve
predvideti tudi za to sodno osebje. S predlaganim amandmajem je
pristojnost za odločitev o izločitvi dana sodniku.
k 78. členu
V prvem odstavku 78. člena se v prvi vrsti za besedami "v imenu
stranke" doda besedilo "sam, ali če je tako določeno s tem
zakonom, po pooblaščencu".

Praksa kaže, da so odklonitveni razlogi podani le v maloštevilnih
primerih. Zaradi tega je sedanja ureditev, ki pomeni zastoj
postopka, saj je potrebno najprej odločiti o izločitvi, neustrezna in
se predlaga vsebinska sprememba kot jo vsebujeta amandmaja.
Amandma k 70. členu ureja izvedbo postopka v primeru, ko sodnik
meni, da obstaja odklonitveni razlog.
Predlagatelj poudarja, da s tako rešitvijo ni ogroženo načelo
nepristranskega sodnika, saj ob ugotovitvi, da izločitveni razlog
obstoji, pravdna dejanja, ki jih je opravil, nimajo pravnega učinka
poročevalec, št. 11

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi prediaganih sprememb glede
zastopanja.
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k 79. členu
V 79. členu se na koncu stavku doda besedilo "in ali stranko
zastopa pooblaščenec, določen v tretjem odstavku 85. člena
tega zakona oziroma v tretjem odstavku 86. člena tega zakona".

k 83. členu
V prvem odstavku 83. člena se za besedama "tožena stranka" v
ustreznem sklonu dodajo besede "ali tožeča stranka" v
ustreznem sklonu.

Obrazložitev

Obrazložitev

Amandma se predlaga zaradi predlaganih sprememb glede
zastopanja.

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 81.
členu, ki omogoča postavitev začasnega zastopnika tudi za
tožečo stranko.

k 81. členu
V 81. člen se v prvem odstavku za besedama "postavi sodišče"
dodajo besede "na predlog tožeče stranke", v drugem odstavku
se v 4. točki za besedo "prebivališče" dodata besedi "ali sedež".

k 85. in 86. členu
Člena 85. in 86. se nadomestita z novimi 85. členom, 86. členom,
86.a členom, 86.b členom, 86. c členom in 86. č členom:

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"85. člen
"Začasnega zastopnika postavi sodišče izmed notarjev,
odvetnikov ali drugih strokovno usposobljenih oseb.

Stranke smejo opravljati pravdna dejanja osebno ali po
pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva od stranke, ki
ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi o dejstvih,
ki jih je treba ugotoviti v pravdi.

Stroške za postavitev začasnega zastopnika založi tožeča
stranka.

Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti pred sodišče
in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca.

Če po vložitvi tožbe nastanejo okoliščine iz drugega odstavka
tega člena na strani tožeče stranke, lahko sodišče na predlog in
stroške tožene stranke postavi začasnega zastopnika tudi tožeči
stranki.".

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja
pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik.

Obrazložitev

Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, če ima stranka
ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit.

S predlaganim amandmajem se dopolnjuje ureditev instituta
začasnega zastopnika, tj. zastopnika, ki ga poslavlja sodišče,
Kadar je to neobhodno potrebno zaradi zaščite inteiescv pravdnih
strank v določenem pravdnem postopku. Sledeč temu cilju se z
amandmajem možnost postavitve začasnega zastopnika izrecno
določa tudi za pravne osebe (4. točka drugega odstavke. > rvji iz
sedanjega besedila jasno ne izhaja, takšno rešitev pa praksa
terja (npr. v nekaterih postopkih zoper pravne osebe z območja
bivše SFRJ).

86. člen
V postopku pred okrajnim sodiščem je lahko pooblaščenec vsak,
kdor je popolnoma poslovno sposoben. •
Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben
za zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice, ki lahko
nastanejo zaradi nepravilnega zastopanja.

Zaradi v praksi izraženih potreb se postavitev začasnega
zastopnika dopušča tudi za tožečo stranko (nov šesti odstavek),
kar predstavlja novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo.

V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je
pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila
pravniški državni izpit.

Amandma rešuje še procesna vprašanja v zvezi s postavitvijo
začasnega zastopnika tako, da določa, da se le-ta imenuje na
predlog pravdne stranke, ki je dolžna tudi založiti stroške za
njegovo postavitev, ter opredeljuje krog oseb, izmed katerih se
začasni zastopnik postavi (nov četrti odstavek). Predlagatelj meni,
da je glede na pravice in dolžnosti začasnega zastopnika, v okviru
katerih opravlja vsa pravdna dejanja v postopku z neposrednim
učinkom za stranko, to lahko le ustrezno strokovno usposobljena
oseba.

Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi odvetniška
družba.
86.a člen
Če tožeča stranka pri okrožnem sodišču vloži tožbo po
pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega odstavka 86. člena tega
zakona, ji sodišče s sklepom naloži, da v roku, ki ne sme biti daljši
kot 15 dni, imenuje pooblaščenca v skladu z navedeno določbo
ali izjavi, da se bo zastopala sama. V sklepu jo opozori na pravne
posledice, če ne ravna po nalogu sodišča.

k 82. člen
V 82. členu se v drugem odstavku za besedami "tožena stranka
ali njen pooblaščenec" dodajo besede "ali tožeča stranka ali njen
pooblaščenec", za besedami "organ, pristojen za socialne zadeve"
pa besede "ne sporoči sodišču".

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
Če tožeča stranka ne ravna v skladu s sklepom iz prvega
odstavka tega člena, sodišče tožbo kot nedovoljeno zavrže.

Obrazložitev

Če tožeča stranka med postopkom pred okrožnim sodiščem
opravlja pravdna dejanja po pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega
odstavka 86. člena tega zakona, se šteje, da ta dejanja niso
opravljena.

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 81.
členu, ki daje možnost postavitve začasnega zastopnika tudi
tožeči stranki, drugi del amandmaja pa je redakcijske narave.
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zadevah naj bo stranka še vedno prosta odločitvi aii bo zanjo
pravdna dejanja opravljala druga oseba. Izhajajoč iz tega, da
stranka takrat, ko pooblasti drugo oseho, to stori z namenom, da
ji pooblaščenec pomaga zaradi svoje strokovi ios!;, pa učinkovitost
zastopanja zahteva, da ga opravlja strokovna oseba V določenih
primerih, ko je zahtevnost zadeve takšna, da je tudi za dosego
pravice do učinkovitega sodnega varstva potrebno strokovno
znanje, pa je po mnenju predlagatelja upravičeno zahtevati, da
stranka mora opravljati pravdna dejanja po strokovno usposobljenem pooblaščencu.

86.b člen
V pravnem pouku zoper sodno odločbo, ki jo izda okrajno sodišče,
mora sodišče pravdni stranki opozoriti, da mora biti, v primeru,
če pritožbo vložita po pooblaščencu, pooblaščenec oseba iz
tretjega odstavka 86. člena.
Če je pritožba vložena po pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega
odstavka 86. člena, jo sodišče kot nedovoljeno zavrže.
86.c člen

Na podlagi navedenih izhodišč se s tem amandmajem predlaga
uvedba obveznega zastopanja v postopkih z izrednimi pravnimi
sredstvi (tretji odstavek 85. člena). V teh postopkih se preizkušajo
odločbe, ki so že pravnomočno, s pravnim sredstvom je mogoče
uveljavljati nepravilno uporabo prava (revizija), dejansko stanje
pa le pod določenimi pogoji (objektivne novote v obnovi).
Uveljavljanje pravnih sredstev je vezano na roke oz. na posebne
pogoje (revizija je možna 'j zoper drugostopne odločbe in v
določenih sporih). Predlagatelj ocenjuje, daje glede na zahtevnost
procedure v teh postopkih opravičljivo predpisati, da stranka mora
opravljati pravdna dejanja po strokovno usposobljenem
pooblaščencu, to pa je odvetnik. Le če ima stranka sama oziroma
njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit, in torej
razpolaga 7 istim: strokovnimi kvalitetami, ki se zahtevajo od
pooblaščenca, ni potreb' o, da bi pravdna dejanja morala opravljati
po drugi, enako strokovni osebi (četrti odstavek 85. člena)^
Statističn- podatk; kažejo, da oo k obveznemu zastopanju
zavezano le zelo majhno levilo ljudi, ki spore rešujejo v sodnem
postopku (obnov je \' zenih v manj kot v 1% zadevah).

V postopku pred okrožnim sodiščem sodišče ob vročitvi tožbe
opozori toženo stranko, da mora biti v primeru, če bo pravdna
dejanja opravljala po pooblaščencu, pooblaščenec oseba iz
tretjega odstavka 86. člena.
Če tožena stranka pred okrožnim sodiščem pravdna dejanja
opravlja po pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega odstavka 86.
člena, se šteje, da ta dejanja niso opravljena.
86.Č člen
Sodišče zavrže kot nedovoljeno izredno pravno sredstvo, vloženo
po pooblaščencu, ki ni oseba, določena v tretjem odstavku 86.
člena tega zakona
Če v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi nasprotnik vlagatelja
ne opravlja pravdnih dejanj po pooblaščencu, ki je oseba iz tretjega
odstavka 86. člena tega zakona, se šteje, da ta dejanja niso
opravljena.".

Po statističnih rjdftkih je v pritožbenem postopku pred višjimi
sodišči okol; 60% pritožnikov neuspešnih. Takšni postopki pa
vplivajo r.a obremenitev sodišč, kar se na splošno odraža v
podaljševanju časa za pridobitev sodnega varstva, in so
neekonomični tudi z vidika stranke, ki je tak postopek sprožila.
Zai . ' aa "edlagatelj predlaga ureditev, po kateri stranka, ki
se je v postopku pred okrožnim sodiščem, kjer se na prvi stopnji
obravnavajo zahtevnejše zadeve, ter v postopku pred višjim in
vrhovnim sodiščem odločila, da bo pravdna dejanja opravljala po
pooblaščencu, za tega pooblasti strokovno usposobljeno osebo,
to pa je ali odvetnik ali oseba z opravljenim pravniškim državnim
izpitom (tretji odstavek 86. člena).

Obrazložitev
Hitrejše zagotavljanje sodnega varstva in učinkovitost sodnih
postopkov je deloma pogojena tudi s stopnjo strokovnosti, s katero
pravdne stranke opravljajo pravdna dejanja. Večja strokovnost
pri opravljanju pravdnih dejanj strank omogoča zmanjševati število
neutemeljeno predlayanih postopkov. Prav tako strokovno
zastopanje strank vpliva tudi na hitrejše reševanje zadev, kar je
vsebina pravice do obravnavanja v razumnem času po 6. členu
Evropske konvencije o človekovih pravicah oziroma ustavne
pravice do odločanja brez neposrednega odlašanja. Statistični
podatki kažejo pri nas trend podaljševanja postopkov na prvi
stopnji (pred okrožnimi sodišči je v letu 1995 trajal postopek nad
1 leto v 20% zadev, v letu 1996 pa že v 25,8 % zadev). Kot
predlagatelj že utemeljuje pri drugih predlaganih rešitvah, pravna
pomoč, ki jo lahko nudi strankam sodišče, iz sistemskih razlogov
ne more presegati pouka o procesnih pravicah, navodil, ki jih daje
strankam v okviru procesnega vodstva, preizkusov odločb, ki jih
sodišče opravi po uradni dolžnosti ter v določenih primerih
zagotavljanja brezplačnega kvalificiranega zastopanja. Ti ukrepi
pa stranki ne nudijo zadostnega pravnega varstva, zlasti v
strokovno zahtevnejših zahtevah. Zato predlagatelj ocenjuje, da
je po zgledu primerljivih pravnih sistemov (avstrijski in nemški
pravdni postopek) smotrno tudi v naš pravni sistem uvesti
institucijo kvalificiranega zastopanja.

V sistem zastopanja pred okrajnim sodiščem kot je bil predlagan
v prvi obravnavi zakonskega predloga, se s tem amandmajem
ne posega (prvi odstavek 86. člena). Črta se le prepoved
zastopanja za tiste, ki se ukvarjajo z zakotnim pisaštvom, ker je
bilo to ravnavanje v kazenskem pravu dekreminirano, to pa
onemogoča njegovo opredeljevanje v pravdnem postopku.
Takšne rešitve, ki so skladne s primerljivimi pravnimi sistemi
(avstrijsko in nemško pravo) predstavljajo po oceni predlagatelja
ustrezen prehod od sedanjega sistema, po katerem lahko stranka
v vseh postopkih pravdna dejanja opravlja sama, v sistem
obveznega zastopanja.
V novo predlaganih 86.a, 86.b, 86.c in 86. č členih se ureja
poslovanje sodišča z vlogami, ki jih stranke vlagajo v nasprotju s
predlaganimi določili o zastopanju.

Pri presoji, v kakšnem obsegu naj stranka sama opravlja dejanja
v postopku, kdaj pa naj to zanjo stori kvalificirani zastopnik, je
predlagatelj tehtal interes večje učinkovitosti sodnega postopka,
ki se zasleduje z obveznim zastopanjem, in uveljavljanje pravice
do sodnega varstva, ki se uresničuje z možnostjo dostopa do
sodišča. V nezahtevnejših zadevah po oceni predlagatelja ni
razloga, da bi bile stranke omejene v izbiri, ali bodo opravljale
pravdna dejanja same ali po pooblaščencu in kdo bo pooblaščenec.
V zahtevnejših zadevati pa se potreba po ustrezni pravni pomoči
sorazmerno zahtevnosti zadeve intenzivira, čemur ustrezno naj
sledi obveznost po strokovnem zastopanju; v manj zahtevnih
poročevalec, št. 11

Ob tem predlagatelj poudarja, da predlagani sistem zastopanja
strank v pravdnem postopku pogojuje ustrezen sistem
zagotavljanja pravne pomoči. Le-to nudijo odvetniki (zakon o
odvetništvu, Ur.l. RS, št. 18/93, 24/96). Odprto pa je vprašanje
zagotavljanja pravne pomoči osebam, ki si odvetnikov ne morejo
najeti. Ta problem ni omejen le na pravdni postopek in zahteva
obravnavo v okviru zagotovitve ustreznega sistema pravne
pomoči pred sodiščem oziroma splošnega pravnega svetovanja,
ki naj bi prispevalo k temu, da do sodnega postopka sploh ne
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k 101. členu
V prvem odstavku 101. člena se pika na konca prvega stavka
črta in doda besedilo "ter v taki obliki, da jih sodišče lahko vroči".

pride. Zaradi tega ga ni mogoče reševati v okviru predlaganega
zakona. Kljub temu pa predlagatelj nanj opozarja, saj je izredno
aktualen v našem notranjem sistemu, zagotavljanje ustrezne
brezplačne pravne pomoči pa je potrebno vzpostaviti tudi zaradi
vključevanja Republike Slovenije v mednarodne integracije, ki so
se o tem vprašanju že opredelile (npr. Resolucija odbora ministrov
o pravni pomoči in svetovanju št. (78)8 ).

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi novih tehničnih možnosti za vlaganje
vlog.

k 90. členu
V drugem odstavku 90. člena se besede "predloga za obnovo
postopka" nadomestijo z besedami "izrednih pravnih sredstev".

k 103. členu
103. člen se nadomesti z novim 103. členom, ki se glasi:
"Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi
se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da mora
vlogo popraviti ali dopolniti.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Pred okrajnim sodiščem lahko odvetnika nadomešča odvetniški
kandidat, ki je pri njem zaposlen ali odvetniški pripravnik, ki dela
v njegovi pisarni.".
Obrazložitev

Kadar sodišča zahteva od vložnika, da vlogo popravi ali dopolni,
določi rok za popravo ali dopolnitev.

S predlaganim amandmajem se glede obveznosti predložitve
novega pooblastila izenačujejo vsa izredna pravna sredstva, kar
v primerjavi s predlogom zakona za prvo branje pomeni, da je
potrebno novo pooblastilo tudi za revizijo.

Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma dopolnjena in
izročena sodišču v roku, ki je bil določen za dopolnitev oziroma
popravo, se šteje, da je bila vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
prvič vložena.

Pri ureditvi nadomeščanja odvetnika se amandma navezuje na
zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93,24/96), ki substitucijo
dovoljuje tako za odvetniške kandidate kot za odvetniške
pripravnike (16. člen). Glede na zahtevnost zadev pa je po mnenju
predlagatelja nadomeščanje upravičeno samo pred okrajnim
sodiščem, ne pa tudi pred okrožnim sodiščem, kot je predvideval
prvotni 90. člen.

Če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za
obravnavo, jo sodišče zavrže.
Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog,
mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik ne
ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže."
Obrazložitev

k 92. členu
V prvem odstavku 92. člena se črta besedilo "ali ustno na zapisnik
Pri sodišču".

S predlaganim amandmajem se ureja postopek v primeru, ko
stranka vloži formalno pomanjkljivo vlogo (nerazumljivo ali
nepopolno), v skladu z izhodišči predlagatelja glede obsega pravne
pomoči, ki ga sodišče lahko nudi strankam v pravdnem postopku.
V tem smislu se predlaga rešitev, po kateri sodnik naloži stranki,
da vlogo popravi oziroma dopolni, pri tem pa sam vsebinsko ne
sodeluje.

Obrazložitev
Pooblastilo mora biti že po sedanji rešitvi pismeno formuliran akt.
Smotrno je, da je k njegovi predložitvi zavezana stranka, zato se
z amandmajem predlaga ukinitev možnosti, da bi stranka dala
Pooblastilo pismeno na zapisnik.

k 104. členu
V prvem odstavku 104. člena se besedilo "z denarno kaznijo do
200.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "po določbah tretjega
do sedmega odstavka 10. člena tega zakona".

k 97. členu
V prvem odstavku 97. člena se v drugem stavku za besedama
"se jim" doda besedilo "na njihov predlog ali če sodišče ugotovi,
da ne razumejo slovenskega jezika".

Tretji in četrti odstavek se črtata.
Obrazložitev

Obrazložitev
Amandma predstavlja uskladitev 104. člena z amandmiranim 10.
členom.

S predlaganim amandmajem se opredeljuje način uveljavljanja
Pravice do tolmača.

k 107. člen
V 107. členu se tretji odstavek črta.
■V,-

k 100. členu
V drugem odstavku 100. člena se besede "Brzojavno ali s
telefaksom vložena vloga" nadomestijo z besedami "Vloge, prejete
2
uporabo telekomunikacijskih storitev"

<i i

.'!•<: • X

V sedmem odstavku se za besedo "nevednosti" doda besedilo
"vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 85. člena
oziroma iz tretjega odstavka 86. člena tega zakona".

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se upošteva možnost novih tehničnih
Načinov za vlaganje vlog.

Obrazložitev
Črtanje tretjega odstavka se predlaga zato, ker je to določilo
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postalo nepotrebno; obravnavanje nepopolne vloge, na katero se
je določilo nanašalo, ureja amandmirani 103. člen. Novo predlagana
rešitev preprečuje zavlačevanje postopka.

izdelan v treh dneh.".

Predlagana dopolnitev sedmega odstavka pa je potrebna zaradi
uskladitve z novo predlaganimi spremembami glede zastopanja
(amandma k 85. in 86. členu).

Amandmaje redakcijske narave; tehnična sredstva za zapisovanje
so izražena z generičnim pojmom.

Obrazložitev

k 11. poglavju
k 110. členu
Drugi odstavek 110. člena se nadomesti z novima drugim in tretjim
odstavkom, ki se glasita:

Členi od 127 do 143 se nadomestijo z novimi členi, ki se glasijo:
"127. člen

"Če sodišče narok preloži, takoj naznani kraj in čas novega
naroka.

Pisanja se vračajo po pošti, po delavcu sodišča, na sodišču ali na
drug način, določen z zakonom.

Iz opravičljivih razlogov lahko sodišče narok preloži na nedoločen
čas.

Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke odredi, da naj se
vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vračanje kot
registrirano dejavnost na podlagi posebnega dovoljenja ministra,
pristojnega za pravosodje.

V zapisniku o glavni obravnavi mora sodnik navesti razloge za
preložitev naroka za glavno obravnavo.".

Stroške vročitve iz prejšnjega odstavka tega člena založi
predlagatelj take vročitve.

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Obrazložitev

Minister, pristojen za pravosodje določi pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati osebe za opravljanje vračanja po drugem odstavku
tega člena in pravila za njihovo delovanje ter daje dovoljenje za
opravljanje vračanja.

Amandma je predlagan v cilju ustreznejše organizacije sodnega
dela in se z njim zasleduje hitrejše poslovanje sodišča. Zato se
kot pravilo predpisuje preložitev naroka na določen čas, kar
omogoča tako sodišču kot strankam ustrezno pripravo na
obravnavo zadeve.

128. člen
Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena
za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem
prostoru ali na sedežu.

k 115. členu
V drugem odstavku 115. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "ali če se vrnitev predlaga iz očitno neopravičenega
razloga".

Po prvem odstavku tega člena se vračajo pisanja tudi, kadar so
v tem odstavku navedene stranke določile za svojega
pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

Obrazložitev
Predlagani amandma dopolnjuje določbo o postopku, ki ga sodišče
izvede v primeru, ko meritorno odloča o predlogu za vrnitev v
prejšnje stanje. Če je predlog očitno neopravičen, zahteva po
ekonomični izvedbi postopka narekujejo presojo o njem brez
izvedbe naroka.

129. člen
Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko vračajo
vabila tudi po njihovem poveljstvu oziroma neposrednemu
predstojniku; po potrebi se jim lahko vračajo na ta način tudi
druga pisanja.

k 119. členu
V prvem odstavku 119. člena se za besedo "predsednik senata"
dodajo besede "ali z njegovim dovoljenjem stranka ali njen
pooblaščenec".

130. člen
Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, ki uživa
imunitetno pravico, se opravi vročitev po diplomatski poti, če niv
mednarodni pogodbi ali v tem zakonu (141. člen) določeno kal
drugega.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se uzakonja sedanja praksa, ki iz
razloga racionalnosti dopušča, da svoje navedbe zapisnikarju
narekuje stranka sama.

Če naj se pisanje vroči državljanu Republike Slovenije v tujini, se
lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem predstavnik^
ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije, ki opravlja
konzularne zadeve v tisti tuji državi. Taka vročitev je veljavna le
tedaj, če je tisti, kateremu naj se pisanje vroči, pripravljen ga
sprejeti.

k 120. členu
Prvi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednik senata lahko odredi, da se zapisnik vodi s pomočjo
ustreznih tehničnih sredstev ali da se stenografira."

131. člen
Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vračajo pisanja po upravi zapora
ali drugega zavoda v katerem prestaja kazen ali ukrep odvzema
prostosti.

Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Če zapisnik ni bil voden v pismeni obliki, mora biti prepis zapisnika
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nabiralniku puščeno obvestilo, na kar je potrebno naslovnika v
obvestilu opozoriti.

132. člen
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se
vračajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, določen v tem členu, je
potrebno obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo.

Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev,
zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih.

Če subjektu vpisa v sodni register, društvu ali pravni osebi, ki se
vpisuje v register, ni mogoča vročitev sodnega pisanja na naslovu,
ki je naveden v registru, se vročitev opravi na način, določen v
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, s tem, da se
obvestilo pusti na njegovem naslovu.

133. člen
Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi tako,
da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški
pisarni.

137. člen
Tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba,
izredno pravno sredstvo in opomin za plačilo sodne takse za
tožbo se vroča osebno stranki.

Čas in kraj vročanja
134. člen
Vroča se podnevi od 6.00 do 20.00 ure.

Druga pisanja se vročajo osebno samo, če tako določa zakon ali
če sodišče oceni, da je potrebna zaradi listin, ki so priložene v
izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja previdnost.

Vroča se v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, kateremu
naj se vroči, ali pa na sodišču, če je naslovnik tam.
Subjektu vpisa v sodni register, društvu ali drugi pravni osebi, ki
se vpisuje v register, se vroča na naslovu, ki je naveden v registru.

Če se tisti, kateremu se mora pisanje osebno vročiti, ne najde
tam, kjer naj bi se mu vročilo, poizve vročevalec, kdaj in na
katerem mestu bi ga lahko našel, in mu pusti pri kateremu od
odraslih članov gospodinjstva ali drugi osebi, navedeni v prvem
in drugem odstavku 135. člena tega zakona pod pogoji navedenimi
v tem členu, pismeno sporočilo, naj bo določen dan ob določeni
uri v stanovanju oziroma na svojem delovnem mestu, da sprejme
pisanje.

če vročitev po prvem ali po drugem odstavku ni mogoča, sodišče
odloči, da se vročitev opravi v drugem času ali na drugem kraju.
Odločbe o vročitvi iz prejšnjega odstavka ni potrebno obrazložiti.
Zoper to odločbo ni pritožbe.
Način vročanja
135. člen

Če vročevalec niti potem ne najde tistega, kateremu naj bi pisanje
vročil, ravna po 135. členu oziroma 136. členu tega zakona in
velja, da je s tem vročitev opravljena.

če se tisti, kateremu je treba pisanje vročiti, ne najde v stanovanju,
se pisanje vroči tako, da se izroči kateremu od njegovih odraslih
članov gospodinjstva, ki so ga dolžni sprejeti, če se tudi ti ne
najdejo v stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če v to
privolita.

Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega člena državnim
organom in pravnim osebam, se opravi vročitev po 128. členu
tega zakona.
Šteje se, da je vročitev opravljena osebno stranki, če je pisanje
vročeno zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu.

če se vroča na delovnem mestu tistega, kateremu naj se vroči,
Pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je zaposlena
na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

138. člen
Če se ugotovi, da je tisti, kateremu naj se vroči pisanje, odsoten
in da mu osebe, navedene v prvem in drugem odstavku 135.
člena tega zakona, pisanja ne morejo pravočasno izročiti, se
pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je naslovnik.

Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljenja, če je ta udeležena v
Pravdi kot nasprotnik tistega, kateremu naj se pisanje vroči.
136. člen

Odklonitev sprejema
139. člen

če vročitev po prejšnjem členu ni možna, se vročitev fizični osebi
opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev
odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega
Prebivališča, na vratih oziroma v poštnem nabiralniku na naslovu
Prebivališča pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje se
Pisanje nahaja in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje
dvigniti. Na obvestilu in na pisanju navede vročevalec vzrok za
takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku ter se
Podpiše.

Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma odrasel
član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena oseba ali
delavec državnega organa in pravne osebe brez zakonitega
razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti v stanovanju
ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v njenem poštnem nabiralniku,
če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma prostorov.
Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter
kraj, kjer je pustil pisanje: šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

če naslovnik pisanja ne dvigne v roku 15 dni, se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo na vratih oziroma v poštnem
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Sprememba naslova
140. člen

Določbe o imenovanju pooblaščenca za sprejem pisanj za toženo
stranko se smiselno uporabljajo za obvestilo drugega o pravdi in
na imenovanje prednika.

Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve odločbe druge
stopnje, s katero se konča postopek, spremeni svoj naslov, mora
to takoj sporočiti sodišču.

142. člen
Če več oseb skupaj toži, pa nimajo skupnega zakonitega
zastopnika oziroma pooblaščenca, jim sodišče lahko naloži, naj
imenujejo v določenem roku skupnega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj. Obenem sporoči tožnikom, katerega izmed
njih bo štelo za skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj,
če ga ti ne imenujejo sami.

Če tega ne stori, odredi sodišče, da naj se vse nadaljnje vročitve
v pravdi za to stranko opravljajo tako, da se pisanje pritrdi na
sodno desko.
Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je bilo
pisanje pritrjeno na sodno desko.

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj, če je več
oseb toženih kot enotni sosporniki.

Če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za sprejemanje pisanj
do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se konča postopek,
spremeni svoje stalno prebivališče ali stanovanje, pa tega ne
sporoči sodišču, se šteje tako, kakor da pooblaščenec sploh ne
bi bil postavljen, če tako ravna začasni zastopnik, upravičen za
sprejem pisanj, pa imenuje sodišče novega začasnega
zastopnika, kateremu se opravljajo vročitve.

Ugotovitev naslova
143. člen
Upravljalec podatkov je dolžan stranki, ki izkaže pravni interes,
posredovati naslov osebe, ki ji je potrebno vročiti pisanje. Pravni
interes se izkaže s potrdilom sodišča o vložitvi tožbe ali o obstoju
pravde.".

Pooblaščenec za sprejemanje pisanj
141. člen

Obrazložitev

Tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je v tujini, pa nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, mora ob vložitvi tožbe
imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki
Sloveniji. Če tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik ne imenuje
pooblaščenca ob vložitvi tožbe, imenuje sodišče na njegove
stroške začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem pisanj
ter preko njega naloži tožeči stranki ali njenemu zakonitemu
zastopniku, da v določenem roku imenuje pooblaščenca za
sprejemanje pisanj. Če tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik
v določenem roku ne imenuje pooblaščenca za sprejemanje
pisanj, sodišček tožbo zavrže. Sklep o zavrženju tožbe se vroči
tožeči stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku preko
začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem pisanj, ki ga je
imenovalo sodišče.

Z amandmajem se dopolnjuje sistem vračanja kot je bil predlagan
v zakonskem predlogu za prvo branje. Ker se deloma spreminja
tudi zaporedje členov, zajema amandma vse določbe o vračanju,
razen člena 144.
Sistema vračanja, kot je bil prvotno predlagan, amandma ne
spreminja. Ohranja sistem sodne organizacije vračanja (vročitev
opravlja sodišče, bodisi samo ali po drugih organih), vendar
dopušča sodišču prosto izbiro o načinu vročitve; to pa je lahko ali
vročitev po pošti, ali po delavcu sodišča, ali z drugim zakonom
predviden način (prvi odstavek 127. člena). Možnost, da na
zahtevo strank vročitev opravi posebna služba, kar je bilo kot
novost v našem sistemu predlagano v zakonskem predlogu za
prvo branje, se z amandmajem ohranja (drugi odstavek 1278.
člena).

Toženi stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki je v tujini, pa
nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naloži sodišče ob prvi
vročitvi pisanj, da imenuje pooblaščenca za sprejem pisanj v
Republiki Sloveniji. Če tožena stranka ali njen zakoniti zastopnik
ne imenuje pooblaščenca za sprejem pisanj, imenuje sodišče na
njene stroške začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem
pisanj ter toženo stranko ali njenega zakonitega zastopnika preko
imenovanega začasnega zastopnika obvesti o tem imenovanju.

Amandma določneje opredeljuje čas in kraj vračanja ter podrobneje
izpeljuje vračanje ob drugem času ali na drugem kraju (134. člen).
Zaradi možnosti izogibanja sprejemu sodnih pošiljk, ker je po
oceni predlagatelja eden izmed odločujočih vzrokov za
dolgotrajnost sodnih postopkov, amandma še zaostruje
nadomestno vročitev kot je bila predlagana v prvi obravnavi
zakonskega predloga, ki je le za pravne osebe predvideval, da
se vročitev opravi z nabitjem na sodno desko, o čemer se
naslovnika obvesti z obvestilom na njegovem naslovu (136. člen)
Predlagatelj ocenjuje, da ni razloga za različno obravnavanje
pravnih oseb in fizičnih oseb, saj so tudi te pravno zavezane, da
pristojnemu organu sporočijo spremembo prebivališča. Zato je v
primeru nemožnosti vročitve za obe vrsti subjektov predvidena
vsebinsko enaka rešitev, ki je že uzakonjena v davčnem postopku;
pisanje se vrne sodišču ali pošti (kar je v primerjavi s prvotno
rešitvijo racionalneje), o čemer se vse subjekte, ki se vpisujejo v
ustrezen register obvesti z obvestilom na naslovu v registru,
tizične osebe pa na naslovu prebivališča ter naslovnika pozove,
da v roku 15 dni dvigne pošiljko. Če tega ne stori, se vročitev na
podlagi takega obvestila šteje za opravljeno. Takšna rešitev je
skladna z vlogo, ki jo ima institut vročitve v sodnem postopku -1°
pa je seznaniti stranke s potekom postopka - in se realizira s tem,
da je naslovniku dana možnost seznanitve, ne pa tudi, da mu
pisanje mora biti dejansko vročeno.

Če stranka pooblaščencu za sprejemanje pisanj prekliče
pooblastilo in ne imenuje drugega pooblaščenca za sprejem pisanj,
se pisanja vročajo s pritrditvijo na sodno desko.
Če pooblaščenec za sprejem pisanj odpove pooblastilo, pa
stranka ne imenuje novega pooblaščenca za sprejem pisanj v
roku, ki ga določi sodišče, imenuje sodišče začasnega zastopnika,
upravičenega za sprejem pisanj na njene stroške ter preko tako
imenovanega začasnega zastopnika naloži stranki, da imenuje
pooblaščenca za sprejem pisanj. Dokler stranka ne imenuje
pooblaščenca, se vročitve opravljajo preko začasnega
zastopnika, ki ga je imenovalo sodišče.
Stroški začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem pisanj,
imenovanega za tožečo stranko, se založijo iz sredstev sodišča,
stroške začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem pisanj,
imenovanega za toženo stranko pa mora založiti tožeča stranka.
Če tožeča stranka ne založi stroškov, potrebnih za začasnega
zastopnika za sprejem pisanj, imenovanega za toženo stranko,
sodišče tožbo zavrže.
poročevalec, št. 11
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Osebno vročanje se praviloma omejuje na pisanja, s katerimi se
sodni postopek začne in konča (137. člen). Zaradi pravnih
posledic, ki jih ima po zakonskem predlogu neplačilo sodne takse
za tožbo (175. člen predloga) je v primerjavi s prvotnim besedilom
predvideno osebno viočanje tudi za opomin za plačilo sodne
takse.

Obrazložitev
S tem amandmajem se natančneje opredeljujejo dokazila, ki jih
mora stranka predložiti prošnji za oprostitev plačila stroškov.
Predlaga se, da so tiste listine, ki omogočajo sodišču odločanje o
oprostitvi upoštevajoč tako dohodke kot tudi premoženje.

S tem, ko je stranka seznanjena, da je pred sodiščem sprožen
postopek, v katerem se odloča o njenih pravicah, je dolžna skrbeti,
da so na njeni strani izpolnjene okoliščine, ki omogočajo uspešno
vročitev tudi glede vseh nadaljnjih pisanj. Zato je restriktivneje
urejeno vročanje tudi v primeru, ko stranka ne sporoči sodišču
spremembe naslova (140. člen). Amandma ne nalaga več
vročevalcu, da mora poizvedovati, kam se je stranka preselila.
Predlagana rešitev je po oceni predlagatelja nujno potrebna zaradi
zagotovitve procesne discipline strank, ki v primeru, da se
izogibajo vročanju, onemogočajo tekoče delo sodišča.

k 165. členu
V tretjem odstavku 165. člena za besedo "odvetnik" postavi pika,
ostalo besedilo se črta.
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 86.
členu, s katerim se opredeljuje zastopanje v pravdnem postopku.
Upoštevajoč namen postavitve pooblaščenca stranki, ki je
oproščena plačila stroškov postopka in razširjenost odvetniške
mreže, se predlaga, da je postavljeni pooblaščenec lahko le
odvetnik.

Zaradi vzpostavljanja pogojev za tekoče reševanje zadev, če so
stranke v tujini, se razdeljuje določba, ki ureja imenovanje
pooblaščenca za vročitve (141. člen). Le-tega naj stranke imenujejo
že ob prvem procesnem dejanju, da se omogoči nadaljnje
reševanje zadeve.

k 169. členu
V 169. členu se črta tretji odstavek.

Ker je ugotovitev naslova osebe, kateri je potrebno pisanje vročiti,
dolžnost stranke, se glede na ureditev varstva osebnih podatkov,
v 143. členu vzpostavlja zakonsko pooblastilo za pridobitev teh
podatkov. S predlagano rešitvijo se razbremenjuje sodišče, da v
okviru vodenja postopka ugotavljajo tudi prebivališče naslovnikov
sodnih pisanj.

Določba, za katero se s tem amandmajem predlaga njeno črtanje,
je glede na vzpostavljeno sodno organizacijo in že uzakonjeno
pristojnost sodišč nepotrebna.

k 148. členu
Drugi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:

k 170. členu
V tretjem odstavku 170. člena se črtata besedi "in tretjega".

Obrazložitev

"Če predlagata izvedbo dokaza obe stranki, sodišče odloči, da
naj za stroške potrebni znesek založita obe stranki po enakih
delih.".

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 169.
členu.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 7.
členu.

k 175. členu
V drugem odstavku 175. člena se črta beseda "sestava".
Obrazložitev

k 163. členu
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 32.
členu, s katerim se kot pravilo določa sojenje po sodniku
posamezniku.

V petem odstavku 163. člena se za besedo "dohodke" dodata
besedi "ter premoženje".
Obrazložitev
Z amandmajem se kot dodatna premoženjska kategorija, na
podlagi katere se presoja utemeljenost prošnje za oprostitev plačila
stroškov postopka, predlaga tudi premoženje stranke in njenih
družinskih članov

k 186. členu
V 1. točki prvega odstavka 186. člena se dodajo besede "ter če
gre za solidarne terjatve ali solidarne obveznosti;".
Obrazložitev

k 164. členu
Drugi odstavek 164. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega upravnega
organa o svojem premoženjskem stanju in o premoženjskem
stanju članov gospodinjstva, potrdilo o svojih dohodkih in o
dohodkih članov gospodinjstva, zadnjo odločbo o dohodnini ter
niorebitne druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje premoženjsko
stanje in premoženjsko starije članov gospodinjstva".

Predlagatelj je ponovno proučil ustreznost opredelitve
materialnega sosporništva, konkretno variantnega dodatka k
1 .točki prvega odstavka 186. člena, po katerem naj bi se kot
materialni sosporniki določili tudi solidarni dolžniki oziroma solidarni
upniki, kar pa se po stališču Državnega zbora ne vključi v
zakonsko določbo. Predlagatelj ocenjuje, da je v izogib različni
sodni praksi smotrno opredeliti kot materialne sospornike tudi
navedene subjekte. Predlog zakona pri opredelitvi materialnega
sosporništva predpostavlja, da med več osebami, ki nastopajo
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"Preden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca, lahko da
strankam možnost, da se o tem izjavijo.".

na strani ene pravdne stranke obstaja vez po materialnem pravu.
Ker kot procesni predpis to izraža s splošno opredelitvijo "pravna
skupnost", je smotrno posebej določiti, da je materialno
sosporništvo podano tudi, kadar obstoji solidarna terjatev ali
obveznost, saj tako odpade možnost različnih stališč o tem, ali
skupen dolg oziroma terjatev zadošča za obstoj pravne skupnosti.
Takšno stališče je sprejeto tudi v avstrijskem pravu.

Obrazložitev
Z rešitvijo, ki se predlaga s tem amandmajem, se upošteva položaj,
ki ga ima v sodnem postopku izvedenec; to je strokovni pomočnik
sodišča in je zato sodišče prosto v izbiri strokovnjaka, ki bo
izvedenstvo opravil. Ker ni vezano na predloge strank, ni potrebno,
da bi stranke že v fazi izbire morale imeti možnost, da se o
izvedencu izjavijo. Presoji sodnika, ki bo upošteval okoliščine
konkretnega primera, naj bo prepuščeno, ali bo strankam to
dopustil.

k 200. členu
V 200. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Sklep o prekinitvi postopka izda sodišče prve stopnje.".
Obrazložitev

k 242. členu
V drugem odstavku 242. člena se za drugim stavkom doda nov
tretji stavek, ki se glasi:

S predlaganim amandmajem se z opredelitvijo sodišča, pristojnega
za izdajo sklepa, s katerim se postopek prekine, odpravlja pravna
praznina o tem vprašanju.

"Če se izvedenec postavi izven glavne obravnave, pa stranka ni
imela možnosti, da se izjavi, sme stranka zahtevati njegovo
izločitev v osmih dneh od prejema sklepa o postavitvi izvedenca.".

k 223. členu
V petem odstavku 223. člena se besedilo "se lahko izvrši"
nadomesti z besedilom "izvrši sodišče po uradni dolžnosti".

Obrazložitev

Obrazložitev

Zaradi zagotovitve procesne discipline se s tem amandmajem
strankam določa rok, v katerem lahko zahtevajo izločitev
izvedenca.

S predlaganim amandmajem se ureja izvršitev edicijskega
zahtevka; sodnik s sklepom odloči, da mora tretji, ki listino ima, leto izročiti, ta sklep pa se izvrši po uradni dolžnosti. S tako rešitvijo
se vzpostavlja enako obravnavanje tretjih oseb, ki sodelujejo v
postopku (npr. edicijska dolžnost, dolžnost pričevanja).

k 243. členu
V prvem odstavku 243. člena se številka "200.000" nadomesti s
številko "300.000".
Obrazložitev

k 228. členu
V prvem odstavku 228. člena se za besedama "svojega zakonca"
dodajo besede "ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti kot jo določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo".

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 10.
členu.

Obrazložitev
k 247. členu
V drugem odstavku 247. člena se za besedo "izvedejo" dodajo
besede "v skladu s 7. členom tega zakona", beseda "novi" pa se
nadomesti z besedo "dodatni".

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z zakonodajo s področja
družinskih razmerij.

Obrazložitev

k 229. členu
V 229. členu se za besedama "zakonsko zvezo" dodajo besede
"oziroma drugo življenjsko skupnost, ki je po predpisih, ki urejajo
zakonsko zvezo z njo izenačena".

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 7.
členu, ki omejuje preiskovalno načelo pri izvajanju dokazov.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z zakonodajo s področja
družinskih razmerij.

k 268. členu
V 268. členu se za besedama "posebno dovoljenje" dodajo besede
"ali da stranko ne zastopa oseba, ki je lahko pooblaščenec po
določbah tega zakona", v oklepaju pa se za številko "80." doda
številka "86.".

k 236. členu
V prvem in drugem odstavku 236. člena se številka "200.000"
nadomesti s številko "300.000".

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 86.
členu.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 10.
členu.

k 285. členu
V 285. členu se besedilo za besedami "ki so potrebna" nadomesti
z besedilom "da se ugotovi sporno dejansko stanje in sporno
pravno razmerje, ki sta pomembna za odločbo".

k 239. členu
Drugi odstavek 239. člena se spremeni tako, da se glasi:
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predhodnih vlogah, jih mora sodišče v okviru materialnega
procesnega vodstva, kar izhaja iz amandmaja k 285. členu, na to
na prvem naroku opozoriti.

Obrazložitev
Z amandmajem se dopolnjuje določba, ki uzakonja načelo
materialnega procesnega vodstva. Vsebina tega načela, v pravni
teoriji obravnavana kot sodniška razjasnevalna oblast (Juhart)
ali načelo odprtega sojenja (Triva), je pravica in dolžnost sodnika,
da poskrbi za pravilno ugotovitev procesne zgradbe, kar stori s
postavljanjem vprašanj ali na drug primeren način, in o njej
razpravlja s strankami. V zakonskem besedilu za prvo branje je
bila navedena naloga sodnika izrecno uzakonjena glede dejanskih
navedb in dokaznih predlogov, ne pa tudi glede pravnih vprašanj,
čeprav je bilo na podlagi identičnega besedila v sedanjem zakonu
o pravdnem postopku (da se dajo vsa pojasnila, ki so potrebna
za ugotovitev dejanskega stanja) zavzeto stališče, da se nanaša
tudi na pravna vprašanja. Prav pravna kvalifikacija pa je pomembna
za določitev pravno relevantnih dejstev. Njena opredelitev je v
pristojnosti sodišča; sodišče mora stranke seznanjati tudi s svojimi
pravnimi pogledi na zadevo. Zaradi predloga o uveljavitvi
eventualne maksime (amandma k 286. členu) se s tem
amandmajem predlaga, da se razjasnevala oblast tudi na področju
pravnih problemov izrecno poudari.

Trdota novopredlagane rešitve je omiljena v tem, da je nova
dejstva mogoče navajati ter nove dokaze predlagati tudi na
poznejših narokih za glavno obravnavo, če jih stranka brez svoje
krivde ni mogla navesti na prvem naroku. Zato stranka tudi v
primeru, če bo naknadno ugotovljena drugačna pravna
kvalifikacija, ne bo prizadeta v svojih pravicah do pravnega
varstva, saj bo imela možnost dopolniti svoje izjave. Predlagana,
t.i. eventualna maksima glede novot tudi ni predvidena v postopku
v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroci,
ker zaradi narave teh razmerij ni ustrezna.
k 288. členu
V prvem odstavku 288. člena se črtajo besede "da sodišče ni
stvarno ali krajevno pristojno, v četrtem odstavku pa besede "ali
je sodišče stvarno pristojno".
Obrazložitev

k 286. členu
286. člen se spremeni tako, da se glasi:

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajema k 18 in
21. členu, v smislu katerih stvarne in krajevne pristojnosti ni več
mogoče ugovarjati na glavni obravnavi.

"Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo
navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov,
ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se
izjaviti o navedbah in ponujenih dokazih nasprotne stranke.

k 289. členu
V 289. členu se črta četrti odstavek.

Stranke lahko tudi na poznejših narokih za glavno obravnavo
navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze, vendar le, če
jih brez svoje krivde niso mogle navesti na prvem naroku.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se predsedniku senata daje polno
pooblastilo za odločanje glede postavljanja vprašanj oz. odgovorov
nanje. Po oceni predlagatelja ni potrebe, da bi bil zoper odločitev
predsednika senata možen še ugovor na senat.

Pod pogojem iz prejšnjega odstavka lahko stranke tudi med glavno
obravnavo pošiljajo vloge, v katerih navajajo dejstva, ki jih
nameravajo zatrjevati na naroku, in dokaze, ki jih nameravajo
predlagati.
i
*
Dejstva in dokazi, ki so navedeni v nasprotju s drugim in tretjim
odstavkom, se ne upoštevajo.".

k 295. členu
V drugem odstavku 295. člena se za besedama "uradne osebe"
dodata besedi "sodno osebje".

Obrazložitev

Obrazložitev

Predlog zakona za prvo obravnavo pravdnih strank v navajanju
novih dejstev in predlaganju novih dokazov v postopku na prvi
stopnji ne omejuje, v pritožbenem postopku pa stranke te možnosti
praviloma nimajo več. Predlagatelj ocenjuje, da je v povezavi z
drugimi predlaganimi spremembami mogoče že v postopku, ki ga
prvostopno sodišče vodi do izdaje odločbe, postaviti časovno
ločnico, do katere lahko stranka navaja dejstva in dokaze, ki
bodo osnova procesnega razpravljanja. S tem se vzpostavlja
večja aktivnost pravdnih strank ter preprečuje zloraba procesnih
pravic, kar prispeva k hitrejšim sodnim postopkom. Takšna
usmeritev je podprta tudi s Priporočilom Sveta Evrope št. R (84)
5, da naj stranke svoje zahtevek in ugovore ter načeloma tudi
dokaze predložijo sodišču čimprej, najkasneje do konca
pripravljalnega stadija, če se ta opravi (priporočilo št. 5).

S predlaganim amandmajem se krog oseb, ki so lahko navzoče
na obravnavi, kjer je javnost izključena, razširja tudi na sodno
osebje. Glede na pogoj, pod katerim so druge osebe lahko
navzoče na obravnavi - tj. pomen za njihovo službo, se daje s
tem možnost, da so na obravnavi navzoči sodni pripravniki, ki se
usposabljajo za sodniško funkcijo.
k 298. členu
V 298. členu se črta tretji odstavek.
Obrazložitev
Enako kot v amandmaju k 289. členu predlagatelj ocenjuje, da
lahko predsednik senata pravice, ki se nanašajo na vodstvo
glavne obravnave, izvršuje samostojno. Zato zoper ukrepe, ki jih
odredi v tem svojstvu, ni možen ugovor na senat. Takšna rešitev
prispeva k racionalnejšemu vodenju postopka.

p

o drugih predlaganih spremembah sta stranki že v prvih fazah
Priprav za glavno obravnavo siljeni k dajanju izjav in jim je
omogočeno obojestransko seznanjanje s pravnimi dejanji, ki jih
opravljata; to pa sodišču kot tretjemu akterju v postopku omogoča,
da že na začetku postopka postavi pravno kvalifikacijo njunega
spornega razmerja, s čemer postanejo dejstva, ki so v določeni
zadevi odločilna, opredeljiva. Tako je mogoče že na prvem naroku
za glavno obravnavo ločiti pomembna dejstva od nepomembnih.
Kolikor stranke vseh odločilnih dejstev niso navedle že v
28. januar 1998

k 299. členu
299. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Izven naroka za glavno obravnavo lahko predsednik senata ali
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k 338. členu
V prvem odstavku 338. člena se črtajo besede "kot je to določeno
v prvem odstavku 103. člena tega zakona".

v skladu s tem zakonom strokovni sodelavec izda odločbe iz
265. in 266. člena tega zakona".
Obrazložitev

Obrazložitev
S tem amandmajem se določa pristojnost za izdajo odločb o
incidenčnih zadevah med naroki za glavno obravnavo. Predlaga
se enaka pristojnost kot je že predvidena za tovrstne odločbe v
265. členu. V besedilu amandmaja pa je zajeta tudi sedanja vsebina
tretjega odstavka prvotnega besedila 299. člena, ki ureja izdajo
meritornih odločb izven narokov za glavno obravnavo.

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 103.
členu.
k 339. členu
V 339. členu se v prvem odstavku besedilo "konca glavne
obravnave" nadomesti z besedilom "prvega naroka za glavno
obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, če so izpolnjeni
pogoji iz drugega odstavka 286. člena tega zakona.".

k 303. členu
303. člen se črta.
Obrazložitev

Obrazložitev

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 10.
členu, s katerim se generalno predpisuje sankcioniranje zlorabe
procesnih pravic.

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 286.
členu.
k 341. členu
V prvem odstavku 341. člena se besedilo "pa je to vplivalo ali
moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe" nadomesti z
besedilom "pa bi lahko to vplivalo na zakonitost in pravilnost
sodbe".

k 305. členu
V prvem odstavku 305. člena se črtajo besede "ga sodišče opomni.
Če opomin ne zaleže", besede "do 200.000 tolarjev" pa
nadomestijo z besedami "po tretjem odstavku 10. člena tega
zakona".

V drugem odstavku se v 1., 4., 5. in 9. točki se črta besedilo
"stranka pa se je zaradi tega pritožila".

V četrtem odstavku se za besedo "odvetnika" dodata besedi
"odvetniškega kandidata".

V drugem odstavku se v 11. točki se za besedami "dovoljenja za
pravdo ali za posamezna pravdna dejanja," dodajo besede "ali če
stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu z določbami tega
zakona".

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 10.
členu, ki ureja denarno kaznovanje v pravdnem postopku in zaradi
uskladitve z zakonom o odvetništvu.

Obrazložitev

k 325. členu
V prvem odstavku 325. člena se črta beseda "poklic" ter besede
"navedbo strank, njihovih zastopnikov in pooblaščencev, ki so
bili na tej obravnavi navzoči".

Amandma je v delu, ki se nanaša na prvi odstavek, pojasnevalne
narave: zakonitost in pravilnost sodbe se po razveljavitvi ugotavlja
v ponovnem postopku pred sodiščem prve stopnje, zato je besedilo
v zakonskem predlogu za prvo branje, ki kaže na to, da bi takšno
oceno lahko podalo pritožbeno sodišče, neprecizno.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"V pravnem pouku se navede, pod kakšnimi pogoji se pravno
sredstvo vloži.".

Drugi odstavek amandmaja je redakcijski in je potreben zaradi
predlaganih sprememb glede uradnega preizkusa kršitev, ki ga
opravi drugostopno sodišče (amandma k 352. členu).

Obrazložitev

Tretji odstavek amandmaja pa se predlaga zaradi uskladitve z
amandmajem k 85. in 86. členu, s katerim se predlaga novo
ureditev zastopanja.

S tem amandmajem se predlaga, da se v uvodu sodbe ne navajajo
podatki, ki za odločitev v zadevi niso pomembni.
Z novo predlaganim odstavkom pa se uresničuje načelo
poučevanja o procesnih pravicah s tem, da se v pravnem pouku
navedejo pogoji za vložitev pravnega sredstva. Po oceni
predlagatelja je takšna dopolnitev pravnega pouka potrebna
zaradi predlaganih zoženih pooblastil instančnih sodišč pri
preizkusu kršitev, ki jih ta sodišča opravljajo po uradni dolžnosti.

k 352. členu
V drugem odstavku 352. člena se besedilo "iz drugega odstavka
341. člena tega zakona in na pravilno uporabo materialnega prava"
nadomesti z besedilom "iz 1„ 2., 6., 7., 8., 11., 12. in 14. točke
drugega odstavka 341. člena tega zakona".
Obrazložitev

k 333. členu
333. člen se črta.

Predlagatelj ocenjuje, da mora biti temeljno pravilo pravdnega
postopka, da sodišče odloča v mejah zahtevkov, ki so jih postavile
stranke, v večji meri, kot je bilo predvideno v zakonskem predlogu
za prvo branje, upoštevano tudi v pritožbenem postopku.
Drugostopno sodišče presoja sodbo sodišča prve stopnje
prvenstveno v mejah razlogov, ki jih uveljavlja pritožnik. Oficialna
pooblastila sodišča pa je potrebno omejiti na tisti obseg preizkusa,
ki je potreben zaradi avtoritete sodišča kot državnega organa;

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 10.
členu, v katerem se v celoti ureja kaznovanje v pravdnem
postopku.
poročevalec, št. 11
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instančno sodišče je kot višje sodišče v sodni hierarhiji dolžno
kontrolirati pravilnost dela sodišča prve stopnje, ne pa ponovno
raziskovati temelje spora med strankama. Zato se s tem
amandmajem predlaga, da je sodišče dolžno po uradni dolžnosti
paziti samo na najtežje kršitve postopkovnih določb, ne pa tudi
pravil postopka, ki se jim stranke lahko odpovejo, prav tako tudi
ne na uporabo določb materialnega prava.

seznanitve z odločbo, zoper katero lahko v okviru svojih
pristojnosti vloži drugo izredno pravno sredstvo - zahtevo za
varstvo zakonitosti. Ker je državno tožilstvo vezano na zakonski
rok za vložitev zahteve (387. člen), mora imeti možnost, da se
pravočasno seznani z vsako odločbo, ne le s tisto, zoper katero
je bila pravočasno vložena popolna in dovoljena revizija.

Z amandmajem se predlaga, da pritožbeno sodišče po uradni
dolžnosti pazi na pravilno uporabo določb o sestavi sodišča in o
načelu neposrednosti (točka 1); o izločitvi sodnika (točka 2);
določb o nedovoljenih dispozicijah strank (točka 6); določb, ki
urejajo izdajo zamudne sodbe, sodbe na podlagi pripoznave in na
podlagi odpovedi (točka 7); določb, s katerimi se izvaja načelo
zaslišanja strank (točka 8); določb o sposobnosti biti stranka v
postopku, o pravdni sposobnosti in o zastopanju stranke (točka
11); o procesnih ovirah (točka 12) in določb o obliki in vsebini
sodbe (točka 14).

k 396. členu
V 396. členu se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
"2.a če je bila opravljena osebna vročitev prve vloge, ki se vračala
v postopku, po 136. členu tega zakona, ta način vročitve pa je bil
uporabljen zaradi strankine odsotnosti v nepretrganem trajanju
več kot tri mesece;"
V 3. točki se za besedami "za posamezna pravdna dejanja" dodajo
besede "ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem
zakonom,".
Obrazložitev

k 364. členu
V drugem odstavku se za besedo "Na" doda beseda "prvi".

S predlaganim amandmajem se kot obnovitveni razlog posebej
opredeljuje primer, ko je bila opravljena posredna osebna vročitev
pisanja, ker neposredna osebna vročitev ni bila možna zaradi
daljše odsotnosti stranke. Ta rešitev v večji meri zagotavlja
realizacijo načela kontradiktornosti postopka, saj omogoča, da
stranka dejansko prejme pisanje, ki naj se ji vroči. Po oceni
predlagatelja pa je opravičljiva le v primeru objektivne nemožnosti
osebne vročitve (ker stranke dalj časa ni na naslovu njenega
prebivališča) in se predlaga le za vročitev prvega pisanja v
postopku, ko se stranka šele seznani z njegovo uvedbo.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 286.
členu.
k 369. členu
V 1. točki tretjega odstavka 369. člena se doda besedilo "ko je
preživnina prvič določena ali je ukinjena".

Dopolnitev 3. točke se predlaga zaradi amandmajsko predlagane
ureditve zastopanja (amandma k 85. in 86. členu).

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se natančno opredeljujejo
preživninski spori, v katerih je dovoljena revizija. Izhajajoč iz tega,
da je revizija izredno pravno sredstvo, ki ima dvojno funkcijo presojo pravilnosti sojenja v konkretnem primeru ter zagotavljanje
enotne uporabe zakona v slovenskem pravnem prostoru - kar
zahteva, da se uporablja selektivno, se predlaga, da je revizija v
preživninskih sporih možna le takrat, ko sodnik odloči o
preživninski obveznosti, ne pa tudi takrat, kadar le spremeni že
prisojeno preživnino.

k 397. členu
V prvem odstavku 397. člena se za številko "2" doda številka
"2. a".
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 396.
členu.

k 373. člen

k 398. členu
V 2. točki prvega odstavka 398. člena se za številko "2." doda "in
2.a", v 3. točki se za besedami "ni zastopal zakoniti zastopnik"
dodajo besede "ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu
s tem zakonom", za besedami "njenemu zakonitemu zastopniku"
pa besede "oziroma pooblaščencu".

V 373. členu se besedilo za besedami "ki so v njej navedeni" črta.
Obrazložitev
Iz razlogov, ki so bili navedeni pri amandmaju k 352. členu, se tudi
pri reviziji obseg preizkusa odločbe, ki ga opravi revizijsko sodišče,
omejuje na uveljavljene razloge. Takšen predlog je primerljiv z
rešitvami v germanskem pravnem sistemu.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 396.
členu in z amandmajem k 85. in 86. členu.

k 377. členu
V prvem odstavku 377. člena se besede "pravočasne, popolne in
dovoljene" nadomestijo z besedo "vsake".

k 402. členu
V tretjem odstavku 402. člena se v drugem stavku besede "Na
novi glavni obravnavi" nadomestijo z besedami "Na prvem naroku
nove glavne obravnave".

Obrazložitev
Po predlaganem amandmaju naj bi se državnemu tožilstvu pošiljali
izvodi vseh revizij, ne le pravočasnih, popolnih in dovoljenih. S
tako rešitvijo bi bil v celoti dosežen namen obravnavane določbe,
ki predpisuje vročitev režije državnemu tožilstvu zaradi
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Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 286.
členu, ki časovno omejuje navajanje dejstev in dokazov.
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v postopku aktivno sodeluje, če to želi. Ker gre v tem primeru
samo za možnost, da otrok izrazi svoje mnenje, je starostna
meja nižja (deset let), vprašanje pa je, ali ne bi kazalo starostne
meje sploh opustiti. Sodnik naj bi o tem, ali je otrok sposoben
razumeti, za kaj v postopku gre, presodil v razgovoru z otrokom.
Ta razgovor naj bi bil prilagojen starosti otroka in opravljen na
neformalen način. Sodnik naj bi otroka obvestil o njegovi pravici,
da pove svoje mnenje.
V zadnjem odstavku pa daje zakon otroku, ki je že dopolnil petnajst
let in je v postopku izrazil svoje mnenje, pravico do pritožbe. S
tem se vsaj glede pravice do pritožbe njegov položaj izenačuje s
primeri, ko nastopa kot stranka v postopku (411. člen). S tem v
zvezi ostaja odprlo vprašanje, ali ne bi kazalo ob pogojih iz 411.
člena otroku na splošno priznati položaja stranke tudi v teh sporih,
vendar bi bilo treba to vprašanje verjetno rešiti v zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

k 411. členu
Prvi odstavek 411. člena se nadomesti z novima prvim in drugim
odstavkom, ki se glasita:
"Otroku, ki je dopolnil petnajst let in je sposoben razumeti pomen
in pravne posledice svojih dejanj, mora sodišče omogočiti, da kot
stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja.
Zakoniti zastopnik otroka iz prvega odstavka sme opravljati dejanja
v postopku le, dokler otrok ne izjavi, da sam prevzema pravdo."
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Ob r a z I o ž i t e v
Sedanje besedilo 411. člena predloga zakona je bilo premalo jasno,
saj iz njega ni bila razvidna razlika med primeri, ko otrok nastopa
kot stranka v postopku in ga zastopa zakoniti zastopnik ter
primeri, ko sodišče samo odloča o njegovih koristih.

Predlagana ureditev temelji na 12. členu Konvencije združenih
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki jo je Republika
Slovenija z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN
nasledila od bivše SFRJ. 12. člen te konvencije določa, da ima
"otrok, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico prostega
izražanja le-teh v vseh zadevah, ki se nanašajo nanj, o tehtnosti
izraženih mnenj pa se presoja v skladu z njegovo starostjo in
zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v
kateremkoli sodnem in upravnem postopku v zvezi z otrokom,
bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa,
na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje."
Izhajajoč iz te določbe konvencije ZN o otrokovih pravicah je
Svet Evrope 25.1.1996 oblikoval Evropsko konvencijo o
izvrševanju otrokovih pravic. Te konvencije Republika Slovenija
zaenkrat še ni podpisala. Konvencija otroku zagotavlja boljši
položaj v postopkih, v katerih se odloča o družinskopravnih
zadevah, s tem pa naj bi otroku zagotovili učinkovitejše uveljavljanje
pravic, ki mu jih zagotavlja konvencija ZN o otrokovih pravicah.
Konvencija Sveta Evrope otroku zagotavlja predvsem pravico
biti obveščen o postopku in pravico izraziti svoje mnenje v
postopku, bodisi neposredno ali preko zastopnika in pravico do
postavitve posebnega zastopnika. Zato smo pri oblikovanju novega
411. in 411. a člena upoštevali pravne rešitve te konvencije.

Z amandmajem spremenjeno besedilo 411. člena se nanaša na
situacijo, ko je otrok stranka v postopku (spori o ugotavljanju in
spodbijanju očetovstva in materinstva, preživninski spori). Po 108.
členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ima otrok,
ki je dopolnil petnajst let že omejeno poslovno in s tem tudi procesno
sposobnost na področju premoženjskopravnih razmerij. Zato ni
razloga, da mu ne bi sposobnosti, da samostojno nastopa v
postopku, priznali tudi v sporih, ki se nanašajo na njegov osebni
status ter v sporih o preživljanju, kolikor je sposoben razumeti
pomen in pravne posledice dejanj. Nov drugi odstavek 411. člena
ureja razmerje med otrokom in njegovim zakonitim zastopnikom
na podoben način, kot v primeru, kadar kot stranka nastopa tuj
državljan, ki po svojem nacionalnem pravu ni procesno sposoben,
vendar bi bil procesno sposoben po slovenskem pravu (79. člen
zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav).
Nov člen
Za 411. členom se doda nov 411 .a člen, ki se glasi:
"411.a člen
Kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok, mora otroka, ki je
že dopolnil deset let in je sposoben razumeti pomen postopka in
posledice odločitve, na primeren obvestiti o uvedbi postopka in o
njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Glede na starost otroka in
druge okoliščine sodnik otroka povabi na neformalen razgovor
na sodišču ali izven sodišča s posredovanjem centra za socialno
delo ali šolskega svetovalnega delavca. Ob razgovoru je lahko
prisotna oseba, ki jo otrok sam izbere.

k 412. členu
V drugem odstavku 412. člena se za besedo "stanovanja" doda
besedilo "če je to potrebno, da se prepreči nasilje".
Obrazložitev
S tem amandmajem se precizirajo okoliščine, v katerih naj bi
sodišče v zakonskem sporu z začasno odredbo odločilo tudi o
izselitvi zakonca iz skupnega stanovanja. Predlagatelj ocenjuje,
da je odločanje o razmerjih zakoncev, ki se razvezujeta, na
skupnem stanovanju, izredno občutljivo vprašanje, ki materialnopravno še ni rešeno v področnem zakonu. Z začasno odredbo,
ki ima časovno omejeno veljavo, se uporaba stanovanja v
postopku, v katerem se odloča o razvezi, ureja le začasno. Po
svoji vsebini pomeni odločanje o predlogu za začasno odredbo
razpravljanje o dodatnem zahtevku (poleg razve'ze zakonske
zveze še o zahtevku za izselitev iz stanovanja), kar bo razvezne
postopke podaljševalo. Zato je po oceni predlagatelja smotrno
predvideti selektivno uporabo tega pravnega instituta in sicer le v
primerih, ko je utemeljen zaradi preprečevanja nasilja.

O razgovoru sestavi sodnik zapisnik, lahko pa tudi odloči, da se
razgovor zvočno snema. Zaradi varstva koristi otroka lahko
sodišče odloči, da se staršem ne dovoli vpogled v zapisnik
oziroma poslušanje posnetka.
Otroku, ki je že dopolnil petnajst let in je v postopku izrazil svoje
mnenje, sodišče vroči odločbo, proti kateri ima pravico vložiti
pritožbo.".
Obrazložitev
Z amandmajem predlagani novi 411 .a člen se nanaša na situacijo,
ko sodišče v zakonskem sporu odloča o vzgoji in varstvu otrok
(prvi odstavek 78. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih), oziroma, ko se ponovno odloča o vzgoji in varstvu
otrok zaradi spremenjenih razmer (četrti odstavek 78. člena
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Tudi v postopkih,
v katerih sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok, otrok ne sme
biti samo objekt postopka, ampak mu je treba priznati pravico, da
poročevalec, št. 11

k 415. členu
415. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med
starši in otroki lahko stranke navajajo nova dejstva in predlagajo
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nove dokaze do konca glavne obravnave ne glede na določbo
286. člena tega zakona in v pritožbi ne glede na določbo 339.
člena tega zakona."

Obrazložitev
Glede na predlagani dvig vrednosti količin (razmejitev pristojnosti
med okrajnim in okrožnim sodiščem, pristojnost sodnika
posameznika) se s tem amandmajem predlaga zvišanje zneska
izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, na katerega se veže
dopustnost revizije v gospodarskih sporih.

Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 286.
Členu.

k 487. člen
487. člen se črta.

k 428. členu

Obrazložitev

V 428. členu se črtajo besede "ali po uradni dolžnosti".

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 7.
členu. Ker se že v tem amandmaju predlaga, da sodišče v
pravdnem postopku ne izvaja dokazov po uradni dolžnosti,
posebna določba v poglavju o gospodarskih sporih ni potrebna.

Obrazložitev
Glede na naravo motenjskih sporov po oceni predlagatelja ni
Potrebno, da bi sodišče v teh zadevah imelo pooblastilo za izdajo
začasnih odredb po uradni dolžnosti.

k 493. členu
493. členu se spremeni tako, da se glasi:

k 437. členu
V drugem odstavku se beseda "Med" nadomesti z besedami "Na
Prvem naroku za".

"493. člen

Obrazložitev

Postopki, ki so v teku ob uveljavitvi tega zakona, se nadaljujejo po
določbah tega zakona, razen, če v tem členu ni določeno drugače.

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 286.
členu.

Če je bil že opravljen pripravljalni narok ali prvi narok za glavno
obravnavo, se postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih.

k 478. členu
V 478. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
"6. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom.".

V postopku, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, odloča
sodišče o dovoljenosti revizije, vložene zoper pravnomočno
odločbo sodišča druge stopnje, ki se nanaša na denarno terjatev,
po tem zakonu, o dovoljenosti revizije, vložene zoper
pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje, ki se nanaša na
nedenarno terjatev, pa po predpisih, ki so veljali ob vložitvi tožbe.".

Obrazložitev
Predlagatelj ocenjuje, da je po objektivnem kriteriju potrebno
opredeliti kot gospodarski spor tudi spore, ki nastanejo v zvezi s
tečajnim postopkom.

Obrazložitev

^ 481. člen
Prvi odstavek 481. člena se spremeni tako, da se glasi:
V postopkih v gospodarskih sporih sodi sodnik posameznik.".

Z amandmajem se precizneje ureja uporaba novega zakona o
pravdnem postopku. Zaradi novo predlaganih sprememb
predlagatelj ocenjuje, da v vseh postopkih, ki bodo v teku ob
uveljavitvi zakona, ne bo možno tega zakona že tudi uporabiti.
Zato predlaga, da v primerih, ko je sodišče že opravilo pripravljalni
narok ali narok za glavno obravnavo, postopek konča po
dosedanjih predpisih.

&rugi odstavek se črta.
Obrazložitev

Nova člena
Za 493. členom se dodata nova 493.a in 493.b člena, ki se glasita:

^"landma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 32.
členu, v skladu s katerim je odločanje na prvi stopnji po sodniku
Posamezniku pravilo.

"493.a člen
Če je bila tožba vložena pred uveljavitvijo tega zakona, se v
postopku ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 85.
člena, 86., 86.a, 86.b, 86.C in 86.Č člen.".

^ 482. členu
J' drugem odstavku 482. člena se za besedo "brzojavno" dodajo
oesede "ali z uporabo telekomunikacijskih storitev".

493.b člen

Obrazložitev

V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči sodi senat.

^ amandmajem se enako kot v 100. členu upošteva možnost
komuniciranja z uporabo novih tehničnih načinov.

Če je v delovnem sporu tožnik delavec, je za sojenje pristojno
poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženca, tudi
sodišče, na katerega območju se opravlja ali se je opravljalo delo,
oziroma sodišče, na katerega območju bi se moralo opravljati
delo, ter sodišče, na katerega območju je bilo sklenjeno delovno
razmerje.".

^486. členu
; 486. členu se številka "3.000.000" nadomesti s številko
5
000.000".
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Obrazložitev

določiti pristojnost v delovnih sporih. Zaradi začasne ureditve teh
vprašanj, tj. do sprejetja zakona, ki bo urejal postopek pred
delovnimi in socialnimi sodišči, so te določbe uvrščene v prehodne
določbe.

Po oceni predlagatelja bi bil v primerih, ko je bila tožba vložena
pred uveljavitvijo zakona, povzročen prevelik poseg v procesne
pravice strank glede zastopanja, če bi zanje veljale novo
predlagane določbe o pooblaščencih. Zato se s predlaganim
amandmajem uporaba določb o pooblaščencih za te primere ne
predvideva.

Nov člen
Za 494. členu se doda nov 494.a člen, ki se glasi:

Določba 493.b člena pa je potrebna zaradi uporabe zakona o
pravdnem postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči (14. člen
zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94).
Predvidoma naj bi bil postopek pred temi sodišči v celoti urejen v
posebnem zakonu, do sprejetja le-tega pa se bo novi zakon o
pravdnem postopku uporabljal tudi pred delovnimi in socialnimi
sodišči. Zaradi specifike postopka pred temi sodišči je potrebno
nekatera vprašanja urediti drugače kot so predlagana za postopke
pred sodišči splošne pristojnosti; pred delovnimi in socialnimi
sodišči je potrebno ohraniti senatno sojenje, saj je ta oblika
odločanja - s specifično oblikovanimi senati - eden temeljnih
principov reševanja delovnih sporov. Posebej je potrebno tudi
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"494.a člen
Minister, pristojen za pravosodje izda predpis iz četrtega odstavka
127. člena v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.".
Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določa rok, v katerem mora
pristojni minister izdati predpis, v katerem bodo določeni pogoji, ki
jih mora izpolnjevati oseba, ki bo lahko opravljala vračanje ter
pravila za njeno delovanje.
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Poročilo o

LASTNINJENJU

57.

ČLENU

PODJETIJ

PO

ZAKONA

Vlada Republike Slovenije pošilja

Poročilo je obenem odgovor na zahtevo Državnega sveta
Republike Slovenije in odgovor na poslansko vprašanje
poslanca Miroslava Mozetiča o lastninjenju živilsko predelovalnih objektov po zakonu o zadružništvu.

- POROČILO O LASTNINJENJU PODJETIJ PO 57. ČLENU
ZAKONA O ZADRUGAH IN O VRAČANJU ZADRUŽNEGA
PREMOŽENJA.

Borut ŠUKLJE, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

II. UREDITEV ZADRUŽNIŠTVA

I. UVOD
Namen tega poročila je seznanitev Državnega zbora RS in
) Državnega sveta RS z lastninjenjem podjetij po 57. členu zakona
o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93, 22/94 - obv. razlaga
in 35/96 - obv. razlaga, v nadaljnjem besedilu: ZZ) in z vračanjem
zadružnega premoženja po ZZ. To poročilo je hkrati tudi odgovor
na zahtevo Državnega sveta RS, ki je na 87. seji z dne 16.4.1997
Podpri pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, za izdelavo analize izvajanja lastninskega
preoblikovanja družbenih podjetij, ki so se lastninila po zakonu o
zadrugah, in odgovor na delegatsko vprašanje poslanca
Miroslava Mozetiča z dne 10.9.1997, ki se nanaša na stanje
lastninjenja podjetij iz 57. člena ZZ.

Pred uveljavitvijo veljavnega ZZ so zadružništvo urejali: zakon o
združenem delu (Uradni list SFRJ 53/76, 8/78, 57/83 in 85/87),
zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86),
zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81)
in obrtni zakon (Uradni list SRS, št. 35/88) ter zakon o prenehanju
veljavnosti zakona o združevanju kmetov (Uradni list RS, št. 14/
90). Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov
je določal, da zakon o združevanju kmetov velja za zadruge in
druge oblike zadružnega organiziranja, dokler svoje organiziranosti ne uskladijo z zveznim zakonom o zadrugah (Uradni list
SFRJ, št. 3/90). Ker je bil zvezni zakon o zadrugah nedorečen v
delih, ki so se nanašali na članstvo, deleže, jamstvo in vračanje
zadružne lastnine, ker v njem niso bile upoštevane posebnosti
slovenskega zadružništva in ker je urejal vprašanja, ki so bila v
pristojnosti republike, je bilo z ustavnim zakonom za izvedbo
ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 37/90) določeno, da se zvezni zakon o zadrugah v
Republiki Sloveniji ne uporablja. Tako je za zadruge do uveljavitve
ZZ veljal zakon o združevanju kmetov.

Namen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: MKGP) je bil pripraviti celovito poročilo o izvajanju
zakona o zadrugah, vendar ni uspelo pridobiti vseh podatkov od
obstoječih zadrug, zato je to poročilo osredotočeno le na
'astninjenje podjetij po 57. členu ZZ in na vračanju zadružnega
premoženja.
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov zadrug, podjetij s
seznama iz 57. člena ZZ, Agencije RS za prestrukturiranje in
Privatizacijo, Sklada RS za razvoj, Slovenske razvojne družbe,
Statističnega urada Republike Slovenije in Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
28. januar 1998

Predlog ZZ je bil pripravljen v juliju 1991 hkrati s predlogom zakona
o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ZDen) in zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: ZLPP).
Predvideno je bilo, da bodo navedeni zakoni sprejeti na istem
73
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članskega imenika, ki je javna knjiga.

zasedanju Državnega zbora Republike Slovenije, kar pa se ni
zgodilo. ZDen je bil sprejet 20.11.1991, ZZ je bil sprejet 4.3.1992,
ZLPP pa je bil sprejet 11.11.1992. Časovni zamik sprejemanja
ZLPP in drugačne končne rešitve lastninjenja, ki jih je ta prinesel,
so predstavljale oviro za izvajanje ZZ in so celo posegle v postopke
lastninskih preoblikovanj podjetij, ki naj bi jih po ZZ lastninili zadružni
upravičenci, zato je bilo treba ZZ po sprejemu ZLPP z njim uskladiti.

Zadrugo vodijo in upravljajo njeni člani. Zadruga ima občni zbor in
predsednika ter nadzorni odbor ali najmanj enega preglednika.
Obstoj upravnega odbora in preglednika pa je odvisen od števila
članov. Zadruga, ki ima deset ali več članov, ima tudi upravni
odbor, medtem ko je od odločitve članov oziroma zadružnih pravil
odvisno, ali bo imela tudi direktorja in druge organe.

Na ZZ je bilo vloženih več ustavnih sporov, in sicer:
Za obveznosti zadruge prvenstveno odgovarja zadruga sama
neomejeno z vsem svojim premoženjem, vendar pa taka
odgovornost ni obvezna, in jo zadružna pravila lahko izključijo.
Za obveznosti zadruge lahko odgovarjajo tudi člani in bivši člani
ter njihovi pravni nasledniki. Njihova odgovornost je omejena in
subsidiarna, kar pomeni, da odgovarjajo do višine zneska, ki ga
določajo zadružna pravila in še to samo v stečajnem postopku,
za nekriti primanjkljaj stečajnih upnikov. Zadnji le do višine, kot je
veljala ob prenehanju njihovega članstva, in ki ne more biti višja
od tiste, s katero odgovarjajo člani. Odgovornost bivših članov in
njihovih pravnih naslednikov traja eno leto po izteku poslovnega
leta, ko jim je članstvo prenehalo.

- 72. 73. in 74. člena ZZ, kjer je Ustavno sodišče je z določbo in
sklepom opr. št. U-l-83/92 z dne 23. 6. 1993 (Uradni list RS, št.
47/93) ugotovilo, da 72. in 74. člen ZZ nista v neskladju z ustavo,
pobude za uvedbo postopka za oceno ustavnosti 73. člena ZZ
pa ni sprejelo;
- X. poglavja ZZ, kjer je Ustavno sodišče z odločbo in sklepom
opr. št. U-l-46/92-55 z dne 9. 12.1993 (Uradni list RS., št. 3/94)
ugotovilo, da določbe prvega in tretjega odstavka 57. člena,
prvega odstavka 58. člena, 59., 61., 62., 64., 68., člena ZZ in
določba 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zadrugah niso v neskladju z ustavo in mednarodnim paktom
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; postopek za oceno
ustavnosti drugega in tretjega odstavka 58. člena in dela prvega
odstavka 59. člena ZZ, ki se nanaša na na knjižno vrednost
družbenega kapitala podjetja, pa je ustavilo;

Kakšna je odgovornost zadruge, je razvidno iz njene firme.
Zadruga z označbo "z.o.o." pomeni, da gre za zadrugo z omejeno
odgovornostjo, kar pomeni, da je odgovornost članov za
obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na določeno
vsoto. Označba "z.b.o." pa pomeni, da gre za zadrugo brez
odgovornosti članov oziroma, da je odgovornost članov za
obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izključena.

- 74. člena ZZ, kjer je je Ustavno sodišče z odločbo opr. št. U-l78/93 z dne 18. 10. 1995 (Uradni list RS, št. 68/95) odločilo da
navedeni člen ZZ ni v neskladju z ustavo;

Zadruga ima svoje premoženje, ki je materialna osnova za njeno
delovanje. Zadružno premoženje je last zadruge in ta z njim lahko
razpolaga, lahko ga tudi odtuji. Vendar pa ZZ razpolaganje z
zadružni premoženjem omejuje.

- 67. člena ZZ, kjer je Ustavno sodišče z odločbo opr. št. U-1142/93 z dne 11.6. 1997 (Uradni list RS, št. 40/97) odločilo, da
določba navedenega člena ni v neskladju z ustavo.
ZZ je doživel tudi dve obvezni razlagi. Prva se nanaša na 67.
člena ZZ, in določa postopek in organe, ki so pristojni odločati o
vračanju zadružnega premoženja (Uradni list RS, št. 22/94) ,
druga pa na seznam 57. člena ZZ - 4. točko B razdelka "Vinske
kleti", oziroma natančneje na določitev premoženja podjetja Vino
Bizeljsko Brežice (Uradni list RS, št. 35/96).

Zadružno premoženje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer:
- tistega, ki se ob prenehanju zadruge oziroma ob prenehanju
članstva med člane sme razdeliti, če ni s pravili zadruge
določeno drugače, to so:
- članski deleži zadružnikov, ki jih določa 34. členu ZZ. Njihova
denarna vrednost je enaka za vse člane, vsak član pa mora
vpisati najmanj en delež, možno pa je vpisati tudi več prostovoljnih
deležev. Deleži se vplačujejo v denarnem znesku, lahko pa tudi
v nedenarnem sredstvu, izraženem v denarju, če pravila
zadruge, ki določajo tudi postopek vplačevanja deležev, to
dopuščajo;
- premoženje, ki ga zadruga ustvari s svojim delovanjem;

Medtem ko so bile zadružne organizacije pred ZZ izenačene z
organizacijami združenega dela, saj se je zanje uporabljal tudi
zakon o združenem delu, je novi zakon o zadrugah postavil
zadružništvo na klasična načela: gospodarska korist članov,
prostovoljni pristop, svobodni izstop, enakopravno sodelovanje
in upravljanje članov. Ponovno je uvedel zadružno lastnino kot
enega od temeljev zadružništva.

- tistega, ki se po 74. členu ZZ nikoli ne sme razdeliti med člane,
to je:
- premoženje, ki je nastalo kot družbena lastnina v zadrUgah in
organizacijah kooperantov, do uskladitve njihove organiziranosti
z zveznim zakonom o zadrugah; če uskladitev ni bila opravljena,
pa do uskladitve z ZZ, razen premoženja, ki je bilo deljivo med
zadružnike po predpisih in splošnih aktih, veljavnih do uskladitve
organiziranosti z zveznim zakonom oziroma z ZZ;
- premoženje, ki so ga zadruge in organizacije kooperantov
pridobile iz naslova sodelovanja pri lastninskem preoblikovanju
podjetij iz 57. člena ZZ in vračanja zadružnega premoženja po
68. člena ZZ;

Po ZZ je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila
članov, katere namen je pospeševanje gospodarskih koristi svojih
članov, in temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu,
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.
Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje za
vsako od njih predpisane pogoje in če s tem uresničuje namen,
zaradi katerega je bila ustanovljena. Posle sklepa s svojimi člani,
z drugimi pa le v obsegu in na način, ki sodelovanja s člani ne
spravlja v podrejen položaj.
Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri fizične oziroma pravne osebe
z aktom o ustanovitvi, katerega obvezen sestavni del so zadružna
pravila. Vsebina akta o ustanovitvi in zadružnih pravil je določena
z zakonom. Pravno in poslovno sposobnost dobi zadruga z vpisom
v sodni register.

Po načelu pravičnosti daje ZZ vse možnosti, da se v zadružno
lastnino vrne vse družbeno premoženje, ki je bilo zadružnim
organizacijam, organizacijam kooperantov oziroma zadružnim
zvezam z organizacijskimi oziroma statusnimi spremembami
vzeto brez odškodnine, in sredstva, ki so jih te združile, vložile
oziroma prenesle na druga podjetja ali pravne osebe.

Z zakonom so določeni pogoji za sprejem v članstvo in prenehanje
članstva, kar se podrobneje določi s pravili, ter obvezno vodenje

Z ZZ se je v okviru lastninjena družbene lastnine in vračanja
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- 19.631.410 m2 kmetijskih zemljišč, od tega vrnjeno v last in
posest 99.239 m2;
- 2.883.100 m2 gozdov, od tega vrnjeno 291.337 m2;
- 19 stanovanjskih enot v skupni površini 3.278 m2, od tega
vrnjeno 11 v skupni površini 892 m2;
- 165 poslovnih prostorov v skupni površini 41.972 m2, od tega
vrnjeno v last in posest 24 ali 31.121 m2 in vzpostavljen
solastninski delež na 28 prostorih ali na 2.912 m2;
- 445.924 m2 stavbnih zemljišč, od tega vrnjeno v last in posest
76.645 m2, na 4.272 m2 je bila vzpostavljena lastninska pravica,
na 59.151 m2 pa solastninski delež;
- 20 podjetij, od tega vrnjen solastniški delež na 2 podjetjih;
- premičnin v vrednosti 348,26 DEM.

premoženja kot pravni vir zadružnega premoženja določilo tudi:
- premoženje, s katerim so upravljale obstoječe zadružne
organizacije na dan uveljavitve ZZ, z izjemo kmetijskih zemljišč
in gozdov, ki so jih te organizacije dobile neodplačno in so prešli
v državno premoženje, s katerim gospodari Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, oziroma občine kar
določa 74. člen ZZ in 14. člen zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96);
- premoženje, ki ga zadruge in zadružne organizacije dobijo iz
naslova udeležbe pri lastninskem preoblikovanju podjetij,
predvsem živilsko-predelovalne industrije na podlagi 57. člena
ZZ;

Poleg navedenih sta Zveza hranilno-kreditnih služb Slovenije in
Slovenska zadružna kmetijska banka, vložili 55 zahtevkov za
vračilo premoženja bivših kreditnih zadrug, zadružnih zavarovalnic in njihovih zvez, in sicer za vračilo :

- premoženje, ki je bilo po 9.5.1945, zadružnim organizacijam
organizacijam kooperantov ali zadružnim zvezam brez
nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike,
ali pa so ga te na podlagi pogodbe ali samoupravnega
sporazuma združile, vložile ali prenesle na podjetja ali druge
pravne osebe in ni bilo vrnjeno oziroma ni prenehala pravica do
vrnitve, in se vrača v skladu s 65. členom ZZ.

- 1.718.534 m2 kmetijskih zemljišč, od tega vrnjeno v last in
posest 99.937 m2, na 5.493 m2 pa je bila vzpostavljena
solastninska pravica;
- 1.474.957 m2 gozdov, od tega vrnjeno v last in posest 311.141
m2;
- 12 stanovanjskih enot v skupni površini 3.785 m2, od tega ni še
nič vrnjenega;
- 42 poslovnih prostorov v skupni površini 12.985 m2, od tega
vrnjeno v last in posest 20 ali 7.680 m2;
- 44.332 m2 stavbnih zemljišč, od tega vrnjeno v last in posest
2.863 m2;
- 4 podjetij, od tega vrnjen solastniški delež na 2 podjetjih.

Poleg tega pa se v ZZ v okviru lastninjenja družbene lastnine in
vračanja premoženja daje tudi podlaga za vračilo premoženja
kreditnih zadrug, zadružnih zavarovalnic in njihovih zvez, ki se
vrača v skladu s 67. členom ZZ Zvezi hranilno kreditnih služb
Slovenije ali pa Slovenski zadružni kmetijski banki, ker tistih, ki
jim je bilo podržavljeno, ni več.
ZZ je splošen zakon in velja za vse vrste zadrug: kmetijske,
obrtne, potrošniške, stanovanjske in druge.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na da
31.10.1997 v Republiki Sloveniji registriranih 493 zadrug oziroma
zadružnih organizacij od tega malo več kot tretjina s področja
kmetijstva in gozdarstva:

Vračanje zadružnega premoženja gre počasi, saj o zahtevkih
odločajo isti organi kot o zahtevkih denaciofializacijskih
upravičencev, s tem, da so bile vloge zadružnih upravičencev
vložene kasneje, kajti rok za vlaganje zahtevkov je določen z ZZ,
ki je bil sprejet in uveljavljen kasneje kot ZDen.

zadruge po
dejavnosti 31.10.1997

IV. LASTNINJENJE PODJETIJ S
SEZNAMA IZ 57. ČLENA ZZ

število

odstotek

kmetijske
gozdarske
ribiške
trgovinske
predelovalne
gradbeniške
prevozniške
stanovanjske
druge

150
19
3
61
55
29
16
137
22

30,4 %
3,9 %
0,6 %
12,4%
11,2 %
5,9 %
3,3 %
27,8 %
4,5 %

SKUPAJ

492

100%

Pri lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so na seznamu 57.
člena ZZ, so kot zadružni upravičenci lahko sodelovale:
- zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so od 1.
1, 1986 do 31. 12.1990 na podlagi pogodb proizvodno oziroma
poslovno sodelovale s podjetjem s seznama;
- zadruge, ki so jih ustanovile oziroma v katere so se včlanile
fizične osebe, ki so od 1.1.1986 do 31.12.1990 neposredno ali
po organizacijah poslovno sodelovale s podjetjem s seznama,
in niso članice prej omenjenih organizacij, če so ustanovitev
zadruge priglasile sodišču v 90 dneh od uveljavitve ZZ, kar
pomeni do 26. 9.1992.
ZZ v tretjem odstavku 57. člena omogoča tudi sodelovanje pri
lastninjenju podjetij ali njihovih delov, ki niso na seznamu zakona,
če se zadruge s podjetji o tem sporazumejo in pristojno ministrstvo
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za to določa zakon.

III. VRAČANJE ZADRUŽNEGA
PREMOŽENJA
Iz evidence o vloženih zahtevah o izdanih odločbah in o izvršitvi
odločb v postopku denacionalizacije, ki jo vodijo upravni organi,
ki na prvi stopnji odločajo o denacionalizaciji, z dne 19.10.1997, je
bilo do 13. 5.1995 vloženih 156 zahtevkov za vračilo zadružnega
Premoženja, in sicer za vračilo:

28. januar 1998

Skrajni rok, ki so ga imele zadruge za vložitev svojih zahtevkov
po 57. členu ZZ je bil 26.9.1993, s tem dnem pa je začel teči rok,
v katerem je moralo MKGP o teh zahtevkih odločiti. Prvotni ZZ je
postavljal MKGP rok 60 dni, kar je pomenilo, da bi moralo biti o
zahtevkih odločeno do 25. 11. 1992, sprememba ZZ v letu 1993
pa je ta rok podaljšala do 5. 6.1993.
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mlekarne, je bila vložena ustavna pritožba, ki je bila rešena v
korist vlagateljev. Ustavno sodišče je z odločbo UP - 41/94 z dne
22. 12. 1994 sodbo Vrhovnega sodišča in sklep MKGP št. 371123/92 -IV/HA z dne 22. 12. 1993 odpravilo in zadevo vrnilo v
ponovno odločanje. V ponovnem postopku so se upravičenci in
zavezanec med seboj dogovorili in sklenili poravnavo, zaradi
česar je MKGP postopek s sklepom ustavilo.

Na seznamu iz 57. člena ZZ je 47 živilsko predelovalnih podjetij
oziroma njihovih delov, eno podjetje je na seznamu dvakrat, enkrat
kot celo podjetje, drugič pa samo njegov del, vinska klet, torej gre
dejansko za 46 podjetij.
Do 26.9.1992, to je do izteka roka za vlaganje zahtevkov, je 130
kmetijskih zadrug in tri podjetja vložilo: 491 zahtevkov za ugotovitev
in določitev deležev na do 45% vrednosti družbenega kapitala
podjetij iz seznama.

Po izvedenih postopkih lastninjenja podjetji s seznama iz 57. člena
zakona o zadrugah ter po podatkih o stanju lastninskega
preoblikovanja podjetij, ki jih je 24.11.1997 dala Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu:
Agencije), in 6.11.1997 Sklad Republike Slovenije za razvoj
oziroma sedaj Slovenska razvojna družba (v nadaljnjem besedilu:
Družba), je možno ugotoviti naslednje:

Le 9 zadrug je vložilo zahtevke za ugotovitev in določitev deležev
na do 45% družbenega kapitala 8 podjetij, ki niso na seznamu
zakona, ena zadruga, pa je vložila zahtevek za lastninjenje
zadruge.
MKGP je v zakonitem roku izvedlo vse postopke po ZZ, odločilo
o 491 zahtevkih in pri tem opravilo 82 obravnav. Pri tem je izdalo:

1. Zadruge kot zadružni upravičenci sodelujejo pri lastninskem
preoblikovanju skoraj vseh podjetij s seznama iz 57. člena ZZ,
razen pri tistih, ki se ne bodo lastninila, ker imajože znane lastnike
ali pa je bil nad njimi uveden stečajni postopek. V postopkih
lastninskega preoblikovanja, ki ga je MKGP izvedlo po 57. členu
ZZ, je bilo ugotovljeno, da:

- 42 sklepov o ustavitvi postopkov, ker so se v 22 zadevah
zadružni upravičenci in zavezanci - podjetja s seznama med
seboj sporazumeli in je bila sklenjena poravnava, v 20 primerih
pa so zadruge umaknile svoje zahtevke;
- 53 sklepov o zavrženju zahtevkov iz naslednjih razlogov:
- ker so jih vložila podjetja, ki ne morejo nastopati kot zadružni
upravičenci;
- ker so jih vložile zadruge, katerih ustanovitelji so podjetja s
seznama,
- ker so zadruge hotele sodelovati pri lastninskem preoblikovanju
drugih zadrug.

- ima podjetje Mercator Mesna industrija Ljubljana znanega
lastnika in je v 100% lasti podjetja Mercator;
- ima podjetje VINAKOPER d.o.o., znanega lastnika, in sicer
podjetje Finor, d.o.o, kije 80% lastnik, in Kmetijska zadruga
Agrarija Koper, z.o.o., ki je 20% lastnica. Podjetje VINAKOPER
je bilo ustanovljeno leta 1990 na podlagi pogodbe o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, ki sta jo sklenila njegova
ustanovitelja, in je bilo najprej vpisano v sodni register z imenom
VINAK, d.o.o., Koper, leta 1991 pa je ime spremenilo v
VINAKOPER, d.o.o.. Podjetje ni pravni naslednik nekdanjega
podjetja Vina Koper, ker je bila nad podjetjem Vina Koper v letu
1988 izvedena likvidacija.

- 38 odločb.
Zoper odločbe in sklepe, ki jih je izdalo MKGP, ni bila možna
pritožba, možno pa je bilo vložiti tožbo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije in začeti upravni spor. Nekatere nezadovoljne
stranke v postopku so to možnost tudi izkoristile. Po evidenci
MKGP je bilo vloženih 34 upravnih sporov, pretežno zaradi:

2. Kmetijske zadruge so oziroma bodo sodelovale tudi pri
lastninskem preoblikovanju podjetij ki so bila prenesena na Sklad,
to so:

- molka organa (ti so bili vloženi še preden je bil rok za izdajo
odločbe MKGP s spremembo ZZ podaljšan);

- Mesna industrija Pomurka, Murska Sobota, nad katero je bil
23.10.1995 izveden stečaj s tem, daje bil ob prenosu družbenega
kapitala na Sklad izveden tudi prenos 45% deleža na zadruge v
skladu z ZZ in sklenjeno poravnavo v postopku določitve
deležev, ki ga je vodilo MKGP;

- nestrinjanja z določitvijo deležev zadružnih upravičencev glede
na njihovo sodelovanje s podjetjem, ki se lastnini (upoštevanje
ali neupoštevanje sodelovanja kmetov, ki so člani v dveh
zadrugah, ki kot zadružna upravičenca lastninita isto podjetje);
- nestrinjanja z izločitvijo ali neizločitvijo dela premoženja iz
premoženja, ki ga lastninijo zadruge.

- ABC Pomurka - Agromerkur, Murska Sobota. V tem podjetju je v
lasti Sklada le še 11% družbenega kapitala 89% pa je v lasti
zadrug. Od tega so zadruge 45% dobile v postopku po 57.
členu ZZ, 44% pa so odkupile od Sklada. V postopku je izvedba
privatizacije 11% deleža Sklada po zakonu o privatizaciji podjetij
v lasti Sklada za razvoj;

Po ZZ je lahko MKGP izločilo iz lastninjenja podjetja del premoženja,
ki ne služi osnovni dejavnosti, torej dejavnosti, pri kateri so
zadružni upravičenci sodelovali kot dobavitelji. (Na primer, če so
zadruge dobavljale mleko mlekarni, katere dejavnost je tudi
predelava kave, kavnega ekstrakta, čaja, jajc v prahu, je MKGP
izločilo del premoženja, ki služi dejavnostim predelava kave,
kavnega ekstrakta, čaja, jajc v prahu, za lastninjenje s strani
zadružnih upravičencev pa je ostalo le premoženje, ki služi
predelavi mleka).

- Emona - Mesna industrija Zalog, Ljubljana, pri kateri je v teku
izvedba prisilne poravnave in v okviru le te izvedba
dokapitalizacije. Po tem bo izvedena privatizacija Skladovega
deleža ob upoštevanju določb 57. člena ZZ po deležih, ki jih je
MKGPže določilo. Delež, ki ga ima na družbenem kapitalu Sklad,
je 63,62%, medtem ko je 11,96% v lasti Skupine Emona in
24,42% v lasti Emone - Blagovni center;

Vrhovno sodišče je do danes rešilo vse tožbene zahtevke v
upravnih sporih, ki so jih vložile stranke v postopku lastninjenja
podjetij s seznama iz 57. člena ZZ, ki se niso strinjale z odločitvami
MKGP, razen enega, ki se nanaša na lastninjenje podjetja Vino
Bizeljsko Brežice - predelovalna klet Šentlenart.

- Hmezad Celeia - Mlekarstvo, sirarstvo, čebelarstvo, Arja vas,
pri katerem je v lasti Sklada le še 11% družbenega kapitala,
89% pa v lasti zadrug. Od tega so zadruge 45% dobile v
postopku po 57. členu ZZ, 44% pa so odkupile od Sklada. V
postopku je izvedba privatizacije 11 % deleža Sklada po zakonu
o privatizaciji podjetij v lasti Sklada za razvoj.

Zoper odločbo Vrhovnega sodišča opr. št. U 219/93-7 z dne 2. 3.
1994, ki se je nanašala na določitev deleža zadružnih
upravičencev na družbenem kapitalu podjetja Pomurske
poročevalec, št. 11
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3. Dne 17. 4. 1995 je bil sprejet sklep o prenosu 100% vrednosti
družbenega kapitala podjetja MIT Meso izdelki Trbovlje p.o. na
Sklad ter hkrati, zaradi stanja v podjetju, sprejet tudi sklep, da se
predlaga uvedba stečajnega postopka. Okrožno sodišče v
Ljubljani je s sklepom St 17/95 z dne 15. 6.1995 začelo stečajni
Postopek. Kakšna bo usoda zadružnih deležev v tem primeru še
ni znano.

dobila 1. oziroma 2. soglasje, različni in le v primeru 9 podjetij
znašajo 45%, v preostalih podjetjih je delež zadrug manjši, kar je
razvidno iz priloge k poročilu.
Na višino deležev, ki jih bodo imele posamezne zadruge, kot
solastniki novega olastninjenega podjetja, pa so vplivali:
- način oziroma kombinacija načinov preoblikovanja podjetja, ki
jo po 18. in 19. členu ZLPP določijo podjetja sama, in na katero
zadružni upravičenci, kot bodoči lastniki, nimajo vpliva;
- premoženje, ki so ga podjetja v postopku določanja deležev
zadružnih upravičencev lahko izločila po tretjem odstavku 59.
člena ZZ;
- udeležba oziroma sodelovanje pri lastninskem preoblikovanju
samo na delu podjetja v skladu s 57. členom ZZ;
- v primeru lastninskega preoblikovanja podjetja Vino Bizeljsko
Brežice tudi obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena ZZ,
ki je opredelila, kaj predstavlja predelovalna klet Šentlenart.

4. V nobenem primeru ni prišlo do sporazuma med zadrugami in
Podjetji, ki niso na seznamu iz 57. člena ZZ, to je v primerih iz
zadnjega odstavku 57. člena ZZ, ki sicer takšno lastninjenje
omogoča, vendar pa ga ne predpisuje kot obveznega (v teh
zadnjih primerih je bila možna namreč med zadružnimi upravičenci
in zavezancem le sklenitev poravnave, ne pa odločba ministrstva).
Po anketi, ki je bila izvedena po izvedbi postopkov določitve
deležev na družbenem kapitalu podjetij s seznama iz 57. člena
ZZ, so se le ta lastninila po ZZ in ZLPP.

Na podlagi ankete, narejene v mesecu septembru 1997, so nam
podjetja s seznamov poslala tudi podatke o sestavi nadzornih
svetov. Nadzorni sveti obstajajo v tistih podjetjih, ki so že na novo
registrirana kot gospodarske družbe. Podatki kažejo da ima le 18
podjetij od 28, v svojih nadzornih svetih predstavnike zadružnikov.
Natančna sestava je razvidna iz priloge k temu poročilu.

Hitrejše lastninjenje podjetij so po njihovem mnenju ovirali:
- upravni spori zoper odločbe, izdane v postopku lastninjenja po
ZZ;
• neurejeno stanje nepremičnega premoženja podjetij v zemljiški
knjigi;
- uvedene revizije na podlagi določb ZLPP;
• uvedeni postopki denacionalizacije;
■ uvedeni postopki vračanje zadružnega premoženja.

V. ZAKLJUČEK

5. Stanje lastninjenja je po podatkih Agencije pri 46 podjetjih s
Seznama naslednje:

ZZ je dal podlago za organiziranje zadrug; premoženje, s katerim
so upravljale, je postalo po ZZ njihova last; dal pa jim je tudi
možnost da ga povečajo z udeležbo pri lastninskem preoblikovanju
podjetij, s katerimi so sodelovale, in z vlaganjem zahtevkov za
vračanje zadružnega premoženja. Vse nadaljnje je odvisno od
njihove sposobnosti in gospodarskega interesa, ali bodo te
možnosti izkoristile, in premoženje, ki so ga dobile oziroma ga
bodo dobile, obdržale, ali pa celo povečale. Nekateri primeri
(prodaja nekaterih zadružnih deležev v Sladkorni tovarni Ormož)
kažejo, da se zadružno premoženje, pridobljeno po 57. členu ZZ,
prodaja.

" 28 podjetij 2. soglasje za lastninjenje po ZLPP;
" 6 podjetij 1. soglasje za lastninjenje po ZLPP;
" 2 podjetji sta v stečaju;
" za 5 podjetij je bilo v postopku lastninjenja ugotovljeno, da imajo
že znane lastnike;
" 5 podjetij pa je bilo preneseno na Sklad.
p

o podatkih Agencije so deleži zadrug na družbenem kapitalu, ki
'Zhajajo iz programov lastninskega preoblikovanj podjetij, ki so že

^■januar 1998
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Poročilo nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1996

SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996.
Branko PINTAR, l.r.
predsednik nadzornega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Stanovanjski sklad Republike Slovenije pošilja skladno s 85.
členom stanovanjskega zakona
- POROČILO NADZORNEGA ODBORA STANOVANJSKEGA

II. USTANOVITEV IN DEJAVNOST
STANOVANJSKEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

I. UVOD
) Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil
na podlagi prvega odstavka 85. člena stanovanjskega zakona
(Ur.l. RS 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96) imenovan na seji
Državnega zbora Republike Slovenije dne 28. maja 1996 (Ur.l.
RS 30/96).

1. USTANOVITEV
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je ustanovljen 19. oktobra
1991 s stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS št. 18/91 in 19/91) kot
samostojna javno pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za
svoj račun. Po standardni klasifikaciji je uvrščen med dejavnost
bančnega posredništva, kamor sodijo poleg bank in hranilnic tudi
druge finančne organizacije.

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter
finančno poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
Po potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in
Pooblaščenih institucij.
Namen tega poročila je seznaniti Vlado Republike Slovenije in
Državni zbor Republike Slovenije z delovanjem Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije v letu 1996.

2. PODROČJE DELOVANJA

Poročilo se zaključuje z ugotovitvami Nadzornega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter priporočili in
Predlogi ukrepov in aktivnosti, ki so potrebne za to, da bo
Stanovanjski sklad Republike Slovenije lahko uspešno uresničeval
''ste naloge na področju stanovanjske politike, za katere je
u
stanovljen.

28. januar 1998

Stanovanjski sklad Republike Slovenije financira nacionalni
stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo,
prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš z dajanjem
posojil z ugodno obrestno mero državljanom in neprofitnim
stanovanjskim organizacijam.
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Slovenije, naložbeni politiki Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije in finančnem načrtu, zaključnem računu Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije in poročilu o poslovanju in rezultatih
dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in k imenovanju
in razrešitvi direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

III. ORGANI STANOVANJSKEGA
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
1. SPLOŠNO
Organe Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in njihove
pristojnosti določa stanovanjski zakon in podrobneje statut
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Organi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so upravni odbor z izvršilnimi
odbori, nadzorni odbor in direktor.

B.2. NADZOR NAD POSLOVANJEM STANOVANJSKEGA
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI RAČUNSKEGA
SODIŠČA RS
Skladno z zakonom o Računskem sodišču pa opravlja nadzor
nad delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na
način in po postopku, določenem s tem zakonom tudi Računsko
sodišče Republike Slovenije. V letu 1997 je Računsko sodišče
Republike Slovenije opravilo pregled poslovanja Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije za leto 1996 in izdalo pozitivno mnenje
k računovodskim izkazom Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1996.

2. NADZORNI ODBOR
Delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadzoruje
nadzorni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. Imenuje in
razrešuje jih Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
Sestavo in pristojnosti nadzornega odbora določa 85. člen
stanovanjskega zakona in 23. ter 25. člen statuta Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije.

B.3. NADZOR NAD POSLOVANJEM STANOVANJSKEGA
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI POOBLAŠČENE
ORGANIZACIJE ZA OPRAVLJANJE EKONOMSKO FINANČNE
REVIZIJE

V letu 1996 je nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije deloval v naslednji sestavi:
Predsednik: Branko Pintar in člani: Jožef Artnak, dr. Drago Čepar,
mag. Janez Frelih in Gorazd Krajnik.

Zaradi zakonskih zahtev v zvezi z izdajo vrednostnih papirjev je
pred Računskim sodiščem RS nadzor nad poslovanjem
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v smislu revidiranja
računovodskih izkazov za leto 1996 opravila revizijska hiša Coopers & Lybrand, d.d. in ugotovila, da računovodski izkazi
prikazujejo resnično in pošteno finančno stanje Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, v skladu s slovensko zakonodajo.

IV. NADZOR NAD DELOM
STANOVANJSKEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE
A. NADZOR NADZORNEGA ODBORA STANOVANJSKEGA
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

V. LETNO POROČILO
STANOVANJSKEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996
'
tt ' '
Upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je
na svoji seji dne 13. februarja 1997, seznanil s poročilom o
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1996 in sprejel zaključni račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije za leto 1996 in sprejel sklep, da zaradi
izpolnitve zakonske obveznosti (27. člena zakona o vrednostnih
papirjih) naroči revidiranje računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri revizijski hiši Coopers &
Lybrand. Revizijska hiša je opravila revizijo v juniju 1997.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je skladno s 4. odstavkom
21. člena zakona o Računskem sodišču, Poročilo o poslovanju in
rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z
zaključnim računom za leto 1996 in revidirane računovodske
izkaze s strani revizijske hiše Coopers & Lybrand d.d., 16.07.1997
posredoval Računskemu sodišču Republike Slovenije. Računsko
sodišče Republike Slovenije je na podlagi revizijskega poročila
revizijske hiše Cooopers & Lybrand d.d. in dodatno izvedenih
revizijskih postopkov ter pridobljenih informacij, izdalo Predhodno
poročilo o reviziji računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije za leto 1996 in podalo pozitivno mnenje.
Predhodno poročilo je postalo dokončno z ugotovitvenim sklepom
z dne 15.10.1997. Poročilo o poslovanju in rezultatih dela
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom
za leto 1996 je bilo skladno s 87. členom stanovanjskega zakona
posredovano v soglasje Vladi Republike Slovenije dne 16.10.1997'

Nadzorni odbor na podlagi 85. člena stanovanjskega zakona
nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po potrebi, s pomočjo
revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. Nadzorni
odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Nadzorni odbor tekoče spremlja odločitve upravnega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in delovanje Sklada
tudi s prisotnostjo vsaj enega od članov na sejah upravnega
odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
B. NADZOR DRUGIH INSTITUCIJ
Poleg nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije nadzorujejo delo in poslovanje Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije tudi Vlada Republike Slovenije, Računsko
sodišče Republike Slovenije in pooblaščene organizacije za
opravljanje ekonomsko finančne revizije.
B.1. SPREMLJANJE DELA STANOVANJSKEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije izmed enajstih članov imenuje in
razrešuje predsednika in osem članov upravnega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Stanovanjski zakon
v svojem 87. členu tudi določa, da daje Vlada Republike Slovenije
svoje soglasje k statutu Stanovanjskega sklada Republike
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mladim družinam;
• Sklad ježe v letu 1996 sledil navedbam, zapisanim v predhodnem
poročilu Računskega sodišča RS za leto 1995, o zagotovitvi
ustrezne tekoče knjigovodske evidence o izkazovanju
obveznosti rednega računa Sklada do podračuna depozitov
črnograditeljev in to obveznost v celoti izpolnil;
• Sklad je v letu 1996 sledil določilo 2. člena zakona o strukturi
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in
zavarovalnih organizacij;
• Sklad je v letu 1996 tekoče plasiral svoja prosta likvidnostna
sredstva v banke in hranilnice ob predpisani obrestni meri
skladno s sklepom Ministrstva za finance o obrestovanju
planiranih presežkov proračuna Republike Slovenije;
• v letu 1996 je imel Sklad plasirana sredstva tudi v Komercialni
banki Triglav, v kateri je bila med letom uvedena likvidacija
oziroma stečaj, in sicer 5,8 % depozitov in 11,7 % vrednostnih
papirjev. Nadzorni odbor Sklada ugotavlja, da bi moral Sklad v
prihodnje natančneje preveriti bonitete bank in trenutno prosta
sredstva plasirati predvsem po načelu varnosti;
• nadzorni odbor ocenjuje, da so upravni odbor Sklada in službe
Sklada v letu 1996 delovale v skladu s stanovanjskim zakonom
in statutom Sklada;
• nadzorni odbor Sklada ugotavlja, da poročilo o poslovanju in
rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z
zaključnim računom za leto 1996 celovito obravnava poslovanje
Sklada in omogoča vpogled v poslovanje Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije.

VI. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
NADZORNEGA ODBORA
STANOVANJSKEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil
na podlagi prvega odstavka 85. člena stanovanjskega zakona
imenovan s strani Državnega zbora Republike Slovenije dne 28.
maja 1996. To poročilo je tako pripravljeno na podlagi poročila o
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1996 in razpoložljive dokumentacije.
A. UGOTOVITVE
t. Nadzorni odbor na podlagi,85. člena stanovanjskega zakona
nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, po potrebi s pomočjo
revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. Nadzorni
odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru
Republike Slovenije.
i
2. Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
se je v letu 1996 sestal na dveh sejah. Prva seja z dne 7.10.1996
je bila konstitutivna. Imenovani člani so za predsednika
nadzornega odbora izvolili g. Branka Pintarja. Za namestnika je bil
izvoljen g. Jožef Artnak. Nadzorni odbor je tekoče spremljal
odločitve upravnega odbora v letu 1996 in delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi s prisotnostjo na sejah
upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

6. Nadzorni odbor na podlagi mnenja Računskega sodišča
Republike Slovenije ugotavlja, da so plače direktorja in zaposlenih
na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije v skladu s sklepi
Vlade RS in Metodologijo za ugotavljanje obsega javnih sredstev,
do katerih so upravičene agencije in skladi, ki so v lasti RS.

3. Nadzorni odbor pri presoji poslovanja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije na osnovi pregleda celotne finančne
dokumentacije ni ugotovil nezakonitosti.

B. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

4. Nadzorni odbor je pri presoji zakonitosti dela organov in služb
ter finančnega poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije upošteval strokovna mnenja in poročila pooblaščenih
odgovornih institucij, zlasti še Računskega sodišča Republike
Slovenije.

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
ponovno ugotavlja, da zaostajanje sprejetja nacionalnega
stanovanjskega programa in usihanje zakonskih virov financiranja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ogroža temeljno
funkcijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Za rešitev
problemov ponovno predlagamo, da Državni zbor Republike
Slovenije:

5. Nadzorni odbor je v skladu s 85. členom stanovanjskega
zakona in 25. členom statuta Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije predhodno obravnaval poročilo o poslovanju in rezultatih
dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim
računom za leto 1996 in podal naslednja stališča in ugotovitve:

1. obravnava in sprejme nacionalni stanovanjski program, ki bo
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije omogočil celovito
izvajanje nalog, opredeljenih v stanovanjskem zakonu;

• v letu 1996 je Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne
25.01.1996 imenovala upravni odbor v novi sestavi za naslednje
mandatno obdobje;
• Državni zbor RS je na predlog Vlade RS dne 28.05.1996
imenoval nadzorni odbor v novi sestavi, ki se je konstituiral na
svoji seji dne 07.10.1996;
• v letu 1996 je bil g. Edvard Oven ponovno imenovan za direktorja
Sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije z dne 06.06.1996;
' glede na predložene finančne rezultate Sklada v letu 1996
nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad v letu 1996 izpolnil
načrtovane naloge oziroma še več, saj je za svojo osnovno
dejavnost, dajanje ugodnih stanovanjskih posojil, namenil več
sredstev, kot je bilo načrtovano in sicer 5.956,4 mio SIT za
fizične osebe (načrtovano 5.318 mio SIT), črpanje odobrenih
posojil NSO pa zaostaja;
' Sklad je v letu 1996 sledil priporočilom Vlade Republike Slovenije
glede stanja prostih likvidnostnih sredstev in ob koncu leta 1996
izkazuje z 295 mio SIT nižjo višino prostih likvidnostnih sredstev
od dopustne (400 mio SIT);
' iz državnega proračuna je Sklad v letu 1996 dobil 1,5 milijarde
tolarjev, ki jih je v celoti namenil za ugodna stanovanjska posojila
28. januar 1998

2. zagotovi Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije
kontinuirana in letno povečevana sredstva iz proračuna Republike
Slovenije tako za kreditiranje izgradnje neprofitnih najemnih
stanovanj kot tudi za kreditiranje fizičnih oseb;
3. Glede na dejstvo, da črpanje posojil za neprofitne stanovanjske
organizacije zaostaja, nadzorni odbor Stanovanjskega sklada
RS poziva pristojne institucije naj presodijo, kaj so temeljni razlogi
za zaostajanje črpanja posojil za neprofitne stanovanjske
organizacije in da povzamejo vse potrebne ukrepe, da bo
načrtovana gradnja stekla.
4. obravnava in sprejme zakon o ustanovitvi Slovenske
stanovanjske hranilnice, ki bo glavni instrument za mobilizacijo
prihrankov prebivalstva za potrebe stanovanjske gradnje in za
izpopolnitev finančnega prostora med ugodnimi stanovanjskimi
posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in posojili
komercialnih bank.
V Ljubljani, 24.12.1997
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Mnenje

VLADE

RS

O

PREDLOGIH

USTANOVITEV

DOLOČITEV

OBČIN

ZA

OBMOČIJ

2. Na podlagi mnenja o predlogih za ustanovitev novih občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in za
spremembo imena in sedeža nekaterih občin Vlada
Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije da ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zakonom
določeni pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo
območij občin oziroma za spremembo imena in sedeža
občine, določi območja, na katerih se izvede referendum
za ugotovitev volje prebivalcev in referendum razpiše:

za ustanovitev novih občin z izločitvijo dela občine v novo občino na območjih:
OBČINA

28. januar 1998

TER

NJIHOVIH

1. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 11. člena Zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij - ZPUODO (Uradni list RS, št. 44/96) na seji dne
15/1 -1998 sprejela mnenje o predlogih za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij in
za spremembo imena in sedeža občin ter predloge za
nadaljevanje postopkov.

A)

ZA

Koper

1
2
3

NOVA OBČINA
IZLOČENI DEL
Ankaran-Škofije
Dekani
Šmarje-Marezige

Maribor

4
5

Hoče-Slivnica
Miklavž na Dravskem polju

Nova Gorica

6

Grgar-Ćepovan

Novo Mesto

7
8

Dolenjske Toplice
Žužemberk

Ptuj

9
10

Hajdina
Markovci

Kamnik

11

Komenda

Lendava

12

Dobrovnik

87
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Litija

13

Šmartno pri Litiji

Loška dolina

14

Bloke

Luče

15

Solčava

Preddvor

16

Jezersko

Ravne - Prevalje

17

Preval je

Ruše

18
19

Lovrenc na Pohorju
Selnica ob Dravi

Žalec

20

Polzela

za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini na območjih:

B)

OBČINA
Dobrepolje
Laško
Litija
Novo mesto
Škofja Loka
Videm

V OBČINO

IZLOČENI DEL
1

Polom; Seč; Vrbovec
Obrežje
Ravne nad Šentrupertom;
Kostanjevica
Osrečje
Bukov vrh
Bolečka Vas

Kočevje
Radeče
Trebnje
Škocjan
Gorenja vas - Poljane
Majšperk

za sremembo imena in sedeža občine v občinah:

C)

IME OBČINE

Cankova - Tišina
Kuzma
Ravne - Prevalje
Vipava

SEDEŽ
OBČINE
Cankova
Kuzma
Ravne na
Koroškem

NOVO IME OBČINE

1
2
3

Tišina - Cankova
Grad - Kuzma
Ravne na Koroškem

4

Vipava-Podnanos

3. Vlada Republike Slovenije je proučila tudi vse druge predloge
za začetek postopka za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij in mnenja občinskih
svetov prizadetih občin. Ugotovila je, da niso izpolnjeni z
ustavo in zakonom določeni pogoji za ustanovitev
predlaganih občin oziroma za predlagane spremembe
območij občin. Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da v skladu s
13.členom ZPUODO te predloge obravnava in neizpolnjevanje pogojev ugotovi s svojim aktom (V prilogi: spisek
predlogov).
poročevalec, št. 11

NOVI SEDEŽ
OBČINE
Tišina
Grad

4. Vlada Republike Slovenije je zaradi uskladitve 2. in 3. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Ur. list RS, št. 60/94, 69/94) z ustavo in zakonom, v skladu
z razlogi odločbe Ustavnega sodišča RS (Ur. list RS, št.
73/94), proučila tudi pobude in vloge za spremembo
območij občin, ki niso bili predlogi za začetek postopka v
skladu z zakonom.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

88

28. januar 1998

sledile, so se odvijale skupaj s procesi prerazdelitve pooblastil
med različnimi ravnmi oblasti in v okviru širših političnih razprav,
kot na primer o vlogi države v današnjih družbah, o krizi države
blaginje in spremembah pri delovanju javnih zadev (novi
menedžerski modeli za lokalne javne službe, vključno s
pogodbeno oddajo obveznosti in privatizacijo).

MNENJE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE O PREDLOGIH ZA
USTANOVITEV OBČIN TER ZA
DOLOČITEV OZIROMA ZA
SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ IN
ZA SPREMEMBO IMENA IN SEDEŽA
OBČIN TER PREDLOGI ZA
NADALJEVANJE POSTOPKOV

Ideja, da bi učinkovitost lokalne samouprave porasla z
oblikovanjem večjih lokalnih skupnosti, je povzročila povojne nize
reform meja lokalnih skupnosti, ki so pripeljale do zmanjšanja
njihovega števila v številnih evropskih državah. Mnogo
argumentov za to idejo je izhajalo iz ekonomskih teorij, ki so
poskušale definirati optimalno velikost lokalnih skupnosti glede
na koristi in stroške javnih storitev. Opravljene so bile študije in
analize učinkovitosti občinskih upravnih storitev. Pokazalo se je,
da je za nekatere storitve številčnost prebivalstva občine
pomemben element, za druge storitve pa so pomembnejši drugi
vidiki, kot gostota prebivalstva, višinski faktorji, starostna struktura
prebivalcev idr. Še več, organizacijske razporeditve produkcijske
tehnologije, ki se uporabljajo za zagotovitev storitev, tudi igrajo
pomembno vlogo pri določanju učinkovitosti lokalnih skupnosti.
Ker se vsi ti elementi sčasoma spreminjajo, iskanje optimalne
velikosti lokalne skupnosti ne more dati dolgoročno veljavnih
rezultatov. Ideja minimalne življenjske velikosti občin izhaja iz
dokazanega dejstva, da zelo majhne občine ne razpolagajo s
finančnimi, človeškimi, tehničnimi in drugimi sredstvi, ki so potrebna
za upravljanje vse bolj zapletenih javnih služb. Občina mora biti
dovolj velika, da lahko začne kot ekonomsko sposobna
zagotavljati nujne javne službe, seveda pa je velikost občine
odvisna predvsem od pristojnosti lokalnih skupnosti.

VSEBINA
UVOD
OBRAZLOŽITEV MNENJA IN PREDLOGA VLADE
A) USTANOVITEV NOVIH OBČIN Z IZLOČITVIJO DELA
OBČINE V NOVO OBČINO
I. SPREMEMBE V MESTNIH OBČINAH
II. SPREMEMBE V DRUGIH OBČINAH
B) IZLOČITEV DELA OBČINE IN NJEGOVA PRIKLJUČITEV
K SOSEDNJI OBČINI

Glede na to, da je uvajanje novega sistema lokalne samouprave
proces, ki ima več vidikov in ki bo trajal dalj časa, je potrebno k
odpravljanju pomanjkljivosti pristopati načrtno in medsebojno
usklajeno. Pri tem je potrebno upoštevati, da je velikost občine
samo ena izmed sestavin, ki vplivajo na kakovost delovanja
samoupravnih lokalnih skupnosti. Nove občine v Sloveniji delujejo
sorazmerno kratek čas in je v zvezi z njihovim delovanjem treba
popraviti in vsebinsko dograditi posamezna vprašanja (odpraviti
nekatera z analizo o financiranju občin ugotovljena nesorazmerja;
opraviti razmejitev nalog in pristojnosti med državo in lokalnimi
skupnostmi ter opraviti prenos nalog z države na občine idr.),
ustanoviti pa je potrebno tudi pokrajine kot širše samoupravne
lokalne skupnosti.

C) SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE
D) RAZLOGI ZA ODKLONILNO MNENJE VLADE O DRUGIH
PREDLOGIH ZA USTANOVITEV NOVIH OBČIN
E) MNENJE K POBUDAM IN VLOGAM ZA USTANOVITEV
NOVIH OBČIN TER ZA IZLOČITEV NASELIJ IZ OBČIN IN
NJIHOVO PRIKLJUČITEV K SOSEDNJIM OBČINAM

UVOD

2. V skladu z Zakonom o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij - ZPUODO (Uradni list RS, št. 44/96) je
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor)
na seji dne 23. 5. 1997 sprejel Sklep o začetku postopka za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. V sklepu je
naložil Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju* vlada), da mora
pri oblikovanju predloga za začetek postopka za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij upoštevati poleg odločbe
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustavno
sodišče) tudi vse predloge za ustanovitev občin in določitev
njihovih območij ter za spremembo imen in sedežev, ki so bili
vloženi po uveljavitvi ZPUODO.

1. Razmerja med velikostjo občin, učinkovitostjo pri zagotavljanju
lokalnih javnih služb in udeležbo državljanov v lokalnem javnem
življenju so bila v središču razprav ob reformah občin, ki so se
začele v mnogih evropskih državah od zgodnjih 50-ih let dalje. Da
bi izboljšali učinkovitosti pri zagotavljanju lokalnih javnih služb, so
v nekaterih državah zmanjševali število občin do sredine 70-ih
let. Da bi približali javno upravo državljanom, so pripravili upravne
eksperimente, ki so vključevali ustanovitev podobčinskih,
svetovalnih ali izvršilnih oblasti, predvsem v tistih državah, kjer je
bil izveden proces združevanja občin. Razprave o bolj učinkoviti
ali bolj primerni velikosti za občine in upravne reforme, ki so

Na podlagi navedenega sklepa je vlada vložila predlog za začetek
postopka za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij ter svojo predhodno opredelitev do
predlogov za izvedbo postopka za ustanovitev občin ter za druge
spremembe (Poročevalec DZ RS št. 45/97). Predlog in predhodno
opredelitev je vlada pripravila zaradi uskladitve 2. in 3. člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št.60/94, 69/94) z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ustava) na podlagi odločb ustavnega sodišča št. U-l-183/94 z
dne 9.11.1994 (Uradni list RS, št. 73/94) in št. U-l-304/94-9 z dne
9.11.1995. Predlog in predhodna opredelitev vlade sta izhajala iz
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TABELA 1 - PREDLOGI VLADE
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temveč v sorazmerju z razlogi, ki upravičujejo ustanovitev občin
z manj kot 5000 prebivalcev;
• da je novi sistem lokalne samouprave v dograjevanju, na
področju določanja in razmejevanja nalog med državo in
občinami in na področju dograjevanja sistema financiranja občin,
v katerega naj bi bili vgrajeni takšni elementi, ki bi vzpodbujali
oblikovanje občin, ki bi bile v pomembnem obsegu sposobne
same zagotoviti sredstva za svoje delovanje in razvoj;
• da ustava pooblašča zakonodajalca, da z zakonom ustanovi
občine in določi njihova območja in da ob dejanskih in pravnih
okoliščinah kot zakonodajalec po lastni oceni na splošno in
konkretno upošteva dane elemente in pogoje za nastanek novih
občin;
•odločbo ustavnega sodišča št. U-l-183/94, v kateri so
opredeljena nekatera mnenja in napotila za razumevanje zamisli
občin po ustavni ureditvi, posebej pa postavlja nekatere zahteve
v zvezi s potrebnimi spremembami pri mestnih občinah;
• da je treba prebivalcem, posebej v primerih, ko je to v skladu z
upoštevanjem odločb Ustavnega sodišča, zagotoviti, da izrazijo
svoje interese in uveljavijo ustrezno voljo na pravno urejen in
predvidljiv način in po izpeljanih postopkih oblikovati občine, ki
bodo v skladu z ugotovljenimi interesi in potrebami prebivalcev
in njihovo ustavno pravico do lokalne samouprave;
• predloge za nastanek novih občin na območju tistih sedanjih
občin, ki po veliki površini, številu prebivalcev in številu vključenih
naselij ter po posledični notranji heterogenosti ne predstavljajo
lokalnih skupnosti, v katerih gre za pretežno enake interese in
potrebe prebivalcev, posamezne zaokrožene lokalne skupnosti
pa izpolnjujejo pogoje za nastanek novih občin;
• tudi dejstvo, da občinski sveti, sveti KS, zbori občanov in
posamezniki niso podali pobud oziroma predlogov za
združevanje občin;
• načela upravno-organizacijske racionalnosti in dejstvo, da bi
nastanek večjega števila razvojno šibkih novih občin povzročil
slabitev ekonomske in finančne moči obstoječih občin, kar bi z
javnofinančnega stališča pomenilo dodatno javnofinančno
obremenitev;
• strokovne podlage, ki so bile pripravljene ob uveljavljanju lokalne
samouprave - predvsem tiste, ki izhajajo iz modela "teritorialno
večjih" občin;
• da pri določanju izjem za nastanek novih občin upošteva
izpolnjevanje vsaj dveh razlogov iz drugega odstavka 13. a
člena ZLS, s posebnim poudarkom na geografskih in obmejnih
značilnostih območij, na kateri predlaga ustanovitev novih občin;
• da je pri sistemu lokalne samouprave poleg teritorialnih potrebno
upoštevati še druge vidike - zlasti pristojnostnega in
upravljalskega, tako da bo tudi teritorialna oblikovanost
omogočala tako izvajanje nalog lokalne samouprave kot tudi
izvajanje tistih oblastnih nalog države, ki jih bo ta prenesla na
občine;
• da je pomemben element pri oblikovanju občin tudi vzpostavitev
pogojev za njihovo racionalno in učinkovito delovanje, za kar je
potrebna ustrezna strokovna sestava občinske uprave in
učinkovit lokalni management, kar je omogočeno v ustrezno
velikih, zaokroženih in ekonomsko sposobnih občinah, ki bodo
imele tudi osnovne možnosti za zagotovitev lastnih sredstev za
svoje delovanje in razvoj;
• nujnost smiselnih teritorialnih zaokrožitev občin ob hkratnem
upoštevanju, da v posameznih primerih zapletenost in
zahtevnost oblikovanja občin, glede na geografsko oblikovanost
ozemlja, način oblikovanja naselij, poselitev, prometno
povezanost idr. ne omogoča popolnoma enoznačnih rešitev.

analize pobud za oceno ustavnosti 2. in 3. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki so jih na ustavno
sodišče naslovili organi občin in krajevnih skupnosti ter nekateri
posamezniki. Ob tem so bili proučeni in v skladu z zakonom
obravnavani tudi vsi predlogi, pobude in druge vloge, ki so jih po
ustanovitvi novih občin, predvsem pa po sprejemu ZPUODO, na
državni zbor naslovili organi novih občin, krajevnih skupnosti ter
zbori občanov.
Državni zbor je na svoji seji dne 27.9.1997 sprejel sklep o
nadaljevanju postopka za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij in postopka za izvedbo
odločbe ustavnega sodišča o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3.
člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z
ustavo. V tem sklepu je državni zbor ugotovil:
• da so predlagatelji na podlagi 6., 7. in 8. člena ZPUODO vložili
58 predlogov za ustanovitev občin, 8 predlogov za spremembe
območij občin in 1 predlog za spremembo imena in sedeža
občine; poleg tega je državni zbor ugotovil, da so predlagatelji
podali 24 pobud in vlog za ustanovitev občin ter 18 pobud in
vlog za spremembo območij občin,
• da je vlada v skladu s sklepom državnega zbora predlagala
začetek postopka za ustanovitev 9 občin, nadaljevanje postopka
za ustanovitev občin pa v 13 primerih; poleg tega je vlada
predlagala začetek postopka za spremembo območij občin v 4
primerih, nadaljevanje postopka za spremembo območij v 6
primerih in predlagala spremembo imena in sedeža občin v 6
primerih ter pripravila predhodno mnenje, v katerem se je
opredelila do vseh ostalih predlogov, pobud in vlog.
V citiranem sklepu je državni zbor tudi odločil, da se v skladu z
10. členom ZPUODO pošljejo občinskim svetom prizadetih občin
v mnenje vsi predlogi, ki so jih za začetek postopka za ustanovitev
občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij vložili
z ustavo in zakonom določeni predlagatelji. Predlog in predhodno
opredelitev vlade je državni zbor poslal v obravnavo tudi vsem
drugim občinam. Mnenje o predlogih so bili občinski sveti dolžni
dati na podlagi obravnave predlogov na zborih do 31. oktobra
1997. Državni zbor je sprejel tudi dodatni sklep (Poročevalec DZ
RS, št. 49/97), da bo določil referendumsko območje in na njem
razpisal referendum samo v primeru, če bo predlog za ustanovitev
občine ter za določitev oziroma spremembo njenega območja v
celoti izpolnjeval pogoje za ustanovitev občine v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97) in z ZPUODO.
Po določbi 11. člena ZPUODO je državni zbor poslal vladi mnenja
občinskih svetov prizadetih občin ter zapisnike o obravnavi
posameznih predlogov na zborih občanov.
Vlada je proučila vsa mnenja občinskih svetov ter vse zapisnike
o obravnavi posameznih predlogov na zborih občanov in v skladu
z 11. členom ZPUODO pripravila mnenje in predlog.
V njem je upoštevala:
• ustavno zasnovo, zakonske temelje in pogoje za ustanovitev
občin, določitev njihovih območij, imen in sedežev;
• da so državni organi, predvsem državni zbor in vlada, odgovorni
in imajo pravico predlagati takšno ozemeljsko členitev na nove
občine, ki bo omogočala stabilen gospodarski in politični razvoj
države v celoti ter bo v skladu s skupnimi evropskimi standardi
lokalne demokracije, kot jih opredeljuje ratificirana Evropska
listina lokalne samouprave (Uradni list RS - MP, št. 15/96);
• da je oblikovanje občin proces, v katerem se bodo te še naprej
oblikovale v smeri čim bolj naravnih in funkcionalnih celot;
• da je pri uveljavljanju izjem po drugem odstavku 13.a člena
zakona o lokalni samoupravi treba posamezne izjeme
obravnavati v okviru celote pogojev za ustanovitev občin in ob
upoštevanju mnenja ustavnega sodišča, da je ustavno dopustno,
da zakonodajalec pogoja števila prebivalcev ne upošteva togo,
poročevalec, št. 11

Pri svojem mnenju in predlogu je vlada posebej upoštevala status
mestnih občin. Kot je ugotovilo tudi ustavno sodišče, mestnih
občin glede na 141. člen ustave ni mogoče razlagati drugače kot
v smislu 15. a člena ZLS, ki mesto definira kot večje urbano
naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti prebivalcev,
naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij.
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Mestna občina se ustanovi zato, da bi njeni občani lahko smiselno
in funkcionalno sodelovali pri opravljanju lokalnih javnih zadev na
območju mesta kot specifične urbane lokalne skupnosti. Vključitev
lokalnih skupnosti, ki ne spadajo v urbani sestav mesta,
nasprotuje tako funkcionalnim kot demokratičnim načelom lokalne
samouprave. V mestno občino tako ne morejo biti vključena ruralna
naselja, posebej ne tista, ki niti po funkcionalnih kriterijih ne sodijo
v mestno občino. Ta naselja niso medsebojno vzajemno povezana
in ne predstavljajo zaokrožene strnjene celote, ki bi omogočila
vzpostavitev mreže medsebojnih in sosedskih odnosov ter
potrebne zavesti o pripadnosti občin kot specifične in funkcionalno
povezane urbane celote. V mestno občino ne more biti vključeno
tudi primestno območje, ki izpolnjuje pogoje za ustanovitev
samostojne občine. Vse navedene ugotovitve mora zakonodajalec
upoštevati pri svojih postopkih in odločitvah.

OBRAZLOŽITEV MNENJA IN
PREDLOGA VLADE
A) USTANOVITEV NOVIH OBČIN Z IZLOČITVIJO DELA
OBČINE V NOVO OBČINO
I. SPREMEMBE V MESTNIH OBČINAH
Na območju mestne občine Koper
Vlada je predlagala v skladu s 6. členom ZPUODO na območju
sedanje mestne občine Koper izločitev treh območij in
oblikovanje treh novih občin, in sicer občine Ankaran-Škofije,
občine Dekani in občine Šmarje-Marezige.

Posebej v primeru mestnih občin Koper in Novo mesto je ustavno
sodišče ugotovilo, da po teritorialnem obsegu, po številu vključenih
naselij in prebivalcev (Koper: 311 km2, 105 naselij, 46.763 preb.;
Novo Mesto: 623 km2, 241 naselij, 51.152 preb.) in po posledični
notranji heterogenosti tako močno in očitno odstopata od ustavno
določenega koncepta občin, da ne ustrezata območju, na katerem
bi bilo mogoče ustanoviti občino. Po izrecni navedbi v odločbi
ustavnega sodišča sta občini Koper in Novo mesto v teritorialnem
smislu oblikovani v nasprotju s kriteriji za mestno občino.

Vlada ostaja pri svojem prvotnem predlogu zaradi uresničevanja
ustavne in zakonske zamisli občine kot temeljne sampupravne
lokalne skupnosti in zaradi svoje pravice in odgovornosti za takšno
ozemeljsko členitev Slovenije na nove občine, ki bo prispevala k
skladnemu in stabilnemu razvoju celotne države ter bo tudi v
skladu s skupnimi evropskimi standardi, ki jih opredeljuje ratificirana
Evropska listina lokalne samouprave. Vlada je mnenja, da gre pri
uvajanju lokalne samouprave v Republiki Sloveniji za proces, ki
bo trajal dalj časa in v katerem bodo na posameznih območjih
razmere še naprej dozorevale za razmislek lokalnega prebivalstva,
kakšne občine si želijo. Predlog vlade sledi strokovnim utemeljitvam
(Poročevalec Skupščine RS, posebna številka z dne 30.3.1992,
zvezek I in II) za oblikovanje takšne občine.

3. Vlada ugotavlja, da je bilo vloženih veliko število predlogov,
pobud in vlog za ustanovitev novih občin. Glede vseh predlogov
in pobud za nastanek novih občin je vlada izhajala s stališča, da
je treba upoštevati ustavna in zakonska določila ter odločitve
ustavnega sodišča ter dograditi in ustavno uskladiti sedanjo mrežo
občin. Pri predlogih za ustanovitev novih občin, ki jih vlada ne
podpira, gre za predloge, ki niso v skladu z ustavnimi in zakonskimi
kriteriji. Vlada jih zavrača ob upoštevanju pogojev za ustanovitev
občine kot celote.
V postopku ustanavljanja novih občin v letu 1993 oziroma 1994
sta bila v Sloveniji pripravljena dva modela teritorialne oblikovanosti
občin (Poročevalec Državnega zbora RS z dne 21.2.1994), ki
sta temeljila na strokovno izdelanih izhodiščih, pri pripravi katerih
so s Službo Vlade RS za reformo lokalne samouprave sodelovali
tudi priznani slovenski strokovnjaki. Potem, ko so bili rezultati na
izvedenih referendumih takšni, da ni bilo mogoče povsod
upoštevati izražene volje ljudi, je vlada predlagala nastane« 163
občin. Predlog vlade je v Državnem zboru doživel kar nekaj
sprememb, tako da je bilo ustanovljenih skupaj 147 občin, od
tega 11 mestnih občin.

Vlada meni, da je potrebno spoštovati odločbe ustavnega sodišča
(odločba št. U-l-90/94; U-l-183/94; U-l-144/94), ki je posebej za
občino Koper ugotovilo, da močno in očitno odstopa od ustavno
določene zamisli občine in ne ustreza območju, na katerem bi bilo
mogoče ustanoviti eno občino, kot je to sedaj. Prebivalcem je
zato potrebno predlagati in jim dati možnost, da se odločijo za
ustanovitev novih občin, ki bodo v skladu z ustavno zastavljeno
zamislijo. Ne glede na to, da so se prebivalci na zborih izrekli proti
predlagani členitvi, vlada meni, da je potrebno na najbolj
demokratičen način, to je z referendumom, dati možnost vsem
volilnim upravičencem, da se o tem ponovno izrečejo (in tako
ugotovi, ali gre dejansko za dolgoročnejše negativno mnenje ljudi
o uveljavitvi potrebnih z ustavo skladnih sprememb). Vlada
predlaga ustanovitev novih občin, ki predstavljajo smiselne
zaokrožitve območij in števila prebivalcev, kar bo omogočalo tudi
smotrno uresničevanje potreb in interesov ljudi.

Pri pripravi mnenja in predloga je vlada ugotovila, da območja
nekaterih predlaganih novih občin (Šmartno pri Litiji, Lovrenc na
Pohorju, Selnica) sestavljajo tudi naselja s pristavkom DEL. V teh
primerih ne gre za dele naselij, ki bi nastali zaradi novih meja
občin, temveč za naselja, ki imajo formalno še tak naziv, so pa
celovita naselja in ležijo znotraj območij novih občin. Ker je
sprememba imen naselij, s katero je mogoče zadevo primerno
urediti, v pristojnosti občinskih svetov (Zakon o imenovanju in
evidentiranju naselij, ulic in stavb - Uradni list SRS, št. 5/80) in ti v
času od ustanovitve novih občin teh zadev kljub opozorilom niso
uredili, bo vlada do priprave predloga zakona, s katerim bodo
ustanovljene nove občine, ponovno predlagala občinskim svetom,
da s svojimi splošnimi akti v skladu z zakonom preimenujejo ta
naselja.

Pri predlaganju treh novih občin je bilo proučeno tudi vprašanje,
ali nova razdelitev upošteva interese italijanske narodne skupnosti
in jim omogoča udeležbo v predlagani lokalni samoupravi, ki jim jo
zagotavlja ustava. Strokovna presoja, pa tudi obravnavanje teh
predlogov v preteklosti na posameznih zborih in javnih srečanjih,
na katerih so sodelovali tudi predstavniki te skupnosti, kaže na
to, da ustanovitev predlaganih treh novih občin na območju sedanje
mestne občine Koper ne zmanjšuje pravic pripadnikov italijanske
narodne skupnosti, ki so jim zagotovljene z Ustavo Republike
Slovenije in Memorandumom o soglasju med vlado Italije,
Združenega kraljestva, ZDA in Jugoslavije o svobodnem ozemlju
Trsta iz leta 1954 in memorandumu priložen Specialni statut, v
katerem je tudi določba, da se "ne smejo izvršiti nikakršne
spremembe meja temeljnih administrativnih enot na področjih, ki
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prihajajo pod civilno upravo Italije ali Jugoslavije, z namenom, da
se ogrozi etnična sestava teh enot" (tč. 7).

občina Dekani.

V skladu z 11. členom ZPUODO vlada predlaga določitev
referendumskega območja za ustanovitev:

Na območju predlagane občine Dekani je bilo sklicanih sedem
zborov občanov, ki se jih je udeležilo 280 občanov, za predlog je
glasovalo 16 občanov, ostali so bili proti. Mestni svet mestne
občine Koper je do predloga vlade sprejel odklonilno mnenje.

1. občine Ankaran-Škofije z izločitvijo dela območja mestne
občine Koper
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem občine v Ankaranu
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

3. občine Šmarje-Marezige z izločitvijo dela območja mestne
občine Koper
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem občine v Šmarju
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

ANKARAN, BARIZONI, CEREJ, HRVATINI, JELARJI, KOLOMBAN, PLAVJE, PREMANČAN, SPODNJE ŠKOFIJE, TINJAN,
ZGORNJE ŠKOFIJE.

BABIČI, BOČAJI, BOR ŠT, BRIČ, DILICI, FIJEROGA, GAŽON,
GLEM, GRINJAN, GRINTOVEC, KOŠTABONA, KOZLOVIČI,
KRKAVČE, LABOR, LOPAR, MAREZIGE, MONTINJAN,
POMJAN, PUČE, SRGAŠI, ŠMARJE, TRSEK, TRUŠKE,
ŽUPANČIČI.

Območje predlagane nove občine je lokalna skupnost, ki se
razlikuje od urbanega dela sedanje občine Koper in izpolnjuje vse
zakonske pogoje za ustanovitev občine, tako materialne kot
količinske. Z ustanovitvijo te občine se v skladu z ustavo in
zakoni ustrezno razmejita območji, ki vsako zase pomenita
zaključeno celoto, prebivalcem tega območja pa se s tem
omogoča, da lahko uresničijo svojo pravico do udeležbe pri
opravljanju lokalnih javnih zadev. Nova občina bo prispevala k
skladnejšemu in hitrejšemu gospodarskemu in socialnemu
razvoju tega območja, s tem pa tudi k utrjevanju že sedaj
vzpostavljenih vsestranskih povezav z mestno občino Koper.
Ustanovitev nove občine ne prizadeva pogojev za mestno občino
Koper, čeprav bo zožen njen ozemeljski obseg.

Predlagana nova občina je lokalna skupnost, ki leži zunaj urbanega
območja sedanje mestne občine Koper. Izpolnjuje pogoje, ki so
primerljivi z drugimi že obstoječimi občinami v zaledju mestnih
občin, ki so pravilno ozemeljsko oblikovane. Čeprav je število
prebivalcev manjše od števila, ki ga zahteva zakon, pa gre za
območje podeželskega značaja, ki tudi po odločbi ustavnega
sodišča ne sodi v okvir mestne občine, razen tega pa ne omogoča
prebivalcem pogojev za uresničevanje njihove pravice do
enakopravne udeležbe pri opravljanju lokalnih javnih zadev.
Obmejna lega predlaganega območja in siceršnja posebna
geografska lega ne omogočata bolj smiselne ozemeljske
zaokrožitve, ki bi vključevala še nekatera druga naselja. Njena
ustanovitev lahko prispeva k hitrejšemu gospodarskemu in
socialnemu razvoju tega območja, bolj uravnoteženega razvoja
celotnega območja sedanje občine Koper ter h krepitvi vezi z
mestom oziroma mestno občino Koper. Predlagana nova občina
Šmarje-Marezige je tipični primer občine, pri kateri so dani pogoji
za priznanje občine s posebnim statusom, ki jih bo podrobneje
opredelil zakon o skladnem regionalnem razvoju Slovenije, ki je v
pripravi.
*
Na območju predlagane občine Šmarje-Marezige so bili sklicani
trije zbori občanov, ki se jih je udeležilo 130 občanov, za predlog
so glasovali 3 občani, ostali so bili proti. Mestni svet mestne občine
Koper je do predloga vlade sprejel odklonilno mnenje.

Na območju predlagane občine Ankaran-Škofije so bili sklicani
trije zbori občanov, ki se jih je udeležilo 231 občanov, za predlog
je glasovalo 38 občanov, ostali so bili proti. Mestni svet mestne
občine Koper je do predloga vlade sprejel odklonilno mnenje.
2. občine Dekani z izločitvijo dela območja mestne občine
Koper
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem občine v Dekanih
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:
ABITANTI, BELVEDUR, BEZOVICA, BREZOVICA PRI GRADINU, BREŽEC PRI PODGORJU, BUTARI, ČEPKI, ČRNI KAL,
ČRNOTIČE, DEKANI, DOL PRI HRASTOVLJAH, DVORI,
GABROVICA PRI ČRNEM KALU, GALANTIČI, GRAČIŠČE,
GRADIN, HRASTOVLJE, KARLI, KASTELEC, KOROMAČIBOŠKINI, KORTINE, KRNICA, KUBED, LOKA, LUKINI, MARŠIČI,
MOČUNIGI, MOVRAŽ, OLIKA, OSP, PERAJI, PISARI, PODGORJE, PODPEČ, POLETIČI, POPETRE, PRAPROČE,
PREDLOKA, PREGARA, RAKITOVEC, RIŽANA, ROŽAR, SIRĆI,
SMOKVICA, SOCERB, SOČERGA, SOKOLIĆI, STEPANI, ŠEKI,
TOPOLOVEC, TREBEŠE, TULJAKI, ZABAVLJE, ZANIGRAD,
ZAZID.

Na območju mestne občine Maribor
Ustavno sodišče je že ob obravnavi ustavnih pobud glede
ozemeljske oblikovanosti mestnih občin Koper in Novo mesto
ugotovilo in navedlo, da se ni spuščalo v obravnavo drugih mestnih
občin, kar pa po njegovem mnenju ne pomeni, da so vse druge
mestne občine pravilno ozemeljsko oblikovane in je napovedalo
nadaljevanje razprave o problematiki mestnih občin kot posebnega
tipa občin. V primeru mestne občine Maribor je prišlo do
predlogov iz posameznih njenih delov za oblikovanje novih občin,
pri čemer je vlada en predlog (Hoče-Slivnica), smiselno dopolnila,
drugega (Miklavž na Dravskem polju) pa podpira. Z ustanovitvijo
predlaganih občin bi se tudi območje mestne občine Maribor
uskladilo z ustavno in zakonsko opredelitvijo mestne občine glede
njene ozemeljske oblikovanosti.

Območje predlagane nove občine Dekani je lokalna skupnost, ki
se razlikuje od lokalne skupnosti mestne občine Koper. Nova
občina Dekani izpolnjuje vse vsebinske pogoje za uspešno
delovanje, število prebivalcev pa je primerljivo z drugimi obstoječimi
občinami in le malo odstopa od števila, ki ga zahteva zakon.
Ustanovitev občine Dekani bo omogočila temu območju hitrejši
gospodarski in socialni razvoj, s tem pa enakomernejši razvoj
širšega območja in na ta način okrepila tudi povezave in razmerja
z mestom oziroma mestno občino Koper. Za razliko od drugih
območij na Koprskem pa je bilo na območju predlagane občine
Dekani v preteklosti nekaj pobud, da se na tem območju ustanovi
poročevalec, št. 11

4. občine Hoče-Slivnica z izločitvijo dela območja mestne
občine Maribor
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem občine v Hočah
92
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Na območju predlagane občine Miklavž na Dravskem polju sta
bila sklicana 2 zbora občanov, ki se ju je udeležilo 129 občanov,
za predlog so glasovali vsi udeleženci. Mestni svet mestne občine
Maribor je do predloga vlade sprejel pozitivno mnenje.

- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:
BOHOVA, ČRETA, HOČKO POHORJE, HOTINJA VAS, OREHOVA VAS, PIVOLA, POLANA, RADIZEL, ROGOZA, SLIVNICA
PRI MARIBORU, SLIVNIŠKO POHORJE, SPODNJE HOČE,
ZGORNJE HOČE.

Na območju mestne občine Nova Gorica
6. občine Grgar-Čepovan z izločitvijo dela območja mestne
občine Nova Gorica
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem občine v Grgarju
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Območje predlagane nove občine Hoče-Slivnica je sedaj vključeno
v mestno občino Maribor. Nova občina Hoče-Slivnica pomeni
podelitev takšnega položaja temu območju kot realni lokalni
skupnosti, ki ne spada v urbani sestav mesta. Dosedanja vključitev
tega območja v mestno občino nasprotuje ustavni zasnovi mestne
občine in onemogoča smiselno, funkcionalno in demokratično
samoupravo v lokalnih skupnostih, ki mejijo na mesto. Vlada
ugotavlja, da predlagana občina Hoče-Slivnica izpolnjuje zakonske
pogoje za ustanovitev samostojne občine. Z njeno ustanovitvijo
bo tudi območje mestne občine Maribor oblikovano v skladu z
zakonsko opredelitvijo mestne občine kot specifične urbane
skupnosti, ki vključuje le neposredni del obmestja. Vlada predlaga
ustanovitev občine, ki je primerljiva z drugimi občinami, ki so že
nastale in delujejo v okolici Maribora. Predlagana nova občina
Hoče-Slivnica pomeni združitev predlogov za ustanovitev dveh
občin (občine Hoče-Pohorje, ki so ga podali sveti KS Hoče, KS
Reka-Pohorje in KS Rogoza in občine Slivnica, ki sta ga predlagali
KS Orehova-Hotinja vas in KS Slivnica) in pomeni celovito
zakrožitev medsebojno povezanih naselij v občino, ki bo imela
zelo dobre pogoje za gospodarski, socialni in kulturni razvoj,
racionalno upravljanje z lokalnimi viri in bo omogočala prebivalcem
demokratično dejavno vključitev v odločanje o lokalnih javnih
zadevah. Ustanovitev te občine omogoča sprostitev razvojnih
potencialov na širšem zakroženem območju ob mestni občini
Maribor.

BANJŠICE. BATE, ČEPOVAN, GRGAR, GRGARSKE RAVNE,
LAŽNA, LOKOVEC, LOKVE, NEMCI, PODGOZD, RAVNICA,
TRNOVO, VOGLARJI.
Predlagano območje nove občine je sedaj vključeno v mestno
območje kot specifično urbano lokalno skupnost, kar je v nasprotju
z načeli lokalne samouprave. Vlada meni, da je potrebno tudi v
primeru mestne občine Nova Gorica slediti odločbi ustavnega
sodišča, saj posebej glede specifičnega ruralnega območja
Trnovske planote in Banjšice ugotavlja, da ne gre za območje, ki
bi lahko bilo vključeno v mestno občino Nova Gorica, še posebej,
ker je na tem območju smiselna zaokrožitev in ustanovitev
samostojne občine. Prebivalcem je zato potrebno predlagati in jim
dati možnost, da se odločijo za ustanovitev samostojne občine,
ki bo v skladu z ustavno zastavljenim konceptom. Ne glede na to,
da so se prebivalci na zborih izrekli proti predlagani členitvi, vlada
meni, da je potrebno na najbolj demokratičen način, to je z
referendumom, dati možnost vsem volilnim upravičencem, da se
o tem izrečejo in tako ugotovi, ali gre dejansko za dolgoročnejše
negativno mnenje ljudi o uveljavitvi potrebnih z ustavo skladnih
sprememb.

Na območju predlagane občine Hoče-Slivnica je bilo sklicanih 5
zborov občanov, ki se jih je udeležilo 248 občanov, za predlog je
glasovalo 244 občanov, štirje so bili proti. Mestni svet mestne
občine Maribor je do predloga vlade sprejel pozitivno mnenje.
Zbori občanov na območju Orehove-Hotinje vasi in Slivnice so
predlagali, da se za območje teh naselij ustanovi občina Slivnica,
niso pa nasprotovali predlogu vlade za ustanovitev občine HočeSlivnica.

Na območju predlagane občine Grgar-Čepovan je bilo sklicanih 8
zborov občanov, ki se jih je udeleži|o 220 občanov, za predlog je
glasovalo 9 občanov. Mestni svet mestne občine Nova Gorica je
do predloga vlade zavzel odklonilno stališče.
Na območju mestne občine Novo mesto

5. občine Miklavž na Dravskem polju z izločitvijo dela
območja mestne občine Maribor
- predlagatelji sveti KS Miklavž, KS Dobrovce, KS Skoke in KS
Dravski dvor
- s sedežem občine v Miklavžu na Dravskem polju
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Ozemeljsko oblikovanje sedanje mestne občine Novo mesto
je bilo prav tako predmet ustavnega spora, pri čemer je ustavno
sodišče ugotovilo, da gre za neustrezno velikost te občine, ki v
primerjavi z drugimi mestnimi občinami obsega največ podeželja.
Vlada je pri svojem predlogu izhajala iz ugotovitve, da mestna
občina Novo mesto glede na svojo ozemeljsko velikost (je največja
slovenska občina in obsega 623 km2), število prebivalcev (51.152
prebivalcev) in število naselij (241) očitno odstopa od območja,
na katerem je bilo v skladu z ustavno in zakonsko zasnovo
mestne občine, tako občino mogoče ustanoviti.Tudi po ugotovitvah
ustavnega sodišča ne morejo biti vključena v mestno občino
primestna območja, ki izpolnjujejo pogoje za ustanovitev
samostojnih občin.

DOBROVCE, DRAVSKI DVOR, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, SKOKE
Pri predlogu za novo občino Miklavž na Dravskem polju vlada
ugotavlja, da gre za območje, ki je sedaj vključeno v mestno
občino Maribor. Nova občina Miklavž na Dravskem polju pomeni
podelitev takšnega položaja temu območju kot dejanski lokalni
skupnosti, ki ne spada v urbani sestav mesta. Takšna vključitev
nasprotuje ustavni zasnovi mestne občine in onemogoča
smiselno, funkcionalno in demokratično samoupravo v lokalnih
skupnostih, ki mejijo na mesto. Vlada ugotavlja, da predlagana
občina Miklavž na Dravskem polju izpolnjuje pogoje za ustanovitev
samostojne občine. Predlog za ustanovitev te občine izhaja iz
zahtev prebivalcev. Z njeno ustanovitvijo bo tudi območje mestne
občine Maribor oblikovano v skladu z zakonsko opredelitvijo
mestne občine kot specifične urbane skupnosti, ki vključuje le
neposredni del obmestja.
28. januar 1998

Po opravljenih zborih občanov je vlada ponovno proučila predlog
mestnega sveta in ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev
občin v primeru Žužemberka in Dolenjskih Toplic, ki sta izmed
predlaganih občin največji občini po številu prebivalcev in
teritorialnem obsegu. Predlogi za ustanovitev občin Mirna Peč in
Šmarjeta po razpravi na zborih občanov niso dobili soglasne
podpore.
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občine Novo mesto ter tako predlaga ustanovitev občine
Žužemberk.

7. občine Dolenjske Toplice z izločitvijo dela območja
mestne občine Novo mesto
- predlagatelj mestni svet Mestne občine Novo mesto
- s sedežem občine v Dolenjskih Toplicah
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Na območju mestne občine Ptuj
Na območju mestne občine Ptuj sta se izoblikovala predloga za
ustanovitev občin Hajdina in Markovci (Sv. Marko). Ustanovitev
občin bi pomenila ozemeljsko zaokrožitev mestne občine Ptuj v
skladu z ustavnimi in zakonskimi kriteriji za oblikovanje mestne
občine in oblikovanje novih dveh občin v obmestnih lokalnih
skupnostih.

BUŠINEC, CEROVEC, DOBINDOL, DOLENJE GRADIŠČE,
DOLENJE POLJE, DOLENJE SUŠICE, DOLENJSKE TOPLICE,
DRENJE, GABRJE PRI SOTESKI, GORENJE GRADIŠČE ,
GORENJE POLJE, GORENJE SUŠICE, KOČEVSKE POLJANE,
LOŠKA VAS, MALI RIGELJ, MENIŠKA VAS, NOVA GORA,
OBČICE, OBRH, PODHOSTA, PODSTENICE, PODTURN PRI
DOLENJSKIH TOPLICAH, SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH,
SELIŠČE, SOTESKA, STARE ŽAGE, SUHOR PRI DOLENJSKIH
TOPLICAH, VELIKI RIGELJ, VERDUN PRI URŠNIH SELIH.

9. občine Hajdina z izločitvijo dela območja mestne občine
Ptuj
- predlagatelj poslanec Državnega zbora RS
- s sedežem občine v Zgornji Hajdini
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Predlagano območje izpolnjuje pogoje po 13. členu zakona o
lokalni samoupravi in pomeni zaokroženo lokalno skupnost na
podeželju, ki ne more biti vključeno v območje mestne občine.
Predlagana nova občina Dolenjske Toplice bi imela 3.311
prebivalcev, vendar njena lega ne omogoča drugačnega, širšega
oblikovanja občine. Predlagatelji so mnenja, da bi z ustanovitvijo
nove občine Dolenjske Toplice imele večje možnosti za razvoj
turistične dejavnosti in s tem tudi za hitrejši gospodarski razvoj.

DRAŽENCI, GEREČJA VAS, HAJDOŠE, SKORBA, SLOVENJA
VAS, SPODNJA HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA.
Predlog za ustanovitev nove občine Hajdina obstaja že od začetka
priprav za uvedbo lokalne samouprave v Sloveniji. Območje, za
katero je poslanec DZ predlagal začetek postopka za ustanovitev
občine Hajdina, izpolnjuje pogoje iz 13. člena zakona o lokalni
samoupravi. Gre za lokalno skupnost, ki tudi po številu prebivalcev
bistveno ne odstopa od kriterija 5000 prebivalcev. Večkrat je bila
izkazana pozitivna volja ljudi za ustanovitev samostojne občine
Hajdina, kar med drugim zagotavlja, da bodo prebivalci te občine
lahko polno uresničevali svojo ustavno pravico do neposredne
udeležbe pri opravljanju lokalnih zadev javnega pomena. Ob
upoštevanju odločbe ustavnega sodišča navedeno območje po
svoji strukturi ne sodi v mestno občino Ptuj.

Na območju predlagane občine Dolenjske Toplice je bil sklican 1
zbor občanov, ki se ga je udeležilo 38 občanov, za predlog je
glasovalo 38 občanov. Mestni svet mestne občine Novo mesto
se je ponovno pozitivno opredelil do tega predloga.
8. občine Žužemberk z izločitvijo dela območja mestne
občine Novo mesto
- predlagatelj mestni svet mestne občine Novo mesto
- s sedežem občine v Žužemberku
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Mestni svet mestne občine Ptuj je soglašal z ustanovitvijo občine
Hajdina ob pogoju, da se del naselja Spodnja Hajdina izloči iz
predlagane nove občine in ostane v mestni občini Ptuj, o čemer je
mestni svet na seji, dne 27.11.1997, sprejel odlok o priključitvi
dela naselja Sp. Hajdina v naselje Ptuj. S tem je funkcionalno
zaokroženo območje mestne občine Ptuj.

BORŠT PRI DVORU, BREZOVA REBER PRI DVORU,
BUDGANJA VAS, DEŠEĆA VAS, DOLNJI AJDOVEC, DOLNJI
KOT, DOLNJI KRIŽ, DRAŠČA VAS, DVOR, GORNJI AJDOVEC,
GORNJI KOT, GORNJI KRIŽ, GRADENC, HINJE, HRIB PRI
HINJAH, JAMA PRI DVORU, KLEČET, KLOPCE, LAŠČE,
LAZINA, LOPATA, MAČKOVEC PRI DVORU, MALI LIPOVEC,
MALO LIPJE, PLEŠ, PLEŠIVICA, PODGOZD, PODLIPA,
POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU, PRAPREČE, PREVOLE, RATJE,
REBER, SADINJA VAS PRI DVORU, SELA PRI AJDOVCU, SELA
PRI HINJAH, SREDNJI LIPOVEC, STAVČA VAS, ŠMIHEL PRI
ŽUŽEMBERKU, TREBČAVAS, VELIKI LIPOVEC, VELIKO LIPJE,
VINKOV VRH, VISEJEC, VRH PRI HINJAH, VRH PRI KRIŽU,
VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU, ZAFARA, ZALISEC, ŽUŽEMBERK,
ŽVIRČE.

10. občine Markovci z izločitvijo dela območja mestne
občine Ptuj
- predlagatelj svet primestne četrti Markovci
- s sedežem občine v Markovcih
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:
BOROVCI, BUKOVCI, MARKOVCI, NOVA VAS PRI MARKOVCIH,
PRVENCI, SOBETINCI, STOJNCI, STRELCI, ZABOVCI.

Predlagano območje izpolnjuje pogoje po 13. členu zakona o
lokalni samoupravi in pomeni zaokroženo lokalno skupnost na
podeželju, ki ne more biti vključena v območje mestne občine.
Predlagana nova občina Žužemberk obsega kar 164 km2, imela
bi 4.711 prebivalcev in v njo bi bilo vključenih 51 naselij.

Svet primestne četrti Markovci je predlagal ustanovitev nove
občine z imenom Sv. Marko (Markovci). Glede na veljavno
zakonodajo in zadnje spremembe in dopolnitve zakona o lokalni
samoupravi,ki govorijo o kriterijih za določitev imena in sedeža
občine, vlada predlaga za to občino ime Markovci. Z ustanovitvijo
nove občine Markovci na območju sedanje mestne občine Ptuj bi
se območje mestne občine Ptuj ozemeljsko zaokrožilo v skladu z
ustavnimi in zakonskimi kriteriji, občina Markovci pa se ustanovi
v dejansko obstoječi lokalni skupnosti v vzhodnem delu mestne
občine Ptuj. Območje, ki želi postati nova občina, izpolnjuje
zakonske pogoje za ustanovitev občine, pri številu prebivalcev
pa gre za situacijo, ko nove občine ni možno oblikovati na širšem
območju. Nova občina Markovci bi imela 4027 prebivalcev.

Na območju predlagane občine Žužemberk so bili sklicani 3 zbori
občanov, ki se jih je udeležilo 97 občanov. Na zborih občanov sta
bila izoblikovana dva nova predloga, da se na predlaganem
območju občine Žužemberk ustanovita novi občini Hinje in Suha
krajina. Mestni svet mestne občine Novo mesto je na podlagi
odločitev občanov na zborih dal pozitivno mnenje k ustanovitvi
dveh občin in sicer občine Suha Krajina in Hinje. Ker predlagani
območji ne izpolnjujeta zakonskih pogojev za ustanovitev občine,
vlada vztraja pri predlogu, ki ga je podal tudi mestni svet mestne
poročevalec, št. 11
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Vlada meni, da podpora ustanovitvi občinam, ki so zaradi
geografskih, obmejnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov
tako posebne in značilne za slovenski prostor, lahko ugodno
vpliva na demokratično reševanje njihovih krajevnih razvojnih
potreb in interesov, to je javnih zadev lokalnega pomena. V
predlaganih primerih je treba upoštevati strokovna dognanja, da
je lokalna samouprava lahko uspešna le, če izhaja iz dejanske
povezave prebivalcev v spontano nastalih lokalnih skupnostih in
če upošteva zakonitosti iij značilnosti tako nastalih realnih
družbenih odnosov. Vlada je temeljito proučila tudi vse ostale
predloge za ustanovitev občin z manjšim številom prebivalcev.
Ob upoštevanju vseh pogojev v okviru njihove celote vlada
predlaga štiri nove občine, ki so posebej utemeljene s
sociološkega, narodnostnega, zgodovinskega, geografskega,
demografskega in gospodarskega vidika in z njihovo obmejno
lego.

Na območju predlagane občine je bil sklican en zbor občanov, ki
se ga je udeležilo 208 občanov in so vsi glasovali za ustanovitev
nove občine. Mestni svet mestne občine Ptuj soglaša z
ustanovitvijo nove občine.

II. SPREMEMBE V DRUGIH OBČINAH
Pri teritorialnih spremembah v drugih občinah gre za skupino
novih občin, ki so predlagane na območju sedanjih zelo velikih
občin (po številu prebivalcev, po površini) ter za skupino občin, ki
jih je mogoče posebej utemeljiti z razlogi iz drugega odstavka
13.a člena zakona o lokalni samoupravi.
Predlagane spremembe v velikih občinah (Kamnik, Litija, RavnePrevalje, Ruše, Žalec), na območju katerih naj bi nastale nove
občine, temeljijo na upoštevanju zakonskih meril in naravne
povezave zaokroženih območij na določena središča,
zgodovinske povezanosti in upravnih ureditev v preteklosti,
sistema centralnih naselij in interesov prebivalcev teh območij,
da uresničujejo svojo pravico do lokalne samouprave v
predlaganih novih občinah. V vseh teh primerih gre za dejansko
že obstoječe lokalne skupnosti z dolgotrajno navezanostjo ljudi
na ta prostor, ki bi jim podelitev statusa občine omogočila razvoj,
ki bo skladnejši s tamkajšnjimi razmerami ter željami in potrebami
njihovih prebivalcev, delovanje lokalne samouprave pa bolj
učinkovito.

11. občine Komenda z izločitvijo dela območja občine
Kamnik
- predlagatelj občinski svet občine Kamnik
- s sedežem občine v Komendi
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:
BREG PRI KOMENDI, GMAJNICA, GORA PRI KOMENDI,
KLANEC, KOMENDA, KOMENDSKA DOBRAVA, KRIŽ, MLAKA,
MOSTE, NASOVČE, PODBORŠT PRI KOMENDI, POTOK PRI
KOMENDI, SUHADOLE, ŽEJE PRI KOMENDI.

Vlada podpira predloge za ustanovitev novih občin (Jezersko,
Solčava, Bloke, Dobrovnik), izhajajoč iz ustavne zasnove občine
kot posebne samoupravne lokalne skupnosti, ob upoštevanju
drugega odstavka 13.a člena zakona o lokalni samoupravi, ki
omogoča, da zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih,
zgodovinskih ali gospodarskih razlogov sme občina imeti
izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev.

Pri predlogu za ustanovitev nove občine Komenda gre za predlog,
ki temelji na podanih pobudah s strani prebivalcev in predlogu
občinskega sveta za oblikovanje občine na zahodnem območju
občine Kamnik. Predlagano območje je dejanska lokalna skupnost,
ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za ustanovitev občine. Predlog
upoštevala objektivne danosti tega prostora, ki bi s pridobitvijo
nove občine imel tudi večje možnosti za gospodarski in socialni
razvoj. Nova občina Komenda bi štela 4167 prebivalcev. Širša
zaokrožitev območja, ki bi bila smiselna, ni možna.

Vlada podpira ustanovitev navedenih občin, ki dejansko pomenijo
posebnost v kulturnem, geografskem in socialnem pogledu, kar
se izraža tudi v značilnosti njihovega zgodovinskega razvoja. Z
ustanovitvijo predlaganih občin preostanki občin izpolnjujejo pogoje
po 13. členu zakona o lokalni samoupravi z izjemo števila
prebivalcev, ki se zmanjša za število prebivalcev predlaganih
občin.

Na območju predlagane občine Komenda so bili sklicani 3 zbori
občanov, ki se jih je udeležilo 221 občanov, za predlog je glasovalo
213 občanov. Občinski svet občine Kamnik se je ponovno
pozitivno opredelil do predloga.

Vlada podpira predloge za ustanovitev teh občin tudi na podlagi
strokovnih podlag, ki so jih predlagatelji predlagali ob začetku
postopka za ustanovitev nove občine. Na podlagi teh in drugih
strokovnih izhodišč je možno nedvomno ugotoviti, da gre za:
- lokalne skupnosti z izrazitimi naravnimi danostmi in zaokroženostjo - za izrazite gorske skupnosti, ki so razmejene od
nižinskega dela občin, v katerih se zdaj nahajajo;
- obmejno lego območij;
- območja z narodno mešano sestavo prebivalstva;
- prebivalce, ki imajo še posebej izražen občutek pripadnosti tem
lokalnim skupnostim;
- specifične razvojne potrebe teh območij, kjer bi ustanovitev
lastne občine povečala kakovost življenja in dela prebivalcev
tega območja;
- značilne potrebe in interese prebivalcev teh območij, ki so jih
prebivalci v preteklosti že večkrat jasno, enotno in nedvoumno
izrazili, tako da gre pri njih za stalna pričakovanja in
prepričanost o potrebi ustanovitve lastne občine.

12. občine Dobrovnik z izločitvijo dela območja občine
Lendava
- predlagatelj je občinski svet občine Lendava
- s sedežem v Dobrovniku
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:
DOBROVNIK, ŽITKOVCI, STREHOVCI.
Na pobudo Krajevne skupnosti Dobrovnik je predlagatelj za
ustanovitev samostojne občine Dobrovnik občinski svet občine
Lendava. Predlagano območje je po sestavi prebivalcev
narodnostno mešano in večino predstavljajo pripadniki madžarske
narodne skupnosti. Območje predlagane občine Dobrovnik
izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev samostojne občine po 13.
členu ZLS, ima pa 1.499 prebivalcev in po površini meri 31 km2.
Specifičnost območja je lega ob slovensko-madžarski meji in
narodno mešana sestava prebivalcev. Ustanovitev občine bi
pomenila večje možnosti za gospodarski razvoj in ohranjanje
kulturnih posebnosti narodno mešanega območja.

Predlagatelji novih občin Jezersko, Solčava, Bloke in Dobrovnik
so jasno izrazili in utemeljili, da bi te občine imele večje možnosti
za ohranjanje svoje identitete in za hitrejši gospodarski in socialni
razvoj, kot jim je to omogočeno v sedanji občini.
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občanov, ki se jih je udeležilo 137 občanov, za predlog je glasovalo
122 občanov.

RUNARSKO, SLEME, STRMCA, STUDENEC NA BLOKAH,
STUDENO NA BLOKAH, SVETA TROJICA, SVETI DUH,
ŠKRABČE, ŠKUFČE, ŠTOROVO, TOPOL, ULAKA, VELIKE
BLOKE, VELIKI VRH, VOLČJE, ZAKRAJ, ZALES, ZAVRH.

13. občine Šmartno pri Litiji z izločitvijo dela območja občine
Litija
- predlagatelj Vlada RS
- s sedežem v Šmartnem pri Litiji
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Predlog za ustanovitev nove občine Bloke obstaja od začetka
priprav za uvedbo lokalne samouprave v Sloveniji. Predlagatelji
so ga dopolnjevali s potrebnimi ustavnimi, zakonskimi,
zgodovinskimi, geografskimi in drugimi razlogi. V primeru Blok
gre vsekakor za dejansko lokalno skupnost, posebno kulturno in
socialno enoto na tej planoti, ki je zaključena tudi v geografskem
pogledu (Bloška planota je geografsko zaokrožena celota, ki leži
na višini nad 700 m; obsega 75 km2 površine, sestavlja jo 45
naselij, v tem stoletju pa je število prebivalcev upadlo od 2730 na
1717). Prebivalci tega območja so se večinsko izrekli za
samostojno občino tudi na referendumu maja 1994. Samostojna
občina bi imela posebne možnosti za razvoj turizma in drobnega
gospodarstva in bi omogočila hitrejši gospodarski in socialni razvoj
ter prispevala k skladnejšemu razvoju širšega notranjskega
območja.

BOGENŠPERK, BREZJE PRI KUMPOLJU, BREZOVO,
BRGLEZ, BUKOVICA PRI LITIJI, CEROVICA, ČATEŠKA GORA,
ČRNI POTOK, DOLNJIVRH, DRAGOVŠEK, DVOR, GABROVKA,
GABRSKA GORA, GOBNIK, GORNJE RAVNE, GORNJI VRH,
GOZD-REKA, GRADIŠČE PRI LITIJI, GRADIŠČE-K.O.GRAD.IN
POLJ., GRADIŠKE LAZE, HOHOVICA, JABLANIŠKE LAZE,
JABLANIŠKI POTOK, JASTREBNIK, JAVORJE, JAVORJE PRI
GABROVKI, JELŠA, JEŽCE, JEŽNI VRH, KAMNI VRH, KAMNI
VRH PRI PRIMSKOVEM, KLANEC PRI GABROVKI, KRŽIŠČE
PRI ČATEŽU, KUMPOLJE, LAZE PRI GOBNIKU, LESKOVICA
PRI ŠMARTNEM, LIBERGA, LUKOVEC, LUPINICA, MALA
KOSTREVNICA, MIHELCA, MIŠJI DOL, MORAVČE PRI
GABROVKI, MORAVŠKA GORA, MULHE, NOVA GORA, OBLA
GORICA, OKROG, PEČICE, PODPEČ POD SKALO, PODROJE, POLJANE PRI PRIMSKOVEM, PRESKA NAD KOSTREVNICO, PRIMSKOVO, RAZBORE-DEL-K.O. POLJANE, RAZBORE-K.O. JEŽNI VRH, RIHARJEVEC, SELŠEK, SEVNO,
SPODNJA JABLANICA, STARA GORA PRI VEL. GABRU, ŠČIT,
ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠTANGARSKE POLJANE, TIHABOJ,
TLAKA, VELIKA KOSTREVNICA, VINJI VRH, VINTARJEVEC,
VIŠNJI GRM, VODICE PRI GABROVKI, VOLČJA JAMA, VRATA,
ZAGRIČ, ZAVRSTNIK, ZGORNJA JABLANICA.

Po 2. odstavku 13.a člena Zakona o lokalni samoupravi je kot
izjemo možno ustanoviti občino, če to narekujejo geografski,
obmejni, narodnostni, zgodovinski ali gospodarski razlogi. Menimo,
da je po teh kriterijih ustanovitev občine Bloke utemeljena.
Na območju predlagane občine Bloke je bil sklican 1 zbor občanov,
ki se ga je udeležilo 89 občanov, za predlog je glasovalo 89
občanov. Občinski svet občine Loška dolina je do predloga zavzel
pozitivno stališče.
15. občine Solčava z izločitvijo dela območja občine Luče
- predlagatelj občinski svet občine Luče
- s sedežem občine v Solčavi
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

2

Občina Litija šteje 18.735 prebivalcev na površini 322 km . Občinski
svet je po sprejetju sklepa državnega zbora o nadaljevanju
postopka za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij podal spremenjen predlog za
ustanovitev občin in sicer Jevnica-Kresnice, Vače, Šmartno in
Dole. Vlada navedenega predloga ne podpira, ker niso izpolnjeni
vsi zakonski pogoji.

LOGARSKA DOLINA, PODOLŠEVA, ROBANOV KOT, SOLČAVA.
V primeru Solčave gre za izrazito gorsko in obmejno območje, ki
ima svoj značilni videz in identiteto. Izjemnost Solčave ni le v
velikosti območja (103 km2), visokogorski legi in bogati kulturni
dediščini, ampak tudi v tem, da imajo prebivalci Solčave poseben
občutek pripadnosti temu območju, ki je obdržalo svoje krajinske
značilnosti. Posebej poudarjena sta dva pogoja iz 13.a člena
Zakona o lokalni samoupravi, to je specifična geografska lega in
obmejno območje.

Pri oblikovanju svojega predloga za ustanovitev občine Šmartno
pri Litiji je vlada upoštevala osnovni predlog občinskega sveta in
ga ustrezno dopolnila z naselji, ki gravitirajo k občinskemu centru
predlagane občine. Vlada je pri predlogu upoštevala, da mora biti
nova občina oblikovana tako, da je tudi z ekonomskega vidika
sposobna samostojno izvajati javne zadeve lokalnega pomena,
ki so ji v skladu z ustavo in zakonom poverjene. Poleg tega predlog
upošteva tudi elemente upravno - organizacijske racionalnosti
pri oblikovanju občine. Izločitev območja občine je predlagana
tako, da je nova občina kot tudi občina, iz katere se izloča del
območja, sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev v
skladu z zakonom o lokalni samoupravi.

Predlagatelji so mnenja, da bi z ustanovitvijo nove občine Solčava
imela večje možnosti za ohranitev svoje značilne gorske identitete
in za hitrejši gospodarski razvoj zlasti na področju turizma, saj je
Solčavsko razvojno perspektivno turistično območje na obrobju
Savinjskih Alp. Predlog za ustanovitev občine sloni na obstoječih
razvojnih možnostih območja Solčave in pri tem upošteva tudi
naravno ločenost tega območja od ostalega dela občine Luče.

14. občine Bloke z izločitvijo dela območja iz občine Loška
dolina
- predlagatelj občinski svet občine Loška dolina
- s sedežem občine v Novi vasi
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Ustanovitev nove občine Solčava je v skladu z 2. odstavkom
13.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Na območju predlagane
občine Solčava je bil sklican 1 zbor občanov, ki se ga je udeležilo
88 občanov. Za predlog občine Solčava je glasovalo vseh 88 na
zboru prisotnih občanov. Tudi Občinski svet občine Luče je do
predloga zavzel pozitivno stališče.

ANDREJČJE, BENETE, BOČKOVO, FARA, GLINA, GODIČEVO,
GRADIŠKO, HITENO, HRIBARJEVO, HUDI VRH, JERŠANOVO,
KRAMPLJE, LAHOVO, LEPI VRH, LOVRANOVO, MALNI,
METULJE, MRAMOROVO PRI LUŽARJIH, MRAMOROVO PRI
PAJKOVEM, NEMŠKA VAS NA BLOKAH, NOVA VAS, OGRADA,
POLŠEČE, RADLEK, RAVNE NA BLOKAH, RAVNIK. ROŽANČE,
poročevalec, št. 11

Predlog ustanovitve občine Solčava je v skladu z 2. odstavkom
13. a člena Zakona o lokalni samoupravi, saj izpolnjuje najmanj
dva kriterija, to je obmejnost območja in specifična geografska
lega.
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16. občine Jezersko z izločitvijo dela območja občine
Preddvor
- predlagatelj občinski svet občine Preddvor
- s sedežem občine v Zgornjem Jezerskem
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

18. občine Lovrenc na Pohorju z izločitvijo dela območja
občine Ruše
- predlagatelj občinski svet občine Ruše
- s sedežem občine v Lovrencu na Pohorju
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

SPODNJE JEZERSKO, ZGORNJE JEZERSKO.

ČINŽAT, KUMEN, LOVRENC NA POHORJU, PUŠČAVA,
RECENJAK, RDEČI BREG-DEL, RUTA.

Predlog za ustanovitev nove občine Jezersko obstaja od začetka
priprav za uvedbo lokalne samouprave v Sloveniji. V primeru
Jezerskega gre za obmejno in gorsko območje ter dejansko
lokalno skupnost, ki bi s pridobitvijo občine imela večje možnosti
za gospodarski in socialni razvoj ter razcvet lokalnih pobud in
sredstev za razvoj v smeri turistične občine. Predlog upošteva
objektivne danosti tega prostora ter upošteva usklajenost med
praktično delujočimi skupnostmi v prostoru in njihovo pravno
institucionalizacijo, kar lahko ugodno vpliva na uspešnost lokalne
skupnosti pri zadovoljevanju potreb, ki zadevajo njene prebivalce
in na demokratično reševanje krajevnih problemov. Predlog je
tudi v skladu s strokovnimi dognanji, da je zakonodaja lahko
uspešna in zaživi le, če se nasloni na dejanske povezave ljudi v
spontano nastalih lokalnih skupnosti in če upošteva te relativno
zaključene kroge realnih družbenih odnosov. Prebivalci
Jezerskega so med najbolj vztrajnimi predlagatelji takšne oblike
lokalne samouprave, ki bi okrepila položaj te skupnosti tudi v
čezmejnem sodelovanju lokalnih skupnosti Slovenije in Avstrije. V
prejšnjem mandatnem obdobju državnega zbora je bil vložen tudi
posebni zakon o ustanovitvi občine Jezersko, odločitev o tem pa
je bila odložena na čas po sprejemu zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij.

Predlagano območje za novo občino Lovrenc na Pohorju izpolnjuje
zakonske pogoje za ustanovitev nove občine in ima 3.248
prebivalcev. Po površini je območje veliko in obsega kar 85 km2.
Območje nove občine je zaključena enota, kjer obstaja pristna
lokalna skupnost, ki jo prebivalci štejejo kot svojo in so doslej
sami v okviru krajevne skupnosti z lastnimi sredstvi in delom
zgradili vrsto komunalnih in drugih objektov ter napeljav in veliko
prispevali k izboljšanju pogojev življenja v tej skupnosti. Kraj je
tudi v geografskem pogledu zaključena celota na območju Pohorja,
ki se po svoji značilnosti zelo razlikuje od ostalih delov sedanje
občine Ruše. Preostali del občine Ruše izpolnjuje vse zakonske
pogoje za ustanovitev in delovanje občine. Ustanovitev občine
Lovrenc na Pohorju je leta 1994 predlagala tudi vlada, vendar
državni zbor tega predloga ni sprejel. Glede na specifično
geografsko zaokroženost območja predloga ni možno drugače
oblikovati.
Na območju predlagane občine Lovrenc na Pohorju je bil sklican
1 zbor občanov, ki se ga je udeležilo 117 občanov, za predlog je
glasovalo 117 občanov. Občinski svet občine Ruše je do predloga
zavzel pozitivno stališče.

Predlog ustanovitve občine Jezersko je v skladu z 2. odstavkom
13. a člena Zakona o lokalni samoupravi, saj izpolnjuje najmanj
dva kriterija, to je obmejnost območja in specifična geografska
lega.

19. občine Selnica ob Dravi z izločitvijo dela območja občine
Ruše
- predlagatelj občinski svet občine Ruše
- s sedežem občine v Selnici ob Dravi
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Na območju predlagane občine Jezersko je bil sklican 1 zbor
občanov, ki se ga je udeležilo 85 občanov, za predlog je glasovalo
85 občanov. Občinski svet občine Preddvor je do predloga zavzel
pozitivno stališče.

ČREŠNJEVEC OB DRAVI, FALA, GRADIŠČE NA KOZJAKU,
JANŽEVA GORA, SELNICA OB DRAVI, SPODNJA SELNICA,
SPODNJI BOČ, SPODNJI SLEMEN, SVETI DUH NA OSTREM
VRHU, VELIKI BOČ, VURMAT-DEL, ZGORNJA SELNICA,
ZGORNJI BOČ, ZGORNJI SLEMEN-DEL.

17. občina Prevalje z izločitvijo dela območja občine RavnePrevalje
- predlagatelj svet KS Prevalje
- s sedežem občine na Prevaljah
- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

Predlagano območje za novo občino Selnica ob Dravi izpolnjuje
zakonske pogoje za ustanovitev nove občine. Glede števila
prebivalcev predlagana nova občina le neznatno odstopa od števila
5.000 (4.753). Območje predlagane nove občine je zaokrožena
geografska celota ob državni meji z Republiko Avstrijo. Prebivalci
tvorijo lokalno skupnost z vrsto posebnosti, med katerimi je tudi
demografska ogroženost območja. Z ustanovitvijo nove občine
Selnica ob Dravi bo zagotovljen hitrejši gospodarski razvoj tega
območja, s tem pa skladnejši razvoj celotnega območja, ki ga
pokriva sedanja občina Ruše. Preostali del občine Ruše izpolnjuje
vse zakonske pogoje za ustanovitev in delovanje občine.

BELŠAK, BREZNICA, DOLGA BRDA, KOT PRI PREVALJAH,
LEŠE, LOKOVICA, POLJANA, PREVALJE, SUHI VRH, ŠENTANEL, ZAGRAD, ZGORNJA JAMNICA.
Krajevna skupnost Prevalje je predlagala, da se v novo občino
vključijo še naselja Dobja vas, Navrški Vrh, Poljane in Stražišče.
Občani se na teh zborih niso odločili za vključitev v občino Prevalje,
zato je občinski svet občine Ravne-Prevalje predlagal, da se
referendumsko območje določi brez navedenih naselij. Tudi brez
teh naselij bo nova občina štela 6.152 prebivalcev in so izpolnjeni
vsi pogoji po 13. členu Zakona o lokalni samoupravi. Območje
občine je geografsko zaokrožena celota.

Na območju predlagane občine Selnica ob Dravi je bil sklican 1
zbor občanov, ki se ga je udeležilo 69 občanov, za predlog je
glasovalo 68 občanov. Občinski svet občine Ruše je do predloga
zavzel pozitivno stališče.

Na območju predlagane občine Prevalje je bilo sklicanih 7 zborov
občanov, ki se jih je udeležilo 320 občanov, za predlog je glasovalo
205 občanov. Občinski svet občine Ravne-Prevalje je do predloga
zavzel pozitivno stališče, če se upoštevajo predlogi zborov
občanov.
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20. občine Polzela z izločitvijo dela območja občine Žalec
- predlagatelj občinski svet občine Žalec
- s sedežem občine v Polzeli
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- predlagano referendumsko območje za ustanovitev nove občine
obsega območja naselij:

občin, ki se izločajo iz posamezne občine, kot tudi v sosednjih
občinah, h katerim naj bi se priključili.

ANDRAŽ NAD POLZELO, BREG PRI POLZELI, DOBRIČ,
LOČICA OB SAVINJI, OROVA VAS, PODVIN PRI POLZELI,
POLZELA, ZALOŽE.

C) SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE
V skladu z določbami zakona o postopku za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij ter v skladu s stališči in razlogi iz
odločbe ustavnega sodišča (št. U-l-304/94-9) in zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 70/97), vlada predlaga, da se izvedejo postopki v zvezi
s spremembo imena in sedeža občine v naslednjih primerih:

2

Območje predlagane občine po površini zajema 33,9 km s 5.098
prebivalci in izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev občine po 13.
členu Zakona o lokalni samoupravi.
Prebivalci območja, za katero se predlaga nova občina, bi v novi
občini imeli enakopravnejše pogoje za uresničevanje lokalne
samouprave. To območje si prizadeva dobiti občino že od sprejema
ustave dalje in je bilo tudi predlagano za t.i. eksperimentalno občino.
Na tem območju lokalna skupnost dejansko že obstaja ter
izpolnjuje vse zakonske pogoje za ustanovitev nove občine,
vključno s številom prebivalcev.

1. sprememba imena in sedeža občine Cankova-Tišina, s
sedežem v Cankovi, v občino z novim imenom TišinaCankova s sedežem v Tišini
2. spremembo imena in sedeža občine Kuzma, s sedežem
v Kuzmi, v občino z novim imenom Grad-Kuzma s
sedežem v Gradu
3. spremembo imena občine Ravne-Prevalje v novo ime
Ravne na Koroškem
4. spremembo imena občine Vipava v novo ime občine
Vipava-Podnanos

Zborov občanov se je udeležilo 84 občanov, za predlagano občino
je glasovalo 80 občanov.
Občinski svet občine Žalec je do predloga zavzel pozitivno
stališče.

Vlada je na podlagi sklepa državnega zbora, s katerim ji je naložil
pripravo predlogov za spremembe imen in sedežev nekaterih
občin oziroma njihovo uskladitev s stališči in razlogi odločbe
ustavnega sodišča in v skladu z ZPUODO, v predhodnem
postopku predlagala tudi izvedbo postopka za spremembo imena
občine Kanal (v Kanal ob Soči) ter Sveti Jurij (vVidem ob Ščavnici);
izvedbo postopka za spremembo sedeža občine Destrnik Trnovska vas (iz Trnovske vasi v Destrnik); izvedbo postopka
za spremembo tako imena kot sedeža občine Moravske Toplice
(s sedežem v Moravskih Toplicah) v občino z imenom Martjanci
- Moravci s sedežem v Martjancih. Sedanji predlog tega več ne
vsebuje. Med tem časom - 15.11.1997 je namreč začela veljati
novela ZLS (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi - Uradni list RS, št.70/97), s katero so bili določeni
kriteriji za določanje imena in sedeža občine in tako odpravljeno
neskladje ZLS z ustavo, ki ga je ugotovilo ustavno sodišče v
odločbi U -I -304/94 -9.

B) IZLOČITEV DELA OBČINE IN NJEGOVA
PRIKLJUČITEV K SOSEDNJI OBČINI
Vlada predlaga izločitev dela občine in njegovo priključitev k
sosednji občini v naslednjih primerih:
1. Naselja Polom, Seč in Vrbovec (sedaj v občini Dobrepolje)
se priključijo k občini Kočevje - predlagatelja oba
občinska sveta
2. Naselje Obrežje (sedaj v občini Laško) se priključi k
občini Radeče - predlagatelja oba občinska sveta
3. Naselji:
- Ravne nad Šentrupertom (sedaj v občini Litija) se
priključi k občini Trebnje - predlagatelja oba občinska
sveta
- Kostanjevica (sedaj v občini Litija) se priključi k občini
Trebnje - predlagatelja oba občinska sveta
4. Naselje Osrečje (sedaj v mestni občini Novo mesto) se
priključi k občini Škocjan - predlagatelja oba občinska
sveta
5. Naselje Bukov vrh (sedaj v občini Škofja Loka) se priključi
k občini Gorenja vas-Poljane - predlagatelja oba občinska
sveta
6. Naselje Bolečka vas (sedaj v občini Videm) se priključi k
občini Majšperk - predlagatelja oba občinska sveta

V skladu z določbo 1 .člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi se:
• ime občine določi po imenu središčnega ali drugega naselja v
občini ali po krajinskem imenu. Ker v občini Kanal ni naselja z
imenom Kanal ob Soči in v občini Sveti Jurij ni več naselja z
imenom Videm ob Ščavnici (spremenjeno z odlokom o
imenovanju lokalnega središča Sv. Jurij ob Ščavnici v občini Sv.
Jurij ob Ščavnici - Uradni list RS, št. 6/97), ni več zakonite
podlage za izvedbo predlaganega postopka.
• kot sedež občine praviloma določi središčno naselje v občini.
Vlada meni, da za opredelitev središčnega položaja naselja ni
odločujoč le podatek o številu prebivalcev nekdanje krajevne
skupnosti, temveč je to naselje, h kateremu gravitira največji
del prebivalstva, poslovno, trgovsko, upravno in prometno
središče (v strokovni literaturi znano kot "centralno naselje")
ter da tej opredelitvi relativno bolj ustreza naselje Trnovska vas.

V skladu z določili zakona o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij in v skladu s stališči in razlogi iz odločbe
ustavnega sodišča, vlada predlaga v nekaterih primerih izločitev
dela občin ter njihovo priključitev k sosednjim občinam. V svojih
predlogih je vlada ugotovila, da v predlaganih primerih sprememb
posamezna naselja dejansko funkcionalno gravitirajo k občinam,
katerim predlaga priključitev. Pri svojem predlogu je vlada
upoštevala tudi skladnost predlogov občinskih svetov občin, iz
katerih se deli izločajo in občin, katerim se posamezni deli
priključujejo. Take skladnosti ni v primerih priključitev naselij Zalog
pod Sveto Trojico in Kokošnje iz občine Moravče k občini
Domžale, naselja Prihova iz občine Mozirje k občini Nazarje in
naselja Velika vas iz občine Moravče k občini Dol pri Ljubljani.
Poleg tega je vlada upoštevala zakonsko določilo, po katerem se
morajo o predlogih sprememb izvesti referendumi - tako v delih
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Sprememba zakona o lokalni samoupravi je narekovala nov
predlog. Vlada predlaga postopek za spremembo imena ostanka
občine Ravne-Prevalje (predlog za novo občino Prevalje) zato,
ker je ime središčnega naselja bodoče občine Ravne na Koroškem.
Predloga za izvedbo postopka za spremembo imena in sedeža
občine Moravske Toplice pa vlada ne podaja, pri čemer upošteva
mnenje občinskega sveta, ki je postopku za spremembo odločno
in utemeljeno nasprotoval.
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Mestna občina Maribor - predlog za ustanovitev občine HočePohorje in občine Slivnica
Predlog za ustanovitev občine Hoče-Pohorje izpolnjuje pogoje po
Zakonu o lokalni samoupravi. Ker gre za smiselno zaokroženo
območje, v katerega se vključi tudi predlog za ustanovitev občine
Slivnica, vlada predlaga, da se navedena predloga združita in se
določi eno referendumsko območje za ustanovitev občine HočeSlivnica.

D) RAZLOGI ZA ODKLONILNO MNENJEVLADE O
DRUGIH PREDLOGIH ZA USTANOVITEV NOVIH
OBČIN
Vlada ugotavlja, da je bilo vloženih veliko število predlogov, pobud
in vlog za ustanovitev novih občin. Glede vseh predlogov in
pobud za nastanek novih občin je vlada izhajala s stališča, da je
potrebno upoštevati ustavna in zakonska določila ter odločitve
ustavnega sodišča ter dograditi sedanjo mrežo občin. Pri predlogih
za ustanovitev novih občin, ki jih vlada ne podpira, gre za predloge,
ki niso v skladu z ustavnimi in zakonskimi kriteriji. Vlada jih zavrača
ob upoštevanju pogojev za ustanovitev občine kot celote in
izhajajoč iz razlogov, ki so navedeni v uvodu tega gradiva.

Mestna občina Nova Gorica - predlog za ustanovitev občine
Šempeter-Vrtojba
Predlog za ustanovitev občine Šempeter-Vrtojba sicer izpolnjuje
v formalnem smislu z zakonom določene pogoje. Mestni svet
mestne občine Nova Gorica nasprotuje ustanovitvi občine
Šempeter-Vrtojba, ker bi s tem izločili iz mestne občine Nova
Gorica del območja, ki po mnenju mestnega sveta tvori strnjeno
naselje mestne občine. V primeru teh dveh naselij gre tudi za
realno skupnost ljudi, ki so medsebojno povezani s skupnimi
interesi, imajo zavest o pripadnosti tej skupnosti ter pogoje za
gospodarski in socialni razvoj, ki bi pripomogel tudi k hitrejšemu
in enakomernejšemu razvoju celotnega območja, ki ga pokriva
sedanja mestna občina Nova Gorica. Po mnenju mestnega sveta
je po sprejetem prostorskem planu mestne občine Nova Gorica
to območje vključeno v mestno naselje, ki ga ne bi bilo smiselno
deliti. Vlada je sledila predlogu mestnega sveta, zato ne predlaga
ustanovitve občine na tem območju.

Pri odločitvi, da ne podpre nekaterih predlogov za ustanovitev
novih občin, je vlada izhajala s stališča, da:
- mora predlog vsebovati pogoje, ki so opredeljeni v 13., 13. a in
tretjem odstavku 15. člena ZLS;
- mora predlog biti oblikovan tako, da je predlagano območje
teritorialno sklenjeno in smiselno oblikovano;
- je treba obravnavati in soočiti mnenja in utemeljitve občinskih
svetov ter voljo ljudi izraženo skozi daljše obdobje in na sklicanih
zborih, kjer so se prebivalci opredeljevali do sedanjih predlogov;
- mora biti predlog utemeljen z ekonomskimi razlogi, tako da bi
nova občina lahko izpolnjevala vse zakonsko opredejene naloge
lokalne skupnosti;
- mora biti predlog tudi postopkovno v skladu z zakonom;
- predlog ne sme biti predvsem posledica morebitnega trenutnega
neustreznega odnosa občine do njenih ožjih delov.

Mestna občina Novo mesto - predlog za ustanovitev občine
Mirna peč
Mestni svet mestne občine Novo mesto je predlagal ustanovitev
občine Mirna peč z 2600 prebivalci. V razpravi po zborih občanov
so bila stališča deljena. Zbori občanov na območju Biška vas,
Dolenji Podboršt, Golobinjek, Gorenji Podboršt, Grč Vrh, Jelše,
Jordankal, Malenska vas ne soglašajo z ustanovitvijo občine.
Štirih zborov občanov se je udeležilo 90 občanov, za ustanovitev
občine je glasovalo 64 občanov. Ker vsa stališča glede ustanovitve
občine niso usklajena, vlada ne predlaga ustanovitve občine.

Vlada je upoštevala tudi stališče, da se samo z ustanavljanjem
novih občin ne rešujejo ključni problemi delovanja lokalne
samouprave. Ti se kažejo predvsem v nalogah in pristojnostih
občin in v zagotovitvi čim bolj preglednega, enakopravnega,
učinkovitega in razvojno naravnanega sistema financiranja, ne
pa v "skokovitem" večanju števila občin.
Iz navedenih razlogov vlada ne predlaga nastanka občin v
primerih, ko gre za delitev občin, ki so že oblikovane v skladu z
zakonom, ko gre za ustanavljanje po številu prebivalcev zelo
majhnih občin ali za ustanavljanje novih občin, ko preostali del ne
bi bil več smiselna ozemeljsko zaokrožena celota. Vlada tudi ne
podpira predlogov za ustanavljanje občin na območju, na katerem
so se prebivalci izrekli proti danim predlogom ali občin, v katere bi
bila vključena naselja, katerih prebivalci nimajo zavesti o
pripadnosti k takšni občini in niso pripravljeni medsebojno tvorno
sodelovati, saj je občina življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na
območju enega ali več vzajemno povezanih naselij.Vlada prav
tako ne podpira predlogov za ustanovitev manjših občin, pri katerih
niso posebej izrazito poudarjeni posebni geografski, narodnostni,
obmejni, zgodovinski ali gospodarski razlogi. Če bi se odrekli
pogojem, ki jih zahteva zakon in kriterijem, iz katerih je izhajala
vlada, bi sprožili plaz najrazličnejših zahtev po novih občinah, ki
bi prinesle ureditev lokalne samouprave, ki bi bila sestavljena iz
samih izjem. Pri spreminjanju meja občin in pri snovanju novih
občin ni dovolj, če obravnavamo zgolj zahtevke po novih občinah.
Zavedati se moramo, da bi s sprejemom vseh zahtevkov porušili
sistem, na podlagi katerega je bila zasnovana občinska teritorialna
ureditev, ki jo je potrebno smiselno dopolniti, ne pa nekritično
spreminjati.

Mestna občina Novo mesto - predlog za ustanovitev občine
Šmarjeta
Mestni svet mestne občine Novo mesto je predlagal ustanovitev
občine Šmarjeta z 2700 prebivalci. Zbor občanov v KS Bela Cerkev
se je izrekel proti ustanovitvi občine Šmarjeta. Brez tega območja
zaokrožitev območja občine ne bi bila možna. Na osnovi
navedenega vlada ne predlaga ustanovitev občine, ker stališča
niso usklajena.
Občina Brežice - predlog za ustanovitev občine Čatež ob Savi
in občine Dobova
Predlog za ustanovitev občine Čatež ob Savi izpolnjuje pogoje po
zakonu. Predlog za ustanovitev občine Dobova pa ne izpolnjuje
zakonskega pogoja glede števila prebivalcev.
Mnenja zborov občanov, sklicanih po KS, se bistveno razlikujejo.
Posamezne KS oziroma zbori občanov nasprotujejo ustanovitvi
občine Čatež in Dobova. Če te predele izključimo, ni možno več
oblikovati smiselno zaokroženih celot. Tudi občinski svet je za
oba predloga podal negativno mnenje. Ostanek občine Brežice z
izločitvijo teh dveh območij ne bi bil več teritorialno zaokrožena
celota.
Občina Cankova-Tišina - predlog za ustanovitev občine
Cankova
Občina Cankova-Tišina šteje 6610 prebivalcev. Z razdružitvijo
občine tudi ostanek občine ne bi več izpolnjeval pogojev za
samostojno občino. Razlogi, da na tem območju obstajajo posebni
geografski, zgodovinski in drugi razlogi, ki bi utemeljevali
ustanovitev občine, niso utemeljeni. Tudi po površini je že obstoječa
občina izpod povprečja v Sloveniji.

Za večino predlogov, ki jih vlada ne podpira, lahko ugotovimo, da
gre za močno odstopanje od zakonsko zahtevanega števila
prebivalcev: za občine od 0 do 1.000 prebivalcev je 5 predlogov,
od 1.001 do 2.000 prebivalcev je 10 predlogov, od 2.001 do 3.000
prebivalcev je 15 predlogov, od 3.001 do 4.000 prebivalcev so 3
predlogi in od 4.001 do 5.000 prebivalcev je 8 predlogov.
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velikem območju, ne bi bilo utemeljeno, čeprav gre za obmejno
območje. Vladi so znana stališča, da bi bilo na tem področju
smiselno opraviti določene širše zaokrožitve (s povezavo Osilnice
in Kostela ipd ), vendar v postopku za ustanovitev občine tovrstni
predlogi niso bili podani. Dejstvo je, da bi bilo ob ustrezni volji
občanov smiselno na tem območju ustrezno podpreti takšno
občino, ki bi lahko zagotavljala pogoje za hitrejši socialni,
gospodarski in kulturni razvoj tega obmejnega območja. Vlada
ustanovitve nove občine Kostel z 676 prebivalci in nove občine
Kočevska Reka s 777 prebivalci ne podpira.

Občina Črenšovci - predlog za ustanovitev občine Velika Polana
Občina Črenšovci šteje 6131 prebivalcev na površini 52 km2. V
tem primeru gre za občino, ki je oblikovana v skladu s kriteriji
zakona. Območje Velike Polane je bilo leta 1994 referendumsko
območje, kjer so se občani večinsko odločali za ustanovitev
občine, to pa predlagatelji navajajo kot osnovni razlog za
ustanovitev nove občine. Zborov občanov se je tokrat udeležilo
le 41 občanov (Brezovica 6, Mala Polana 8, Velika Polana 27). Z
razdelitvijo občine Črenšovci na 2 občini tudi občina Črenšovci v
celoti ne bi več izpolnjevala zakonskih pogojev. Predlagana nova
občina bi obsegala le 19 km2 po površini in bi štela 1643
prebivalcev.

Občina Krško - predlog za ustanovitev občine Senovo (širše
območje) in Senovo (ožje območje)
Vlada je predlagala, da se občina Senovo ustanovi na širšem
območju z 7138 prebivalci. Tega predloga zbori občanov niso
podprli. Zato je KS Senovo predlagala, da se občina ustanovi
samo za območje KS Senovo s 3988 prebivalci. S sprejemom
tega predloga ustrezna organiziranost velike občine Krško ne bi
bila razrešena. Pri organiziranju lokalnih skupnosti na tem območju
je potrebno kot celoto obravnavati tudi ustrezno organiziranost
občine Krško. Po mnenju vlade bi bil sprejemljiv le predlog, da se
Senovo organizira kot občina z okoliškimi kraji, ki tvorijo zaključeno
celoto. Tudi na zborih občanov so bila ločena stališča glede
ustanovitve občine. Glede na stališča zborov občanov, ki ne
soglašajo z ustanovitvijo občine, tudi vlada ne predlaga
ustanovitve občine proti jasno izraženi volji občanov.

Občina Destrnik-Trnovska Vas - predlog za ustanovitev občine
Trnovska vas in Sv. Andraž
Razdelitev občine Destrnik Trnovska vas, ki sedaj šteje 4.942
prebivalcev na območju, ki meri po površini 74 km2 in je
zaokrožena teritorialna celota, ne bi bilo smiselno. Zborov občanov,
ki so bili sklicani po posameznih območjih, se je udeležilo majhno
število prebivalcev (Destrnik 34, Trnovska vas 19, Sv. Andraž
26). Če bi vlada upoštevala predlog za razdelitev občine DestrnikTrnovska vas, bi morala upoštevati domala vse predloge za
ustanovitev občin, ki so bili vloženi. Pri obravnavi tega predloga je
mogoče ugotoviti, da na tem območju ne gre za posebne
geografske, zgodovinske, gospodarske, kulturne in druge razloge,
ki bi lahko utemeljevali ustanovitev teh občin.
Občina Dobrova-Horjul-Poihov Gradec - predlog za
ustanovitev občine Horjul
Občina Dobrova-Horjul-Poihov Gradec šteje 8648 prebivalcev.
Delitev občine, ki je sedaj oblikovana v skladu z zakonom na dve
občini, ne bi bila smiselna, saj novi občini ne bi v celoti izpolnjevali
zakonskih pogojev. Nova občina bi štela 2524 prebivalcev.

Občina Lenart - predlog za razdelitev občine na 7 novih občin
Občina Lenart šteje sedaj 17677 prebivalcev in obsega območje
205 km2. Lenart je tipično centralno naselje, ki ga obdajajo Benedikt,
Sv. Trojica, Cerkvenjak, Sv. Ana, Voličina in Sv. Jurij. Z razdelitvijo
občine na 7 občin bi dobili nove občine s po 2000 do 2500
prebivalcev, sam Lenart pa ne bi imel več 5000 prebivalcev.
Takšne razdelitve občine vlada ne more podpreti, saj gre za
zaokroženo območje, ki ga ne bi bilo smiselno deliti. S to delitvijo
bi nastalo 7 novih občin, od katerih nobena v celoti ne bi izpolnjevala
zakonskih pogojev.

Občina Domžale - predlog za ustanovitev občine Trzin
Predlog za ustanovitev nove občine ni utemeljen, ker bi nova
občina štela 2932 prebivalcev, ne obstajajo pa utemeljeni drugi
razlogi po 13. a členu zakona, ki bi utemeljevali
ustanovitev občine.
Po površini bi občina obsegala le 8,5 km2, kar je daleč izpod
povprečja v Sloveniji. Občina Domžale po površini obsega 71
km2 in je ena izmed srednje velikih občin v Sloveniji in to na
sorazmerno strnjenem območju. Občinski svet občine Domžale
je podal negativno mnenje za ustanovitev občine Trzin.

Občina Litija - predlog za ustanovitev občin Jevnica-Kresnica,
Vače, Šmartno in Dole
Vlgda je,predlagala razdelitev občine na dve občini Litija in Šmartno
ob Litiji. Na zborih občanov so se oblikovali predlogi za ustanovitev
občine Dole, ki bi štela 886 prebivalcev, občine Jevnica-Kresnice
s 1890 prebivalci in občino Vače z 747 prebivalci. S takšnimi
predlogi problematika ustrezne organiziranosti občine Litija, ki
šteje 18735 prebivalcev s 164 naselji in 322 km2 površine ne bi
bila rešena, saj bi nastalo nekaj nesorazmerno majhnih občin in 2
veliki občini. Vlada se zaveda, daje glede na specifično teritorialno
oblikovanost sedanje občine težko pripraviti predlog, ki bi v celoti
bil sprejemljiv za večino prebivalcev.

Občina Hodoš Šalovci - predlog za ustanovitev občine Hodoš
Predlog za ustanovitev občine Hodoš z 420 prebivalci na površini
18 km2 ni utemeljen. Občina Hodoš-Šalovci obsega območje 75
km2 z 2446 prebivalci. Predlog temelji na ugotovitvi, da gre za
obmejno območje in so zato izpolnjeni pogoji po 13. a členu Zakona
o lokalni samoupravi. Tudi sedanja občina Hodoš-Šalovci je v
celoti obmejna občina, ki ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev po 13.
členu zakona. Na tako majhnem območju po površini ne bi bilo
smiselno ustanavljati občin z majhnim številom prebivalcev. Zbori
občanov in občinski svet predloga za ustanovitev občine niso
obravnavali.

Občina Ljutomer - predlog za ustanovitev občin Veržej, Razkrižje
in Križevci
Občina Ljutomer šteje 18757 prebivalcev in obsega 175 km2
površine. Občina je geografsko zaokrožena celota s središčnim
naseljem Ljutomer. Predlagatelji predlagajo ustanovitev treh novih
občin z relativno majhno površino in majhnim številom prebivalcev
- Križevci 46 km2, 3576 prebivalcev, Razkrižje 11,5 km2, 1568
prebivalcev, Veržej 12 km2 in 1374 prebivalcev. Razlogi, ki bi
utemeljevali izjeme po 13. a členu pa niso podani v takšni meri, da
bi utemeljevali razdelitev sedanje občine. Vlada ugotavlja, da na
območju sedanje občine Ljutomer niso bili podani predlogi, ki
predstavljajo širšo zaokrožitev območij (npr. Veržej-Križevci), ki
bi ustrezali zakonskim pogojem in bi jih podpirali tudi občani teh
območij.

Občina Kuzma - predlog za ustanovitev občine Grad
Občina Kuzma šteje 4.536 prebivalcev z območjem 60 km2. Občina
Kuzma je občina, ki je ustanovljena v skladu s kriteriji, določenimi
v zakonu. Razdelitev občine, kjer bi se večji del z 2647 prebivalci
izločil, bi povzročil, da ostanek ne bi več izpolnjeval pogojev za
občino.
Občina Kočevje - predlog za ustanovitev občine Kostel in občine
Kočevska Reka
Predloga za izločitev iz občine Kočevje vlada ne podpira. Smiselno
bi bilo oba predloga združiti in na tem območju ustanoviti eno
občino, ki bi bila sposobna zagotoviti hitrejši gospodarski razvoj.
Ustanoviti dve številčno izredno majhni občini na sorazmerno
poročevalec, št. 11

Občina Podčetrtek- predlog za ustanovitev občine Bistrica ob
Sotli
Občina Podčetrtek šteje 4914 prebivalcev in obsega po površini
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92 km2. Z izločitvijo majhnega dela s 1493 prebivalci tudi ostanek
občine Podčetrtek ne bi več izpolnjeval pogojev za občino. Posebej
utemeljenih razlogov za ustanovitev občine po 13. a členu zakona
ni.

Tabor, Braslovče, Prebold
Občina Žalec šteje 38760 prebivalcev in po površini obsega 335
km2. Občinski svet je posredoval predlog za razdelitev občine in
za ustanovitev občine Griže s 4342 prebivalci, Vransko s 2480
prebivalci in Tabor s 1511 prebivalci. Vlada meni, da ne bi bilo
smiselno ustanavljati na tem območju manjših občin, zato je
predlagala, da Griže ostanejo v občini Žalec, Vransko in Tabor pa
se združita v eno občino. Po opravljenih zborih občanov vladni
predlog ni dobil podpore na območju Vranskega, Tabora in
Braslovč. Predlog je dobil podporo le na območju Prebolda in
Polzele. Na osnovi stališč zborov občanov zato vlada predlaga
samo ustanovitev občine Polzela, na ostalih območjih pa stališča
niso usklajena. Vlada ugotavlja, da je ostanek občine Žalec še
vedno teritorialno in po številu prebivalcev izredno velik, vendar
meni, da ustanavljanje občin proti volji občanov ne bi bilo smiselno.

Občina Podvelka-Ribnica - predlog za ustanovitev občine
Ribnica na Pohorju
KS Ribnica na Pohorju predlaga ustanovitev samostojne občine
Ribnica na Pohorju. Temu predlogu nasprotuje občinski svet občine
Podvelka-Ribnica. Na zborih občanov so se v Ribnici z veliko
večino opredelili za novo občino, v naselju Josipdol pa želijo ostati
v občini Podvelka-Ribnica.
Območje predlagane nove občine je izrazito geografsko
izoblikovano kot zaokroženo območje. Gre za lokalno skupnost,
ki je precej oddaljena od središča sedanje občine in ki ne vidi
pogojev za svoj gospodarski in socialni razvoj v okviru sedanje
občine Podvelka-Ribnica. Gre za skupnost na gorskem območju,
ki ima tudi bogato tradicijo in kulturno izročilo.
Na območju predlagane občine Ribnica na Pohorju sta bila sklicana
2 zbora občanov. Zbora občanov na območju vaške skupnosti
Ribnica na Pohorju se je udeležilo 106 občanov, za predlog je
glasovalo 106 občanov. Zbora občanov na območju vaške
skupnosti Josipdol se je udeležilo 36 občanov, za predlog sta
glasovala 2 občana, 29 jih je bilo proti in 3 so se vzdržali glasovanja.
Občinski svet občine Podvelka-Ribnica je do predloga zavzel
odklonilno stališče.

E) MNENJE K POBUDAM IN VLOGAM ZA
USTANOVITEV NOVIH OBČIN TER ZA IZLOČITEV
NASELIJ IZ OBČIN IN NJIHOVO PRIKLJUČITEV K
SOSEDNJIM OBČINAM
Državni zbor je na 14. izredni seji dne 27.9.1997 ugotovil, da je
bilo državnemu zboru posredovanih 24 pobud za ustanovitev
občin, in sicer: Teharje, Predoslje, Branik, Stopiče, Iška vas,
Podgrad, Žirovnica, Moste, Rateče-Planica, Žetale, Bogojina,
Središče ob Dravi, Upnica, Makole, Oplotnica, Poljčane-Studenice,
Dravsko polje, Dobje pri Planini, Planina pri Sevnici, Ponikva,
Mokronog, Sentrupert, Podlehnik, Leskovec ter 18 pobud za za
izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini in
sicer: Trboje in Žerjavka (k mestni občini Kranj), Veliki Cirnik (k
občini Trebnje), Hlaponci (k občini Dornava), Rogla (k občini
Vitanje), KS Pernica (k mestni občini Maribor), Hrastje (k mestni
občini Kranj), KS Lavrica (k mestni občini Ljubljana), Kostanjevica
(k občini Trebnje), KS Iška vas (k mestni občini Ljubljana), Erzelj
(k občini Ajdovščina), Prebačevo (k mestni občini Kranj), KS
Otalež (k občini Idrija), Pokojišče (k občini Borovnica), KS Bučka
(k občini Sevnica), Gorenje Jezero in Laze (k občini Loška
dolina), Ravne nad Šentrupertom (k občini Trebnje), Preloge (k
občini Šoštanj), KS Moste (k občini Mengeš).

Občina Ribnica - predlog za ustanovitev občine Sodražica
Občina Ribnica šteje 11281 prebivalcev in obsega po površini
203 km2. Z izločitvijo območja Sodražice z 2166 prebivalci bi dobili
številčno manjšo občino, ki je sicer teritorialno zaokroženo
območje. Vlada glede na izpolnjevanje pogojev in primerljivih
kriterijev za ustanovitev občin takšnih predlogov ni mogla podpreti.
Občina Slovenska Bistrica - predlog za ustanovitev občine
Oplotnica
Vlada je predlagala, da se na delu območja občine Slovenska
Bistrica ustanovi nova občina Oplotnica, ki bi bila zaokroženo
teritorialno območje. Občani dela območja nove občine (Kebelj)
so se na referendumu z 79% odločili, da ne želijo v novo občino
Oplotnica. Ker stališča glede oblikovanja občine niso usklajena,
vlada ne predlaga ustanovitve nove občine Oplotnica. Območje
predlagane občine Oplotnica brez naselja Kebelj bi štelo 3900
prebivalcev in teritorialno ne bi bila več smiselno zaokrožena
celota.

Pobude za ustanovitev občine ne izpolnjujejo pogojev po
ZPUODO, ker jih niso vložili upravičeni predlagatelji po zakonu. V
teh primerih ni bil v celoti izveden predhodni postopek po zakonu.
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij se lahko izvede enkrat v obdobju
med dvemi rednimi volitvami v občinske svete.
Postopek začne državni zbor najkasneje eno leto pred rokom, ki
je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis
rednih volitev v občinske svete. V postopku je državni zbor dolžan
obravnavati vse predloge, ki so bili vloženi do navedenega roka.

Občina Vipava - predlog za ustanovitev občine Podnanos
Občina Vipava šteje 5172 prebivalcev na površini 107 km2. Občina
je zaokrožena teritorialna celota. Z izločitvijo območja Podnanos
ostanek občine ne bi več izpolnjeval pogojev po zakonu. Občinski
svet občine Vipava z ustanovitvijo občine Podnanos ne soglaša.

Kljub navedenemu je vlada pri obravnavi vseh vloženih predlogov
obravnavala v vsebinskem smislu tudi pobude in ugotavlja, da
pobude ne izpolnjujejo vseh pogojev in kriterijev za ustanovitev
občin. V večini primerov občinski sveti pobud prizadetih občin
niso obravnavali ali pa so podali negativno stališče. V večini
primerov tudi zbori občanov na teh območjih niso bili opravljeni.

Občina Vojnik - predlog za ustanovitev občine Dobrna
Občina Vojnik šteje 10.033 prebivalcev na površini 107 km2 in je
smiselna teritorialna celota. Z ustanovitvijo nove občine Dobrna
bi izločili manjši del območja (31,6 km2) z 2079 prebivalci. Izjemni
pogoji za ustanovitev občine po 13. a členu zakona niso izpolnjeni.
Občina Žalec - predlogi za ustanovitev občin Griže, Vransko,
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Informacija o

REALIZACIJI

SKLEPOV

DRŽAVNEGA

ZBORA

Vlada Republike Slovenije pošilja

SEJE

slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije ter
Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za Slovence po svetu
za leto 1996.

- INFORMACIJO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. SEJE
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE Z DNE
11.9.1997,

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ki jih je zbor sprejel ob obravnavi točke Položaj slovenske
manjšine v Italiji in uresničevanje resolucije o položaju avtohtonih

1. Uresničevanje Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih
manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov RS sprejeta 27. junija 1996 (Ur. I.
RS, št. 35/96) predvideva določene aktivnosti s strani Vlade RS.
Med njimi so navedene predvsem podpora dejavnostim kulturnih,
izobraževalnih, športnih, raziskovalnih ustanov, medijem ter
gospodarskim ustanovam. Ta podpora bi se naj izvrševala na
različne načine in v pristojnosti različnih ministrstev. Za
koordinacijo celotnega delovanja bi se ustanovilo posebno
koordinacijsko telo. Za gospodarsko vzpodbujanje se bo ustanovil
poseben sklad.

2. Ustanovitev Sklada za gospodarsko sodelovanje s slovenskimi
manjšinami, ki ga predvideva 4. poglavje Resolucije, II., 5. odstavek,
je v veliki meri odvisna od sprejetja proračuna za leto 1997
(predvsem njegovih amandmajev). Sama ustanovitev je v
pristojnosti oziroma koordinaciji več ministrstev ( gospodarstvo,
ekonomski odnosi, delo, kultura, šolstvo in šport) in v tej smeri je
potrebno potrditi konkretno delovanje Vlade v smeri usklajevalnih
pogovorov med pristojnimi ministrstvmi, kot tudi z drugimi
državnimi institucijami (Gospodarska zbornica, Banka Slovenije).
3. Predlog proračuna 1997 (z amandmajem) predvideva sredstva
največ v okvirju sredstev iz leta 1996. Vsako povečevanje
sredstev je iz znanih varčevalnih ukrepov neosnovano. Predlog
proračuna zajema nemoteno poslovanje določenih organizacij, ki
se bodo (v letu 1998) financirala preko projektov, kar bo tudi
zagotovilo večjo transparentnost porabe proračunskih sredstev.
Vsekakor je potrebno tudi opozoriti na racionalnost organiziranja
manjšinskih organizacij onstran meje. V skladu z dosedanjimi
razgovori je pričakovati napredek v sodelovanju s temi
organizacijami, kot tudi določeno nazadovoljstvo pri določenih
organizacijah. V nadaljnjem delu na tem področju je potrebno
zagotoviti sodelovanje zamejskih organizacij in predstavnikov
matične države Slovenije pri sprejemanju določenih ukrepov glede
financiranja.

Na vse navedeno in citirano v Resoluciji je potrebno kot odgovor
na ta sklep 1 dodati, da zaradi vsem znanim razlogom (sestava
Vlade) ni bilo mogoče izpeljati določenih aktivnosti na tem področju.
V zadnjem času potekajo aktivni razgovori, ki se koordinirajo s
strani Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Potekali so
razgovori na različnih ministrstvih in drugih državnih institucijah,
ki so izrazile svojo načelno podporo konkretnemu izvajanju
resolucije. Potrebno pa je ustvariti popolno sliko pokrivanja
določenih področij, kot tudi, s strani zamejskih Slovencev,
predlagane konkretne akcije določenih akterjev na slovenski strani.
Glede finačne situacije in finačne pomoči je nemogoče obiti problem nesprejetega proračuna za leto 1997. Sprejem le-tega bo v
večji meri pokazal v koliki meri se lahko dejansko pristopi k finančni
pomoči zamejskih Slovencev, ki sami povdarjajo razumevanje
za varčevalno politiko naše države, ki je enotna politikam vseh
držav EU.
28. januar 1998

6.

Predlog proračuna za leto 1998 v svojem znesku in obrazložitvi
zagotavlja konkretne, transparentne in racionalne pogoje za
uresničevanje Resolucije.
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4. Glede zamejskega tiska se povdarja problem financiranja s
strani Italije in Avstrije, ki zelo zaostajata s svojim financiranjem.
Slovenija je v svojih zmožnostih redno zagotavljala finančna
sredstva in bo tudi v letu 1997 zagotovila večino sredstev za
nemoteno poslovanje medijev. Problem nekaterih se rešuje ravno
v tem času ( novi lastnik Primorskega dnevnika - Zadruga,
pripravlja sanacijski in racionalizacijski program; Naš tednik je
pripravljen obrazložiti in racionalizirati sredstva, kot tudi napravit
plen prioritet za financiranje ), ko potekajo intenzivni pogovori
predstavnikov Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu s
predstavniki zamejskega tiska. Pričakovati je sodelovanje na vseh
področjih tiska, kot tudi na finačnem področju, ki je v tem primeru
najbolj pereč. Potrebno pa bo nadalje zagotoviti sodelovanje vseh
"prizadetih"institucij slovenske države, da pripomorejo k
uresničevanju Resolucije, da s svojim vplivom in organizacijo ter
finančno pomočjo pripomorejo k razrešitvi finačnega položaja
zamejskega tiska, ki je pri zgoraj navedenih dveh časnikih najbolj
očiten. S tem seveda ne smemo pozabiti na druge medije, ki prav
tako izpolnjujejo ustavne obveznosti v smislu zagotavljanja pomoči
zamejskim Slovencem. Vendar je pri teh medijih potrebno opredeliti
pristojnost določenih državnih institucij, ki so pristojna za
financiranje medijev, ki se nahajajo v sami matični državi Sloveniji.

6. Zakon o finačni podpori RS manjšinskim organizacijam je v
proceduri na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer potekajo
razgovori, za finalizacijo osnutka omenjenega zakona. Z osnutkom
zakona se je že seznanila delovna skupina za Slovence v
zamejstvu in po svetu v prejšnjem parlamentu.
7. Sklep o ugotovitvi lastništva nepremičnin je že bil posredovan
predstavnikom zamejskih Slovencev v Italiji, ki so se zavezali, da
bodo v najkrajšem času Uradu posredovali podatke, osnovane
na izpiskih iz zemljiških knjig, ki bodo poročilu prav tako priloženi.
■
i
8. Ideja o direktnem financiranju se v določeni meri podpira samo
v primerih, ko je financiranje iz določenih razlogov nemogoče
preko krovnih organizacij. Urad podpira idejo o enotnem
financiranju, kar omogoča boljši pregled nad porabo proračunskih
sredstev, kot tudi lažjo določitev prioritet financiranja, saj se le-te
določujejo s sodelovanjem zamejskih Slovencev samih.
9. Ureditev podatkov o Slovencih izven meja Slovenije zahteva
veliko sistematičnega dela, kot tudi veliko razumevanja do
zamejskih Slovencev samih. Opozoriti je potrebno, da je
organiziranost Slovencev izven Slovenije na zavidljivi ravni, vendar
je še vedno veliko število Slovencev, ki niso v nobeni registrirani
organizaciji. Zaradi teh je potrebno veliko raziskovanja in
povpraševanja, ki pa v veliki meri tudi naleti na odpore iz znanega
problema "preštevanja" ljudi.

5. Glede poročanja oz. ustanovitve posvetovalnega telesa pri
Vladi RS kot tudi Sklada za gospodarsko sodelovanje se Vlada
RS strinja o potrebi takšnega telesa. Vendar je potrebno v postopku
ustanovitve opraviti določene pogovore med pristojnimi ministrstvi,
da se določijo pristojnosti kot tudi obveznosti za vsako področje.
Takšni razgovori že potekajo in se bodo nadaljevali tudi v prihodnje.
Glede same ustanovitve Sklada za gospodarsko sodelovanje je
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je koordinator
tega dela, že opozoril predstavnike zamejskih Slovencev, da se
tudi z njihove strani pričakuje konkretizacija predlogov, kot tudi
določitev prioritetnih stvari ter predlogi racionalne porabe
proračunskih sredstev.

Kot sklep lahko navedemo pozitivno in aktivno vlogo Vlade RS pri
izvajanju resolucije skupaj v sodelovanju predstavnikov manjšin.
Vendar želje nekaterih so velike, zmožnosti pa omejene. Urad RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu je tisti dejavnik, ki kot vladno
telo - del Ministrstva za zunanje zadeve, koordinira delo in
zagotavlja zahtevano transparentnost in upravičeno porabo
proračunskega denarja.

2. Slovenska narodna skupnost v Avstriji

POROČILO O DELU URADA RS ZA
SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO
SVETU ZA LETO 1996

Z redno finančno podporo in drugimi oblikami pomoči ter
sodelovanja, je mreža manjšinskih organizacij v Avstriji tudi v letu
1996 delovala učinkovito. Za velik uspeh je mogoče šteti postavitev
Kulturnega doma v Pliberku, ki je največja tovrstna nepremičnina
v lasti koroških Slovencev. Zgrajen je bil tudi kulturni center v
Portni pri Radgoni, ki je sploh prvi objekt, s katerim razpolaga
slovenska narodna manjšina v avstrijski Zvezni deželi Štajerski.

1. Slovenska narodna skupnost v Italiji
Položaj slovenske manjšine v Italiji se je v letu 1996 poslabšal. Še
zlasti zaradi likvidacije Tržaške kreditne banke, enega glavnih
finančnih virov slovenske manjšine. Napori Ministrstva za zunanje
zadeve in drugih uradnih predstavnikov Slovenije, da bi v
pogovorih z uradnimi predstavniki našli ustrezno rešitev za TKB,
niso obrodili sadov. Slovenska manjšina v Italiji še vedno čaka na
zaščitni zakon. Italijanska stran nadaljuje tudi z neustreznim in
nerednim financiranjem dejavnosti manjšine. Obenem se je
slovensko šolstvo v Italiji soočilo s hudimi težavami zaradi
vsedržavnega italijanskega načrta racionalizacije šolstva.

3. Porabski Slovenci - Slovenci na Madžarskem
V delovanju Urada so bile v preteklem letu ključne smeri
sodelovanja in pomoči porabskim Slovencem v intenziviranju
stikov na kulturnem, informativnem in gospodarskem področju.
Pri tem so bili posebej pomembni dogovori z Zvezo Slovencev na
Madžarskem o podpori številnih projektov, ki zadevajo ohranjanje
in krepitev narodne identitete. Predvsem tu velja poudariti
uresničitev dogovora o nakupu objekta v Monoštru, v katerem
bodo imele prostor vse slovenske organizacije, vključno s
slovenskim radiom.

S pomočjo in sodelovanjem Urada pa so bile v letu 1996 ustvarjene
tudi nekatere pomembne pridobitve. V Gorici je bil tako zgrajen in
odprt nov velik večnamenski Kulturni center Lojze Bratuž.
Uspešno je steklo tudi izdajanje novega časopisa imenovanega
Novi glas. Posebej velja omeniti še uspešno in pospešeno
institucionalizacijo slovenske prisotnosti v Kanalski dolini.
poročevalec, št. 11
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Slovenske organizacije so nadaljevale in razvijale kulturno, vzgojno
in humanitarno dejavnost in sodelovanje z vladnimi in kulturnimi
ustanovami v Sloveniji. V Tuzli in Sarajevu (Slovensko kulturno
društvo Cankar) je potekal - ob porastu števila otrok in odraslihpouk slovenskega jezika. Organizirana so bila številna kulturna
gostovanja, umetniške razstave in založniška dejavnost. V društvu
Cankarje delovala knjižnica in čitalnica ter dokumentacijski center,
ki je obdelal več tisoč arhivsko urejenih dokumentov o Slovencih
v BiH, kar je velikega pomena za utrjevanje identitete Slovencev
in za nadaljnje utrjevanje slovenske skupnosti, ki se je konstituirala
v težkih vojnih razmerah.

mešane komisije za uresničevanje sporazuma o skrbi obeh držav
za položaj in posebne pravice madžarske narodne skupnosti v
Sloveniji in slovenske manjšine na Madžarskem. V pripravo in
samo zasedanje so bili enakopravno vključeni predstavniki obeh
manjšin, ki so bistveno prispevali k uspešnemu uresničevanju
sporazuma in k vključevanju manjšinske problematike v politično,
gospodarsko in kulturno sodelovanje z Republiko Madžarsko.
Urad je spremljal delovanje slovenskih državnih samouprav, ki
delujejo od leta 1995, sodeloval in nudil pomoč v Košičevim skladu
(štipendiranje in spodbujanje otrok pri učenju slovenskega jezika),
sodeloval s slovenskim društvom v Budimpešti in pri založniški
dejavnosti ter tisku porabskih Slovencev. Urad se je dejavno
vključeval v prizadevanja za vzpostavitev TV pretvornika v Porabju
za sprejem programa RT Slovenija. Prav tako je Urad pomagal
pri organizaciji študijskih obiskov in kulturnih akcij organizacij in
posameznikov iz Slovenije, ki so obiskovali Porabje.

Ob težkih socialno-ekonomskih razmerah je bila izrednega
pomena tudi humanitarna pomoč iz Slovenije, ki jo je v sodelovanju
z Uradom organizacijsko izpeljala Zveza Slovencev v BiH.
Urad je sodeloval z Inštitutom za narodnostna vprašanja v realizaciji
projekta "Slovenci v prostoru bivše Jugoslavije", pri čemer so se
predstavniki dokumentacijskega centra društva Cankar aktivno
vključili v raziskovalno delo.

Urad je dobro sodeloval z Uradom Vlade RS za narodnosti
(predvsem pri pripravi zasedanja Slovensko-madžarske mešane
komisije), z Veleposlaništvom RS v Budimpešti in občino Murska
Sobota, ki ima pomemben delež in vlogo v sodelovanju s
porabskimi Slovenci.

V dejavnosti med Slovenci v BiH je Urad uspešno sodeloval z
Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za kulturo.

4. Slovenci na Hrvaškem

6. Slovenci v Makedoniji

Urad je dobro sodeloval z vsemi tremi slovenskimi društvi v
Zagrebu, na Reki in v Splitu in z Zvezo slovenskih društev na
Hrvaškem, ki ima odslej svoj sedež v Zagrebu. Tu velja poudariti
zelo dobro sodelovanje s slovenskim veleposlaništvom v Žagrebu
in slovenskim generalnim konzulatom v Splitu, ki ima posebno
vlogo pri krepitvi organiziranja in dejavnosti Slovencev v
dalmatinskih županijah. V vseh slovenskih društvih je bila vrsta
kulturnih prireditev, vse več pa je pouka slovenskega jezika in
obiskov slovenskih društev v Sloveniji. Med drugim je prišlo tudi
do tesnejšega sodelovanja med občino Maribor in splitskim
društvom Triglav. S slovenskimi društvi sta dobro sodelovali ZKOS
in Slovenska izseljenska matica.

V Skopju je pred dobrim letom dni (1995) pričelo delovati
Slovensko kulturno društvo France Prešeren, ki združuje okrog
200 članov iz vse Makedonije. Pričeli so v slabih razmerah (brez
prostorov), vendar z veliko podporo našega veleposlaništva v
Skopju. Urad je z društvom vzpostavil sodelovanje in pomagal pri
razvijanju dejavnosti in ustvarjanju pogojev za sodelovanje. V
društvu se pripravlja pouk slovenskega jezika (večina otrok je iz
mešanih zakonov). Tudi v letošnjem letu društvo v sodelovanju z
Uradom pripravlja organiziran skupinski obisk v Sloveniji,
namenjen seznanjanju z zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki in
ustanovami in vzpostavitvi širšega sodelovanja s Slovenijo.
Slovenska skupnost v Makedoniji ni številna (blizu 500 po popisu
1993) in nima kakih posebnih statusnih ali socialnih težav.

Skupaj z Uradom Vlade RS za narodnosti smo nadaljevali stike z
ustreznimi hrvaškimi vladnimi uradi in hrvaškim ministrstvom za
zunanje zadeve. Sodelovali smo z Inštitutom za narodnostna
vprašanja pri uresničevanju raziskovalnih projektov, ki zadevajo
Slovence na Hrvaškem in Hrvate v Sloveniji. Velja omeniti, da je bil
sklenjen sporazum o sodelovanju na raziskovalnem področju
med Inštitutom za narodnostna vprašanja in Inštitutom za
migracije v Zagrebu. V to sodelovanje so vključena tudi slovenska
društva in posamezniki na Hrvaškem.

7. Izseljenstvo in zdomstvo
Urad je tudi v tem letu vzdrževal stalne stike z izseljenskimi in
zdomskimi društvi ter jim nudil pomoč pri organiziranju kulturnih
in izobraževalnih dejavnosti.
V mesecu januarju smo ponovno pripravili program štirinajstdnevne študijske strokovne ekskurzije za učitelje in učiteljice
slovenskega jezika iz Argentine in Avstralije. Prvi teden je potekal
pedagoški del seminarja, ki sta ga pripravila Ministrstvo za šolstvo
in šport in Zavod za šolstvo in šport.

5. Slovenci v BiH
Za Slovence v BiH je spričo še neurejenih težkih (delno vojnih)
razmer značilna humanitarna problematika in urejanje statusnih
zadev Slovencev, ki izpolnjujejo pogoje za državljanstvo Republike
Slovenije. Praktično delujeta v BiH dve društvi (Cankar v Sarajevu
in Slovenska skupnost Tuzla) in Zveza Slovencev BiH. V teku so
dogovarjanja o boljši koordinaciji slovenskih društev (Sarajevo,
Tuzla, Zenica, Kakanj, Visoko), ki v vojnem času praktično ni bila
mogoča.

Urad je sodeloval na srečanju predstavnikov slovenskih društev
z območja Baden-VViirtenberg v Izobraževalnem centru na gradu
Schney, na severu Bavarske, ki ga je organiziral Generalni
konzulat RS v Munchnu. Obravnavana je bila problematika
Slovencev v Nemčiji, državljanska problematika in uresničevanje
volilne pravice v tujini.

Kljub težkim okoliščinam pa je bilo sodelovanje in pomoč Urada s
slovenskimi organizacijami v BiH dokaj dobro, pri čemer je bi
izrednega pomena začetek delovanja sloveskega veleposlaništva
v Sarajevu, s katerim je Urad koristno sodeloval.
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V okviru širjenja dejavnosti Urada smo junija prvič organizirali
dvodnevno srečanje za učitelje slovenskega jezika iz Porabja,
avstrijske Štajerske in Beneške Slovenije.
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Namen srečanja je bila predvsem izmenjava pedagoških izkušenj
med učitelji, predstavitev učnih pripomočkov za različne nivoje
poučevanja slovenskega jezika in medsebojno spoznavanje.

8. Kulturne, informacijske in promocijske dejavnosti
v tujini
Kronološki pregled najpomembnejših akcij v I. 1996:

Prvič je Urad konec avgusta in v začetku septembra v Sloveniji
organiziral tudi štirinajstdnevno strokovno izpopolnjevanje za
učitelje s severne poloble • Kanade in ZDA.

- razstava "Mostovi", pod pokroviteljstvom veleposlanice dr. Katje
Boh, ob obletnici avstrijskega priznanja RS, v Slovenskem
kulturnem centru na Dunaju;

Državni sekretar je obiskal slovensko skupnost v Grčiji, v
septembru pa se je udeležil praznovanja 80 - letnice slovenske
cerkve Sv. Cirila - Slovenske hiše v New Yorku, večina delovnih
srečanj pa je potekala pri slovenski skupnosti v zamejstvu in v
Nemčiji.

- iniciranje kulinarično turistične prireditve "Slovvenien zu Gast" v
Ring-Galerien na Karntnerringu, Dunaj;
- Sodelovanje z lektoratom slovenskega jezika v Bernu pri izvedbi
Prešernove proslave na bernski univerzi; posledično angažiranje
pri navezavi stikov med občinama Velike Lašče in občino v
švicarskem Emmentalu; povezovalni motiv:
sorodni elementi v literarnem ustvarjanju F.Levstika in J.
Gotthelfa;

V sodelovanju z revijo" Naša Slovenija" Urad sodeluje pri pripravi
tradicionalnega srečanja zdomcev v Radencih.
Na področju informativne dejavnosti je Urad skupaj z vladnim
Uradom za informiranje pripravil enotedenski študijski obisk
urednikov slovenskih zamejskih medijev iz ZRN, Švedske, Argentine, ZDA, Kanade in Avstralije.

• razstava akademskega slikarja Sava Sovreta iz Ljubljane v
Slovenskem kulturnem centru na Dunaju, povezana s turistično
in kulinarično promocijo Krasa;

Na podlagi zahtevkov Ministrstva za notranje zadeve Urad
kontinuirano pripravlja mnenja za osebe slovenskega porekla in
zakonske pravice slovenskih državljanov, ki prosijo za sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izredne
naturalizacije. V okviru državljsfriske problematike Urad sodeluje
pri oblikovanju ustreznih kriterijev, na osnovi katerih se odloča o
sprejemu omenjenih oseb v slovensko državljanstvo.

- razstava "Slovenija. Denarništvo in zgodovina" v Deutsche Bank
(pokroviteljici razstave) v K6lnu.
V vseh gornjih primerih gre za kontinuiteto našega večletnega
dela pri izvajanju v naslovu opredeljenih aktivnosti.

Urad na različnih področjih sodeluje s slovenskimi DKP-ji v tujini.
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