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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o denacionalizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 30/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - tretja obravnava, na
podlagi drugega odstavka 198. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

nadomesti z besedilom "tega zakona z dne 07.12.1991";
pravilno umesti odstavke sprejetih amandmajev in umesti drugi
stavek tretjega odstavka 8. člena, drugi odstavek 15. člena in
besedilo sprejetih amandmajev, ki se nanaša na določbe, ki
so prehodnega značaja v prehodne in končne določbe na
konec predloga zakona.

SKLEPA
2. Sekretariat Državnega zbora Republike Slovenije za
zakonodajo in pravne zadeve naj po končanem glasovanju o
amandmajih k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji v tretji obravnavi pripravi prečiščeno
besedilo predloga zakona z vključenimi sprejetimi amandmaji,
da se ugotovi medsebojna skladnost določb predloga zakona.

1. Sekretariat Državnega zbora Republike Slovenije za
zakonodajo in pravne zadeve naj v celotnem besedilu predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - tretja obravnava, besedilo "zakona o denacionalizaciji"
nadomesti z besedilom "tega zakona", razen v primerih, ko ga

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 24/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o zaposlovanju In zavarovanju za primer brezposelnosti - druga obravnava, na podlagi 173. člena in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti se opravi v skladu z drugim odstavkom 194.
člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Slovenskih železnic d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge v smeri Puconci - Hodoš - državna meja
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da k predloženemu predlogu zakona o železniškem
prometu - hitri postopek (EPA 364-II) pripravi dodatno obrazložitev
k rešitvam, ki so predvidene v zvezi s financiranjem nove
povezovalne proge s sosednjo Republiko Madžarsko, ko
Slovenske železnice d.d. nastopajo kot posojilojemalec, lastnik
infrastrukture pa je država.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 19/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije
za obveznosti Slovenskih železnic d.d. Iz naslova posojil,
najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri
Puconci - Hodoš - državna meja (ZPSZPH) - hitri postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
DODATNI SKLEP

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu kulturne dediščine
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 19/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o varstvu kulturne dediščine
(ZVKD) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

vspodbujali obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

SKLEPA

5. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj se prouči
možnost, da se za področje nepremične kulturne dediščine
ustanovi Zavod RS za varstvo kulturne dediščine kot najvišjo
matično oziroma strokovno ustanovo za to področje v državi.

I. Predlog zakona je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

6. Predlagatelj zakona naj v predlogu zakona opredeli kaj je
muzejsko gradivo.

II. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj
zakona v skladu z naslednjimi

7. Natančneje naj se opredeli odnos med nepremično kulturno
dediščino vojaškega zgodovinskega značaja in ostalo kulturno
zgodovinsko dediščino.

stališči
8. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči možnost, da tudi
zakonsko opredeli t.i. preventivno konservacijo.
»
9. Predlagatelj naj za drugo obravnavo predloga zakona razmeji
naloge javne službe varstva kulturne dediščine.

1. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj prouči
in upošteva pripombe Sekretariata DZ za zakonodajo in
pravne zadeve.
2. Predlagatelj zakona naj rešitve v zvezi z enotnim konceptom
sistema varstva kulturne dediščine prouči z vidika njihove
skladnosti s položajem lokalnih skupnosti in njihovih pristojnosti
glede na Ustavo in zakonsko ureditev.

10. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči možnost, da se
terminologijo "restavratorska dejavnost" dopolni v "konzervatorska - restavratorska dejavnost".

3. Predlagatelj zakona naj zaradi skladnosti našo strokovno
terminologijo uskladi z evropsko.

11. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona preuči
možnost, da je država (skupaj z narodnostnima skupnostima)
ustanoviteljica javnih zavodov za ohranjanje kulturne dediščine
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

4. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi z davčnimi olajšavami

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o kazenskem
postopku
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 17/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o
kazenskem postopku (ZKP-A) - druga obravnava, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
poročevalec, št. 47

SKLEP
Predlog zakona o spremembi zakona o kazenskem postopku za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvršbi in zavarovanju
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 17/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o Izvršbi In zavarovanju • tretja
obravnava, na podlagi drugega odstavka 198. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

Državni zbor nalaga Sekretariatu za zakonodajo in pravne
zadeve, da še pred odločanjem o celovitem besedilu zakona
pripravi v sodelovanju s predlagateljem čistopis besedila predloga
zakona, s predlogom za morebitne uskladitvene amandmaje
vlade, ki jih pripravi Vlada Republike Slovenije.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 17/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal In odpravo posledic pozebe, suše In
neurja v letu 1997 - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Vlada Republike Slovenije naj v predlogu zakona o pogojih in
načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic
naravnih nesreč za drugo obravnavo predvidi, da je za sanacijo
plazov potrebno izdelati nacionalni program.

SKLEPI
Državnega zbora ob razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje poslancev Boruta Pahorja in Mirana Potrča v zvezi z organiziranim
kriminalom v Republiki Sloveniji
4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v roku 30 dni Državnemu zboru predloži predloge
ukrepov za povečanje učinkovitosti sodstva in za odpravo
zastojev v sodnih postopkih.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 16/6-1998 ob
razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje poslancev Boruta Pahorja In Mirana Potrča v zvezi
z organiziranim kriminalom v Republiki Sloveniji, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

Hkrati Državni zbor pričakuje od državnega tožilstva in
sodstva, da čimprej izoblikujeta program za odpravo slabosti,
ki zmanjšujejo učinkovitost pravosodnega sistema v celoti.

SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da predloži Državnemu zboru v obravnavo in sprejem
strategijo boja zoper različne oblike kriminala v Republiki
Sloveniji.

5. Državni zbor Republike Slovenije zahteva od Vlade Republike
Slovenije, da ga konec vsakega koledarskega leta seznani s
stanjem in gibanjem kriminalitete v Republiki Sloveniji po
mednarodno primerljivih standardih.

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da so uveljavljanje
pravne države, pravne varnosti državljanov in preprečevanje
kriminala, posebej organiziranega, stalna naloga, ki naj ji Vlada
Republike Slovenije in drugi pristojni organi posvetijo večjo
pozornost. Vlada Republike Slovenije naj o uresničevanju te
naloge enkrat letno poroča Državnemu zboru.

6. Državni zbor Republike Slovenije podpira prizadevanje policije
v boju zoper organizirane in vse druge oblike kriminalitete.
7. Državni zbor Republike Slovenije bo pospešil sprejem zakonov,
ki urejajo pravno podlago za boj proti organizirani kriminaliteti.
8. Državni zbor Republike Slovenije odločno nasprotuje drobitvi
odgovornosti za stanje in delo na področju zatiranja
organizirane kriminalitete in vztraja pri krepitvi obstoječih
pristojnih organov kazenskega pregona in pravosodja. V ta
namen bo Državni zbor Republike Slovenije vztrajal pri
zagotovitvi potrebnih sredstev za delo teh organov v državnem
proračunu Republike Slovenije v prihodnjih proračunskih
obdobjih.

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da oceni usposobljenost pravnega sistema in institucij
za zagotavljanje pravne varnosti in preprečevanje kriminala.
Državnemu zboru naj na tej podlagi predlaga ustrezne
spremembe zakonodaje ali druge ukrepe in aktivnosti, ki bi
zagotovile uresničevanje tega cilja in s tem večjo učinkovitost
na tem področju, ne da bi bile kršene z ustavo določene
človekove pravice in svoboščine.
23. julij 1998
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o popravi krivic
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 16/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o popravi krivic (ZPKrl-A) - skrajšani postopek na
podlagi 173. člena in četrtega odstavka 204.a člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

Državnemu zboru poročilo o izvajanju tega zakona. Pri tem
naj posebno pozornost nameni upravičenim negativnim
reakcijam v slovenski javnosti v zvezi z možnostjo, da bi se ta
zakon zlorabljal za primere, pri katerih ni šlo za politično
motivirane kazenske postopke in jih zato ni mogoče šteti med
upravičence za popravo krivic.

SKLEPA
2. Državni zbor Republike Slovenije je v skladu s četrtim
odstavkom 204.a člena poslovnika Državnega zbora sklenil,
da bo po opravljeni prvi obravnavi, drugo in tretjo obravnavo
opravil po rednem postopku.

1. Državni zbor Republike Slovenije naproša Vlado Republike
Slovenije, da pred dokončnim odločanjem o predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic, predloži

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o delovnih razmerjih
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 11/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih (ZDR-D) - hitri postopek, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih - hitri postopek, se ne sprejme.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 11/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-D)
- druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se
opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora.

SKLEPA

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o denacionalizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 10/6-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - tretja obravnava, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 47

SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj predloži Državnemu zboru
Republike Slovenije seznam oseb in premoženja, ki je bilo vrnjeno
na podlagi določb zakona o denacionalizaciji.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred utopitvami
potapljaško opremo globlje od 40 m oziroma, ki se potapljajo
v podzemnih jamah, rudnikih, izvirih ali podzemnih vodotokih
oziroma pod ledom potrdilo o usposobljenosti za tehnično
potapljanje, ki ga izda pristojni organ,
6. da se potapljanje pod vodo ali tehnično potapljanje z avtonomno
potapljaško opremo s komprimiranim zrakom lahko izvaja le
do 40 m globine,
7. da morajo pogoje glede potrdil o usposobljenosti za potapljanje
pod vodo z avtonomno potapljaško opremo izpolnjevati tudi
tisti, ki izvajajo potapljanje pod vodo poklicno oziroma, ki
usposabljajo za potapljanje pod vodo,
8. tuji državljani se lahko potapljajo v podzemnih jamah, izvirih in
podzemnih vodotokih samo, če so za to usposobljeni in v
spremstvu usposobljenega potapljača. Vsako potapljanje
morajo predhodno najaviti policijski postaji, na območju katere
bo potapljanje izvršeno,
9. pristojni organ za izdajanje potrdil o usposobljenosti ter za
usposabljanje za potapljanje pod vodo naj se določi s predpisi
o varstvu pred naravnimi in drugimi rešitvami,
10. minister, pristojen za varstvo okolja in prostor, naj bo
pooblaščen, da lahko prepove tehnično potapljanje v
podzemnih jamah, izvirih in podzemnih vodotokih zlasti zaradi
varovanja vodovodnih zajetij ter podzemnega rastlinstva in
živalstva. Potapljanje v teh primerih zaradi znanstvenih
raziskav se lahko izvaja samo na podlagi predhodnega
dovoljenja ministra, pristojnega za varstvo okolja in prostor.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 28/5-1998 ob
obravnavi predloga zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU)
• prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o varstvu pred utopitvami - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednja
stališča
1. upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve,
2. upošteva pripombe Združenja za turizem in gostinstvo pri
Gospodarski zbornici Slovenije,
3. v okvirih kot jih določa predlog zakona o varstvu pred
utopitvami uredi tudi področje potapljanja,
4. da morajo imeti vse osebe, ki se potapljajo pod vodo do globine
40 m z avtonomno potapljaško opremo, potrdilo o usposobljenosti, ki ga izda pristojni organ,
5. da morajo imeti osebe, ki se potapljajo z avtonomno

SKLEP
Državnega zbora o povrnitvi volilnih stroškov organizatorju volilne kampanije za
volitve poslanca italijanske narodnosti
volilne kampanje za volitve poslanca italijanske narodnosti (g.
Roberta Battellija) v Državnem zboru, ki so bile 10. novembra
1996, se iz državnega proračuna povrnejo volilni stroški v višini
41.876,40 SIT.

Na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št.
62/94 in 17/97) je Državni zbor Republike Slovenije na 9. seji, dne
28/5-1998 sprejel naslednji
SKLEP
G. Claudiu Geissi, Koper, Gregorčičeva 6a, kot organizatorju

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ekonomskih conah
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 28/5-1998 ob
obravnavi predloga zakona o ekonomskih conah (ZEC) tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

23. julij 1998

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve, da v končni redakciji besedila
zakona o ekonomskih conah uporabi numeracijo odstavkov.
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SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravnih taksah
2. Tretja obravnava predloga zakona o upravnih taksah se opravi
v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega
zbora.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 28/5-1998 ob
obravnavi predloga zakona o upravnih taksah (ZUT) - druga
obravnava, na podlagi 173., drugega odstavka 194. in drugega
odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

DODATNI SKLEP

SKLEPA
Vlada Republike Slovenije naj sprejme ukrepe, s katerimi bo
zavezala vse upravne organe, da v svojih prostorih zagotovijo
strankam vse potrebne obrazce in druge materiale, ki jih le-te
potrebujejo v upravnem postopku za uveljavljanje svojih pravic.

1. Predlog zakona o upravnih taksah za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
žrtvah vojnega nasilja
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 27/5-1998 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi In dopolnitvi zakona
o žrtvah vojnega nasilja - prva obravnava, na podlagi 173. in
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1945 do vrnitve v domovino pa v dejanskem trajanju taboriščniki
v nemškem, italijanskem, hrvaškem (NDH) ali madžarskem
koncentracijskem taborišču in v taborišču za ukradene otroke
ter zaporniki iz 2. člena tega zakona (1. odstavek 13. člena).

SKLEPA

Hkrati naj se tudi ukradenim otrokom prizna mesečna renta
po 300 tolarjev.

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah
vojnega nasilja je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

4. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo prouči
možnost, da se zagotovi osebam, ki so v času izgnanstva
dobile telesno poškodbo, pravica do rente po tem zakonu, ne
glede na pravice, ki jih kot civilni invalidi vojne uživajo po zakonu
o vojnih invalidih.

2. Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo pripravi
predlagatelj v skladu z naslednjimi

5. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo vključi
določilo, po katerem bo prisilnim mobilizirancem - kmečkim
upokojencem priznano nadomestilo v obliki doživljenjske
mesečne rente po 16. členu zakona o žrtvah vojnega nasilja in
jih uvrsti v kategorijo izgnancev in internirancev.

stališči
1. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona prouči
možnost ureditve in priznanja statusa "begunec" vsem, ki so
bili izpostavljeni nasilju zaradi pogostega in večkratnega
bombardiranja.

6. Predlagatelj naj upoševa mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
upošteva Odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-64/97-8 z dne
7. maja 1998, s katero je odločilo, da je drugi odstavek 3. člena
Zakona o žrtvah vojnega nasilja v neskladju z ustavo.

7. Predlagatelj naj pripravi predlog, da se za žrtve vojnega nasilja
šteje tudi civilna oseba, ki je bila v času od 6.4.1941 do
15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi požiga
vasi s strani okupatorja in se zaradi tega nasilnega dejanja ni
mogla vrniti na svoj dom vsaj tri mesece.

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo upošteva tudi predlog, po katerem bodo imeli
pravico do pokojninske dobe v dvojnem štetju, po 15. maju
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi z
zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. Ks 112/98 z dne 11/5-1998
v zvezi z vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca Petra Smuka
zoper poslanca Državnega zbora g. Pavla Ruparja, zaradi
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po členu 171/111, II in I
Kazenskega zakonika Republike Slovenije ne prizna imunitete
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Pavlu
Ruparju in dovoli vodenje kazenskega postopka.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila
Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi z zasebno tožbo zoper
poslanca Državnega zbora, na podlagi tretjega odstavka 83.
člena Ustave Republike Slovenije ter drugega in tretjega odstavka
22. člena zakona o poslancih, na 9. seji, dne 22/5-1998, na podlagi
drugega odstavka 38. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka
83. člena Ustave Republike Slovenije ter drugega in tretjega

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga obtožbe zoper predsednika Vlade Republike
Slovenije pred Ustavnim sodiščem
sum obstoja drugih tajnih sporazumov in sum morebitnega
prejemanja provizij in drugih oblik zlorab ali okoriščanj v zvezi
z nabavo in preprodajo orožja, opreme in izkoristka namenskih
strojev za izdelovanje streliva in orožja od vključno 1991 leta
dalje, ter o tem obvesti Državni zbor Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 21/5-1998 ob
obravnavi predloga obtožbe zoper predsednika Vlade
Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
DODATNA SKLEPA

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da v enem mesecu pisno odgovori na vprašanja, ki
jih je predlagatelj ustavne obtožbe zastavil pred začetkom
glasovanja.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije in posebej vladni Komisiji za preprečevanje
oškodovanja družbenega in državnega premoženja, da razišče

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave o okoliščinah
in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške
prijeli pristojni organi te države
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 22/5-1998 ob
obravnavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave o
okoliščinah In posledicah vohunske afere, v katero sta
vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije, ki so Ju v januarju 1998 na ozemlju Republike
Hrvaške prl|ell pristojni organi te države, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
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SKLEP
Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se
zadolži, da v čimkrajšem času, v skladu z vsebino odrejene
parlamentarne preiskave, zboru predloži predlog odloka o
ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 22/5-1998 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja |avne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
Javnimi podjetji in javnimi zavodi sprejel naslednji

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 (popr.), 72/97 in 15/98).

SKLEP

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

GOSTINSTVU

(ZGOS-A)

- EPA 535 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/7-1998 določila
besedilo:

glede predlaganih rešitev in izražen interes, da se predlagani
predlog zakona čim prej sprejme.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GOSTINSTVU,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gostinstvu obravnava po skrajšanem postopku, ker
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Poleg
tega je bila pri usklajevanju predloga zakona v pristojnih organih
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in
Turstične zveze Slovenije dosežena visoka stopnja soglasja

- Janko RAZGORŠEK, minister za malo gospodarstvo in
turizem,
- Tomaž ZAJC, državni sekretar v Ministrstvu za malo
gospodarstvo in turizem,
- Marko PODREKAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem.

o opravljanju dejavnosti (npr. v zvezi z opravljanjem gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata oziroma v premičnih
gostinskih obratih, v zvezi z uporabnimi dovoljenji itd.).

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Vrsta zakonskih določb je v celoti zaživela šele po sprejetju
podzakonskih aktov, pri čemer se je pokazalo, da je za njihovo
učinkovito in dosledno izvajanje nujno treba vzpostaviti trdnejšo
oziroma dodatno pravno podlago v samem zakonu. Tako je na
primer za izvajanje Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov (Ur. I. RS, št. 15/96 in 22/98) treba v
zakonu o gostinstvu določiti kazni za vse s tem povezane
prekrške, ob pripravi Pravilnika o kategorizaciji prenočitvenih
gostinskih obratov in marin (Ur. I. RS, št. 29/97) pa se je izoblikovala
zahteva, da se poleg nastanitvenih gostinskih obratov
kategorizirajo tudi prostori za sprejemanje gostov pri sobodajalcih
in na kmetijah z nastanitvijo, česar zakon ne predvideva itd.

Po uveljavitvi Zakona o gostinstvu v začetku leta 1995 in
podzakonskih aktov se je močno okrepilo sodelovanje z upravnimi
enotami, občinami, gostinci in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
na katere se nanaša omenjeni zakon. To je prispevalo k poglobljeni
analizi učinkovanja posameznih določb zakona in podzakonskih
aktov ter iskanju optimalnih rešitev pri razreševanju konkretnih
vprašanj, povezanih z njihovim izvajanjem. Pri tem se je pokazala
potreba, da se nekatere določbe zakona nadgradijo oziroma
spremenijo in dopolnijo, da bi ga tako še izboljšali in se tako
izognili vprašanjem in nejasnostim, ki se pojavljajo pri izdaji odločb
23. julij 1998
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Po novem bodo morali svoj obratovalni čas določiti tudi kmetje, ki
opravljajo gostinsko dejavnost. S tem bo dana možnost, da se s
podzakonskim aktom tudi za to področje (izletniške kmetije)
predpiše merila za določitev obratovalnega časa.

Predlagane spremembe in dopolnitve je narekovala tudi ugotovitev,
da imajo posamezne določbe veljavnega zakona, kot na primer
tiste, ki se nanašajo na sobodajalstvo, ob upoštevanju tudi drugih
predpisov, ki urejajo to področje, za posledico pretirane
administrativne in tudi finančne obveznosti za nosilce te dejavnosti.

Upadanje števila sobodajalcev in vse pogostejša opozorila, da
veljavna ureditev na tem področju ne spodbuja razvoja te
dejavnosti, temveč ga celo zavira, terja poenostavitev pogojev, ki
jih morajo izpolnjevati sobodajalci za opravljanje svoje dejavnosti.
Glede na to, da vse glavne težave, na katere opozarjajo sobodajalci
(predvsem prevelike administrativne in finančne obveznosti),
neposredno ali posledično izhajajo iz zahteve po obvezni
registraciji njihove dejavnosti (pridobitvi statusa samostojnega
podjetnika), se predlaga drugačna rešitev, ki tudi dosledno
upošteva določbe zakona o gospodarskih družbah. Bistvo
predlagane rešitve je, da se sobodajalcem, ki svoje dejavnosti ne
opravljajo trajno (določeno je petmesečno obdobje v koledarskem
letu, za katero sodimo, da je zgornja meja za občasno opravljanje
dejavnosti) in jo poleg tega opravljajo v manjšem obsegu (ta je
določen s številom ležišč), ne bo treba registrirati pod pogoji
omenjenega zakona, temveč bodo svojo dejavnost lahko začeli
opravljati po vpisu v poseben register sobodajalcev. Taka rešitev
temelji na dejstvu, da je trajnost pomembna značilnost, ki je
povezana s pojmom dejavnosti in da ne gre za dejavnost po
zakonu o gospodarskih družbah, če gre za občasne posle.
Ob tem je treba posebej poudariti, da se vse preostale obveznosti
sobodajalcev, ki se nanašajo na izpolnjevanje minimalnih tehničnih
in sanitarno-zdravstvenih pogojev zaradi te novosti ne bodo
spremenile, zagotovljen pa bo tudi finančni nadzor nad njihovim
poslovanjem, vključno s plačilom davčnih obveznosti.
Taka rešitev bo sobodajalcem omogočila, da glede na lastni
poslovni interes svoje zmogljivosti tržijo neposredno ali pa preko
za to registrirane agencije ali društva, ki bo zanje opravljalo vsa
finančno-knjigovodska opravila in tržno-promocijske dejavnosti,
da se bodo sami lahko v kar največji možni meri posvetili delu z
gosti.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o gostinstvu ne
spreminjajo osnovnih rešitev v veljavnem zakonu, temveč
pomenijo le njegovo nadgradnjo oziroma izboljšavo ob upoštevanju
izkušenj, pridobljenih pri izvajanju določb tega zakona oziroma
podzakonskih aktov, kot tudi drugih, s tem področjem povezanih
predpisov. Vsi dani predlogi za spremembe in dopolnitve zakona
glede na pripombe, ki so bile obravnavane ob sprejemanju
veljavnega zakona, so novost oziroma ne pomenijo obnavljanja
predlogov, ki niso bili podprti ob njegovem sprejemanju.
2. CILJI IN TEMELJNE REŠITVE ZAKONA
Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o gostinstvu je,
da se v zakon vnesejo rešitve, ki bodo omogočile učinkovitejše
izvajanje zakona in podzakonskih aktov. Nove in spremenjene
določbe bodo poleg tega prispevale k povečanju urejenosti tega
področja in poenostavitvi pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu
vsebuje vrsto novosti, kot na primer določbo, ki bo gostincem
brez posebne registracije omogočila možnost za popestritev
njihove ponudbe z nekaterimi izdelki, katerih prodaja je v gostinstvu
tradicionalna. S tem želimo dati pravno podlago za tako ponudbo
in jo jasno razmejiti od trgovske dejavnosti.
Med pomembnejše novosti sodijo določbe, s katerimi bodo
odpravljene nejasnosti, povezane z izvajanjem zakona. To še
posebej velja za določbe, povezane z opravljanjem gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata. Predlagani zakon opušča
pojem premičnega gostinskega obrata. Ta sprememba pomeni
uskladitev z Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 34/94), ki premičnih gostinskih obratov ne
pozna. Pri izvajanju zakona se je tudi pokazalo, da potencialna
mobilnost ni zadosten niti primeren kriterij za določitev posebne
vrste gostinskega obrata. Nekaterih oblik gostinske ponudbe, ki
bodo v prihodnje najverjetneje še pogostejše (npr. gostinska
ponudba, ki se opravlja s pomočjo različnih vrst v ta namen
prilagojenih vozil ali naprav), tudi ni smiselno obravnavati kot
gostinske obrate in zato vprašanje njihove opredelitve in določitve
pogojev za opravljanje dejavnosti zdaj ni ustrezno razrešeno.
Pomanjkljivost sedanje ureditve je tudi ta, da doba obratovanja
premičnih gostinskih obratov na nespremenjeni lokaciji ni časovno
vnaprej omejena. Z odpravo pojma premičnega gostinskega
obrata gostinska dejavnost, ki so jo gostinci s tovrstnimi obrati že
do zdaj opravljali na javnih prireditvah, sejmih in podobno ali med
turistično sezono, ne bo z ničimer okrnjena, le pravna podlaga za
njeno opravljanje bo spremenjena.

Pristojni inšpekcijski organ bo po novem v primerih, ko gostinski
obrat ne bo izpolnjeval pogojev glede vrste in kategorije, v katero
bo razvrščen, določil rok za odpravo nepravilnosti in šele če v
tem roku nepravilnosti ne bodo odpravljene, z odločbo prepovedal
opravljanje dejavnosti.
V več primerih, še posebno ob pripravah na kategorizacijo
nastanitvenih gostinskih obratov, se je pokazalo, da mnogi
gostinski obrati, ki jim je bila pred uveljavitvijo veljavnega zakona
o gostinstvu izdana odločba o izpolnjevanju vseh predpisanih
pogojev, nimajo uporabnega dovoljenja. Med pomembnimi
novostmi tega zakona je zato tudi prehodna določba, s katero bo
pravnim ali fizičnim osebam, ki želijo opravljati gostinsko dejavnost
v objektu, za katerega je bilo pred uveljavitvijo Zakona o gostinstvu
na podlagi takrat veljavnih predpisov ugotovljeno, da so izpolnjeni
vsi predpisani pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, uporabno
dovoljenje pa zanj ni bilo izdano, omogočeno, da na podlagi
začasne odločbe še tri leta opravljajo svojo dejavnost. Če tudi v
tem obdobju gostinec ne bo pridobil uporabnega dovoljenja, svoje
dejavnosti ne bo mogel več opravljati.

Pristojnost lokalnih skupnosti se s tem zakonom povečuje, saj
bodo po novem odločale o vseh primerih opravljanja gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata, ki niso opredeljeni že s
samim zakonom (npr. trajnejše oblike tovrstne gostinske
ponudbe), kot tudi o dopustnosti širitve gostinske ponudbe na
kmetiji (nuđenje gostom kupljene pijače).
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3. FINANČNE POSLEDICE ZA DRŽAVNI PRORAČUN
Sprejem zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.
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"Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati gostinsko dejavnost,
mora predhodno pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev,
določenih s tem zakonom in drugimi predpisi, ki jo izda za
gostinstvo pristojna enota upravne enote. S to odločbo se določita
tudi vrsta in kategorija gostinskega obrata oziroma prostorov za
goste pri sobodajalcih in na kmetijah."

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) se v drugem
odstavku 2. člena besedi "oddajalci sob" nadomestita z besedo
"sobodajalci".

V tretjem odstavku se za besedo "obrati" postavi vejica in dodajo
besede: "sobodajalci in kmetje".

Za drugim odstavkom 2. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem
obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v
gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije,
slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.)."

10. člen

Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
"Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v
premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki
so prirejene v ta namen, in to pod pogoji in na način, določen s
tem zakonom in drugimi predpisi."

V prvem odstavku 12. člena se za besedo "obratov" dodajo
besede "in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost".
V drugem odstavku se za besedo "gostinec" dodasta besedi
"oziroma kmet".
V tretjem odstavku se za besedo "obrat" dodasta besedi "oziroma
kmetijo".
V četrtem odstavku se za besedo "gostinec" dodasta besedi
"oziroma kmet".
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
"Gostinec oziroma kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega časa objaviti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski
obrat oziroma kmetijo."

3. člen

11. člen

V drugem odstavku 5. člena se za besedo "prostorih" doda beseda
"in".

V prvem in drugem odstavku 13. člena se besedi "vinski karti"
nadomestita z besedama "ceniku pijač".

4. člen

12. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata
med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na
smučiščih in podobno, lokalna skupnost pa lahko odloči, da tudi v
drugih primerih.

Besedilo 14. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
" Sobodajalec je fizična oseba, ki v svojem stanovanju ali počitniški
hiši trajno ali občasno (nepretrgoma ne več kot tri mesece in
skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) nudi gostom
nastanitev z zajtrkom ali brez njega in je vpisana v register
sobodajalcev pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote in v
poslovni register Slovenije.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besede "in na prostem" nadomestijo
z besedami "ali zunaj njih."

V tretjem odstavku se beseda "Pogoji" nadomesti z besedo
"Pogoje".
5. člen

Register sobodajalcev iz prejšnjega odstavka tega člena predpiše
minister, pristojen za gostinstvo.

6. člen

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena mora
sobodajalec, ki svojo dejavnost opravlja trajno ali gostom nudi
več kot 15 ležišč, priglasiti svojo dejavnost oziroma se mora
registrirati po določbah zakona o gospodarskih družbah."

Besedilo 7. člena se črta.

V 8. členu se črta beseda "nepremičnih".

13. člen

7. člen

Prvi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo
dopolnilno dejavnost."

V 3. točki 9. člena se beseda "prenočitvenih" nadomesti z besedo
"nastanitvenih".
Za besedo "obratov" se dodajo vejica in besede: "prostorov za
goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo".

V tretjem odstavku se za besedo "enote" dodajo besede "po
odločitvi za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti".

8. člen

14. člen

V drugem odstavku 10. člena se beseda "prenočitvenih" nadomesti
z besedo "nastanitvenih".
Za besedo "obratov" se dodajo vejica in besede " prostorov za
goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo".

V prvem odstavku 19. člena se črtajo besede "v soglasju z
organom sanitarne ali urbanistične ali druge pristojne inšpekcije
in".

9.člen

15. člen

V prvem odstavku 11. člena se za prvim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi: "V kategorije se razvrstijo tudi prostori za
goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo".

V prvem odstavku 20. člena se za besedo "obrat" postavi vejica
in dodajo besede "prostori pri sobodajalcu oziroma na kmetiji".
Za besedo "zakona" se v prvem odstavku za vejico obstoječe
besedilo nadomesti z novim, ki se glasi: "določi rok za odpravo

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
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Prosilec namesto uporabnega dovoljenja predloži odločbo oziroma
obrtno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da so bili v teh poslovnih
prostorih po takrat veljavnih predpisih izpolnjeni pogoji za
opravljanje gostinske dejavnosti, izjavo lastnika objekta oziroma
poslovnega prostora, da v poslovnem prostoru po izdaji te odločbe
ni bilo gradbenih posegov, in potrdilo, da je vložena zahteva za
izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z določbami zakona o
graditvi objektov.

nepravilnosti, če pa te po izteku tega roka niso odpravljene, z
odločbo prepove opravljanje take dejavnosti do njihove odprave."
16. člen
V prvem odstavku 21. člena se v prvi alinei za besedo "odločbo"
dodajo besede "ali brez odločbe".
Peta alinea se spremeni, tako da se v celoti glasi:
če opravlja gostinsko dejavnost brez odločbe o izpolnjevanju
pogojev, ki jo izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote
oziroma če gostinski obrat ne obratuje s kategorijo ali vrsto, v
katero je razvrščen (drugi in tretji odstavek 11. člena)".

Če pristojna enota upravne enote zavrne zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja, se po pravnomočnosti takšne zavrnitve
šteje, da za te poslovne prostore niso izpolnjeni minimalni tehnični
pogoji iz prve točke 9. člena zakona o gostinstvu.

Šesta alinea se spremeni, tako da se glasi:
če ne določi obratovalnega časa oziroma ga ne prijavi za
gostinstvo pristojni enoti upravne enote, če ne posluje v določenem
obratovalnem času ali če ne objavi obvestila o razporedu
obratovalnega časa na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat
(drugi, četrti in peti odstavek 12. člena)".

"24. b člen
"Gostinci, ki opravljajo svojo dejavnost v premičnih gostinskih
obratih iz 7. člena Zakona o gostinstvu (Ur. I. RS, št. 1/95), morajo
svojo dejavnost uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.

17. člen

Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Ur. I. RS, št. 15/
95 in 22/98) in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se
nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, ter o pogojih
glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov
pri sobodajalcih in na kmetijah (Ur. I. RS, št. 23/96) z določbami
tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

Za 24. členom Zakona o gostinstvu se dodasta nova 24. a in 24.
b člen, ki se glasita:
"24. a člen
Pravni ali fizični osebi, ki želi opravljati gostinsko dejavnost v
poslovnem prostoru oziroma objektu, za katerega je bilo pred 25.
1. 1995 na podlagi takrat veljavnih predpisov izdana odločba, da
so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti,
pa zanj ni bilo izdano uporabno dovoljenje, izpolnjuje pa vse druge
predpisane pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, za
gostinstvo pristojna enota upravne enote izda odločbo, s katero
se začasno, do pridobitve uporabnega dovoljenja, vendar največ
za tri leta od izdaje te odločbe, dovoli opravljati gostinska dejavnost.

Register sobodajalcev iz drugega odstavka 12. člena tega zakona
predpiše minister, pristojen za gostinstvo, v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona."
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije

1. člen
Sprememba drugega odstavka 2. člena pomeni odpravo napake,
do katere je prišlo pri objavi besedila veljavnega zakona.
Nova določba tretjega odstavka bo gostincem omogočila, da bodo
brez posebne registracije oziroma izpolnjevanja pogojev za
opravljanje trgovske dejavnosti lahko gostom nudili tudi izdelke,
ki sodijo v tradicionalno ponudbo gostinskih obratov in s tem
prispevali k obogatitvi njihove ponudbe.

gostinske ponudbe (gostinske stojnice, kioski, gostinski avtomati,
osebna gostinska ponudba ipd.) kot tudi pravni urejenosti tega
področja. Gostinec bo lahko opravljal gostinsko dejavnost zunaj
gostinskega obrata, tudi če ne bo imel gostinskega obrata, moral
pa bo seveda izpolnjevati splošne pogoje, ki jih določa zakon o
gospodarskih družbah, in pogoje, ki jih določa gostinska
zakonodaja. Opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata se ne nanaša na dejavnost gostinskih vrtov, saj gre v tem
primeru za dejavnost, ki se sicer opravlja na prostem in ne v
stavbi gostinskega obrata, vendar v njegovem sklopu.

2. člen
Z dopolnitvijo 4. člena je opredeljeno opravljanje gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata. Tako bodo obravnavane
vse tiste oblike gostinske dejavnosti, ki jih gostinec ne bo opravljal
v objektu, ki upoštevaje predpise s področja graditve objektov ne
potrebuje uporabnega dovoljenja. Po sedanji ureditvi lahko tovrstno
dejavnost gostinci opravljajo le kot dejavnost v premičnih
gostinskih obratih, vse druge oblike gostinske ponudbe zunaj
gostinskega obrata pa so zakonsko pomanjkljivo urejene. Na ta
način bo torej dana pravna podlaga zg opravljanje najrazličnejših
oblik gostinske dejavnosti, kar bo prispevalo k večji pestrosti
poročevalec, št. 47

3. člen
Predlagana sprememba 5. člena je popravek oziroma odprava
napake, do katere je prišlo pri objavi besedila veljavnega zakona.
4. člen
S predlagano širitvijo tega člena bo lokalnim skupnostim dana
možnost, da gostincem omogočijo opravljanje gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata tudi v vseh drugih primerih,
ki jih zakon sicer ne navaja. Na ta način bodo imele lokalne
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13. člen
S preoblikovanjem prvega odstavka je poudarjena dopolnilna
narava opravljanja gostinske dejavnosti na kmetiji. Na tej podlagi
bodo v podzakonski akt lahko vključene še podrobnejše zahteve
glede obsega in vsebine gostinske ponudbe na kmetiji, da bi
slednjo lahko še natančneje razmejili od dejavnosti gostinskih
obratov.
Z dopolnitvijo tretjega odstavka bo odločanje o razširitvi gostinske
ponudbe na kmetiji preneseno iz upravne enote na za gostinstvo
pristojni organ lokalne skupnosti.

skupnosti dodatno možnost za usmerjanje razvoja gostinstva na
svojem območju.
5. člen
Glede na to, da je opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata po novem posebej opredeljeno, je določba, ki
se nanaša na premične gostinske obrate nepotrebna in se črta.
Opravljanje gostinske dejavnosti potnikom v prevoznih sredstvih
(vlak, ladja ipd) kot dopolnilna storitev potnikom, se bo skladno z
določili Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 34/94) smiselno obravnavalo kot ustrezna
oblika gostinskega obrata.

14. člen
S črtanjem besedila, ki predvideva soglasje sanitarne, urbanistične
ali druge pristojne inšpekcije pri izreku ukrepa začasne ali trajne
prepovedi opravljanja dejavnosti pristojnega inšpekcijskega
organa, bo ta postopek poenostavljen, kar bo prispevalo k večji
učinkovitosti ukrepanja ob kršitvah predpisov.

6. člen
Obravnavani zakon ne predvideva več premičnih gostinskih
obratov, zato je navedba, da se določba 8. člena tega zakona
nanaša le na nepremične gostinske obrate, nepotrebna.

15. člen
Zaradi učinkovitejšega ukrepanja tržne inšpekcije ob neizpolnjevanju določb zakona je treba predvideti možnost za upravno
ukrepanje tudi za sobodajalce in kmete, ki opravljajo gostinsko
dejavnost.
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se je pokazalo, da je
začasna prepoved opravljanja dejavnosti do odprave pomanjkljivosti kot edini možni ukrep, ki ga lahko izreče inšpektor tudi ob
manjših nepravilnostih pri izpolnjevanju pogojev glede vrste in
kategorije gostinskega obrata preoster ukrep, zato bo imel
inšpektor tudi možnost, da predhodno določi rok za odpravo
pomanjkljivosti. Taka rešitev pomeni tudi uskladitev z določbami
Zakona o tržni inšpekciji (Ur. I. RS, št. 20/97).

7., 8. in 9. člen
Ta dopolnitev zakona je potrebna zato, da bo imelo razvrščanje
prostorov za nastanitev pri sobodajalcih in na kmetijah v
podzakonskem aktu ustrezno pravno podlago v zakonu. V 9.
člen je vnesena izrecna določba, po kateri pravna ali fizična oseba
lahko začne opravljati svojo dejavnost šele, ko izpolni predpisane
pogoje in ko to ugotovi pristojni upravni organ, kar je tudi temelj za
kaznovanje tistih, ki bi obratovali brez ustrezne odločbe.
10. člen
Po dopolnitvi tega člena zakona bo mogoče v podzakonskem
aktu predpisati merila za določitev obratovalnega časa tudi za
kmetije, ki opravljajo gostinsko dejavnost. To je potrebno zaradi
izenačitve pogojev poslovanja vseh, ki opravljajo gostinsko
dejavnost v kraju in zaradi preprečevanja nelojalne konkurence.
Za kmetije bo uveljavljen enak postopek za določitev obratovalnega
časa, kot velja za gostinske obrate.

16. člen
V zakonu je predlagana kazen za obratovanje brez odločbe o
izpolnjevanju predpisanih pogojev in tudi kazni za vse prekrške,
povezane s kršitvijo določb o obratovalnem času.

11. člen
Predlagani izraz "cenik pijač" je s strokovnega vidika primernejši,
saj so vina le del ponudbe pijač. Gre tudi za terminološko uskladitev
z določbo drugega odstavka 1. člena zakona o gostinstvu.

17. člen
Kadar gostinski obrati, ki jim je bila pred uveljavitvijo veljavnega
zakona o gostinstvu izdana odločba o izpolnjevanju vseh
predpisanih pogojev, nimajo uporabnega dovoljenja, bo za
gostinstvo pristojna enota upravne enote z odločbo dovolila, da
se v teh gostinskih obratih še sme začasno, do njegove pridobitve,
vendar največ tri leta, opravljati gostinska dejavnost. Če v tem
roku gostinec ne bo pridobil uporabnega dovoljenja, v tem
gostinskem obratu ne bo smel več opravljati gostinske dejavnosti.
Po predlogu zakona bodo imeli gostinci, ki opravljajo svojo
dejavnost v premičnih gostinskih obratih, leto dni časa, da svojo
dejavnost uskladijo z določbami tega zakona. Glede na to, da se
pogoji za opravljanje njihove dejavnosti predvidoma ne bodo
bistveno spremenili, bodo te uskladitve predvsem pravnoformalne
narave.
Register sobodajalcev, ki ga bo predpisal minister, pristojen za
gostinstvo, bo vseboval najnujnejše sestavine, da bo za
gostinstvo pristojna enota upravne enote lahko spremljala njihovo
dejavnost.

12. člen
Po danem predlogu bodo za gostinstvo pristojne enote upravne
enote vodile poseben register sobodajalcev, ki se jim za to ne bo
več treba registrirati pod pogoji zakona o gospodarskih družbah.
To ne bo veljalo le za tiste sobodajalce, ki svojo dejavnost opravljajo
trajno ali v večjem obsegu. S tem naj bi vplivali tudi na večje
vključevanje sobodajalcev v gostinsko ponudbo, še posebno tistih,
ki so zaradi vseh posledičnih obveznosti, ki jih je prinašala
dosedanja ureditev, v zadnjih letih opustili svojo dejavnost. Zaradi
statističnega spremljanja bodo morali biti sobodajalci, ki ne bodo
registrirani pod pogoji zakona o gospodarskih družbah, vpisani
tudi v poslovni register Slovenije.
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9. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
- poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih,
pri sobodajalcih in na kmetijah;
- pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
- pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata;
2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih
obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
3. pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije
prenočitvenih gostinskih obratov in marin;
4. minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih,
pri sobodajalcih in na kmetijah ter na osebe, ki opravljajo dela
v gostinski dejavnosti.

2. člen
Gostinsko dejavnost iz prejšnjega člena opravljajo pravne ali
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti
in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem besedilu:
gostinci).
Gostinsko dejavnost po tem zakonu lahko opravljajo tudi oddajalci
sob, kmetje in društva v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.
4. člen
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih in na prostem
pod pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
Gostinski obrat so funkcionalno urejeni prostori, ki omogočajo
opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti.

10. člen
Minimalne tehnične pogoje iz 1. točke prejšnjega člena in pogoje
glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov,
pri sobodajalcih in na kmetijah iz 2. točke prejšnjega člena predpiše
minister, pristojen za gostinstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za prostor in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
Merila in način kategorizacije prenočitvenih gostinskih obratov in
marin iz 3. točke prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za
gostinstvo.
Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje iz 4. točke prejšnjega
člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za gostinstvo.
Pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe oseb, ki opravljajo dela
v gostinski dejavnosti, predpiše minister, pristojen za gostinstvo,
v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo.

Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,
hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji, planinski in drugi
domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavama, slaščičarne,
okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
5. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja v poslovnem prostoru, v
katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so zato izpolnjeni
pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in kmetje, se
lahko opravlja v stanovanjskih prostorih na kmetijah, če so za to
izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi.

11. člen

6. člen

Vsi gostinski obrati se glede na svojo ponudbo razvrščajo v vrste,
gostinski obrati, v katerih se gostom nudi nastanitev, pa se po
vrsti in kakovosti ponudbe razvrščajo tudi v kategorije.
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote z odločbo določi
vrsto in kategorijo gostinskega obrata.
Gostinski obrati morajo poslovati le s tisto vrsto oziroma oznako
kategorije, v katero so razvrščeni po odločbi iz prejšnjega
odstavka.
Zbornice lahko opravijo razvrstitev restavracij in gostiln na osnovi
meril za ocenjevanje kakovosti storitev.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata
na javnih prireditvah, sejmih in podobno med njihovim trajanjem,
vendar vsakokrat največ 30 dni.
Gostinska dejavnost se lahko med turistično sezono opravlja
zunaj gostinskega obrata v mestnih jedrih, na kopališčih, na
smučiščih in podobno.
Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena določi z odločbo za gostinstvo pristojna
enota upravne enote, glede na razmere in potrebe na določenem
območju.

12. člen
Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
predpiše minister, pristojen za gostinstvo.
Gostinec določi svoj obratovalni čas v skladu s predpisom iz
prejšnjega odstavka in ga prijavi za gostinstvo pristojni enoti
upravne enote.
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote lahko v skladu z
merili iz prvega odstavka tega člena, glede na potrebe gostov in
značilnosti ter potrebe kraja, za posamezen gostinski obrat določi
drugačen poslovni čas, pri čemer upošteva tudi mnenje lokalne
skupnosti.
Gostinec mora poslovati v obratovalnem času, določenem v
skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena.

7. člen
Gostinski obrati so lahko v nepremičnih in premičnih objektih.
Premični gostinski obrat je objekt, prirejen na avtomobilskem in
podobnem podvozju, na tirnem vozilu ali vodnem oziroma zračnem
plovilu, ki se lahko premika z lastnim pogonom ali vleko.
8. člen
Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti v nepremičnih gostinskih obratih je uporabno dovoljenje,
ki ga izda pristojna enota upravne enote na podlagi predpisov o
urejanju prostora v skladu z namembnostjo objekta oziroma
poslovnega prostora.
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13. člen
Cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki cenika
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20. člen

na vidnem mestu oziroma navedene na jedilnem listu in vinski
karti, ki morata biti gostom na razpolago v vseh prostorih in na
prostem, kjer se nudijo gostinske storitve.
V ceniku oziroma na jedilnem listu in vinski karti morajo biti
označene vrsta, količina in cena storitve.

Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da gostinski obrat ne
izpolnjuje pogojev glede vrste in kategorije, v katero je razvrščen
z odločbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, z odločbo
prepove opravljanje take dejavnosti do odprave nepravilnosti.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

14. člen

21. člen

Sobodajalec je fizična oseba, ki je registrirana, da v svojem
stanovanju ali počitniški hiši trajno ali sezonsko nudi gostom
nastanitev z zajtrkom ali brez njega.
Sobodajalcu ni treba izpolnjevati pogoja o strokovni izobrazbi iz 5.
točke 9. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje gostinec
pravna oseba za prekršek:
- če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z odločbo za
gostinstvo pristojne enote upravne enote (6. člen);
- če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejavnost, ne
ustrezajo predpisanim minimalnim tehničnim ali sanitarno
zdravstvenim pogojem oziroma gostinski obrat ne izpolnjuje
pogojev kategorizacije ali ne nudi najmanj minimalnih predpisanih
gostinskih storitev (1., 2., 3. in 4. točka 9. člena);
- če oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, ne izpolnjuje
minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev (4. točka 9. člena);
- če oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti ne izpolnjuje
pogojev o minimalni stopnji strokovne izobrazbe (5 točka 9.
člena);
• če gostinski obrat ne posluje s kategorijo ali vrsto, v katero je
razvrščen (tretji odstavek 11. člena);
- če ne posluje v določenem obratovalnem času (četrti odstavek
12. člena);
- če cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na predpisan
način (13. člen);
- če opravlja gostinsko dejavnost kljub začasni prepovedi (drugi
odstavek 16. člena).

15. člen
Kmet lahko na svoji kmetiji nudi gostom nastanitev, pripravlja ali
streže jedi ter pijačo.
Kmet lahko nudi gostom poleg jedi le doma pridelano in predelano
pijačo (kmetije odprtih vrat, vinotoči, osmice in podobno), razen
če kmet nudi tem gostom tudi nastanitev.
Če gostinska ponudba v kraju oziroma na posameznem območju
ni dovolj razvita, lahko za gostinstvo pristojna enota upravne
enote izjemoma dovoli kmetu, da ne glede na določbo prejšnjega
odstavka tega člena nudi gostom tudi kupljeno pijačo.
19. člen
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna ali fizična oseba
ponavlja prekrške iz 21. in 22. člena tega zakona, ji lahko v soglasju
z organom sanitarne ali urbanistične ali druge pristojne inšpekcije
in na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti začasno ali
trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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/
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 16/7-1998 določila
besedilo:

zakona o lokalni samoupravi - tretja obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 23. izredne
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10/7-1998,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren
za področje lokalne samouprave,
- Vesna JUVAN GOTOVAC, državna podsekretarka v Službi
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah

sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev
javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu
z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode,
javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze
in združenja.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93,6/94 - odločba
US, 45/94 - odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/
95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/
96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) se v celotnem zakonu
besedilo "lokalne samoupravne skupnosti" nadomesti z besedilom
"samoupravne lokalne skupnosti" v ustreznih sklonih.

Samoupravne lokalne skupnosti, njihove skupnosti, zveze in
združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti."

2. člen

3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno

V drugem odstavku 8. člena se za besedo "slabše" doda beseda
"gospodarske".
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4. člen

- zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na
svojem območju."

V 13.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
" Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če
gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin."

9. člen
V prvem odstavku 24. člena ZLS se besedi "z občino" nadomestita
z besedo "občine", beseda" izvajanje" pa se nadomesti z besedo
"opravljanje". Na koncu prvega odstavka se doda besedilo
"(prenesene naloge)".

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 16. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti, peti in šesti
odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
"Na občino se lahko prenese opravljanje posameznih nalog iz
državne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in učinkovito
opravljajo v občini, zlasti na področjih urejanja javnega primestnega
prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja nalog
na področju posegov v prostor in graditve objektov ter geodetske
službe in zagotavljanja javne mreže gimnazij, srednjih in poklicnih
šol ter javne zdravstvene službe na sekundarni ravni.

6. člen
V 20. členu se črta besedilo "in druga".
7. člen
V prvem ostavku 21. člena se za besedo "pomena" vstavi besedilo
"(izvirne naloge)".

Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti prenese na vse občine, na mestne občine,
na občine na določenem območju ali na posamezno občino.
Razloge in pogoje za opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti v občini določi zakon.

V drugem odstavku 21. člena se:
V drugi alinei za besedo "občine" doda besedilo "in v skladu z
zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in
kmetijstva".

Zakon lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti prenese na občine ob pogoju, da s tem soglašajo vse
občine ali da s tem soglašajo vse mestne občine ali da s tem
soglašajo vse občine na določenem območju. Šteje se, da je
občina dala predhodno soglasje, če je vložila pri Državnem zboru
pobudo za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti.

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom izvaja naloge
na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja
javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;"
Sedanje tretja do sedma alinea postanejo četrta do osma alinea.

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se občini
v opravljanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti,
pridobiti predhodno soglasje občine."

V sedanji osmi alinei, ki postane deveta alinea se črtata besedi
"turistično, kulturno".

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.

Za deveto alineo se doda nova deseta alinea, ki se glasi :
pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča
dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi
za kulturno dediščino na svojem območju;"

10. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
"Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so
mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti."

Dosedanje deveta do devetnajsta alinea postanejo enajsta do
enaindvajseta alinea.

11. člen

- v dvanajsti alinei se za besedo "površine" doda besedilo: "v
skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge
občinskega redarstva;"

Črta se šesta alinea drugega odstavka 29. člena.

- v osemnajsti alinei se za besedo "občine" doda besedilo "in
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;"

V drugem stavku drugega odstavka 30. člena se za besedo
"občanov" namesto pike postavi vejica in doda besedilo " vendar
največ polovico članov."

12. člen

Za drugim stavkom drugega odstavka 30. člena se dodata dva
nova stavka, ki se glasita:
"Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi."

8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi
in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. V tem okviru mestna
občina zlasti:
- ureja javni primestni promet;
- ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju;
- izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov
na svojem območju;
- izvaja naloge na področju geodetske službe;
- zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol
na svojem območju;
poročevalec, št. 47

13.čen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega
sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana."
20
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14. člen

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta
občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj
štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to
zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko
dopolni še z novimi točkami.

Za drugim odstavkom 32. člena se dodata nov tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
"Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev
predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene
v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti
pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti
podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih
nalog, če teh podatkov na njegov predlog na zahteva nadzorni
odbor."

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta
opravlja občinska uprava."

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in
sedmi odstavek.

18. člen
V 37. a členu se v prvi vrsti prvega odstavka, v četrti in v peti
alinei za besedo "sveta" doda vejica in besedi "županu in
podžupanu".

15. člen
33. a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občina ima najmanj enega in največ tri podžupane. Podžupana
imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat
z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka".

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana.

19. člen

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.

Prvi odstavek 37. b člena se spremeni in se glasi:
"Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta
in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon."

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana
tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s
funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon."

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta
opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega
sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član
občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega
sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana."

V tretjem odstavku se za besedo "sveta" doda vejica in besedi
"župana in podžupana".
20. člen
Tretji odstavek 42. člena se črta.

16. člen
34. a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski
funkcionarji.

21. člen
Črta se 43. člen.
22. člen

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan
se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z
županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno."

45. člen se spremeni tako, da se glasi :
"Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo
predloge, pobude in mnenja ali odločajo.

17. člen

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen
del.

35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov občinskega sveta.

Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z
zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet
odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu,
lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega
sveta ali sveta ožjega dela občine.

Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za
vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more
voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa
tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega
sveta.
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S statutom občine se predpišejo:
- zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo
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26. člen

svoja stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali o njih
odločajo,
način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora
občanov, če sklic zahtevajo volivci,
način sklica zbora občanov,
število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča,
predlogi, pobude in mnenja ali odločitve veljavno sprejete,
kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve
zavezujejo občinske organe in
druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter
uveljavljanje njihovih stališč, predlogov, pobud, mnenj in
odločitev."

47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma
lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega
dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis
referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, in obrazložitev. Statut občine lahko
določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila
volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s predhodnim odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in
s statutom občine,o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti
pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v
osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila
vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski
svet.

23. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina
splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu
občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom
predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi
kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo
sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega
odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno
sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.

Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali
člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če
tako določa zakon ali statut občine.

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O
načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi
obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati
jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno
podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za
vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za
vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise volivcev na
0uj!
seznamu.
'
itesl v rtinoi
Šteje se, da je zahteva žb razpis referenduma vložena, če jo je v
določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število
volivcev."

Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski
svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na
referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne
določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob
upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na
referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.

27. člen
Za 47. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:

24. člen

"47.a člen

Doda se novi 46.a člen, ki se glasi:

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu
odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za
razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi
občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa,
referendumsko območje in dan glasovanja.

"46.a člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi
o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami
zakona o lokalni samoupravi in zakona o referendumu in ljudski
iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače
določeno."

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s
statutom občine za objavo splošnih aktov občine.

25. člen

47.b člen

Doda se novi 46.b člen, ki se glasi:

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico
voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače.
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne
volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora
odloča občinska volilna komisija. Podrobneje določi postopek za
izvedbo referenduma statut občine v skladu z zakonom.

"46.b člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o
posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni
referendum. Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov."
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Če občine v roku iz prvega odstavka tega člena ne sklenejo
sporazuma, se z dnem ustanovitve novih oziroma nove občine
razdeli premoženje občine tako, da:
- nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo
premoženje občine, na območju katere ležijo;
- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine
ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina;
• vsaka občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih zavodih,
javnih podjetjih in skladih s sedežem na svojem območju.

sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini
oziroma v delu občine, za katega se bo samoprispevek uvedel.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna
komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu
občine določen za objavo splošnih aktov občine."
28. člen
V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primemo uporabljajo določbe
47. člena tega zakona."

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji
je pripadlo.

Drugi odstavek postane tretji odstavek.

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa ugotovi
premoženje občine, če ni sklenjen sporazum iz prvega odstavka
tega člena. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis lastninske
pravice v zemljiško knjigo.

29. člen
za 49.Č členom se doda nov 49.d člen, ki se glasi:

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje
ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee drugega odstavka
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na
območju posamezne občine. Župani sprejmejo in izvršijo sklep o
razdelitvi.

"49.d člen
S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju organov
občinske uprave oziroma z aktom o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave ter v aktu o sistemizaciji delovnih mest se določi
izobrazba tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave.

Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju
dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni
mogoče fizično deliti.

Pri določanju izobrazbe tajnika občine in predstojnika organa
skupne občinske uprave v aktih iz prejšnjega odstavka je treba
upoštevati, da je za odločanje o upravnih stvareh lahko
pooblaščen, kdor izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje."

Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo
dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali
sklad med prebivalci posamezne občine. Sodelovanje pri
upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle
ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom,
javnim podjetjem ali skladom.

30. člen
V 51. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali
zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno
uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo
državnega premoženja."
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek."
31. člen
Za 51. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo:

Če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, postane
z dnem ustanovitve nove občine njihovo premoženje v celoti
premoženje nove občine.

Če občine v roku, ki je določen za predložitev zaključnega računa
občinskega proračuna in premoženjske bilance pristojnemu
ministrstvu, ne uredijo premoženjskih razmerij v skladu z
določbami četrtega in šestega odstavka tega člena, lahko vsaka
od njih zahteva meritorno odločitev upravnega sodišča.

51 .b člen

51. c člen

Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin ali
se njen del izloči in se ustanovi nova občina, se razdeli
sporazumno. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve
premoženja sprejmejo občinski sveti v treh mesecih po
konstituiranju. Sporazum o razdelitvi premoženja sklenejo župani.
Sporazum je podlaga za vpis lastninske pravice občine v zemljiško
knjigo.

Premoženje občine, iz katere se del območja izloči in priključi k
sosednji občini, se razdeli sporazumno. Odločitev o načinu
sporazumne razdelitve premoženja sprejmeta občinska sveta v
treh mesecih po izločitvi oziroma priključitvi. Sporazum o razdelitvi
premoženja skleneta župana. Sporazum je podlaga za vpis
lastninske pravice občine v zemljiško knjigo.

"51 .a člen

Če občini v roku iz prejšnjega odstavka ne skleneta sporazuma,
se premoženje občine razdeli tako, da:
- nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura, ki leži na
priključenem delu občine, postanejo premoženje občine, h kateri
se je del priključil;
- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine
ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina;

Dokler župani občin ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka
tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim
skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je
premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada.
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- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava."

- občina, h kateri se je del priključil, prevzame ustanoviteljske
pravice v javnih zavodih, javnih podjetjih in skladih s sedežem
na priključenem območju.
Občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.

Dodajo se novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni
zavod ali javno podjetje.

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa ugotovi
premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis
lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o
ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja iz
predhodnega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi
z zagotavljanjem javnih služb lahko občinski sveti udeleženih
občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o
ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge,
organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in
delitev stroškov med občinami.

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje
ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee drugega odstavka,
se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev ostanka občine
in številom prebivalcev izločenega dela občine. Sklep o razdelitvi
sprejmeta in izvršita župana.
Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo
dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali
sklad med prebivalci posamezne občine. Nepremičnih in premičnih
stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja
javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti. Sodelovanje
pri upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle
ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom,
javnim podjetjem ali skladom.

Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki
so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež
javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni
organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva. Dve
ali več občin lahko ustanovi skupni organ občinskega
pravobranilstva. Občinska pravobranilstva zastopajo pred sodišči
in drugimi državnimi organi občine, njihove organe in ožje dele, ki
so pravne osebe. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo
zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine. Za
občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja državno pravobranilstvo."
35. člen

Če občine v roku, ki je določen za predložitev zaključnega računa
občinskega proračuna in premoženjske bilance pristojnemu
ministrstvu, ne uredijo premoženjskih razmerij v skladu z
določbami četrtega in petega odstavka tega člena, lahko vsaka
od njih zahteva meritorno odločitev upravnega sodišča.

86. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občine se lahko zaradi urejanja posameznih lokalnih zadev
širšega pomena, uveljavljanja skupnih interesov ter zagotavljanja
položaja samoupravnih lokalnih skupnosti povezujejo v skupnosti,
zveze ali združenja občin.

Dokler občinska sveta občin ne skleneta sporazuma iz prvega
odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere
območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada."

Z aktom o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja se določijo
njihove naloge, organi in financiranje.
Združenje občin lahko pridobi status nacionalnega združenja.
Status združenju podeli vlada, po predhodni ugotovitvi, da je v
združenju več kot polovica občin in da združenje v skladu z
aktom o ustanovitvi opravlja naloge predstavljanja in sodelovanja
občin z državnimi organi, v mednarodnih organizacijah
samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih
organizacijah.

32. člen
Tretji odstavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev
javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva.
Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon."

Združenje iz prejšnjega odstavka je pravna oseba javnega prava,
ki deluje v javnem interesu. Sredstva za delovanje nacionalnega
združenja občin v mednarodnih organizacijah nacionalnih
združenj lokalnih skupnosti ter za posebne naloge v dogovoru z
vlado, se zagotovijo v državnem proračunu."

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter
sodelovanja občin in ustanovitev občine z združitvijo dveh ali več
občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo takih občin z
večjimi občinami."

36. člen
Za 88. členom se doda novi 88.a člen, ki se glasi:

33. člen
58. člen se črta.

"88.a člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin
v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na
svojem področju.

34. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinske uprave;
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38. člen

dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno
obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

94. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov,
ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih
skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na
posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred
njegovim sprejemom."

Ministrstvo mora opozoriti organ občine, za katerega meni, da je
izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati
ustrezne rešitve. Ministrstvo mora opozoriti pristojni občinski organ tudi, če ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z
zakonom ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe.
Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali
zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek
postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega
akta občine z ustavo in zakonom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da
zadrži izvrševanje splošnega akta občine, za katerega ministrstvo
oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje
motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive
posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda,
ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in
zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov."

39. člen
Prvi odstavek 100, člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z Zakonom o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94,69/
94) na območju posameznih prejšnjih občin, morajo v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do
30.11.1998, opraviti delitev premoženja, ki je ob ustanovitvi prešlo
v njihovo skupno lastnino in urediti vsa druga medsebojna
premoženjskopravna razmerja."

37. člen
Za 90. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz prvega
odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere
območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada."

"90.a člen
Če občina ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti v skladu z
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev
naloge. Če občina v določenem v roku naloge ne izvrši, mora
ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti občine na stroške
občine neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile nastati
škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali premoženje.
90.b čler>

Tretji odstavek postane četrti odstavek.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek se spremeni tako, da
se glasi:
"Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni
bilo mogoče oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu
meritorno."

1DB1BS

Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti občinski svet:
- če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali
zakonom ali ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje
svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače
krši zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne
odpravi;
- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob
začetku leta, ali
- če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta v obdobju
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji.

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
"Če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj med
občinami ter delitev premoženja ni zaključena v roku iz prvega
odstavka tega člena, se premoženje razdeli v skladu z določbami
51 .b člena tega zakona.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij
ter delitve premoženja med občinami po tem zakonu se ne
obračunava in ne plačuje prometnega davka."

Državni zbor lahko na predlog vlade razreši župana, če ne izvršuje
zakonitih odločitev občinskega sveta ali ne izpolnjuje svojih
zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši zakone
in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi. V primeru
razrešitve župana se uporabljajo zakonske določbe o predčasnem
prenehanju mandata župana.

100.a člen se črta.

V primeru razpustitve občinskega sveta lahko državni zbor na
predlog vlade razreši tudi župana, če ugotovi, da so podani razlogi
iz prejšnjega odstavka. V primeru razrešitve občinskega sveta in
župana imenuje državni zbor začasnega upravitelja. Začasni
upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja naloge, ki jih
v skladu z zakonom opravlja župan.

100.b člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač
in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo
določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
SRS, št 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-1, 4/93) in
določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96).

40. člen

41. člen

Ob razpustitvi občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne
volitve občinskega sveta, če razreši tudi župana, pa tudi
nadomestne volitve župana."
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Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico
do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače,
če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v
občini je funkcija župana.
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(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95-popravek- in 54/96), kolikor se
nanašajo na primestni promet;
- naloge iz tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena
in tretjega odstavka 6. člena Zakona o temeljni geodetski izmeri
(Uradni list SRS, št.5/80 in 42/86; Uradni list RS, št. 8/90);
- naloge iz zakona o katastru komunalnih naprav (Uradni list
SRS, št. 26/74);
- naloge iz drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95).

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni
skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno
funkcijo:
- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev
9,0
- v drugi skupini občin, ki imajo od 20 001 do 100 000
prebivalcev
8,5
- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 20 000
prebivalcev
8,0
- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000
prebivalcev
7,5
- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000
prebivalcev
7,0
- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000
prebivalcev
5,0
- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev
3,0

S 1.1.2000 prevzamejo mestne občine v opravljanje kot prenesene
naloge iz državne pristojnosti naloge iz Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/
86; Uradni list RS, št.26/90, 3/91 - odločba US, 13/93 - odločba
US, 18/93, 47/93 in 71/93) ter Zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84 in 29/86; Uradni list RS, št. 40/94 - odločba US
in 69/94 - odločba US), katerih opravljanje so po Zakonu o
prevzemu funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali občinski organi
(Uradni list RS, št.29/95) prevzele upravne enote.

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje
funkcije (funkcijski dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek)
Mestne občine Ljubljana je 90 %, v občinah iz prve skupine 75%
in iz druge skupine do vključno pete skupine 50% količnika za
najvišje vrednoteno funkcijo. Če župan opravlja funkcijo
nepoklicno, mu v šesti in sedmi skupini pripada plača kot bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, v prvi do vključno peti
skupini pa del plače v višini 50% plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo
opravljal poklicno.

Z dnem uveljavitve tega zakona pridobijo mestne občine pravico
ustanavljati javne zavode na področju :
- poklicnega izobraževanja, srednjega in višjega izobraževanja
ter poklicnih tečajev v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96):
- sekundarne ravni javne zdravstvene službe v skladu z Zakonom
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92).

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po Zakonu
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96) ter po Uredbi
o količnikih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS,
št. 35/96, 5/98), razen dodatka za delovno dobo.

Pred začetkom opravljanja nalog iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena sklenejo mestne občine in pristojna
ministrstva sporazum o prevzemu in prerazporeditvi ustreznega
števila zaposlenih iz upravnih enot in Geodetske uprave Republike
Slovenije v občinske uprave ter o prevzemu dokumentarnega
gradiva in arhiva, ki se nanaša na prevzete naloge. Če do
sporazuma ne pride, odloči o prerazporeditvi in prevzemu Vlada
Republike Slovenije. Sporazum oziroma odločitev vlade izvršijo
župani in načelniki upravnih enot ter direktor Geodetske uprave
Republike Slovenije.

Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ
80% plače oziroma dela plače župana, del plače članov
občinskega sveta pa največ do višine 10% plače župana. Višina
plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana
občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta.

43. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute in druge splošne akte občin
s tem zakonom do 31.3.1999.

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine
(krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v
skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se
uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za
delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in
predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno
uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov
upravnih enot, v kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Določbe tega zakona, na podlagi katerih:
- občinski svet predstavlja, ga sklicuje in vodi njegove seje župan,
- se imenujejo podžupani,
- se oblikujejo delovna telesa občinskega sveta,
- se določa nepoklicno opravljanje občinskih funkcij in pravica
župana ter podžupana, da se odločita za poklicno opravljanje
svoje funkcije,
- se oblikujejo in izplačujejo plače občinskih funkcionarjev,
se začno uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov in
s prevzemom funkcij občinskih funkcionarjev po rednih lokalnih
volitvah v letu 1998.

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne
občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z
49.d členom tega zakona, je količnik za določitev osnovne plače
tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine
do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
6.00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je
3,00."

44. člen
Tajniki občin, ki-jim z dnem uveljavitve tega zakona preneha
funkcija, nadaljujejo z vodenjem občinskih uprav, če s tem
soglašajo. Z aktom o Imenovanju se ugotovi prenehanje funkcije
In opravi razporeditev na delovno mesto tajnika občine, za
katerega se lahko uporablja še naziv direktor občinske uprave.

42. člen
Zakone, ki urejajo naloge, ki se nanašajo na razvoj mest, je treba
uskladiti s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Če tajnik občine ne nadaljuje z delom, ima pravico, da se v
tridesetih dneh po prenehanju funkcije vrne na delovno mesto, ki
ustreza njegovi izobrazbi in ga je opravljal pred imenovanjem za
tajnika občine oziroma pravico do razporeditve na delovno mesto
v občinski upravi, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in
zmožnostim v skladu z zakonom.

Če uskladitev zakonov iz prejšnjega odstavka ne bo opravljena,
prevzamejo mestne občine v nadaljnih šestih mesecih po preteku
roka naslednje naloge:
- naloge iz 10. in 11. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu
poročevalec, št. 47
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Če se tajnik občine ne vme na prejšnje delovno mesto, ne sprejme
razporeditve oziroma ga ni mogoče razporediti ker ni prostega
delovnega mesta, ima pravico do nadomestila plače v višini, ki bi
jo prejemal, če bi opravljal delo tajnika občine, vendar najdlje tri
mesece od vročitve sklepa o razrešitvi.

na drugo delovno mesto v občinski upravi, ki ustreza njegovi
izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z zakonom.

Z dnem uveljavitve tega zakona se ukinejo delovna mesta
dosedanjih sekretarjev občinskih svetov. Če je sekretar
občinskega sveta delavec občinske uprave, se delavca razporedi

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

45. člen

OBRAZLOŽITEV:
'14. člen je nov člen, dodan na podlagi sprejetega amandmaja za
novi 8.a člen. Redakcijsko je dodano preštevilčenje odstavkov
veljavne določbe 32. člena.
• 15. člen (po predlogu 10. člen) je bil spremenjen s sprejetim
amandmajem.
• 17. člen (po predlogu 12. člen) je bil dopolnjen s sprejetim
amandmajem. Člen je redakcijsko popravljen.
• 19. člen (po predlogu 14. člen) je spremenjen s sprejetim
amandmajem.
•22. člen (po predlogu 17. člen) je spremenjen s sprejetim
amandmajem.
•23. člen (po predlogu 18. člen) je spremenjen s sprejetima
uskladitvenima amandmajema.
• 24. člen je nov člen, dodan na podlagi sprejetega amandmaja za
novi 18. a člen.
• 25. člen je nov člen, dodan na podlagi sprejetega amandmaja za
novi 18.b člen.
•26. člen (po predlogu 19. člen) je spremenjen s sprejetima
uskladitvenima amandmajema.
•29. člen (po predlogu 22. člen) je spremenjen s sprejetima
uskladitvenima amandmajema.
•31. člen (po predlogu 23. člen) je spremenjen s sprejetimi
uskladitvenimi amandmaji. Redakcijsko je opravljeno
preštevilčenje in popravljeno sklicevanje na odstavke tega člena.
•35. člen (po predlogu 27. člen) je spremenjen s sprejetimi
amandmaji.
•36. člen (po predlogu 28. člen) je spremenjen s sprejetim
amandmajem.
•37. člen (po predlogu 29. člen) je spremenjen s sprejetim
amandmajem. Člen je redakcijsko popravljen.
•39. člen (po predlogu 31. člen) je spremenjen s sprejetim
amandmajem. Redakcijsko je opravljeno preštevilčenje
odstavkov tega člena in sklicevanje na odstavke 51.b člena.
•41. člen (po predlogu 33. člen) je spremenjen s sprejetimi
amandmaji. Redakcijsko je opravljena združitev skupin občin.
• 42. člen (po predlogu 33.a člen) je spremenjen s sprejetimi
amandmaji.
• 44. člen (po predlogu 34.a člen) je spremenjen s sprejetimi
uskladitvenimi amandmaji.

Državni zbor Republike Slovenije je na 23.izredni seji dne 10.julija
1998, ob drugi obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - J) sprejel sklep,
da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
V dnjgi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 4.a, 6., 7., 9., 10.,
12., 14., 17., 18., 19., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 33., 33.a, 34.a.
S sprejetim amandmajem je bil črtan 9. člen ter dodani členi a 4.,
6.a, 6.b, 8.a, 18.a, 18.b.
Vsi sprejeti amandmaji so v predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS ■ J) ■ tretja
obravnava upoštevani.
Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil
preštevilčenje členov in popravil sklicevanje na člene, odstavke
členov in alinee. Redakcijsko so popravljeni: v drugem stavku
prvega odstavka 17. člena namesto "navzočih" beseda
"navzoča";v 30. členu dodano besedilo za stavkom "Dosedanji
četrti odstavek postane peti odstavek." se doda narekovaj zgoraj
za zaključek besedila člena in oštevilči "31. člen"; v drugem
odstavku 90.b člena (37. člen) namesto "določbe zakona"besede
"zakonske določbe" in v zadnem odstavku namesto "še" "tudi".
Po preštevilčenju so členi besedila zakona, h katerim so bili vloženi
amandmaji v drugi obravnavi sprejeti, naslednji:
• 2. člen ■ sprejet uskladitveni amandma.
• 6. člen vsebuje s sprejetim amandmajem dodan novi a 4. člen.
• 7. člen (po predlogu 4.a člen) je bil spremenjen s sprejetimi
amandmaji.
•9. člen (po predlogu 6. člen) je s sprejetima uskladitvenima
amandmajema dopolnjen.
• 10. člen je nov člen, dodan na podlagi sprejetega amandmaja za
novi 6.a člen.
•11. člen je nov člen, dodan na podlagi sprejetega amandmaja za
novi 6.b člen.
• 12. člen (po predlogu 7. člen) je bil spremenjen s sprejetim
amandmajem.

23. Julij 1998
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"51 .a člen

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, postane
z dnem ustanovitve nove občine njihovo premoženje v celoti
premoženje nove občine.

Amandma za 14.a člen:
51 .b člen

Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:

Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin ali
se njen del izloči in se ustanovi nova občina oziroma se ta del
priključi k sosednji občini, se razdeli sporazumno. Odločitev o
načinu sporazumne razdelitve premoženja sprejmejo občinski
sveti v treh mesecih po konstituiranju. Sporazum o razdelitvi
premoženja sklenejo župani. Sporazum je podlaga za vpis
lastninske pravice občine v zemljiško knjigo.

33.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega
sveta, nima pa pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega
sveta.

Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega
člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim
skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je
premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada.

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine.

51 .c člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti
razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi,
se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Če občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim členom
sporazumno, se z dnem ustanovitve novih oziroma nove občine
ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini, razdeli
premoženje tako, da:
- nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo
premoženje občine, na območju katere ležijo;
- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine
ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina;
- vsaka občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih zavodih,
javnih podjetjih in skladih s sedežem na svojem območju.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da
je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim
aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno
odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za
zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve.
Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji
je pripadlo.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z
zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve."

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa ugotovi
premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis
lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Obrazložitev:

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje
ali pridobitve premoženja Iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na
območju posamezne občine oziroma v sorazmerju s številom
prebivalcev ostanka občine in številom prebivalcev izločenega
dela občine, ki se je priključil k sosednji občini. Župani sprejmejo
in izvršijo sklep o razdelitvi.

Amandma je uskladitvene narave. V drugi obravnavi je bil sprejet
predlog zakona, ki predvideva takšno razdelitev nalog med
občinskimi organi. S črtanjem predlaganega 9.člena pa je nastalo
neskladje, ki ga je treba odpraviti. Amandma tako ponavlja vsebino
9. člena predloga zakona, ki je bila oblikovana na podlagi stališča
državnega zbora, katerega temeljna vsebina je bila, da župan
predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo, nima
pa pravice glasovanja. To dejansko pomeni, da je župan vstopil v
naloge predsednika občinskega sveta, ni pa pridobil pravice
odločanja kot član občinskega sveta oziroma ostalih nalog člana
občinskega sveta (dajanje predlogov, članstvo v delovnih telesih
občinskega sveta, vlaganje zahtev za sklic seje, pravice do
nagrade itd), ki so sestavni del mandata člana občinskega sveta
in so za župana v zakonu drugače urejene.

Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju
dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni
mogoče fizično deliti.
Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo
dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali
sklad med prebivalci posamezne občine. Sodelovanje pri
upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle

Amandma k 31 .členu
31 .člen se spremeni tako, da se glasi:
Za 51.členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo:
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ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom,
javnim podjetjem ali skladom."

dogovoru z vlado" nadomesti z besedilom "projekte, ki jih na
predlog pristojnih ministrstev določi vlada".

Obrazložitev:

Temelj za priznanje statusa nacionalnega združenja je
reprezentativnost, ki je uveljavljena s številčnimi kriteriji ter
opravljanje nalog, ki so v nacionalnem (javnem) interesu. Namen
amandmaja je zagotoviti oba temelja in sicer tako, da bo na njuni
podlagi mogoče zagotoviti priznanje statusa in zagotoviti sredstva
v državnem proračunu.

Obrazložitev:

Vsebina predloga zakona, ki je bila dopolnjena z amandmaji v
drugi obravnavi je ohranjena v celoti, vendar je združena tako, da
je v enem členu (51.b) sporazumna razdelitev premoženja, v
drugem (51.c) pa so združeni kriteriji in postopki razdelitve vseh
vrst občinskega premoženja, če do sporazumne razdelitve ne
pride.

Amandma k 38.členu
Amandma k 35.členu

V šestem odstavku 38.člena se številka "51.b" nadomesti s
številko " 51 .c".

V drugem stavku tretjega odstavka 35.člena se za besedilo "več
kot polovica občin" doda besedilo katerih skupno število
prebivalcev je najmanj polovica prebivalstva države".

Obrazložitev:

V drugem stavku četrtega odstavka se besedilo "naloge v

Amandma je uskladitvene narave kot posledica amandmaja k
31. členu.
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Predlog zakona o

NEMATERIALIZIRANIH

PAPIRJIH

VREDNOSTNIH

(ZNVP)

- EPA 1508 - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/7-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH,

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za
finance,
- dr. Nina PLAVŠAK, Klirinško depotna družba.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 8.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/4-1998 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

papirja osebi, ki je kot zakoniti imetnik vrednostnega papirja vpisana
v centralni register.
(2) Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev
in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, in zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 30/93, 29/94, 28/94 in 20/97 v nadaljnjem besedilu: ZGD), če ni s tem zakonom drugače
določeno.

BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet zakona
1. člen
Ta zakon ureja način izdaje in prenosa nematerializiranih
vrednostnih papirjev, način zamenjave že izdanih vrednostnih
papirjev z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki,
pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev ter pravila vodenja centralnega
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Centralni register
3. člen
(1) Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: centralni register) je centralna informatizirana
baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih
vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic ter morebitne
pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih.
(2) Centralni register vodi delniška družba, ustanovljena po
zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, za opravljanje storitev
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev, nastalih na podlagi
poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu

Poiem nematerializiranega vrednostnega papirja
2. člen
(1) Nematerializirani vrednostni papirje izjava izdajatelja, vpisana
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katero
se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz vrednostnega

23. julij 1998

31

poročevalec, št. 47

Investicijski kuponi vzajemnih skladov
9. člen

vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: klirinško depotna
družba).
(3) Nadzor nad klirinško depotno družbo v zvezi z vodenjem
centralnega registra opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev
(v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Določba prvega odstavka 7. člena tega zakona ne velja za
investicijske kupone vzajemnih skladov, ustanovljenih po zakonu
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
Republike Slovenije, št. 6/94, 25/97, pop. 32/97 in 10/98 .

Bistvene sestavine
4. člen

Pravica izdaje nematerializiranih vrednostnih papirjev
10. člen

Nematerializirani vrednostni papir mora imeti naslednje bistvene
sestavine, vpisane v centralni register:
1. označbo vrste vrednostnega papirja,
2. oznako razreda vrednostnega papirja, če je izdajatelj izdal
več razredov vrednostnih papirjev iste vrste,
3. firmo oziroma naziv, sedež in matično številko izdajatelja,
4. firmo oziroma naziv ali ime osebe, na katero se glasi vrednostni
papir, oziroma označbo, da se vrednostni papir glasi na
prinosnika,
5. natančno označeno obveznost izdajatelja, ki izhaja iz
vredostnega papirja,
6. nominalni znesek, na katerega se glasi vrednostni papir,
7. skupno nominalno vrednost celotne izdaje,
8. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register,

Izdajatelji drugih serijskih vrednostnih papirjev smejo izdati
vrednostne papirje v nematerializirani obliki oziroma opraviti
postopek zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje.
3.IZDAJA NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV
Nalog za izdajo vrednostnih papirjev
11. člen
(1) Ob izdaji nematerializiranih vrednostnih papirjev, mora
izdajatelj klirinško depotni družbi izdati in izročiti nalog, da v imenu
in za račun izdajatelja izda vrednostne papirje s tem, da v centralni
register vpiše podatke o bistvenih sestavinah vrednostnih papirjev,
in vrednostne papirje vpiše na račune imetnikov, ki so vpisali in
vplačali te vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: nalog za
izdajo).
(2) Nalog za izdajo mora obsegati najmanj naslednje sestavine:
1. bistvene sestavine vrednostnih papirjev, na izdajo katerih se
nanaša nalog (4. člen tega zakona);
2. firmo oziroma ime upravičencev do vrednostnih papirjev z
navedbo enolične identifikacije upravičencev in sedeža
oziroma prebivališča, in števila vrednostnih papirjev, ki se
posameznemu upravičencu izročijo;
3. firmo, sedež, naslov, in kontaktno osebo izdajatelja.
(3) Nalogu za izdajo morajo biti priložene naslednje listine:
1. sklep o izdaji vrednostnih papirjev,
2. odločba Agencije o uspešnosti javne ponudbe, če je takšna
odločba pogoj za veljavno izdajo vrednostnih papirjev,
3. sklep o ustreznem vpisu v sodni register, kadar je takšen vpis
pogoj za veljavno izdajo delnic,
4. s strani izdajatelja podpisana pogodba o vodenju registra
nematerializiranih vrednostnih papirjev in dokaz o plačilu
obveznosti iz te pogodbe v zvezi z izdajo vrednostnih papirjev.

Na koga se lahko glasi nematerializirani vrednostni
papir
5. člen
Nematerializirani vrednostni papir se lahko glasi na ime ali na
prinosnika.
Pridobitev, omejitev in prenehanje pravic
6. člen
(1) Pravice imetnika iz nematerializiranega vrednostnega papirja
nastanejo z vpisom nematerializiranega vrednostnega papirja na
račun tega imetnika v centralnem registru in se prenesejo s
prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja na račun
novega imetnika v centralnem registru.
(2) Pravice na nematerializiranem vrednostnem papirju, ki se
vpisujejo v centralni register, se pridobijo, omejijo ali prenehajo z
ustreznim vpisom v centralnem registru, če zakon ne določa
drugače.
2.IZDAJATELJI NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Nepopolen nalog za izdajo
12. člen

Izdajatelji, ki morajo izdati nematerializirane
vrednostne papirje
7. člen

Če nalog za izdajo ne obsega podatkov, ki jih mora obsegati,
oziroma mu niso priložene predpisane listine, izda klirinško depotna
družba sklep, s katerim izdajatelju naloži, da pomanjkljivost
odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme
biti krajši od osem dni in ne daljši kot petnajst dni.

(1) Izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, katerih prva prodaja
je bila opravljena po postopku javne ponudbe v skladu z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev, so dolžni izdati nematerializirane
vrednostne papirje.
(2) Nematerializirane delnice so dolžne izdati tudi banke,
zavarovalnice, borzno posredniške družbe in družbe za
upravljanje, ne glede na to, ali je bila prva prodaja njihovih delnic
opravljena po postopku iz prvega odstavka tega člena.

Izdaja vrednostnih papirjev
13. člen
Klirinško depotna družba mora izdati nematerializirane vrednostne
papirje v skladu z nalogom izdajatelja za izdajo v roku osmih dni
po prejemu popolnega naloga oziroma v tem roku odločiti o zavrnitvi
naloga.

Rok za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev
8. člen

Zavrnitev naloga za Izdajo
14. člen

Izdajatelji iz 7. člena tega zakona so dolžni izdati vrednostne
papirje v roku 15 dni šteto od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za
izdajo.
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1. če se nalog iz prvega odstavka tega člena nanaša na izdajo
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Odprtje računov
18. člen

delnic oziroma zamenljivih obveznic, ki jih je mogoče veljavno
izdati šele po ustreznem vpisu v sodni register in takšen vpis
ni bil opravljen;
2. če se podatki iz naloga iz prvega odstavka tega člena ne
ujemajo s podatki iz sklepa o izdaji vrednostnih papirjev;
3. v drugih primerih, ko na podlagi podatkov iz naloga in nalogu
priložene dokumentacije izhaja, da bi bila izdaja vrednostnih
papirjev, na katere se nalog nanaša, nična.

(1) V centralnem registru se odprejo računi vrednostnih papirjev,
preko katerih se vodijo stanja vrednostnih papirjev posameznih
imetnikov, opravljajo prenosi pravic iz vrednostnih papirjev in
vpisujejo pravice tretjih na vrednostnih papirjih, omejitve
prenosljivosti in prepovedi razpolaganja.
(2) Podrobnejši način vodenja računov vrednostnih papirjev določi
klirinško depotna družba v pravilih poslovanja.

Nastanek obveznosti izdajatelja
15. člen

Vodenje stanj na računih
19. člen

Obveznost izdajatelja iz nematerializiranih vrednostnih papirjev
nastane v trenutku, ko klirinško depotna družba izda vrednostne
papirje s tem, da v centralni register vpiše podatke o bistvenih
sestavinah vrednostnih papirjev in vrednostne papirje vpiše na
račune imetnikov v skladu z nalogom izdajatelja.

Na računih vrednostnih papirjev se vodijo pravice iz vrednostnih
papirjev imetnikov vrednostnih papirjev, skupaj z enolično
identifikacijo imetnika pravic iz vrednostnega papirja, morebitnimi
omejitvami pri izvrševanju pravic, pravicami tretjih na vrednostnem
papirju in drugimi podatki v zvezi s pravicami iz vrednostnega
papirja, omejitvami prenosljivosti in prepovedmi razpolaganja.

4. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Vodenje centralnega registra
20. člen

Zakoniti imetnik
16. člen

(1) Centralni register se vodi tako, da se vodijo in vzdržujejo vsi
podatki iz računov vrednostnih papirjev imetnikov in članov
klirinško depotne družbe.
(2) V centralni register je vpisan vsak imetnik vrednostnih papirjev
oziroma član klirinško depotne družbe z enolično identifikacijo
imetnika in člana klirinško depotne družbe. Enolična identifikacija
se določi ob vpisu pravic iz vrednostnega papirja imetnika oziroma
člana klirinško depotne družbe.

(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja lahko
uveljavlja le njegov zakoniti imetnik.
(2) Zakoniti imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja je
tista oseba, v korist katere je vrednostni papir vpisan v centralnem
registru, razen če je bil vpis nematerializiranega vrednostnega
papirja v njeno korist opravljen brez naloga izdajatelja, prejšnjega
imetnika oziroma drugega veljavnega pravnega temelja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka postane dobroverna
oseba, v korist katere je bil vrednostni papir vpisan v centralnem
registru, zakoniti imetnik in pridobi pravice iz nematerializiranega
vrednostnega papirja tudi, če je bil vpis nematerializiranega
vrednostnega papirja v njeno korist opravljen brez naloga
izdajatelja, prejšnjega imetnika oziroma drugega veljavnega
pravnega temelja.
.infeonbeiv
(4) Kadar je bil vrednosti papir vpisan v korist posamezne osebe
na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu, se v smislu
prejšnjega odstavka tega člena šteje, da je njegov pridobitelj
dobroveren.

Načelo vrstnega reda
21. člen (25. člen)
(1) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da se prenosi
vrednostnih papirjev na račune imetnikov in vpisi pravic tretjih
oziroma omejitve prenosljivosti oziroma prepovedi razpolaganj
izvršujejo po vrstnem redu vnosa nalogov v centralni register.
(2) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da se nalog za
prenos vrednostnega papirja s posameznega računa vrednostnih
papirjev na drug račun oziroma nalog za vpis pri tem računu
glede posameznega vrednostnega papirja, ne more izvršiti, dokler
niso izvršeni prej vnešeni nalogi za prenos oziroma vpis pri tem
računu.
(3) Določbe predhodnih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi
za druge prenose in vpise.

5.VODENJE CENTRALNEGA REGISTRA
5.1. Splošne določbe
Račun vrednostnih papirjev
17. člen(-)

Vnos nalogov
22. člen (-)

(1) Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: račun vrednostnih papirjev) združuje vrednostne papirje
posameznega imetnika, pri katerih je lastniškopravno stanje enako
in v zvezi s katerimi obstoji enako pooblastilo za vnos nalogov za
prenos vrednostnih papirjev na drug račun vrednostnih papirjev
oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnem papirju.
(2) Lastniškopravno stanje je enako v smislu prvega odstavka
tega člena, kadar je imetnik vrednostnih papirjev ista oseba in
kadar na teh papirjih ni pravic tretjih oziroma so vpisane enake
pravice tretjih.
(3) Pooblastilo za vnos nalogov je enako v smislu prvega
odstavka tega člena, kadar je imetnik s pogodbo o vodenju računa
nematerializiranih vrednostnih papirjev, pogodbo o borznem
posredovanju oziroma na podlagi drugega pravnega posla, za
vnos nalogov za prenos vrednostnih papirjev na druge račune
vrednostnih papirjev oziroma vpis pravic tretjih na njegovih
vrednostnih papirjih pooblastil istega člana klirinško depotne
družbe.

(1) Naloge posameznega imetnika za:
1. prenos vrednostnih papirjev med računi istega imetnika,
2. prenos vrednostnih papirjev na račun novega imetnika,
3. vpis oziroma izbris zastavne pravice oziroma drugih pravic
tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika,
4. vpis oziroma izbris prepovedi razpolaganja v korist določene
osebe,vnaša član klirinško depotne družbe, ki na podlagi
pogodbe o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev vodi račun tega imetnika, če ta zakon za posamezne
primere ne določa, da naloge vnaša klirinško depotna družba.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena vnaša član klirinško
depotne družbe neposredno v centralnem registru preko
računalniške povezave s tem registrom.
(3) Šteje se, da je nalog vnešen, ko član klirinško depotne družbe
neposredno v centralnem registru preko računalniške povezave
vnese podatke, ki jih mora v skladu s tem zakonom vsebovati
nalog, in ko potrdi vnos, če zakon za posamezne primere ne
določa drugače.
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Izvrševanje nalogov
23. člen (-)

Omejitev prenosljivosti
29. člen (-)

(1) Klirinško depotna družba izvrši nalog imetnika, če je po stanju
centralnega registra to mogoče in če ni ovir za njegovo izvršitev.
(2) Za izvršitev naloga ni ovir v smislu prvega odstavka tega
člena, če ni ovir za prenos vrednostnih papirjev (36. člen tega
zakona) in če imetniku ni prepovedano razpolagati z vrednostnimi
papirji, ki so predmet naloga (37. člen tega zakona).
(3) Vnešene naloge, ki jih ni mogoče izvršiti oziroma za izvršitev
katerih obstajajo ovire za prenos in nepopolne naloge klirinško
depotna družba izbriše v roku, določenem s pravili poslovanja
klirinško depotne družbe.

Prenosljivost serijskih vrednostnih papirjev se lahko omeji samo
pod pogoji in na način, določen z zakonom.
Izdajateljeva omejitev prenosljivosti
30. člen (-)
(1) Izdajatelj lahko ob izdaji imenskih delnic omeji njihovo
prenosljivost v skladu z ZGD, samo tako, da njihov prenos pogojuje
z dovoljenjem pristojnega organa družbe.
(2) Omejitev iz prvega odstavka tega člena vpiše klirinško depotna
družba v centralni register na podlagi naloga izdajatelja za izdajo
(11. člen tega zakona), če je nalogu priložen veljaven sklep o
omejitvi prenosljivosti. Pri vpisu omejitve se vpiše tudi organ
izdajatelja, ki je pristojen odločati o dovoljenju za prenos.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi za omejitev prenosljivosti imenskih obveznic.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi za omejitev prenosljivosti vrednostnih papirjev,
določeno s posebnim zakonom.

Vzdrževanje podatkov centralnega registra
24. člen (-)
(1) Klirinško depotna družba mora tekoče usklajevati podatke o
imetnikih vrednostnih papirjev, in sicer:
1. spremembe enoličnih identifikacij in davčnih številk,
2. spremembe imena, firme oziroma naziva,
3. spremembe naslova oziroma sedeža, s podatki sodnega
registra, registra prebivalstva in davčnega registra.
(2) Državni organi, ki vodijo uradne evidence iz prvega odstavka
tega člena, morajo klirinško depotni družbi tekoče sporočati
spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena.

Omejitev prenosljivosti na podlagi soglasja imetnika
31. člen (-)
(1) Po izdaji nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev lahko
izdajatelj omeji prenosljivost, v skladu z ZGD, samo tako, da
njihov prenos pogojuje z dovoljenjem pristojnega organa družbe,
in samo tistih, katerih imetniki s tem soglašajo.
(2) Soglasje imetnika iz prvega odstavka tega člena mora biti
izdano v obliki notarskega zapisa.
(3) Omejitev prenosljivosti iz prvega odstavka tega člena vpiše
klirinško depotna družba na podlagi naloga izdajatelja ali imetnika.
Nalogu mora biti priložen odpravek notarskega zapisa iz drugega
odstavka tega člena. Pri vpisu omejitve se vpiše tudi organ
izdajatelja, ki je pristojen odločati o dovoljenju za prenos.

Izpisek stanja na računu
25. člen (21. člen)
(1) Člani klirinško depotne družbe, ki vodijo račune strank, morajo
stranki ob vsaki spremembi stanja izdati izpisek z navedbo stanja.
(2) Klirinško depotna družba mora vsakemu imetniku enkrat letno
izdati izpisek stanja na računu vrednostnih papirjev na dan 31.12.
preteklega leta.
5.2. Predmet vpisa

Prepoved razpolaganja
32. člen (-)

Predmet vpisa
26. člen (-)

(1) Imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja se lahko v
korist določene osebe s pravnim poslom odpove razpolaganju z
nematerializiranim vrednostnim papirjem za določen čas, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem ali drugem zakonu.
(2) Delavec, član uprave oziroma član nadzornega sveta se
lahko s pogodbo o udeležbi na dobičku družbe odpove
razpolaganju z delnicami oziroma drugimi vrednostnimi papirji, ki
mu jih družba - izdajatelj izroči na podlagi take pogodbe, v korist
družbe - izdajatelja, za določen čas, ki ne sme biti daljši od desetih
let. Odpoved razpolaganja iz prejšnjega stavka preneha z iztekom
časa, za katerega je bila dogovorjena.
(3) V primeru izvršbe na vrednostne papirje, ki so predmet
prepovedi razpolaganja, zaradi izterjave denarne terjatve, ima
oseba, v korist katere je ta prepoved vpisana, predkupno pravico.
(4) Če je odpoved razpolaganja vpisana v centralnem registru
imetnik brez soglasja osebe, v korist katere se je odpovedal
razpolaganju, ne more odtujiti ali obremeniti nematerializirani
vrednostni papir s pravicami tretjih (prepoved razpolaganja), v
obdobju, za katero se je razpolaganju odpovedal.
(5) Prepoved razpolaganja se vpiše v centralni register na podlagi
naloga imetnika ali osebe, v korist katere se je imetnik razpolaganju
veljavno odpovedal. Pri vpisu prepovedi razpolaganja se vpiše
tudi
1. pravni posel, ki je bil temelj vpisa prepovedi,
2. oseba, v korist katere prepoved obstoji,
3. v primeru iz tretjega odstavka tega člena pa tudi dan prenehanja
prepovedi.

V centralni register se vpisujejo:
1. nematerializirani vrednostni papirji,
2. pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in njihovi
imetniki;
3. pravice tretjih na nematerialziranem vrednostnem papirju, in
imetniki teh pravic;
4. prepovedi in omejitve prenosljivosti nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja
27. člen (-)
V centralni register se vpišejo pravice iz nematerializiranega
vrednostnega papirja v skladu z nalogom Izdajatelja za izdajo
(11. člen tega zakona).
Pravice tretjih na nematerlalizlrgnem vrednostnem
papirju
28. člen (-)
(1) Na nematerlaliziranem vrednostnem papirju lahko tretji pridobi:
1. zastavno pravico;
2. pravico užitka;
3. predkupno pravico; 4. odkupno pravico.
(2) Pravice iz prvega odstavka tega člena, ki so vpisane v centralni
register, učinkujejo nasproti vsakokratnemu Imetniku nematerializiranega vrednostnega papirja.

poročevalec, št. 47

34

23. julij 1998

naloga dosedanjega imetnika, če zakon ne določa drugače.

(6) Nalogu za vpis prepovedi razpolaganja je treba priložiti pogodbo
iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, na kateri je
imetnikov podpis notarsko overjen.
(7) Imetnik se lahko odpove razpolaganju z vrednostnimi papirji
tudi pod pogoji in na način, določen z zakonom o prevzemih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 47/97 - v nadaljnjem besedilu:
ZPre). Za vpis in učinke prepovedi razpolaganja Iz prejšnjega
stavka se smiselno uporabljajo določbe petega odstavka tega
člena in 37. člen tega zakona, če ni v ZPre drugače določeno.

Učinek omejitve prenosljivosti
36. člen (-)
(1) Če je pri nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana
omejitev prenosljivosti iz 30. oziroma 31. člena tega zakona, se
vrednostni papir lahko prenese na račun novega imetnika samo,
če dosedanji imetnik nalogu priloži dovoljenje pristojnega organa
izdajatelja za prenos na novega imetnika.
(2) Če je prenos določenih nematerializiranih vrednostnih papirjev
z zakonom prepovedan, takšnih vrednostnih papirjev ni mogoče
prenesti na račun novega imetnika, če zakon ne določa drugače.

5.3. Odgovornost za škodo
Odgovornost člana klirinško depotne družbe
33. člen (-)

Učinek prepovedi razpolaganja
37. člen (-)

(1) Član klirinško depotne družbe objektivno odgovarja imetniku
pravic, ki so predmet vpisa v centralni register, za škodo, ki mu jo
povzroči z opustitvijo vnosa oziroma z nepravilnim vnosom naloga.
(2) Član klirinško depotne družbe je prost odgovornosti za škodo
iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je vzrok za opustitev
vnosa oziroma za nepravilen vnos naloga dogodek, ki je bil zunaj
njegovega poslovanja in njegovega učinka ni bilo mogoče
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.
(3) Član klirinško depotne družbe je prost odgovornosti za škodo
iz prvega odstavka tega člena tudi, če dokaže, da je vzrok za
opustitev vnosa oziroma za nepravilen vnos naloga ravnanje
imetnika ali koga tretjega, ki ga ni mogel pričakovati in se njegovim
posledicam ne izogniti ali jih odstraniti.

(1) Če je pri nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana
prepoved razpolaganja iz 32. člena tega zakona, brez soglasja
osebe, v korist katere je prepoved vpisana, vrednostnega papirja
ni dovoljeno prenesti na račun novega imetnika, in na vrednostnem
papirju ni dovoljeno vpisati pravic tretjih.
(2) Učinek prepovedi razpolaganja iz prvega odstavka tega člena
je ovira samo za izvršitev prenosa oziroma vpisa na podlagi
naloga imetnika. Ni pa ta učinek ovira za prenos oziroma vpis na
podlagi sodne odločbe.
(3) Če se prenese nematerializirani vrednostni papir na račun
novega imetnika na podlagi sklepa o dedovanju, ostane prepoved
razpolaganja vpisana v centralnem registru.

Odgovornost klirinško depotne družbe
34. člen (-)

Prenos na podlagi poslov, sklenjenih na
organiziranem trgu
38. člen (23. člen)

(1) Klirinško depotna družba objektivno odgovarja izdajatelju
oziroma imetniku pravic, ki so predmet vpisa v centralni register,
za škodo, ki mu jo povzroči z neizvršitvijo oziroma nepravilno
izvršitvijo naloga, oziroma s kršitvijo drugih obveznosti, določenih
s tem zakonom.
(2) Klirinško depotna družba je prosta odgovornosti za škodo iz
prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je vzrok za neizvršitev
oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma drugo kršitev
dogodek, ki je bil zunaj njenega poslovanja in njegovega učinka ni
bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.
(3) Klirinško depotna družba je prosta odgovornosti za škodo iz
prvega odstavka tega člena tudi, če dokaže, da je vzrok za
neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma drugo
kršitev ravnanje izdajatelja, imetnika, člana klirinško depotne
družbe ali koga tretjega, ki ga ni mogla pričakovati in se njegovim
posledicam ne izogniti ali jih odstraniti.

(1) Kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in pravila tega trga
določajo, da udeleženec trgovanja pooblašča organizatorja
trgovanja, da na podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in
za račun udeleženca trgovanja opravi izpolnitev obveznosti
udeleženca oziroma njegovih strank iz takšnega trgovanja, opravi
klirinško depotna družba prenos vrednostnih papirjev na podlagi
obvestila organizatorja trgovanja o sklenjenih poslih.
(2) Organizirani trg vrednostnih papirjev po tem zakonu je trg
vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen
javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in
nadzorovan s strani pristojnih organov.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je imetnik
vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki vodi imetnikov
račun, izdal nalog za prenos vrednostnih papirjev z njegovega
računa na račun novega imetnika zaradi izpolnitve obveznosti iz
poslov, ki jih je na organiziranem trgu vrednostnih papirjev sklenil
udeleženec za njegov račun.
(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je nalog
za prenos vrednostnega papirja vnešen ko se v skladu s pravili
poslovanja klirinško depotne družbe v centralni register vnesejo
podatki o sklenjenih poslih.

6.PRENOS NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV NA PODLAGI PRAVNEGA POSLA
Prenos pravice iz nematerializiranega vrednostnega
papirja
35. člen (22. člen)

Prenos na podlagi drugih poslov
39. člen (24. člen)

(1) Pravice prejšnjega imetnika Iz nematerializiranega
vrednostega papirja se prenesejo s prenosom nematerializiranega
vrednostnega papirja na račun novega imetnika.
(2) Kadar je na podlagi vrednostnega papirja že nastalo
samostojno upravičenje do Izplačila dividende oziroma drugih
donosov Iz vrednostnega papirja, se to upravičenje prenese na
novega Imetnika hkrati s prenosom vrednostnega papirja, če je
bil prenos vrednostnega papirja izvršen pred dnem, ki ga je
Izdajatelj oziroma pristojni organ izdajatelja določil kot presečni
dan.
(3) Prenos Iz prvega odstavka tega člena se opravi na podlagi
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(1) Kadar pravni posel, ki je podlaga za prenos pravic iz
vrednostnega papirja, nI bil sklenjen na organiziranem trgu, se
prenos Izvrši na podlagi naloga dosedanjega imetnika
nematerializiranega vrednostnega papirja.
(2) Nalog za prenos mora obsegati:
1. firmo In sedež oziroma Ime in naslov dosedanjega In novega
imetnika,
2. enolično Identifikacijo dosedanjega in novega imetnika,
3. natančno označbo vrednostnega papirja,
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4. število vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa,
5. pravni temelj prenosa,
6. podpis dosedanjega imetnika.

4. navedbo člana klirinško depotne družbe, ki ga je zastavni
upnik pooblastil za razpolaganje z zastavljenim vrednostnim
papirjem za račun zastavnega upnika.
(2) Nalog za vpis zastavne pravice lahko obsega tudi navedbo,
da je upravičenec do izplačila dividend oziroma drugih donosov
iz zastavljenih vrednostnih papirjev zastavni upnik oziroma imetnik
vrednostnega papirja.
(3) Kadar nalog za vpis zastavne pravice ne obsega navedbe iz
drugega odstavka tega člena, se šteje, da je upravičenec do
izplačila dividend oziroma drugih donosov iz zastavljenih
vrednostnih papirjev zastavni upnik.

7. VPIS PRAVIC TRETJIH NA VREDNOSTNEM
PAPIRJU NA PODLAGI PRAVNEGA POSLA
7.1. Skupne določbe
Nalog za vpis
40. člen (-)

Vpis pravice zastavnega upnika do donosov
45. člen (-)

(1) Kadar je podlaga za nastanek pravic na nematerializiranem
vrednostnem papirju iz prvega odstavka 28. člena tega zakona
pravni posel, se pravice vpišejo v centralni register na podlagi
naloga imetnika vrednostnega papirja.
(2) Nalog za vpis pravice na vrednostnem papirju mora obsegati:
1. firmo in sedež oziroma ime in naslov imetnika, in osebe, v
korist katere se zahteva vpis pravice (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec)
2. enolično identifikacijo imetnika in upravičenca,
3. natančno označbo vrednostnih papirjev, na katerih naj se vpiše
pravica,
4. število vrednostnih papirjev, na katerih naj se vpiše pravica,
5. vsebino pravice,
6. rok trajanja pravice, če je njeno trajanje omejeno,
7. pravni temelj nastanka pravice,
8. podpis imetnika,
9. druge sestavine, ki jih določa zakon za posamezno vrsto
pravice na vrednostnem papirju.

Kadar je zastavni upnik upravičenec do donosov iz zastavljenih
vrednostnih papirjev, se hkrati z vpisom zastavne pravice vpiše
tudi to upravičenje zastavnega upnika.
Vpis zakonite zastavne pravice pooblaščenega
udeleženca
46. člen (28. člen)
(1) Kadar ima pooblaščeni udeleženec, ki za imetnika na podlagi
pogodbe o borznem posredovanju opravlja posle nakupa in
prodaje vrednostnih papirjev na organiziranem trgu, zastavno
pravico na nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki so predmet
te pogodbe, vpiše klirinško depotna družba zastavno pravico na
podlagi naloga pooblaščenega udeleženca.
(2) Za nalog pooblaščenega udeleženca se smiselno uporabljajo
določbe prvega odstavka 44. člena tega zakona.

Vpis pravice na vrednostnem papirju
41. člen (-)

Prodaja zastavljenega nematerializiranega
vrednostnega papirja
47. člen (29. člen)

(1) Pravica na vrednostnem papirju se vpiše v centralni register
tako kot je njena vsebina navedena v nalogu za vpis.
(2) Pri pravici se vpiše tudi upravičenec.

(1) Kadar dolžnik ob zapadlosti ne poravna terjatve, zavarovane
z zastavo vrednostnega papirja, s'katerim se trguje na
organiziranem trgu, lahko zastavni upnik proda zastavljeni
vrednostni papir na organiziranem trgu, po osmih dneh od dneva,
ko je opozoril dolžnika, pa tudi zastavitelja, če to ni ista oseba, da
bo tako ravnal. Opozorilo mora poslati s priporočeno poštno
pošiljko.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora upnik nalogu,
s katerim pooblasti pooblaščenega udeleženca, da za njegov
račun proda vrednostni papir na organiziranem trgu, priložiti kopijo
obvestila in dokaz o oddaji na pošto iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Hkrati s prenosom vrednostnega papirja zaradi izpolnitve
obveznosti iz prodaje na podlagi posla iz prvega odstavka tega
člena se vpiše izbris zastavne pravice.

Učinek vpisa pravice na vrednostnem papirju
42. člen (-)
Pravice na vrednostnem papirju učinkujejo nasproti tretjim od
vpisa v centralni register.
7.2. Zastavna pravica
Pridobitev zastavne pravice
43. člen (26. člen)
(1) Zastavni upnik pridobi zastavno pravico na nematerializiranem
vrednostem papirju z vpisom zastavne pravice v centralnem
registru.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi za pridobitev zastavne pravice na vrednostnem papirju, ki je
že zastavljen drugemu, in za zastavno pravico na obstoječi
zastavni pravici v dobro tretje osebe.

Vpis izbrisa zastavne pravice
48. člen (-)
(1) Izbris zastavne pravice vpiše član klirinško depotne družbe
iz 4. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona na podlagi
naloga zastavnega upnika ali imetnika vrednostnega papirja.
(2) Za nalog zastavnega upnika iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporablja določba prvega odstavka 44. člena tega
zakona.
(3) Nalogu imetnika iz prvega odstavka tega člena mora biti
priložena notarsko overjena izjava upnika, da dovoljuje vpis izbrisa
zastavne pravice, oziroma pravnomočna sodna odločba, ki
nadomešča takšno izjavo.
(4) Hkrati z vpisom izbrisa zastavne pravice se vpiše tudi izbris
upravičenja zastavnega upnika iz 45. člena tega zakona.

Nalog za vpis zastavne pravice
44. člen (27. člen)
(1) Nalog za vpis zastavne pravice mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi:
1. firmo in sedež oziroma ime In naslov dolžnika, kadar je imetnik
vrednostni papir zastavil za tuj dolg,
2. enolično identifikacijo dolžnika, kadar je imetnik vrednostni
papir zastavil za tuj dolg.
3. višino in dospelost terjatve, ki je zavarovana z zastavno
pravico,
poročevalec, št. 47
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odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi
1. ceno, po kateri je mogoče odkupiti vrednostni papir,
2. dan, na katerega je odkupno pravico mogoče uresničiti oziroma
rok trajanja odkupne pravice.

7.3. Užitek na vrednostnem papirju
Užitek na vrednostnem papirju
49. člen (-)
(1) Užitek na vrednostnem papirju je pravica tretje osebe do
izplačila dividend oziroma drugih donosov iz vrednostnega papirja.
(2) Užitek na vrednostnem papirju se pridobi na podlagi pravnega
posla, s katerim imetnik vrednostnega papirja (užitkodajalec) na
tretjo osebo (užitkar) prenese pravico do izplačila dividend oziroma
drugih donosov iz vrednostnega papirja.

Izbris odkupne pravice
56. člen (-)
(1) Izbris odkupne pravice se vpiše na podlagi naloga imetnika
vrednostnega papirja.
(2) Kadar imetnik zahteva vpis izbira odkupne pravice pred dnem,
določenim za njeno uresničitev, oziroma pred iztekom roka trajanja
odkupne pravice, mora nalogu priložiti notarsko overjeno izjavo
odkupnega upravičenca, da dovoljuje vpis izbrisa odkupne
pravice, oziroma pravnomočno sodno odločbo, ki nadomešča
takšno izjavo.
(3) Kadar se vrednostni papir, na katerem je vpisana odkupna
pravica, prenese na odkupnega upravičenca, se hkrati s
prenosom izbriše^odkupna pravica.

Trajanje užitka
50. člen (-)
(1) Kadar je užitkar fizična oseba, preneha užitek s smrtjo
užitkarja, če ni s pravnim poslom določen krajši rok trajanja užitka.
(2) Kadar je užitkar pravna oseba, mora biti s pravnim poslom
določen rok trajanja užitka, ki ne sme biti daljši od 30 let. Če s
pravnim poslom rok trajanja užitka ni določen oziroma je določen
rok, ki je daljši od 30 let, užitek preneha z iztekom 30 let. Pred
iztekom roka užitek preneha s prenehanjem pravne osebe.

Neprenosijivost odkupne pravice
57. člen (-)

Učinek vpisa užitka
51. člen (-)

Odkupna pravica ni prenosljiva s pravnimi posli med živimi.
7.5. Predkupna pravica

Z vpisom užitka pridobi užitkar pravico do izplačila dividend
oziroma drugih donosov iz vrednostnega papirja.

Vpis predkupne pravice
58. člen (-)

Vpis izbrisa užitka
52. člen (-)

(1) Nalog za vpis predkupne pravice mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi rok trajanja
predkupne pravice.
(2) Predkupni upravičenec pridobi predkupno pravico z vpisom
predkupne pravice v centralnem registru.

(1) Izbris užitka se vpiše na podlagi naloga imetnika vrednostnega
papirja.
(2) Kadar imetnik zahteva vpis izbrisa užitka pred iztekom roka
trajanja užitka mora nalogu priložiti notarsko overjeno izjavo
užitkarja, da dovoljuje vpis izbrisa užitka, oziroma pravnomočno
sodno odločbo, ki nadomešča takšno izjavo.

Izbris predkupne pravice
59. člen (-)
Za izbris predkupne pravice se smiselno uporabljajo določbe 56.
člena tega zakona.

7.4. Odkupna pravica
Odkupna pravica
53. člen (-)

8. PRIDOBITEV IN PRENOS PRAVIC NA PODLAGI
SODNE ODLOČBE

(1) Odkupna pravica je enostransko oblikovalno upravičenje, z
uresničitvijo katerega je sklenjena pogodba o prodaji vrednostnega
papirja ki je predmet odkupne pravice, med imetnikom
vrednostnega papirja kot prodajalcem in imetnikom odkupne
pravice kot kupcem, za določeno ceno v določenem času oziroma
na določen dan.
.... .
(2) Rok za uresničitev odkupne pravice ne more biti daljši od
petih let.

Vpis sklepa o izvršbi
60. člen (30. člen)
(1) Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo
oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje,
tudi klirinško depotni družbi.
(2) Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prvega odstavka
tega člena pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na katere
se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom naslednjih
podatkov:
1. sodišče, ki je sklep izdalo,
2. opravilna številka sklepa,
3. datum izdaje sklepa.
(3) Z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka tega člena imetnik
ne more več razpolagati.
(4) Prepoved razpolaganja iz tretjega odstavka tega člena vpiše
klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede
učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se
smiselno uporablja določba 37. člena tega zakona.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
sklep o izvršbi, ki ga v mejah svojih pristojnosti izda upravni
organ.

Uresničitev odkupne pravice
54. člen (-)
(1) Odkupni upravičenec uresniči odkupno pravico tako, da
imetnika vrednostnega papirja, na katerem je vpisana odkupna
pravica, na zanesljiv način obvesti, da vrednostni papir kupi za
ceno, določeno s pravnim poslom, ki je bil temelj za pridobitev
(2)kHkrati izjavo iz prvega odstavka tega člena mora odkupni
upravičenec plačati kupnino ali jo položiti pri sodišču.
Vpis odkupne pravice
55. člen (-)
Nalog za vpis odkupne pravice mora poleg podatkov Iz drugega
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Deponiranje imenskih delnic zaradi udeležbe na
skupščini delničarjev
66. člen (35. člen)

Vpis odločbe nadzornega organa
61. člen (-)
Določba 60. člena tega zakona se uporabljajo tudi za vpis odločbe,
ki jo v mejah svojih pristojnosti izda Banka Slovenije, Agencija
oziroma drug državni organ izda pri izvrševanju nalog nadzora
nad banko, borzno posredniško družbo, družbo za upravljanje,
zavarovalnico oziroma drugo osebo.

Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini
delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se
delnice, ki se glasijo na ime, shranijo, se šteje, da so delnice
shranili tisti imetniki nematerializiranih delnic, ki so bili vpisani v
centralni register na zadnji dan roka za deponiranje delnic, imetniki
nematerializiranih delnic pa so dolžni do izteka roka za deponiranje
prijaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev.

Izvršba za izterjavo denarne terjatve
62. člen (31. člen)

'

(1) Kadar teče izvršba iz 30. člena tega zakona za izterjavo
oziroma zavarovanje upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z
vpisom sklepa o izvršbi iz drugega odstavka 60. člena tega
zakona zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet
izvršbe.
(2) Zastavno pravico iz prvega odstavka tega člena vpiše klirinško
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvtšbi.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško
depotna družba nematerializirane vrednostne papirje na račun
kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi prenos. Ta
sklep nadomešča izročitev nematerializiranih vrednostnih papirjev
kupcu.
(4) Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki so
predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se
za prenos prodanih vrednostnih papirjev na račun kupca smiselno
uporablja določba tretjega odstavka 47. člena tega zakona.

Izvrševanje pravic iz prinosniških vrednostnih
papirjev
67. člen (36. člen)
(1) Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini
delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se
delnice na prinosnika shranijo, mora član klirinško depotne družbe,
pri katerem se za imetnike vodijo vrednostni papirji na računu
vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi ali klirinško
depotna družba, če se vrednostni papirji za imetnike vodijo
neposredno na računu pri klirinško depotni družbi, izdati imetnikom
potrdilo o stanju na računu vrednostnih papirjev na zadnji dan
roka za deponiranje delnic.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se glasi na prinosnika
in se lahko uporablja samo kot izkazni papir za uveljavljanje pravice
do glasovanja na skupščini delničarjev.
(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi za potrdilo, izdano zaradi uresničevanja pravice do dividende
oziroma prednostne pravice do vpisa novih delnic oziroma drugih
pravic iz prinosniških delnic oziroma obveznic.

Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev
63. člen (32. člen)
Kadar teče izvršba iz 60. člena tega zakona za izročitev
vrednostnih papirjev upniku prenese klirinško depotna družba
nematerializirane vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na
račun upnika na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti
sklepa o izvršbi.

10. ZAMENJAVA ŽE IZDANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV Z NEMATERIALIZIRANIMI VREDNOSTNIMI
PAPIRJI
(.
nc rpr
Postopek zamenjave
68. člen (37. člen)

Prenos na univerzalnega pravnega naslednika
64. člen (33. člen)

(1) Zamenjava vrednostnih papirjev z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji se opravi tako, da se že izdani vrednostni
papirji izročijo klirinško depotni družbi, le-ta pa vpiše
nematerializirane vrednostne papirje na račun vrednostnih papirjev
imetnikov, ki so izročili vrednostne papirje klirinško depotni družbi,
oziroma za račun katerih so bili vrednostni papirji izročeni klirinško
depotni družbi.
(2) Zamenjava vrednostnih papirjev z Nematerializiranimi
vrednostnimi papirji se opravi na podlagi sklepa izdajatelja o
zamenjavi.
(3) Izdajatelj, ki sprejme sklep iz drugega odstavka tega člena
mora v roku 15 dni po sprejemu sklepa iz drugega odstavka tega
člena objaviti javni poziv vsem imetnikom vrednostnih papirjev,
da te vrednostne papirje izročijo klirinško depotni družbi zaradi
zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje. V sklepu mora
izdajatelj določiti tudi rok za zamenjavo, ki ne sme biti krajši od 30
dni in ne daljši od 90 dni, šteto od objave sklepa.
(4) Z dnem objave sklepa iz drugega odstavka tega člena so
vrednostni papirji, na katere se nanaša sklep razveljavljeni in jih
imetniki lahko uporabijo zgolj kot legitimacijski papir za uresničitev
pravice do zamenjave.
(5) Podrobnejši postopek zamenjave določi klirinško depotna
družba v pravilih poslovanja.

(1) Klirinško depotna družba prenese nematerializirane
vrednostne papirje iz računa imetnika na račune njegovih dedičev
na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oziroma drugega
ustreznega izvršilnega naslova.
(2) V drugih primerih univerzalnega pravnega nasledstva prenese
klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne papirje iz
računa pravnega prednika na račune pravnih naslednikov na
podlagi ustreznega dokaza o pravnem nasledstvu (na primer:
sklepa o vpisu pripojitve v sodni register pri prevzemni družbi).
9. VODENJE REGISTROV IMENSKIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV
Vodenje registrov imenskih vrednostnih papirjev
65. člen (34. člen)
(1) Klirinško depotna družba v imenu in za račun izdajateljev
imenskih vrednostnih papirjev iz 7., 8., 9. oziroma 10. člena tega
zakona vodi delniško knjigo oziroma register imenskih vrednostnih
papirjev.
(2) Prenos pravic iz imenskega vrednostnega papirja oziroma
vpis pravic tretjih na imenskem vrednostnem papirju v centralnem
registru ima nasproti izdajatelju pravne učinke ustreznega vpisa
v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev.
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Zamenjava ob prenosu vrednostnega papirja
69. člen (38. člen)

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe
73. člen (-)

(1) Imetniki vrednostnih papirjev iz 68. člena tega zakona ali oseba,
ki hrani takšne vrednostne papirje v imenu in za račun imetnika,
morajo izročiti vrednostni papir klirinško depotni družbi še pred
iztekom roka iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona, kadar
želijo opraviti prenos pravic iz vrednostnega papirja oziroma
uveljaviti pravice iz vrednostnega papirja.
(2) Klirinško depotna družba opravi zamenjavo vrednostnega
papirja z nematerializiranim vrednostnih papirjev posameznega
imetnika na način, določen v prvem odstavku 68. členu tega
zakona, ko ji ta imetnik izroči vrednostne papirje.

Kadar se zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
izdajo nove delnice, klirinško depotna družba na računih imetnikov
delnic, ki so bili vpisani v centralni register na presečni dan, vpiše
ustrezno število (drugi odstavek 71. člena tega zakona) novih
delnic.
Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
74. člen (-)
(1) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo
delnic klirinško depotna družba na podlagi razmerja, po katerem
se delnice združijo (tretji odstavek 71. člena tega zakona) izračuna
število delnic, ki jih po združitvi delnic obdrži posamezni imetnik,
ki je bil vpisan v centralni register na presečni dan, ostale delnice,
ki se zaradi združitve razveljavijo, pa izbriše.
(2) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z umikom
delnic klirinško depotna družba na računu delniške družbe izdajatelja delnic, izbriše lastne delnice, ki se zaradi umika
razveljavijo (četrti odstavek 71. člena tega zakona).

11. ZAMENJAVA DELNIC V ZVEZI S SPREMEMBAMI
KAPITALA, ZDRUŽITVAMI IN PREOBLIKOVANJI
11.1. Skupna določba
Uporaba določb
70. člen (-)
Kadar je zaradi spremembe osnovnega kapitala delniške družbe,
združitve oziroma razdružitve delniške družbe oziroma
preoblikovanja druge pravne osebe v delniško družbo potrebno
izdati nove delnice, se za izdajo teh delnic uporabljajo določbe 3.
poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.

11.3. Izdaja oziroma zamenjava delnic zaradi
združitve oziroma razdružitve
Zagotovitev delnic oziroma denarnih plačil zaradi
,
pripojitve
75. člen (40. člen)

11.2. Izdaja, zamenjava oziroma Izbris delnic zaradi
spremembe osnovnega kapitala

(1) Kadar se v primeru pripojitve delnice prevzemne družbe, ki
se zagotovijo delničarjem prevzete družbe, izdajo v nematerializirani obliki, mora vsaka družba, ki se prevzema, s pogodbo o
opravljanju storitev v zvezi z izvedbo pripojitve, ki jo sklene s
klirinško depotno družbo, to imenovati za zastopnika iz drugega
odstavka 521. člena ZGD.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzemna družba
zagotovi delničarjem prevzete družbe delnice prevzemne družbe
oziroma denarna plačila, s tem, da izda izdajatelj klirinško depotni
družbi nalog za izdajo delnic delničarjem prevzete družbe oziroma
nakaže na poseben račun klirinško depotne denarna sredstva,
ki jih je potrebno zagotoviti zaradi izplačila delničarjem prevzete
družbe.
(3) Nalog za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena mora
obsegati:
1. podatke iz drugega odstavka 11. člena tega zakona,
2. razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzete družbe
za delnice prevzemne družbe (menjalno razmerje).
(4) Kadar je delničarjem prevzete družbe potrebno zagotoviti tudi
denarno izplačilo za vsako delnico prevzete družbe, mora nalog
za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena obsegati tudi
denarni znesek, ki ga je potrebno izplačati za posamezno delnico
prevzete družbe.
(5) Kadar menjalno razmerje ni enako ena ali več delnic prevzete
družbe za eno delnico prevzemne družbe, mora nalog za izdajo
delnic iz drugega odstavka tega člena obsegati tudi znesek, ki ga
je kot razliko potrebno izplačati delničarjem prevzete družbe, ki
ne razpolagajo z ustreznim številom delnic prevzete družbe, da
bi lahko prejeli celo število delnic prevzete družbe.
(6) Kadar so delnice prevzete družbe izdane v nematerializirani
obliki, mora nalog za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena
obsegati tudi presečni dan. Presečni dan mora biti določen kot
zadnji dan roka, ki začne teči z dnem izdaje sklepa o vpisu pripojitve
po sedežu prevzemne družbe.
(7) V primeru iz petega odstavka tega člena izračuna klirinško
depotna družba skupni denarni znesek, ki ga je potrebno zagotoviti
zaradi izplačila razlike in o tem obvesti prevzemno družbo.

Nalog za izdajo, zamenjavo oziroma izbris delnic
71. člen (-)
(1) Nalog za izdajo oziroma zamenjavo delnic zaradi povečanja
osnovnega kapitala delniške družbe iz sredstev družbe oziroma
poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala mora poleg
podatkov iz drugega odstavka 11. člena tega zakona obsegati
tudi presečni dan.
(2) Kadar je zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev
družbe potrebno izdati nove delnice mora nalog iz prvega
odstavka tega člena obsegati tudi število novih delnic, ki se izdajo
imetniku posamezne delnice.
(3) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo
delnic, mora nalog za izbris delnic obsegati tudi razmerje, po
katerem se delnice združijo.
(4) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z umikom
delnic, mora nalog za izbris obsegati tudi število delnic, katerih
imetnik je izdajatelj (lastne delnice), ki se zaradi umika razveljavijo.
Zamenjava delnic zaradi spremembe nominalnega
zneska delnic
72. člen (39. člen)
(1) Kadar je zaradi spremembe kapitala delniške družbe izdajatelja nematerializiranih delnic potrebno zamenjati delnice z
novimi delnicami, ki se glasijo na drugačen nominalni znesek, se
ne uporablja določba 237. člena ZGD.
(2) Kadar je zaradi spremembe osnovnega kapitala iz prvega
odstavka tega člena potrebno zamenjati delnice z novimi delnicami,
ki se glasijo na drugačen nominalni znesek, klirinško depotna
družba na računih imetnikov zamenjanih delnic, ki so bili vpisani
v centralni register na presečni dan, izbriše zamenjane delnice in
vpiše enako število novih delnic.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno
uporabljajo tudi, kadar se na podlagi sklepa skupščine delniške
družbe spremeni nominalni znesek delnic zaradi delitve ali
združitve delnic, ne da bi se spremenil osnovni kapital.
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12. DOSTOP DO PODATKOV O IMETNIKIH
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Zamenjava delnic, če so delnice prevzete družbe
izdane v nematerializirani obliki
76. člen (-)

Enolična identifikacija imetnikov vrednostnih papirjev
82. člen (43. člen)

Kadar so delnice prevzete družbe Izdane v nematerializirani obliki,
klirinško depotna družba na računih imetnikov delnic prevzete
družbe, ki so bili v centralni register vpisani na presečni dan,
izbriše delnice prevzete družbe in vpiše ustrezno število (2. točka
tretjega odstavka 75. člena tega zakona) delnic prevzemne družbe
oziroma tem delničarjem nakaže denarna plačila, ko prejme sklep
o vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe.

(1) Za določanje enolične identifikacije imetnika vrednostnega
papirja, ki je fizična oseba se uporablja enotna matična številka
občana, pravne osebe pa matična številka.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko fizična
oseba, ki ne dovoli uporabe enotne matične številke občana za
namen določitve enolične identifikacije imetnika vrednostnih
papirjev, od klirinško depotne družbe pisno zahteva spremembo
(prekodiranje) enolične identifikacije.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora klirinško depotna
družba najkasneje v osmih dneh od prejema pisne zahteve iz
prejšnjega odstavka sporočiti imetniku vrednostnih papirjev
spremenjeno enolično identifikacijo s priporočenim vrednostnim
pismom.

Zamenjava delnic, če delnice prevzete družbe niso
izdane v nematerializirani obliki
77. člen (-)
(1) Kadar delnice prevzete družbe niso izdane v nematerializirani
obliki, se za njihovo zamenjavo smiselno uporablja določba prvega
odstavka 68. člena tega zakona.
(2) Prevzemna družba mora v roku 15 dni po prejemu sklepa o
vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe objaviti javni poziv
vsem imetnikom delnic delnic prevzete družbe, da te vrednostne
papirje izročijo klirinško depotni družbi zaradi zamenjave.
(3) Z dnem objave poziva iz drugega odstavka tega člena so
delnice prevzete družbe razveljavljene in jih imetniki lahko
uporabijo zgolj kot legitimacijski papir za uresničitev pravice do
zamenjave.

Vpogled v centralni register
83. člen (44. člen)
(1) Vpogled v centralni register se zagotovi z računalniškim
izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega
imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev (redni izpisek).
(2) Na posebno zahtevo se na način iz prejšnjega odstavka
lahko zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo
na posameznega imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev
(zgodovinski izpisek).
(3) Izpisek iz prejšnjih odstavkov tega člena je dolžna izdati
klirinško depotna družba na zahtevo posameznega imetnika glede
vpisov, ki se nanašajo nanj oziroma člana klirinško depotne družbe
glede vpisov, ki se nanašajo na stranke tega člana.

Izdaja in zamenjava delnic zaradi spojitve oziroma
razdružitve
,
78. člen (41. člen)
'.'.rt
Za izdajo in zamenjavo delnic v zvezi s spojitvijo oziroma
razdružitvijo se smiselno uporabljajo določbe 75., 76. in 77. člena
tega zakona.

Javnost podatkov delniške knjige in registra imenskih
vrednostnih papirjev
84. člen (45. člen)

11.4. Izdaja oziroma izbris vrednostnih papirjev v
drugih primerih

(1) Vsi v delniške knjige oziroma knjige imenskih vrednostnih
papirjev, ki jih vodi klirinško depotna družba v imenu in za račun
izdajatelja (65. člen tega zakona), vpisani podatki so javni, razen
podatka o enolični identifikaciji fizične osebe.
(2) Klirinško depotna družba mora na zahtevo vsake osebe izdati
izpisek stanja delničarjev oziroma imetnikov imenskih vrednostnih
papirjev iz delniške knjige oziroma knjige imenskih vrednostnih
papirjev, ki jo vodi, s podatki iz prvega odstavka tega člena.
(3) Podrobnejši postopek izpisa podatkov iz prvega in drugega
odstavka tega člena določi klirinško depotna družba v pravilih
poslovanja.

Izdaja delnic v zvezi s preoblikovanjem
79. člen (42. člen)
Za izdajo delnic v zvezi s preoblikovanjem iz druge pravno
organizacijske oblike v delniško družbo se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o izdaji nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
Izbris vrednostnih papirjev zaradi prenehanja
izdajatelja
80. člen (-)

Zaščiteni podatki
85. člen (46. člen)

Kadar izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev preneha,
klirinško depotna družba izbriše vrednostne papirje, ki jih je izdala
ta delniška družba, iz centralnega registra na podlagi sklepa o
vpisu njenega prenehanja v sodni register, če zakon za
posamezne primere ne določa drugače.

(1) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so shranjeni v
centralnem registru, ki bi mu omogočal ugotovitev ali je določena
oseba imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev, razen v
primerih iz 84. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imata sodišče in
davčni organ pravico do izpisa podatkov o posameznem imetniku
vrednostnih papirjev, če te podatke potrebujeta v postopku, ki ga
vodita proti temu imetniku v okviru svojih pristojnosti.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima Agencija,
Banka Slovenije, Urad za zavarovalni nadzor oziroma drug
državni organ pravico do izpisa podatkov o stanjih in prometu na
računih vrednostnih papirjev, če te podatke potrebuje v postopku,
ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti.

Izbris delnic zaradi preoblikovanja delniške družbe
81. člen (-)
(1) Kadar se delniška družba, ki je izdala nematerializirane delnice,
preoblikuje v drugo pravno organizacijsko obliko, klirinško depotna
družba izbriše te delnice iz centralnega registra na podlagi naloga
izdajatelja.
(2) Nalogu iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti sklep o
vpisu preoblikovanja v sodni register.
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1.
2.
3.
4.

enolična identifikacija vrednostnega papirja,
šifra vrste vrednostnega papirja,
bistvene sestavine vrednostnega papirja (4. člen tega zakona);
skupno nominalno vrednost celotne izdaje in število izdanih
vrednostnih papirjev,
5. število imetnikov vrednostnih papirjev posamezne izdaje, 6.
datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register.
(3) V primeru delnic se v evidenco izdanih vrednostnih papirjev
vpisuje tudi oznaka razreda delnic.
(4) Evidenca izdanih vrednostnih papirjev je javna, in je klirinško
depotna družba vsakomur na njegovo zahtevo dolžna omogočiti
vpogled in izpis podatkov iz te evidence.
(5) Podrobnejši postopek vpogleda in izpisa podatkov iz četrtega
podstavka tega člena določi klirinško depotna družba v pravilih
poslovanja.

Podatki za statistične namene
86. člen (46.a člen)
Statistnični urad republike Slovenije ima pravico do izpisa vseh
podatkov, ki jih potrebuje za izvedbo nacionalnega programa
statističnih raziskovanj republike Slovenije in za statistične namene.
Evidenca o vpogledih
87. člen (47. člen)
(1) Klirinško depotna družba mora voditi evidenco o vseh
vpogledih v centralni register.
(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka klirinško depotna družba
vodi po časovnem zaporedju vpogledov.
(3) V evidenco iz prvega odstavka tega člena mora klirinško
depotna družba vpisati vrsto vpogleda, vrednostni papir oziroma
imetnika na katerega se vpogled nanaša in osebo, na zahtevo
katere je bil opravljen vpogled.
(4) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora biti vodena in
organizirana na takšen način, da je mogoče preveriti vpoglede
glede na vrsto podatkov, ki so bili predmet vpogleda, ali glede na
osebo, na zahtevo katera so bili vpogledi opravljeni.
(5) Nadzor nad vodenjem evidence iz prvega odstavka tega
člena opravlja Agencija.

Enolična identifikacija vrednostnega papirja
91. člen (52. člen)
Klirinško depotna družba določi enolično identifikacijo vrednostnega papirja na podlagi ustreznih slovenskih standardov.
Šifra vrste vrednostnega papirja
92. člen (53. člen)
Klirinško depotna družba določi v soglasju z Agencijo šifrant vrste
vrednostnih papirjev.

13. PRAVILA POSLOVANJA IN TARIFA KLIRINŠKO
DEPOTNE DRUŽBE
Pravila poslovanja
88. člen (48. člen)

15. KAZENSKE DOLOČBE
Kazni za kršitve izdajatelja
93. člen (54. člen)

(1) Klirinško depotna družba sprejme pravila poslovanja, v katerih
podrobneje uredi način vodenja centralnega registra in računov
vrednostnih papirjev imetnikov ter članov klirinško depotne družbe,
postopek sprejema vrednostnih papirjev v sistem centralnega
registra ter način preknjižb med računi vrednostnih papirjev.
(2) Pravila poslovanja Iz prvega odstavka tega člena pričnejo
veljati, ko izda Agencija soglasje k tem pravilom.
(3) Klirinško depotna družba je dolžna v roku sedmih dni od
dneva izdaje soglasja objaviti pravila poslovanja v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek:
1. izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega do četrtega odstavka
7. člena tega zakona, ki ne izda vrednostnih papirjev v roku iz
petega odstavka 7. člena tega zakona;
2. izdajatelj vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 68. člena
tega zakona, ki ne izda sklepa o zamenjavi vrednostnih papirjev
v roku iz drugega odstavka 68. člena tega zakona oziroma ne
objavi javnega poziva imetnikom v roku iz tretjega odstavka
36. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.

Tarifa
89. člen (50. člen)
(1) Klirinško depotna družba predpiše tarifo, s katero določi:
1. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za odpiranje in vodenje
računov vrednostnih papirjev pri članih klirinško depotne
družbe;
2. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za storitve preknjižb
vrednostnih papirjev med računi imetnikov;
3. nadomestila, ki bremenijo izdajatelje, za izdajo in vodenje
registra imetnikov vrednostnih papirjev;
4. nadomestila za vpogled v delniško knjigo in register imenskih
vrednostnih papirjev.
(2) Tarifa iz prvega odstavka tega člena prične veljati, ko izda
Agencija soglasje k tej tarifi.

Kazni za kršitve člana In klirinško depotne družbe
94. člen (55. člen)
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek:
1. član klirinško depotne družbe oziroma klirinško depotna
družba, če ne izda izpiska stanja iz tretjega odstavka 83.
člena tega zakona;
2. klirinško depotna družba, če ne izda izpiskov stanj na računih
vrednostnih papirjev na dan 31. december preteklega leta v
skladu z 25. členom tega zakona;
3. klirinško depotna družba, če v nasprotju z določbo 85. člena
tega zakona omogoči dostop do podatkov, ki so shranjeni v
centralnem registru;
4. klirinško depotna družba, če ne izda izpiska v skladu s 84.
členom tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

14. REGISTER IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Evidenca izdanih vrednostnih papirjev
90. člen (51. člen)
(1) Klirinško depotna družba na podlagi podatkov centralnega
registra vodi evidenco izdanih vrednostnih papirjev.
(2) V evidenco izdanih vrednostnih papirjev se za vsak vrednostni
papir vpisujejo naslednji podatki:
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Dolžnost zamenjave za nematerializirane vrednostne
papirje
97. člen (-)

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehodna določba
95. člen (56. člen)

(1) Izdajatelji vrednostnih papirjev iz prvega in drugega odstavka
7. člena tega zakona, ki so pred uveljavitvijo tega zakona izdali
vrednostne papirje in jih izročili upravičencem, so dolžni opraviti
postopek zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev za
nematerializirane vrednostne papirje na način, določen v tem
zakonu.
(2) Postopek zamenjave iz prejšnjega odstavka tega člena so
dolžni opraviti tudi izdajatelji že izdanih vrednostnih papirjev, ki so
pridobili dovoljenje za nadaljno javno prodajo teh vrednostnih
papirjev po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
(3) Izdajatelji iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo v
roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona izdati sklep o zamenjavi
vrednostnih papirjev, sicer s temi vrednostnimi papirji ni dopustno
organizirano trgovati.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 137. člen
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list Republike Slovenije,
št. 6/94) in Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni
list Republike Slovenije, št. 45/95).
(2) Člana nadzornega sveta klirinško depotne družbe, imenovana
na podlagi 24. člena Uredbe o nematerializiranih vrednostnih
papirjih, po uveljavitvi tega zakona opravljata funkcijo do izteka
mandata.
Izdajatelji, ki vrednostnih papirjev še niso izdali
96. člen (-)
(1) Izdajatelji delnic, izdanih na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki so kot enega od načinov lastninskega
preoblikovanja izvedli javno prodajo, ali ki so imeli na dan izdaje
drugega soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
k programu preoblikovanja več kot 50 delničarjev oziroma
vpisnikov delnic, so dolžni izdati vse delnice v nematerializirani
obliki.
(2) Nematerializirane vrednostne papirje so dolžni izdati tudi
izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev iz prvega oziroma drugega
odstavka 7. člena tega zakona, ki vrednostnih papirjev še niso
izdali in izročili upravičencem, čeprav so bili pogoji za izdajo teh
vrednostnih papirjev izpolnjeni že pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Izdajatelji iz prvega in drugega odstavka tega člena so dolžni
izdati vrednostne papirje v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu
98. člen (-)
Izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, ki so bili izdani pred
uveljavitvijo zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list
Republike Slovenije, št. 6/94) morajo te vrednostne papirje izdati
v nematerializirani obliki oziroma opraviti postopek zamenjave za
nematerializirane vrednostne papirje v skladu s 97. oziroma 98.
členom tega zakona, če se s takšnimi vrednostnimi papirji trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Uveljavitev zakona
99. člen (57. člen)
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
zakona in poenotenja s pojmi, s katerimi posamezne institute
označujeta obligacijski zakonik in ZGD.

I. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV IN REDAKCIJSKE
SPREMEMBE

V besedilu je bilo poenoteno izrazoslovje, in pojem "vknjižba
(preknjižba)" nadomeščen s pravno ustreznejšim pojmom "vpis
(prenos)" vrednostnega papirja. Hkrati je bila opravljena tudi
redakcija zaradi uskladitve s splošno ureditvijo v Zakonu o
obligacijskih razmerjih (Obligacijski zakonik v zvezi z vrednostnimi
papirji vsebuje enake določbe kot sedanji ZOR) in Zakona o
gospodarskih družbah. Kadar pa je seveda zaradi narave
dematerlaliziranlh vrednostnih papirjev potrebno oblikovati
specialna pravila, ki Izključujejo oziroma dopolnjujejo splošna
pravila so ta pravila vsebovana v Predlogu zakona.

1. Uskladitev z določbami predloga obligacijskega
zakonika In Zakona o gospodarskih družbah
Državni zbor je sprejel stališča, s katerimi je predlagatelju naložil,
da naj:
1. Upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat). V pripombi št. 1 pa je
Sekretariat menil, da je potrebno ponovno proučiti skladnost
določb 34., 36. In 45. člena zakona z določbami ZOD.
Z Poskrbi za skladnost določb predloga zakona z določbami
predloga obligacijskega zakonika, ki ga je vlada že predložila
v zakonodajni postopek.

Podrobneje je uskladitev z zgoraj navedenima stališčema
Državnega zbora obrazložena v obrazložitvi k posameznim
členom.

Predlagatelj je navedeni stališči v celoti upošteval in opravil
vsebinsko dopolnitev posameznih določb oziroma zaradi
uskladitve oblikoval nove določbe. Opravil pa je tudi redakcijo
zaradi besednega poenotenja posameznih Institutov znotraj
poročevalec, št. 47
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pripombo Sekretariata so bile določbe tretjega in četrtega
odstavka 7. člena, ter 8. in 9. člena prenešene v prehodne
določbe. Prejšnji četrti in peti odstavek pa v 8. in 9. člen.

predlagatelju naložil, da:
3. Prouči rešitve, na podlagi katerih bi se predpisal enoten način
vodenja delniške knjige za vse delniške družbe in hkrati
predvidi daljše časovno obdobje, v katerem bi te družbe
zavezali k spoštovanju takšne določbe.
4. Določbo 45. člena preoblikuje tako, da bodo podatki o delničarjih
javnih delniških družb dostopni na način, primerljiv z načinom
pridobivanja podatkov iz sodnega registra. Ob tem naj ustrezno
dopolni tudi določbo 50. člena, v kateri naj predvidi predpis
tarife za določitev nadomestila iz naslova pokrivanja stroškov
za tovrstne vpoglede v delniško knjigo.

3. POGLAVJE (Izdaja nemateriaiiziranih vrednostnih
papirjev)
Izdaja vrednostnostnih papirjev je pravno dejanje (razpolagalni
pravni posel) izdajatelja (primerjaj 237. člen ZOR). V primeru
nematerialziranih vrednostnih papirjev to pravno dejanje po nalogu
izdajatelja v njegovem imenu in za njegov račun opravi klirinško
depotna družba (primerjaj 749. člen ZOR). Temu ustrezno so bile
redakcijsko popravljene določbe 3. poglavja.

V zvezi s stališčem št. 3, je predlagatelj na podlagi proučitve
možnih rešitev ugotovil: Ob upoštevanju vrste delniških družb, ki
morajo izdati nematerializirane delnice (7., 8. in 9. člen Predloga),
je zajetih večina delniških družb, razen tistih z manj kot 50 delničarji,
ki tako izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo. Po drugi strani pa je matični zakon, ki ureja vodenje
delniške knjige ZGD. Zato je predlagatelj sklenil, da v predlogu
zakona
- razširi dostopnost podatkov o delničarjih z določitvijo obvezne
dematerializacije delnic še za dve skupini finančnih institucij
(glej obrazložitev k 7. členu zakona);
■ v skladu s stališčem št. 4 (glej obrazložitev k obema členoma)
uredi dostopnost podatkov za tiste skupine delniških družb, ki
morajo izdati delnice v nematerializirani obliki;
• v ostalem delu pa bo stališče št. 3 upošteval pri pripravi predloga
sprememb in dopolnitev ZGD kot matičnega zakona, in s tem
zagotovil istovrsten način vodenja delniške knjige delniških
družb, ki delnic niso dolžne izdati v nematerializirani obliki.

- 11. člen: V prvem odstavku je bila dopolnjena definicija vsebine
naloga izdajatelja kot tistega razpolagalnega pravnega dejanja
izdajatelja, s katerim ta izpolni svojo obveznost izdati vrednostne
papirje (uskladitev z obligacijskim zakonikom oziroma ZOR). V
njegovem imenu in za njegov račun pa klirinško depotna družba
opravi vpis v centralni register.
■ 12. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
z dopolnjeno definicijo (primerjaj 11. člen in obrazložitev k temu
členu).
■ 13. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
z dopolnjeno definicijo (primerjaj 11. člen in obrazložitev k temu
členu).

Hkrati je predlagatelj opravil tudi redakcijo v skladu z ostalimi
stališči Sekretariata.

- 14. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
z dopolnjeno definicijo (primerjaj 11. člen in obrazložitev k temu
členu).

II. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM

• 15. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
z dopolnjeno definicijo (primerjaj prejšnji 11. člen in obrazložitev
k temu členu).

1. POGLAVJE (Splošne določbe)

4. POGLAVJE (Uveljavljanje pravic iz
nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev)

- 2. člen: Popravljena je bila definicija (uskladitev z obligacijskim
zakonikom oziroma ZOR).

■16. člen: Besedilo drugega in tretjega odstavka je bilo redakcijsko
popravljeno. Novi četrti odstavek določa domnevo dobroverne
pridobitve, kadar je bila vknjižba v korist posamezne osebe
opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu,
ki izhaja iz načina sklepanja poslov na organiziranem trgu.

- 4. člen: Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno (uskladitev z
obligacijskim zakonikom oziroma ZOR).
- 6. člen: V prvem odstavku je bila dopolnjena definicija, tako da je
jasno opredeljeno, da se s prenosom papirja (prenos med računi
imetnikov) prenesejo pra vice iz papirja (uskladitev z obligacijskim
zakonikom oziroma ZOR). Popravljena definicija v drugem
odstavku na abstrakten in splošen način pove:
1. da na vrednostnem papirju lahko obstajajo samo tiste pravice
tretjih, ki jih določa zakon (glej 7. poglavje);
2. da se te pravice pridobijo (s čimer se omejijo pravice imetnika
nematerializiranega vrednostnega papirja) in prenehajo z
ustreznim vpisom (izbrisom), če zakon ne določa drugače
(torej, kadar poseben zakon za posamezen primer določa, da
se določena pravica v korist določene osebe pridobi že po sili
zakona).

• prejšnji 17. člen je bil črtan, ker posebna ureditev v tem zakonu
ni potrebna (vsebovana bo v zakonu o bančništvu).
5. POGLAVJE (Vodenje centralnega registra)
naslov poglavja (prej RAČUNI VREDNOSTNIH PAPIRJEV) je bil
spremenjen, ker je predmet urejanja poglavja širši. Poglavje je bilo
zaradi boljše preglednosti razdeljeno na razdelke.
Razdelek 5.1. (Splošne določbe)
V ta razdelek so bile razvrščene dosedanje določbe 5. poglavja in
prejšnji 25. člen.
■ 17. člen (•): Zaradi pravne jasnosti in preglednosti je dodana
definicija računa vrednostnega papirja.

2. POGLAVJE (Izdajatelji nemateriallzlranih
vrednostnih papirjev)

■ 18. člen: Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno in prilagojeno
definiciji računa vrednostnega papirja.

• 7., 8. In 9. člen: V drugem odstavku so bile kot osebe, ki so
dolžne izdati nematerializirane delnice, dodane še preostale
finančne družbe (borzno posredniške družbe In družbe za
upravljanje) iz enakih razlogov, kot je prejšnje besedilo to
obveznost že določalo za banke in zavarovalnice. V skladu s
23. julij 1998

■ 19. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
s 17. členom.
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Edina zakonsko dopustna omejitev prenosljivosti na podlagi izjave
izdajatelja, ki je možna samo pri imenskih delnicah, je vinkulacija
delnice - določba, da je pogoj za veljavnost prenosa potrebno
dovoljenje družbe (2. odst. 233. člena ZGD). Takšna določba ima
pravni učinek samo, če je navedena omejitev zapisana na delnici
(4. odst. 294. člena ZOR). Ker izdajatelj (delniška družba) lahko
takšno omejitev zapiše na vrednostni papir samo ob izdaji delnic
(bodisi ob ustanovitvi delniške družbe oziroma pri izdaji novih
delnic ob povečanju kapitala z novimi vložki). Kasnejša sprememba
določb statuta o vinkulaciji delnic, ki so bile že izdane, zato nima
pravnega učinka.

- 20. člen: Besedilo je redakcijsko popravljeno zaradi uskladitve
s 17. členom.
- 21. člen (25. člen): Besedilo je redakcijsko popravljeno (primerjaj
22. in 23. člen).
- 22. člen (-): Zaradi pravne jasnosti in preglednosti je izrecno
določeno, da naloge za prenose in vpise na računu
posameznega imetnika vnaša član klirinško depotne družbe, ki
vodi račun tega imetnika. Izjema od tega pravila obstaja v primeru
prenosov na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu,
ki jih vnese klirinško depotna družba (39. člen). Glej tudi
obrazložitev k 23. členu.

• 32. člen (•) Opredeljuje prepoved razpolaganja kot posledico
razpolagalnega pravnega posla imetnika vrednostnega papirja.

- 23. člen (-): Zaradi pravilne uporabe 21. člena (vrstni red) je bilo
potrebno pravno jasno razmejiti med vnosom naloga (kot
razpolagalnim pravnim dejanjem, ki ga v imenu in za račun
imetnika opravi član klirinško depotne družbe) in izvršitvijo vpisa
(kot dejanja vodenja centralnega registra).

Razdelek 5.3. (Odgovornost za škodo)
Razdelek ureja odškodninsko odgovornost člana klirinško
depotne dnjžbe (nov 33. člen) in klirinško depotne družbe (nov
34. člen) za škodo, ki imetnikom pravic oziroma izdajateljem
nastane zaradi kršitve obveznosti v zvezi z vodenjem centralnega
registra, določene z zakonom.
Storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
opravljajo člani klirinško depotne družbe kot profesionalne osebe.
Glede na naravo teh storitev in lastnosti profesionalnih oseb mora
biti njihova odgovornost za škodo najstrožja (torej profesionalna)
odgovornost (primerjaj 263. člen v zvezi s 177. členom ZOR).
Enako stroga (torej najstrožja) pravila veljajo tudi za odgovornost
klirinško depotne družbe.

- 24. člen (-): Tekoče usklajevanje podatkov o imetnikih je
potrebno po eni strani zaradi pravne varnosti imetnikov samih
(legitimacija za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini,
zagotovitev pogojev - davčne številke - da lahko izdajatelj opravi
izplačilo donosov iz vrednostnih papirjev, vročanje izpiskov) po
drugi strani pa tudi zaradi potreb nadzora nad izpolnjevanjem
zlasti davčnih obveznosti.
- 25. člen (21. člen): V drugem odstavku na koncu so bile črtane
besede "in prometa na tem računu v preteklem letu", ker so
takšne izpiske svojim strankam dolžne izdajati že borzno
posredniške družbe (30. člen Sklepa o opravljanju poslov z
vrednostnimi papirji (Ur.l. RS, št. 23/97).

6. POGLAVJE (Prenos nematerializiranih vrednostnih
papirjev na podlagi pravnega posla)
Dopolnjen je bil naslov poglavja, saj poglavje ureja samo prenos
nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi razpolagalnega
pravnega dejanja dosedanjega imetnika. Prenose na podlagi
sodnih odločb namreč ureja 8. poglavje. Dopolnitev predlagane
ureditve (novi členi) je bila potrebna zaradi uskladitve z
obligacijskim zakonikom oziroma ZOR.

Razdelek 5.2. (Predmet vpisa)
V ta razdelek so uvrščene določbe, ki urejajo, katere pravice in
omejitve teh pravic se vpisujejo v centralni register. S tem je bila
glede pravic tretjih na vrednostnih papirjih v celoti opravljena
uskladitve z obligacijskim zakonikom oziroma ZOR.

- 35. člen (22. člen):
1. Redakcijsko je bil popravljen prvi odstavek.
2 Dodan je bil nov drugi odstavek, ki ureja prenos samostojnih
upravičenj iz vrednostnega papirja ■ upravičenj do izplačila
dividende oziroma drugih donosov, ki z določenim dnem
(presečni dan) pridobijo pravno samostojnost in se ločijo od
vrednostnega papirja. V primeru vrednostnih papirjev, izdanih
kot pisnih listin, se ta samostojnost uresničuje s trganjem
kuponov. Nov drugi odstavek pa prilagodi prenos teh
samostojnih upravičenj naravi nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
3 Nov tretji odstavek opredeli nalog dosedanjega imetnika kot
razpolagalno pravno dejanje imetnika.

- 26. člen določa (našteje) vrste pravic oziroma njihovih omejitev,
ki se vpisujejo v centralni register, in sicer:
1. pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja (ki se
prenašajo s prenosom papirja - primerjaj prvi odstavek 6.
člena);
2. pravice tretjih na nemateriaiiziranem vrednostnem papirju;
3 omejitve prenosljivosti (razpolaganja) z vrednostnim papirjem.
Nadaljnji členi v tem razdelku (27. do 32.) določajo vsebino
posameznih pravic.
■ 27. člen (-): glej 6. in 11. člen in obrazložitev k tema členoma.
■ 28. člen (-): glej 6. člen in obrazložitev k temu členu.
- 29. člen (-) do 31. člen (-): Bistvena lastnost (gospodarska
funkcija) serijskih vrednostnih papirjev je zagotovitev možnosti
za učinkovit prenos premoženjskih pravic. Zato velja splošno
pravilo, da so vrednostni papirji neomejeno prenosljivi. Omejitev
prenosljivosti vrednostnih papirjev je zato izjema od splošnega
pravila. Izjeme pa je potrebno ozko tolmačiti. Kdaj in na kakšen
način je mogoče omejiti prenos vrednostnih papirjev določa
Zakon o obligacijskih razmerjih. Skladno s 4. odst. 294. člena
ZOR je mogoče omejiti (prepovedati) prenos vrednostnih
papirjev samo na dva načina:
1/ s posebnim zakonom ali
21 z izjavo izdajatelja, zapisano na samem vrednostnem papirju
na ime.
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• 36. člen (■) Določa pravne učinke vpisa omejitve prenosljivosti- 37. člen (-) Določa pravne učinke vpisa prepovedi razpolaganja■
- 38. člen (23. člen): Besedilo prvega in drugega odstavka je
redakcijsko popravljeno. Zaradi uskladitve s 16. členom ter 21.
do 23. členom sta bila dodana novi tretji in četrti odstavek.
- 39. člen (24. člen): Besedilo prvega odstavka je redakcijsko
popravljeno. Prejšnji tretji in četrti odstavek sta črtana (primerjaj
22. člen).

44

23. julij 1998

7. POGLAVJE (Vpis pravic tretjih na vrednostnem
papirju na podlagi pravnega posla)

9. POGLAVJE (Vodenje registrov imenskih
vrednostnih papirjev)

Dosedanje besedilo zakona ni urejalo drugih pravic tretjih na
vrednostnih papirjih, zato je bil spremenjen naslov poglavja in
poglavje razdeljeno v razdelke. Dopolnitev predlagane ureditve je
bila potrebna zaradi uskladitve z obligacijskim zakonikom oziroma
ZOR.

- 65. člen (34. člen): Besedilo drugega odstavka je bilo redakcijsko
usklajeno s spremembami in dopolnitvami predhodnih členov.
10. POGLAVJE (Zamenjava že izdanih vrednostnih
papirjev z nematerializiranimi vrednostnimi papirji)

Razdelek 7.1. (Skupne določbe) v novih 40. do 42. členih so
urejena vprašanja, ki so skupna vsem pravicam.

■ 68. člen (37. člen): Besedilo prvega odstavka je bilo redakcijsko
usklajeno s spremembami in dopolnitvami predhodnih členov.
Drugi odstavek je bil v skladu s pripombo Sekretariata
premeščen med prehodne določbe, tretji in četrti odstavek pa
temu ustrezno redakcijsko popravljena.

Razdelek 7.2. (Zastavna pravica)
- 43. člen (26. člen): Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno
(uskladitev z obligacijskim zakonikom oziroma ZOR).

11. POGLAVJE (ZAMENJAVA DELNIC V ZVEZI S
SPREMEMBAMI KAPITALA, ZDRUŽITVAMI IN
PREOBLIKOVANJI

- 44. člen (27. člen): Prvi odstavek je črtan, besedilo drugega
odstavka je redakcijsko popravljeno in usklajeno z novimi 40.
do 42. členi. Zaradi uskladitve z določbami zakona o obligacijskih
razmerjih (primerjaj 247. člen in 977. člen ZOR) je dodana nova
4. točka prvega odstavka ter nova drugi in tretji odstavek.

Zaradi boljše preglednosti je bilo poglavje razdeljeno v razdelke.
Po poglobljeni analizi položajev, ki lahko nastanejo v primeru
korporacijskih dejanj izdajatelja - delniške družbe in ob upoštevanju
pripombe št. 1 Sekretariata, je predlagatelj ugotovil, da predlog
zakona za prvo branje vseh pravnih položajev ni urejal. Zato je
predlagatelj z novimi 70. členom (-), 71. členom (-), 73. členom
(-), 74. členom (-), 77. členom (■), 80. členom (-) in 81. členom
(-) in z redakcijskim preoblikovanjem ostalih členov v tem poglavju
zapolnil pravno praznino, ki bi s tem nastala, in tako v celoti
upošteval pripombo št. 1 Sekretariata.

■ 45. člen (-) glej obrazložitev k 44. členu.
- 46. člen (28. člen): Besedilo drugega odstavka je redakcijsko
popravljeno (primerjaj nova tretji in četrti odstavek 44. čiena).
• 47. člen (29. člen): Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno in
dopolnjeno in s tem usklajeno z določbami ZOR.
• 48. člen (-): Dosedanje besedilo zakona ni urejalo vpisa izbrisa
zastavne pravice. Ta pravna praznina je odpravljena z novim
48. členom.

12. POGLAVJE (DOSTOPNOST PODATKOV O
IMETNIKIH NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV)

Razdelek 7.3. (Užitek)

■ 84. člen (45. člen): Besedilo je bilo spremenjeno v skladu s
stališčem št. 4 Državnega zbora.

Zakon o obligacijskih razmerjih užitka na vrednostnem papirju ne
ureja, zato je ta institut celovito urejen v novih 49. do 52. členih.

- 85. člen (46. člen): Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno.

Razdelek 7.4. (Odkupna pravica)
Zakon o obligacijskih razmerjih odkupne pravice ne ureja, zato je
ta institut celovito urejen v novih 53. do 57. členu.

13. POGLAVJE (PRAVILA POSLOVANJA IN TARIFA
KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE)

Razdelek 7.5. (Predkupna pravica)

- prejšnji 49. člen je bil črtan iz redakcijskih razlogov, ker je
njegova vsebina že obsežena s sedanjim 88. členom

Vsebino predkupne pravice, način njene uresničitve in rok trajanja,
ureja že zakon o obligacijskih razmerjih oziroma predlog zakonika
o obligacijskih razmerjih. Zato je v tem razdelku v novih 58. členu
in 59. členu urejen zgolj vpis in izbris predkupne pravice.

■ 89. člen (50. člen): Besedilo je bilo dopolnjeno v skladu s
stališčem št. 4 Državnega zbora.

8. POGLAVJE (Pridobitev in prenos pravic na podlagi
sodne odločbe)

14. POGLAVJE (REGISTER IZDANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV)

• 60. člen (30. člen), 62. člen (31. člen) In 63. člen (32. člen):
Besedilo je bilo redakcijsko usklajeno s spremembami in
dopolnitvami predhodnih členov.

• 90. člen (51. člen). Besedilo je bilo redakcijsko popravljeno.
15. POGLAVJE (KAZENSKE DOLOČBE)

• 61. člen (•): Predlog za prvo branje ni urejal vpisa na podlagi
odločb drugih državnih organov. To pravno praznino je odpravil
novi 61. člen.

Predlagatelj je na podlagi pripombe Sekretariata (št. 3) ponovno
proučil vsebino in težo kršitev, in ponovno prišel do zaključka, da
so vsa ravnanja take narave, da jih lahko umestimo med hujše
prekrške, razen ravnanja iz prejšnje 4. točke prvega odstavka
prejšnjega 55. člena, ki je črtana.

- 64. člen (33. člen): Besedilo prvega odstavka je redakcijsko
popravljeno. Drug ustrezen izvršilni naslov je na primer dedni
dogovor.
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drugega odstavka 37. člena premestil v prehodne določbe (novi
96., 97. in 98. členi). V končni določbi pa je v skladu s pripombo
Sekretariata vacatio legis podaljšal na petnajst dni.

19. POGLAVJE (PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE)
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata (št. 2) in določbe
prejšnjega četrtega in petega odstavka 7. člena, 8. in 9. člena ter
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

PROMETNEM

DAVKU

(ZPD-?)
- EPA 537 - II - prva obravnava

Poslanci Franc Pukšlč, Branko Kelemlna In Janez
Mežan so dne 14. |uli]a 1998 predložili v obravnavo
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o prometnem davku (ZPD-?) - prva obravnava (EPA
537-II).
Dne 7. aprila 1998 so poslanci Franc Pukšlč, Franc
Jazbec, Branko Kelemlna, Janez Janša, Miroslav Luci
In Mirko Zamernlk predložili Državnemu zboru v
obravnavo predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-G) - hitri
postopek (EPA 453-II), ki ure|a enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki so ga
predložili poslanci še nI končan, Je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki so ga v obravnavo predložili
poslanci Franc Pukšlč, Branko Kelemlna In Janez
Mežan.

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bodo
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih
delovnih teles sodelovali kot predlagatelji.

Državni zbor RS
skupina poslancev
Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS
pošiljajo podpisani poslanci kol predlagatelji

PODPISI POSLANCEV
Franc Pukšič, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Janez Mežan, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PROMETNEM DAVKU - prva obravnava,
ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval po rednem postopku.
23. julij 1998
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UVOD

2. CILJI IN NAČELA

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA

S predlaganimi spremembami bomo prispevali k dvigu stopnje
zdravstvenega varstva stopnje izobraženosti. Z oprostitvijo
nekaterih osnovnih živil želimo zmanjšati ogroženost socialno
najbolj ogroženih.

Predlagana sprememba zakona je potrebna zaradi prilagoditvi
stopenj prometnega davka potrebam vse večjega števila socialno
ogroženih državljanov.
Veljavni zakon o prometnem davku vsebuje kar nekaj določb, ki
so nesmotrne in jih je mogoče razumeti, da so v nasprotju z 2.
členom Ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna in pravna država.
Ena takšnih določb je obdavčitev varnostnih in zaščitnih sredstev,
ki jih predpisujejo zakoni. Ta sredstva so namenjena zaščiti in
varovanju človekovega zdravja in življenja in jim je zakonodajalec
določil obvezno uporabo. S tem, ko pa je hkrati predpisal 20odstotno stopnjo prometnega davka posredno krši ustavno načelo
enakosti pred zakonom in ne deluje v smislu socialne države. Če
je država nekaj določila kot obvezno je dolžna storiti vse, da te
stvari tudi vsem omogoči. Z obdavčevanjem teh proizvodov
gotovo ne sledi temu cilju.
Nesprejemljiva je tudi obdavčitev diagnostičnih naprav in aparatur,
ki se uporabljajo v procesu zdravljenja. Naše zdravstvo se še
zmeraj v pretežni meri financira iz javnih prihodkov. Posledično to
pomeni, da država pobere davke od naprave, ki jo je sama
financirala. Zaradi tega predlagamo tudi oprostitev davka na
strokovno literaturo, ki se uporablja v izobraževalnem procesu.
Slovenija bo sposobna konkurenčno nastopati na svetovnih trgih
samo, če bo imela veliko visoko izobraženih strokovnjakov. Zato
bi morala dvigniti dostopnost literature do najvišjega nivoja tudi
tako, da se odpove davku na te predmete. Cene knjig so v Sloveniji
zaradi majhnosti trga že tako visoke, z obdavčitvijo države pa se
nedostopnost še povišuje.
Tretja oprostitev, ki jo predlagamo v tem sklopu pa izhaja iz naše
ocene, da že okoli 30-odstotkov državljanov živi pod socialnim
minimumom. To pomeni, da svoje prejemke potrošijo samo za
osnovne življenjske potrebščine in še to mnogokrat v nezadostni
meri. Zato predlagamo, da se prometnega davka oprostijo osnovna
živila kot so: mleko, moka, kruh in sladkor. Gre za ukrep s katerim
se lahko zmanjaša socialne razlike, ki jih je povzročila tranzicija.
Na žalost je revščina v Sloveniji čedalje večji problem s katerim
se moramo soočiti.

3. FINANČNE POSLEDICE
Predlagatelji ocenjujemo, da bo s sprejemom zakonskih
sprememb sicer prišlo do določenega zmanjšanja prihodkov
proračuna.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93 - odločba US, 71/93, 16/96, 57/97 in 3/98) se v
18. členu dodajo nove točke, ki se glasijo:
"21) od mleka, moke, kruha in sladkorja;
22) od zaščitnih in varnostnih proizvodov katerih uporaba je
predpisana z zakoni;
23) od diagnostičnih naprav in aparatur, ki se uporabljajo v
procesu zdravljenja, ki jih določi minister za finance v soglasju z
ministrom za zdravstvo;
24) od knjig, učbenikov in druge literature, ki se uporabljajo v
vzgoji in izobraževanju, ki jih določi minister za finance v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport;"
2. člen
itaont
V 21. členu se točka 9) spremeni tako, da se glasi:
"9) od storitev vzgoje, varstva in izobraževanja v predšolskem,
osnovnem, srednjem in visokem šolstvu;"
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
; en) t,'..
I doh o?, i

i■

OBRAZLOŽITEV:
V 1. členu uvajamo nekatere nove oprostitve davka, ki so po naši
oceni nujne.

i ■•
V 2. členu uvajamo oprostitev davka tudi za vzgojno-varstvene
ustanove.
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proizvodov, ki jih Rdeči križ, Karitas, invalidske organizacije
in organizacije s podobnimi cilji dobivajo brezplačno,
uporabljajo pa za namene, za katere so ustanovljene;

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
18. člen

9) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od prometa
proizvodov, ki jih Rdeči križ in Karitas kupujeta na podlagi
pisne naročilnice in obvezne izdaje računa, da jih v okviru
svoje dejavnosti delita brezplačno oziroma prodajata
(prodajata lahko samo značke, znamke in druge grafične
proizvode z vtisnjenim lastnim znakom in vsebino, vezano
na dejavnost);

Davek od prometa proizvodov se ne plačuje:
1) od proizvodov, ki jih izvažajo pravne osebe in zasebniki, ter
od proizvodov, ki jih odnašajo ali izvažajo iz države fizične
osebe, za katere pri izvozu predložijo pisni dokaz, da so jih
kupile v Republiki Sloveniji s plačilom davka od prometa
proizvodov oziroma da gre za proizvode, ki so oproščeni
plačila davka od prometa proizvodov;

10) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov, razvrščenih v tarifne številke 4, 5, 6 in 7 tarife
davka od prometa proizvodov, ki jih brezplačno dobivajo, ter
od proizvodov, ki jih na način in pod pogoji iz 7. člena tega
zakona kupujejo organizacije, ustanovljene za odpravo
posledic elementarnih nesreč, da jih dajejo proti plačilu ali
brezplačno prizadetim v elementarnih nesrečah kot pomoč;

2) od proizvodov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah
ali kadar je to predvideno z mednarodno pogodbo, ki jo je
sklenila ali ratificirala Republika Slovenija;
2 mednarodno pogodbo so mišljene tudi mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na
Republiko Slovenijo.
3) od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se uvozi v prosto
cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz;

11) od proizvodov, razen motornih vozil, alkoholnih in
brezalkoholnih pijač ter proizvodov iz tarifnih številk 4, 5, 6 in
7 tarife davka od prometa proizvodov, proizvedenih v podjetju
ali zavodu za zaposlovanje invalidov, ustanovljenem v skladu
s posebnim zakonom, če so prodani neposredno preko lastnih
prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magacini) ali če so ti
proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom;

4) od proizvodov, ki so oproščeni plačila carine in ki jih uvažajo
pod pogojem vzajemnosti šefi in odposlanci tujih držav,
mednarodne organizacije, diplomatska in konzularna
predstavništva ter šefi in osebje teh predstavništev za osebne
in službene potrebe pod pogojem, da se tri leta po uvozu ne
odtujijo;

Podjetja ali zavodi za zaposlovanje invalidov vodijo evidenco
o prodanih proizvodih iz prejšnjega odstavka.

5) od osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine; od predmetov
za gospodinjstvo in gospodarskega inventarja (razen motornih
vozil), ki jih prinašajo državljani Republike Slovenije, ki se
vračajo z začasnega dela v tujini; od predmetov, ki jih dobijo
državljani Republike Slovenije v pošiljkah iz tujine, če ne
presegajo vrednosti, določene s carinskimi predpisi; od
predmetov, ki jih podedujejo državljani Republike Slovenije v
tujini, pod pogojem vzajemnosti; od proizvodov, pridobljenih
na posestvih v obmejnem pasu, ki so v lasti državljanov
Republike Slovenije; od reklamnega materiala in vzorcev, ki
jih pravne osebe in zasebniki brezplačno prejmejo iz tujine;
odlikovanj, medalj in drugih priznanj, spomenic, trofej ipd.,
pridobljenih v tujini; od predmetov, ki jih prinesejo s seboj tuji
razstavljalci na mednarodnih sejmih in razstavah, da jih
porabijo med sejmom; od gospodinjskih predmetov in
gospodarskega inventarja (ne pa tudi motornih vozil), ki jih
uvozijo tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za stalno naselitev
v Republiki Sloveniji; od goriv in maziv v standardnih
rezervoarjih v avtomobilih, ki preidejo državno mejo;
Davek od prometa proizvodov po tej točki se ne plačuje ob
pogoju, da so ti proizvodi oproščeni plačila carine.

Predstojnik republiškega upravnega organa za finance
predpiše enotni zaščitni znak iz prvega odstavka te točke in
način označevanja teh proizvodov.
12) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo,
organiziranima v okviru organizacije invalidov, izdelujejo
invalidi; od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialnohumanitarnih organizacij za varstvo starih in onemoglih ter
otrok, in od proizvodov, izdelanih v okviru učnega programa
v dijaških in drugih šolskih delavnicah, če so ti proizvodi prodani
končnim potrošnikom neposredno ali izključno iz lastnih
prodajnih mest;
13) od specialne opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti, pri
kateri so zaposleni invalidi, in od proizvodov, potrebnih pri
prilagoditvi prostorov in tehničnem opremljanju delovnih mest
za težje invalide, ki jih podjetja ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni v skladu s posebnim zakonom, uvažajo
ali kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona;
14) od novih osebnih avtomobilov, ki jih največ enkrat v treh letih
kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna
nega in pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje,
izključno za svoj osebni prevoz neposredno od pravne osebe
ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodnjo ali trgovsko
dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in sicer:
-osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna
okvara;
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
- osebe-invalidi s priznano pravico do dodatka za postrežbo
in tujo pomoč
- osebe z zmerno, težjo in težko telesno in duševno
prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo
priznano stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej po
posebnih predpisih.

6) od proizvodov, ki jih na podlagi posebnih potrdil republiškega
upravnega organa za zunanje zadeve pod pogojem
vzajemnosti prodajajo tujim diplomatskim in konzularnim
predstavništvom in tujemu diplomatskemu osebju in
konzularnim funkcionarjem za službene in osebne potrebe
pravne osebe ali zasebniki, ki opravljajo proizvajalno ali
trgovsko dejavnost. Prodajalci teh proizvodov morajo od kupca
prejeto potrdilo priložiti h kopiji računa o prodaji in ga hraniti
kot knjigovodsko listino;
7) od kolkov in poštnih znamk, vrednostnih papirjev in drugih
vrednotnic, na katerih je vtisnjena vrednost, ter od pisemskih
ovojnic, dopisnic in drugih poštnih vrednotnic, na katerih je
natisnjena poštna znamka;
8) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od prometa
23. julij 1998
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Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega izvida
in mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojaški invalidi in
civilni invalidi vojne uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega
izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev.

1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih
papirjev oziroma osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo
vrednostnih papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o
vrednostnih papirjih; od storitev dajanja kreditov za likvidnost
bank iz primarne emisije; od deponiranja deviznih prihrankov;
od obresti;

V prometno dovoljenje tako kupljenega avtomobila se vpiše
podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz invalida.

2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih
vodah, oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in od
dopolnilnega zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti
prevoznikov zunaj meja Slovenije;

Če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki prodajo
osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo
ali ga dajo v rabo komu drugemu pred potekom triletnega
roka od dneva nakupa, se zaračuna davek od prometa
proizvodov v višini davka, ki so ga bili oproščeni ob nakupu
avtomobila, in obresti iz 46. člena tega zakona od dneva
nakupa do dneva plačila davka. Če je imel invalid prometno
nesrečo in je bil osebni avtomobil poškodovan za več kot
70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, sme
poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi plačal davek
od triletnega roka od dneva nakupa avtomobila, smejo zakoniti
dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi
plačali davek od prometa proizvodov.

3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu, prevoza
potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi
prevoznimi sredstvi;
4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;
5) od izvoznih storitev;
Za izvozne storitve po tej točki se štejejo storitve, opravljene
med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s
sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s
predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami.

Vojaški invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do motornega
vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev, nima pravice do davčne olajšave iz te
točke;

6) od prireditev, katerih dohodek je namenjen za humanitarne
namene;

15) od aparatov za zboljšanje sluha in vida ter ortopedskih priprav
in rehabilitacijskih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo
funkcije povprečnega človeka, ki jih določi republiški upravni
organ za finance v soglasju z republiškim upravnim organom
za zdravstvo;

7) od dajanja v najem ali podnajem:
- stanovanjskih prostorov,

16) od zdravil, ki jih določi republiški upravni organ za finance v
soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo;

- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.

17) od mleka za dojenčke, vštevši tudi hrano za dojenčke iz
mleka, mlečnih izdelkov in posameznih mlečnih sestavin;

8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;
9) od storitev izobraževanja v osnovnem, srednjem in visokem
šolstvu;

18) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske vrednosti
odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za muzeje po zakonu
o naravni in kulturni dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga
odkupujejo muzeji in arhivi; ter od zlata, nakita in drugih
predmetov iz plemenitih in drugih kovin, ki jih odkupuje Banka
Slovenije;

10) od storitev, ki jih opravljajo podjetja ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni po posebnem zakonu;
11) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški
upravni organ;

19) od opreme, ki se šteje kot kapitalski vložek domače ali tuje
pravne osebe v domačo pravno osebo ali ki se šteje za
vložek v obstoječo pravno osebo;

12) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;

Prejšnji odstavek se ne nanaša na vložek v stvareh iz tretjega
odstavka 10. člena tega zakona.

13) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih storitev;

20) od turističnih propagandnih in informativnih publikacij, ki so
namenjene za brezplačno delitev, ki jih določi republiški
upravni organ za finance v soglasju z republiškim upravnim
organom za turizem.

14) od storitev odvetnikov in notarjev;
14) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim
organom;

21. člen

15) od verskih storitev.

Davek od prometa storitev se ne plačuje:
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Dr. Ciril Ribičič, poslanec
ki naj ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava po
rednem postopku.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92,19/94 in 44/94) ter 174. In 175. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/
95, 28/96, 26/97) vlaga podpisani poslanec v zakonodajni
postopek

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sporoča, da bo osebno sodeloval v obravnavi
predloga zakona na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih telesih.

- PREDLOG ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE
SLOVENIJE - prva obravnava,

dr. Ciril Ribičič, l.r.

po drugI strani pa njihov status terja posebno ureditev njihovega
položaja. Ljubljana ima poseben položaj tudi kot nosilka
gospodarskega in drugega razvoja, zlasti na vseh tistih področjih
(znanost, kultura, zdravstvo Ipd.), s katerih so institucije in kadri,
ključnega pomena za razvoj v vsej državi, skoncentrirani na
ljubljanskem območju. S tem so povezana tudi vprašanja
financiranja tistega dela skupnih potreb v Ljubljani, ki se nanašajo
na zadeve nacionalnega pomena In jih ni mogoče obravnavati na
enak način kot v drugih občinah.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za Izdajo zakona
Ljubljana je postala kulturno in politično središče Slovencev v letu
1918, ko je razpadla Avstro-Ogrska monarhija. Leto kasneje, leta
1919, je dobila univerzo, leta 1938 Slovensko akademijo znanosti
in umetnosti, radijsko postajo že pred letom 1926 in televizijo leta
1957. Filharmonijo ima že od leta 1701 in svojo opero že več kot
sto let, da ne omenjam posebej gledališč. Po ustavi Republike
Slovenije (Splošne določbe, 10. člen) je Ljubljana glavno mesto
Slovenije. Iz tega naslova nastaja potreba, da se za območje
mesta Ljubljane posebej In celovito uredijo medsebojna razmerja
med državo In mestno občino.

Posebno urejanje terjajo tudi vprašanja predstavljanja in
zastopanja, protokolarne zadeve, varovanja državnih objektov
in diplomatskih predstavništev, prometnega režima, parkiranja
za potrebe državnih organov Ipd.
Končno je smiselno z zakonom ustvariti podlago za mednarodno
sodelovanje mestne občine Ljubljana z glavnimi mesti drugih držav
in drugimi mednarodnimi subjekti.

V Ljubljani se nahaja sedež velike večine državnih organov in
drugih pomembnih institucij državnega oziroma nacionalnega
pomena, ki po eni strani delijo usodo drugih Institucij s tega območja,
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Ljubljana ima status mestne občine, vendar v zakonodaji niso
urejena našteta vprašanja, ki zadevajo njen položaj kot glavnega
mesta Republike Slovenije. Zato je sprejem tega zakona koristen
in nujen.

II. BESEDILO ČLENOV
ZAKON O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen

2. Cilji in načela zakona
Glavno mesto Republike Slovenije Ljubljano predstavlja in zastopa
mestna občina Ljubljana.

Temeljni cilj zakona je, da ustvari pravno podlago sporazumnega
urejanja medsebojnih razmerij med mestno občino Ljubljana in
Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz dejstva, da je Ljubljana glavno
mesto Republike Slovenije in se na njenem območju nahajajo
državni organi in druge institucije državnega oziroma nacionalnega
pomena.

2. člen
Republika Slovenija in mestna občina Ljubljana skleneta
sporazum, s katerim uredita medsebojna razmerja glede:
- usklajenega predstavljanja in zastopanja,
- medsebojnih obveznosti na področju protokolarnih zadev,
- ureditve zadev, ki se nanašajo na položaj državnih organov in
institucij državnega oziroma nacionalnega pomena, ki se
nahajajo na območju mestne občine Ljubljana,
- varovanja kulturne dediščine nacionalnega pomena,
- sprejemanja tujih državnikov in predstavnikov glavnih mest
drugih držav,
- drugih vprašanj, ki izhajajo iz funkcije Ljubljane kot glavnega
mesta Republike Slovenije.

Zakon medsebojnih razmerij ne ureja podrobno, ampak
predstavlja pravno podlago in vsebinski okvir za sklenitev
posebnega sporazuma med mestno občino in državo. Poleg tega
upošteva zakon, da je položaj mestnih občin urejen v predpisih o
lokalni samoupravi in da bo v prihodnje podobno veljalo tudi za
pokrajino.
3. Ureditev v drugih evropskih državah
Evropske države, npr. Avstrija, Češka, Španija, Poljska in druge
imajo v ustavah, podobno kot Slovenija, opredelitev o glavnem
mestu, nekatere od ustav evropskih držav, npr. Slovaške in
Hrvaške pa predpisujejo sprejem posebnega zakona o glavnem
mestu, ki ga poznajo tudi v vrsti drugih evropskih držav. Avstrijski
zakon o Dunaju ima 140. členov, hrvaški zakon o Zagrebu pa 45.
členov. V zakonih o glavnih mestih najdemo določbe o območju,
organiziranosti, financiranju in medsebojnih razmerjih med državo
in glavnim mestom.

3. člen
Mestna občina Ljubljana sodeluje z glavnimi mesti drugih držav.
4. člen
Republika Slovenija zagotavlja v skladu z medsebojnim
sporazumom mestni občini Ljubljana finančne in druge pogoje za
izvajanje pristojnosti, ki izhajajo iz funkcije glavnega mesta
Republike Slovenije.

4. Finančne in druge posledice

5. člen

Sprejem zakona ne bo povzročil neposrednih finančnih posledic.

Mestna občina Ljubljana ima status pokrajine.
6. člen
Določba prejšnjega člena se začne uporabljati z ustanovitvijo
pokrajin v Republiki Sloveniji.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije. Z zakonom je
podana tudi podlaga za mednarodno sodelovanje Ljubljane z
glavnimi mesti drugih držav. Predlog zakona določa, da ima
Ljubljana status pokrajine, vendar pa je uporaba te določbe
odložena do ustanovitve pokrajin v vsej Republiki Sloveniji.

Predlog zakona izhaja iz zamisli, da ureja samo najnujnejše
zadeve, povezane s funkcijo glavnega mesta. Tako je zakon
zamišljen kol pravna podlaga za sklenitev posebnega sporazuma,
s katerim Republika Slovenija in mestna občina Ljubljana uredita
medsebojna razmerja glede usklajenega predstavljanja in
zastopanja in medsebojnih obveznosti, povezanih s funkcijo
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glede števila zaposlenih ne more doseči v-prosterib, s katerimi
trenutno razpolaga.

REPUBLIKA SLOVENIJA r|q|
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za nadzor proračuna
in drugih javnih financ

Glavni problem, ki ga Računsko sodišče vidi pri svojem revizijskem
delovanju, je problem ravnanja po tistem, ko izdajo dokončno
poročilo o nekem pregledu. Nikjer, v nobenem predpisu, namreč
ni določeno, kaj se zgodi v porevizijskem obdobju. Na Računskem
sodišču ocenjujejo, da bi morali to zakonsko opredeliti in razmejiti
odgovornost za odpravljanje razkritih slabosti. Menijo namreč, da
so oni predvsem zadolženi za razkrivanje napak, ne pa za
spremljanje njihovega odpravljanja.

Številka: 700-04/93-17/16
Ljubljana, 15.7.1998

POROČILO
k POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE O DELU ZA
LETO 1997

Povedal je še, da je letno poročilo o delu Računskega sodišča za
leto 1997 razdeljeno na 22 revizijskih področij, od katerih pa je po
njihovem mnenju posebno pozornost treba posvetiti revizijam
državnega proračuna, delovanja sodišč, izvajanja visokošolskih
programov in delovanja lokalne samouprave. O teh področjih so
poseben uvod podale članice računskega sodišča zadolžene za
posamezno področje.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na 15. seji, 2. in 14. julija 1998, obravnaval
Poročilo o delu za leto 1997, ki ga je v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije posredovalo Računsko sodišče
Republike Slovenije.
i.un 1

a) Zdenka Vidovič je predstavila delo na reviziji zaključnih
računov proračuna za leti 1995 in 1996. Prvo bo v kratkem
zaključeno in izdano poročilo, delo na drugem pa revizorski
delavci prav tako zaključujejo in bodo kmalu izdali protokol.

V uvodu je predsednik Računskega sodišča, dr. Vo|ko A.
Antončlč najprej pojasnil težave, ki jih ima Računsko sodišče pri
svojem delu zato, ker svoje dejavnosti ne more razviti v skladu s
svojim razvojnim programom. Problem v letu 1997 je bil predvsem
v tem, da je bilo zaradi nesprejetega državnega proračuna
financiranje celo leto začasno in zato niso dobili dovolj sredstev
za nove zaposlitve in za naložbe. V letu 1998 se stanje sicer
izboljšuje, vendar še vedno ni rešeno vprašanje naložb v nove
prostore. Računsko sodišče namreč ocenjuje, da ciljne velikosti
23. julij 1998
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b) Etelka Korplč Horvat je govorila o pregledih na sodiščih, ki
so jih opravljali v lanskem in letošnjem letu. Pregledali so
delovanje 16 sodišč, med njimi pa tudi Vrhovno sodišče
Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje. Razen
zadnjega so vsa poročila že dokončna. Pri pregledih so se
usmerili predvsem na dve vprašanji: a) kakšna je učinkovitost
delovanja sodišč in b) kako se na sodiščih porablja
proračunska sredstva. Pri zadnjem je zaskrbljujoče predvsem
dejstvo, da več kot 88% stroškov kazenskih postopkov plačuje
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storijo. Prav tako bi morali zaostriti materialno odgovornost in v
primeru, da neka institucija dobi od Računskega sodišča
negativno mnenje, bi moral po mnenju članov odbora, vodilni
funkcionar v tej instituciji odstopiti. S tem v zvezi je bil dan tudi
predlog, da Računsko sodišče v letnem poročilu pri pregledih,
kjer je bilo dano negativno mnenje ali mnenje s pridržkom navede
tudi odgovorno osebo. Kot ena od možnosti je bila predlagana tudi
ureditev, po kateri bi organ, ki je dobil od Računskega sodišča
negativno mnenje, v naslednjem proračunskem obdobju dobil
manj sredstev za ekonomski namen, zaradi katerega je dobil
negativno mnenje.

država iz proračuna, le nekaj več kot 11% pa obsojenci. Pa
tudi pri tem prihaja do problemov z izterjavo, tako da tudi teh
sredstev država mnogokrat ne uspe izterjati. Najvišji stroški
so za zastopanje odvetnikov po uradni dolžnosti in za sodne
izvedence. Velik problem (in z njim povezani visoki stroški
sodišč) predstavlja tudi vračanje spisov, saj je to izredno drago,
hkrati pa tudi zelo neučinkovito.
c) Nadja Žnldarčlč-Ferrari je povedala nekaj osnovnih podatkov
o pregledih izvajanja visokošolskih programov na obeh
univerzah. Pregledali so poslovanje obeh vodstev univerz in
10 visokošolskih zavodov (po dva družboslovna, naravoslovna, pedagoška, medicinska in umetniška). Problemi, ki so
jih pri tem ugotavljali, so predvsem treh vrst: a) nacionalni
program visokega šolstva še ni sprejet in zato ni neke ustrezne
smeri razvoja visokega šolstva; b) način financiranja je
neustrezen, normativi in standardi so zastareli, način
financiranja visokošolskih zavodov je na univerzah različen;
c) s premoženjem zavodov se ne gospodari racionalno - na
enih šolah imajo preveč prostora, drugje premalo in gredo v
investicije za dodatne prostore.

K izboljšanju stanja glede finančne discipline in učinkovitosti
nadzornih organov lahko pripomorejo tudi izboljšave zakonov, ki
to področje urejajo. Zato je bila ponovno poudarjena potreba, da
se čimprej pripravijo dopolnitve in spremembe zakona o
računskem sodišču. Hkrati je bilo izraženo tudi upanje, da bo
Ministrstvo za finance Vladi čimprej predložilo paket zakonov in
dragih predpisov, ki bodo urejali javno financiranje in ki so jih v
obliki delovnih gradiv predstavili na prejšnji seji odbora (skupna
seja z Odborom za finance in monetarno politiko 9. 6. 1998).
Ena od možnosti, s katero bi izboljšali finančno disciplino
koristnikov proračunskih sredstev, je tudi obravnava poročil
Računskega sodišča na delovnih telesih Državnega zbora
Republike Slovenije, ki so zadolžena za posamezna področja. Ta
svoja področja bolje poznajo kot Odbor za nadzor proračuna in
drugih javnih financ in bi tudi lažje ocenjevala posamezne
nepravilnosti. Hkrati pa imajo tudi večji vpliv na resorno ministrstvo
in to bi lahko bilo zagotovilo za večje uveljavljanje sklepov in
priporočil Računskega sodišča.

d) Ana Praprotnlk je govorila o nadzorih v občinah. Najprej je
opozorila, da funkcionarji bivših občin, ki so si v letih pred
reformo lokalne samouprave, izplačali preveč sredstev, večji
del tega (preko 100 milijonov SIT) še vedno niso vrnili. Nove
občine tudi ne naredijo dovolj, da bi se to zgodilo. Nadalje je
opozorila na problem, da v državni upravi ni nekega organa, ki
bi skrbel za zakonito in enotno ravnanje občin. Zato posamezni
župani in drugi funkcionarji kršijo predpise tudi zaradi
nevednosti. Da bito vsaj malo omilili, sedaj Računsko sodišče
organizira seminarje za člane nadzornih organov občin. Menijo
pa, da je to lahko le začasna rešitev.

Poseben način pritiska na izvajanje sklepov in priporočil
Računskega sodišča in odbora, zlasti pa na izboljšanje finančne
discipline je tudi sodelovanje z mediji in objavljanje informacij o
nepravilnostih. Po mnenju nekaterilvje največja kazen za kršitelje
predpisov objava nepravilnosti, ki ao jih -starilu v javnih medijih.

Odbor se db posameznih navedb v uvodih članic Računskega
sodišča ni opredeljeval, ker bo poročila (posamična ali skupna,
tematska) podrobno obravnaval, ko jih bo Državnemu zboru
predložilo Računsko sodišče.

V razpravi je bilo izpostavljeno tudi dejstvo, da pri realizaciji sklepov
in priporočil Računskega sodišča in Odbora za nadzor proračuna
in drugih javnih financ odbor dobro sodeluje z Računskim
sodiščem, relativno dobro s posameznimi nadzorovanimi pravnimi
osebami (ministrstvi, skladi, zavodi...), zelo slab pa je odziv Vlade
Republike Slovenije, ki bi morala kot koordinator zagotavljati
izvedbo nekaterih sklepov in priporočil, ki se tičejo državnih
organov kot celote. Zato bo temu potrebno posvetiti posebno
pozornost in zagotoviti, da se bo Vlada sproti odzivala na delo
Računskega sodišča in odbora.

Glavno vprašanje, ki se je pojavljalo v razpravi je bilo, kako
zagotoviti večjo učinkovitost dela Računskega sodišča Republike
Slovenije in Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ.
Pri tem je bilo posebej opozorjeno, da bo avtoriteta Računskega
sodišča, ki je sedaj še visoka, padla, če se njihovi sklepi in
priporočila ne bodo uresničevali in če ne bo nikogar, ki bi nadziral
njihovo izvajanje. Člani odbora so nadalje menili, da je dolžno
predvsem Računsko sodišče spremljati realizacijo sklepov in
priporočil, ki jih naloži posamezni nadzorovani osebi. Le z
realizacijo teh bo možno reči, da je Računsko sodišče uspešno.
Svojo vlogo pri tem pa mora opraviti tudi Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ.

Glede nepravilnosti pri proračunski porabi v občinah je bilo v
razpravi večkrat poudarjeno, da predvsem majhne občine nimajo
dovolj strokovnih ljudi in znanja, da bi lahko samostojno brez
pomoči pravilno izvajale svoje finančne funkcije. Zato jim je vsaka
pomoč dobrodošla. Opazno je tudi, da so nove občine bolj
pripravljene sodelovati z Računskim sodiščem in sproti odpravljajo
nepravilnosti. Dano pa je bilo priporočilo Računskemu sodišču,
da bi ugotovitve o nepravilnostih v občinah, ki jih pregleda,
posredovalo tudi ostalim, saj se tudi na tak način lahko preventivno
deluje za odpravo nepravilnosti.

Po mnenju nekaterih si bo Računsko sodišče svojo avtoriteto
zagotavljalo predvsem s kvalitetnim delom. Tudi Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ lahko vztraja na zahtevah, da
nadzorovane pravne osebe izvajajo sklepe in priporočila le v
primeru, da je trdno prepričan v pravilnost ocen in ugotovitev
Računskega sodišča.

Odbor je obravnaval tudi problematiko zagotavljanja usteznih
materialnih pogojev za delo Računskega sodišča. Ugotovil je, da
Računsko sodišče sicer ima svoj razvojni načrt, vendar pa za
potrebno razširitev delovanja nima zagotovljenih ustreznih
prostorov. Odbor podpira potrebo po okrepitvi delovanja
Računskega sodišča in zato meni, da mora Državni zbor zahtevati
od Vlade Republike Slovenije, da zagotovi ustrezne prostorske
pogoje za delo Računskega sodišča.

V razpravi so bili dani tudi nekateri predlogi, kako zagotoviti večjo
učinkovitost dela, realizacijo sklepov in priporočil Računskega
sodišča ter večjo disciplino pri porabi proračunskih sredstev. Eden
od predlogov je bil, da je potrebno zaostriti osebno odgovornost
tistih, ki so odgovorni za porabo sredstev. V ta namen bi bilo
potrebno spremeniti zakon o prekrških, po katerem sedaj
funkcionarji v državni upravi niso kaznovani za prekrške, ki jih

poročevalec, št. 47

54

23.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je po obravnavi Poročila Računskega
sodišča Republike Slovenl|e o delu za leto 1997 sprejel
naslednje

problematiko javnih financ (zakon o proračunu, zakon o javnih
skladih...). Hkrati zbor poziva Ministrstvo za finance, da
čimprej pripravi spremljajoče predpise k tem zakonom.
4. Državni zbor predlaga Vladi, da pripravi spremembe in
dopolnitve zakona o prekrških, s katerimi bi določili, da bi tudi
odgovorne osebe državnih organov in lokalnih skupnosti
odgovarjale za prekrške.

SKLEPE:

5. Državni zbor priporoča Vladi, da določi kodeks ravnanja za
člane vlade oziroma ministre in druge funkcionarje, ki jih imenuje
vlada, da v primeru, ko Računsko sodišče Republike Slovenije
v poročilu o nadzoru poda na njihovo poslovanje negativno
mnenje, odstopijo s svojega položaja.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna In drugih Javnih financ v skladu z 52., 53. In
107. členom poslovnika Državnega zbora predlaga
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, da
Poročilo Računskega sodliča Republike Slovenije o delu
za leto 1997 (št.: 700-04/93-17/16) uvrsti na dnevni red
prve jesenske seje v letu 1998.

6. Zbor predlaga Vladi, da v pripravi zakona o proračunu razmisli
tudi o možnosti, da bi v ta zakon vnesla določilo, po katerem
bi proračunski uporabniki in drugi koristniki proračunskih
sredstev v primeru, da bi za svoje poslovanje prejeli negativno
mnenje, v naslednjem letu za tisti ekonomski namen, zaradi
katerega so prejeli negativno mnenje, prejeli manj sredstev iz
proračuna, kot bi jim sicer pripadalo. To se je ponekod v tujini
izkazalo kot učinkovit način za zagotavljanje večje finančne
discipline.

II.
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da po obravnavi Poročila Računskega sodliča
Republike Slovenije o delu za leto 1997 na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejme naslednje

7. Zbor predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije, da
v prihodnjih letnih poročilih o svojem delu dosledneje poroča
o odpravljanju razkritih nepravilnosti in upoštevanju priporočil
Računskega sodišča.

SKLEPE:

8. Prav tako zbor predlaga Računskemu sodišču, da v letnih
poročilih ob navedbi posameznih nadzorov v primerih, ko
poda negativno ali mnenje s pridržkom, navede še ime
odgovorne osebe v nadzorovani instituciji.

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem delovnim
telesom Državnega zbora, da obravnavajo poročila
Računskega sodišča, ki se nanašajo na njihovo delovno
področje, in predlagajo pristojnim ministrstvom in Vladi
Republike Slovenije, kako izboljšati stanje na posameznih
področjih porabe proračunskih sredstev.

9. Zbor predlaga Računskemu sodišču, da skupne zaključke o
pregledih v občinah posreduje vsem občinam v Sloveniji kot
pripomoček za boljše upravljanje z javnimi financami.

2. Državni zbor ponovno predlaga predsedniku Računskega
sodišča, da čimprej pripravi osnutek sprememb zakona o
računskem sodišču, v katerega naj vključi spremembe In
dopolnitve tistih določil zakona, ki so se v preteklosti izkazale
kot zaviralne za bolj učinkovito delo Računskega sodišča.
Posebno pozornost naj pri tem posveti odpravljanju
nepravilnosti ugotovljenih v poročilih Računskega sodišča in
upoštevanju priporočil Računskega sodišča.

10. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da obravnava
razvojni načrt Računskega sodišča Republike Slovenije in
ga upošteva pri pripravi proračuna za leto 1999.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

3. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da čimprej
predloži Državnemu zboru v obravnavo zakone, ki bodo uredili

Predsednik odbora
Ferl HORVAT, l.r.
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Skupno letno poročilo o

DELU

ZA

DRŽAVNEGA

LETO

PRAVOBRANILSTVA

1997

REPUBLIKA SLOVENIJA
Državno pravobranilstvo
Ljubljana

Državno pravobranilstvo pošilja v prilogi letno poročilo, katerega
so glede na dejstvo, da je Zakon o državnem pravobranilstvu
stopil v veljavo dne 25. 4. 1997 pripravili šele 30.6.1998.

ZADEVA: Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva za leto 1997

mag. JOŽE GREGORIČ, l.r.
generalni državni pravobranilec

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
LJUBLJANA
Trdinova 4/IV

aprila 1997. Tako je slovenska država dobila samostojen organ,
ki jo zastopa pred sodišči in upravnimi organi, ji pravno svetuje in
opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Številka: JP-A01-95/98-1-R
Datum : 30.6.1998

Treba je poudariti, da je tak organ zgodovinska kategorija, ki ga
imajo, sicer v različnih organizacijskih oblikah in z različnim
imenom, vse evropske kot tudi anglosaksonske države; na
' ozemlju Slovenije obstaja že od od leta 1851.
POLOŽAJ IN PRISTOJNOST DRŽAVNEGA
PRAVOBRANILSTVA

SKUPNO LETNO POROČILO

Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ. Njegovo
samostojnost je razumeti predvsem v funkciji zastopanja
subjektov, ki jih zastopa (pred sodišči kot zakoniti zastopnik
zastopa državo, njene organe in upravne organizacije v sestavi,
ki so pravne osebe na podlagi zakona, pred upravnim organom
pa te subjekte zastopa na podlagi pooblastila). Pri zastopanju
naitetih subjektov namreč državni pravobranilec opravlja
vaa procesna dejanja, kot jih je v postopku upravičena
opravljati stranka ali udeleženec. Pri tem v smislu odločanja
o procesnih dejanjih (npr. umik tožbe, odpoved tožbenemu
zahtevku ali predlogu za izvršbo, sklenitev poravnave) nI vezan
na stranko, da le-ta pred procesnim dejanjem zavzame
stališče. Tako zakonsko izhodišče predstavlja glede na dosedanji
Zakon o javnem pravobranilstvu (Ur.l. SRS, št. 19/76) pomembno
novoto, ki kot rečeno, po eni strani uvaja pravno samostojnost

O DELU DRŽAVNEGA
PRAVOBRANILSTVA ZA
LETO 1997

UVODNA UGOTOVITEV
V izgrajevanju družbenega sistema, od dokončnega konstituiranja
Slovenije kot samostojne In neodvisne države, sprejema Ustave
Republike Slovenije v letu 1991, je bil 27. marca 1997 sprejet tudi
Zakon o državnem pravobranilstvu, ki je začel veljati dne 25.
23. julij 1998
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državnega pravobranilca v procesnih dejanjih, po drugi strani pa
pomeni tudi njegovo večjo odgovornost.

zahtevna, saj uspešna oz. neuspešna predstavitev in zastopanje
države, pomembno vpliva zlasti tudi na mednarodni ugled
Republike Slovenije.

Stranka v postopku nesporno ostaja stranka s svojimi pravicami
in dolžnostmi, pri čemer pa pravni aspekt pravnega razmerja, v
katerega vstopa, po Zakonu o državnem pravobranilstvu
prevzame državni pravobranilec z vsemi posledicami.

Izjemno pomembna funkcija državnega pravobranilstva je
v njegovi pravno-svetovalskl funkciji pri sklepanju pogodb,
s katerimi za te subjekte nastajajo premoženjske pravice in
obveznosti, pri sklepanju pogodb, s katerimi se ustanavljajo,
spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah ter pri
reševanju drugih premoženjskih vprašanj.

Zakonito zastopanje pred sodišči pomeni, da je državni
pravobranilec zakoniti zastopnik svoje stranke (in ne njen
pooblaščenec, tako kot pred upravnimi organi). To pomeni, da
"svoje" subjekte zastopa na podlagi zakona oz. da njegova pravica
zastopanja izvira iz samega zakona.

Takih razmerij, tudi s tujim pravnim elementom, v katera vstopa
Republika Slovenija, je vse več.

Obseg upravičenj državnega pravobranilca je določen v zakonu,
ne pa po volji stranke. Stranke tega pooblastila ne morejo omejiti,
prav tako ne državni pravobranilec, ki nima le pravice, temveč
tudi dolžnost zastopanja.

Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge,
določene v zakonu. Tak zakon je npr. Zakon o upravnem sporu,
na podlagi katerega državni pravobranilec v upravnem sporu
nastopa kot zastopnik javnega interesa, ki ne glede na uspešnost
toženca - državnega organa, zastopa in varuje javno korist, če
Vlada Republike Slovenije za posamezen spor ne določi drugega
zastopnika.

Praktično zakonito zastopstvo pred sodišči pomeni, da
državnemu pravobranilcu, kadar zastopa stranko, ni potrebno
pooblastilo stranke za zastopanje, zaradi česar ga sodišče ne
more od njega zahtevati.

Omenjena pristojnost Državnega pravobranilstva pomeni za organ izjemno velik strokovni izziv in odgovornost, saj se bo morala
vsebina pravnega standarda javnega interesa šele izoblikovati v
zakonodaji, odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter
v sodnih in upravnih odločbah.

Kot zakoniti zastopnik državni pravobranilec vlaga in sprejema
tožbe (opravlja aktivno in pasivno zastopanje) in opravlja vsa
procesna dejanja, ki se tičejo pravde, tudi tista, ki jih povzročijo
nasprotna tožba, predlog za obnovo postopka in predlog za
začasne odredbe. Državni pravobranilec sme predlagati tudi
uvedbo nepravdnega postopka in sme storiti vse, kar sme storiti
stranka, ki jo zastopa, sme skleniti poravnavo o pravdnem
zahtevku, pripoznati nasprotnikove zahtevke, se jim odpovedati
(dispozitivna dejanja) in slednjič tudi umakniti tožbo. Sme predlagati
začasne odredbe, zahtevati izvršbo ali zavarovanje in sprejeti od
nasprotne stranke prisojene stroške, ki so sicer prihodek
proračuna Republike Slovenije.

ORGANIZIRANOST DRŽAVNEGA
PRAVOBRANILSTVA
Državno pravobranilstvo se je v letu 1997 organiziralo na podlagi
Zakona o državnem pravobranilstvu. Naloge Iz svoje
pristojnosti opravlja na sedežu In na zunanjih oddelkih.
Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani, zunanji oddelki
kot organizacijske enote državnega pravobranilstva pa so v
Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in na Ptuju.

Vabil, tožb, sodb itd. sodišča ne morejo veljavno dostavljati stranki,
ki jo zastopa državni pravobranilec, temveč samo Državnemu
pravobranilstvu. V nasprotnem primeru vročitve nimajo pravnega
učinka.

Zakon o državnem pravobranilstvu, ki določa stvarno in krajevno
pristojnost določa, da je sedežno pravobranilstvo izključno
pristojno za:

Zastopanje strank (ki so izrecno navedene v Zakonu o državnem
pravobranilstvu) po Državnem pravobranilstvu je pred sodišči
obvezno tako za stranke kot za Državno pravobranilstvo, kar
pomeni, da te stranke sploh nimajo pravice, da določijo drugega
zastopnika. Zastopanje je pravica in dolžnost državnega
pravobranilca. On lahko in mora zastopati, kadar to zahteva zakon
in okoliščine.

zastopanje subjektov iz tega zakona v računsko upravnih
sporih in v postopku za Izredni preizkus pravnomočne odločbe,
izdane v računsko upravnem sporu,
- opravljanje svetovalne funkcije za vse subjekte tega zakona,
- zastopanje subjektov iz tega zakona pred tujimi in mednarodnimi
sodišči".

Državni pravobranilec sme izjemoma iz upravičenih razlogov v
posameznih zadevah pooblastiti diplomiranega pravnika z
opravljenim državnim pravniškim Izpitom, zaposlenega v
državnem organu ali drugem subjektu, da ga nadomešča pri
zastopanju za posamezna pravna dejanja.

V upravnih postopkih zastopa subjekte Državno pravobranilstvo,
ki na območju, kjer odloča upravni organ, zastopa te subjekte
pred sodišči.
V upravnem sporu subjekte zastopa državni pravobranilec, ki
zadevo obravnava, po Istem principu kot v upravnih postopkih.

Zakon o državnem pravobranilstvu določa tudi, da Državno
pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo tudi pred
tujimi In mednarodnimi sodličl, če Vlada Republike
Slovenije, na podlagi predloga generalnega državnega
pravobranilca, za zastopanje ne pooblasti druge strokovno
usposobljene domače ali tu|e osebe

V organu opravljajo dela generalni državni pravobranilec, državni
pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, sekretarji,
strokovni sodelavci, upravnotehnlčno ter drugo osebje.
Na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu je Minister za
pravosodje izdal dve odredbi in sicer Odredbo o določitvi števila
mett državnih pravobranilcev In pomočnikov, na podlagi
katere Ima Državno pravobranilstvo 34 državnih
pravobranilcev in 17 pomočnikov državnega pravobranilca
ter Odredbo o določitvi itevlla sekretarjev, višjih strokovnih
sodelavcev, strokovnih sodelavcev, upravnotehnlčnega ter

Posebej je treba omeniti zastopanje države pred Evropskim
sodiščem za človekove pravice. Republika Slovenija je s
predpisom Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah ter izjave o priznanju Evropskega sodišča za
človekove pravice, prevzela veliko obveznost, naloga Državnega
pravobranilstva v teh postopkih pa je izredno odgovorna in
poročevalec, št. 47
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drugega osebja Državnega pravobranilstva, na podlagi katere
ima Državno pravobranilstvo sekretarja, 17 višjih strokovnih

sodelavcev, 5 strokovnih sodelavcev ter 81 upravnotehnlčnlh
In drugih delavcev.

Na dan 31. decembra 1997 je bilo v Državnem pravobranilstvu zaposlenih:

generalni državni pravobranilec
državni pravobranilci
višji strokovni sodelavci
strokovni sodelavci
administrativnotehnični delavci
SKUPAJ:

1
25
5
3
33
67

Postopek organiziranja organa še ni končan.

Številčni in finančno pomembni so tudi postopki, v katerih Državno
pravobranilstvo, kot zakoniti zastopnik Republike Slovenije,
izpodbija pravna dejanja pravnih oseb, ki so z različnimi pravnimi
posli, sklenjenimi pred uvedbo stečajnih postopkov, oškodovale
proračun z neporavnavo svojih obveznosti do države. Prav tako
so finančno pomembne tožbe, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij
države do različnih pravnih subjektov. Številni so tudi sodni spori,
ki izvirajo iz kreditnih garancijskih in supergarancijskih pogodbenih
odnosov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in posameznimi
podjetji oz. bankami. Ti postopki v končni fazi ne dajejo vedno
pozitivnih rezultatov, ker se zoper veliko število pravnih subjektov,
ki so sredstva - kredite - prejeli oz. katere je država povrnila
bankam na podlagi garancije, uvede stečaj.

Upoštevajoč novo vsebino dela v organu, zlasti tudi pri zastopanju
države pred tujimi in mednarodnimi sodišči, pa je potrebno
ugotoviti, da kader, zlasti funkcionarski, še ni v celoti profitiran
glede na potrebe in zahteve dela (manjkajoča so znanja tujih
jezikov in poglobljena znanja zlasti s finančno-gospodarskih
področij).
TEMELJNA VSEBINA DELA DRŽAVNEGA
PRAVOBRANILSTVA
Državno pravobranilstvo je v letu 1997 obravnavalo skupaj 52.382
zadev.
Sporne zadeve imajo različne temelje in v posledici tega segajo
od t.i. klasičnih civilnopravnih sporov (od motenja posesti, sodne
določitve meja itd.) do "najsodobnejših" civilnopravnih sporov
(neposlovnih in poslovnih odškodninskih odgovornosti države
ter področje škod, nastalih v zvezi z izvajanjem izvršilne funkcije
oblasti).

NEKAJ IZPOSTAVLJENIH VPRAŠANJ
IZVAJANJE ZAKONITEGA ZASTOPANJA PRED SODIŠČI
Glede same vsebine problematike zakonitega zastopanja pred
sodišči je vsekakor treba upoštevati, da se načelo zakonitega
zastopanja države pred sodišči (domačimi in tujimi) nI v
celoti dosledno Izvajalo. V posameznih sodnih postopkih so
subjekti nastopali brez udeležbe Državnega pravobranilstva
(primer sodnega postopka pred sodiščem v Nikoziji, v katerem
Republika Slovenija toži ciprsko podružnico Beograjske banke, v
kateri je zamrznjenih cca 150 milijonov dolarjev deviznih rezerv
nekdanje Narodne banke Jugoslavije. V postopku na Cipru je
sodeloval Sklad Republike Slovenije za sukcesijo).

Iz naslova neposlovne odškodninske odgovornosti države
posebej omenjamo spore, izvirajoče iz škod, ki nastanejo fizičnim
in pravnim osebam zaradi protipravnega dela države oz. njenih
delavcev (26. člen Ustave Republike Slovenije v 1. odstavku
določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v
zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s
svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo
ali dejavnost opravlja). Odškodnine za škode, izvirajoče iz
protipravnega ravnanja državnih organov oz. njihovih delavcev,
so praviloma zelo visoke (gre za primere nepravilnih postopkov
pri izdaji uporabnega dovoljenja, postopki zaradi nezakonito
zaseženih in zadržanih strojev in drugih predmetov v carinskih
postopkih in postopkih pri odkrivanju kaznivih dejanj).
Pogosti in zahtevni so spori v zvezi z nepremičninami, ki so
prešle v last države na podlagi različnih zakonov, zlasti s področja
gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Ti spori so toliko
pomembnejši, ker posegajo v gospodarska razmerja. Predmet
spora so naravne dobrine, ki so last države, z njimi pa razpolagajo
posamezne gospodarske organizacije (predmet pravnega
prometa so npr. kamnolomi).

Glede na pomanjkanje ustreznega pravobranilskega kadra za
zastopanje pred tujimi sodišči, je bila taka praksa sicer sprejemljiva,
pogrešala pa se je Interna posvetovalna delavnost s
pravobranilstvom, s pomočjo katere se med drugim določi
tudi strategija vodenja postopka in ki bi služila tako stranki kot
organu samem. Nasprotno pa se taka posvetovalna dejavnost
uspešno izvaja v primerih sodnih postopkov pred londonskim in
newyorškim sodiščem, kjer sodelujejo Ministrstvo za finance mednarodni sektor, Ministrstvo za pravosodje, Sklad Republike
Slovenije za sukcesijo, Banka Slovenije, Nova Ljubljanska banka
d.d., Kreditna banka Maribor d.d., Ljubljanska banka d.d. in
Državno pravobranilstvo.
NEKATERI VZROKI ZA "IZGUBLJENE" PRAVDE

V posledici nerazčiščenih lastninskih razmerij so tudi neurejena
koncesijska razmerja na naravnih dobrinah. Praviloma se sporna
razmerja razčistijo šele v reviziji pred Vrhovnim sodiščem, kar
pomeni, da so ti postopki zapleteni in dolgotrajni.

23. julij 1998

Država vstopa v različna pravna razmerja, na podlagi različnih
pravnih temeljev. Le-ti dajejo subjektom številne pravne podlage
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za uveljavljanje njihovih pravic zoper državo. Časovna
neusklajenost pravnih podlag s sprejemanjem Zakona o
proračunu Republike Slovenije ustvarja situacije, ki ne
omogočajo pravočasne realizacije zakonsko zagotovljenih
pravic posameznih subjektov. Rezultat takih stanj so številne
pravde, v katerih nastopajo zoper državo celo njeni delavci uslužbenci. Tako npr. so kot tožniki zoper državo s tožbami
nastopili celo sodniki rednih sodišč in delavci drugih pravosodnih
organov (razlike v plačah, odpravninah, terenski dodatki in
napredovanje državnih uslužbencev).

Za primer naj navedemo le neurejen lastninski režim rudnin kot
naravnega bogastva.
Državno pravobranilstvo pri svojem delu ugotavlja da se v
stečajnih postopkih posameznih pravnih gospodarskih subjektov
prodajajo tudi različne rudnine, zlasti rudnine kamnolomov, ki so
nedvomno vrednejše naravne dobrine in kot take naravno
bogastvo ter v lasti Republike Slovenije. Zaradi neurejene
zakonodaje se mimo državnega proračuna pretakajo znatna
finančna sredstva. Po podatkih Društva tehničnih vodij za
odkopavanje surovin v kamnolomih, peskokopih, gramoznicah
ter izkoriščanja naravnega kamna, država letno izgubi cca 350
milijonov DEM.

Take pravde s svojim temeljem v zakonu, so kljub najboljšemu
strokovnemu zastopanju že vnaprej izgubljene. Država lahko
zniža pravdne stroške le s sklenitvijo ustrezne poravnave s tožečo
stranko. Državno pravobranilstvo si je vedno prizadevalo za
sklenitev najoptimalnejših poravnav s tožniki.
«
Država je s sprejetjem sodobne zakonodaje prevzela tudi obsežno
materialno odgovornost do posameznih, številčno nezanemarljivih
skupin upravičencev (Zakon o žrtvah vojnega nasilja, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženimi z
virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov, Zakon o
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o
zagotovitvi sredstev z? prestrukturiranje azbestne proizvodnje v
neazbestno, Zakon odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole
ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega
pomena in druge). Način in postopke določanja obsega in
izplačevanja tako priznanih škod oz. drugih materialnih obveznosti,
je zakonodajalec praviloma prenesel na dodatne še ne sprejete
zakonsko ali podzakonske akte. Ker dopolnilni predpisi niso bili
sprejeti v razumnem časovnem obdobju, se prizadeti upravičenci
s svojimi zahtevki upravičeno obračajo direktno na sodišča.

Po naši oceni bi bilo treba problematiko državnega premoženja
javnopravne narave, kamor nedvomno sodijo tudi rudnine kot
naravno bogastvo, zakonsko posebej urediti. To premoženje mora
biti zaradi funkcije podvrženo drugačnemu pravnemu (javnopravnemu) režimu, kot velja za ostalo državno premoženje, za
katerega lahko velja režim zasebnopravne oz. civilnopravne
narave. Nad dobrinami, ki so pod javnopravnim režimom,
posamezniki praviloma nimajo civilnih premoženjskih pravic. Morda
bi zato v zakon zapisali, da na rudninah, kot naravnem
bogastvu, obstoji neprenosljiva lastninska pravica države.
Pospešiti |e treba sprejem ustreznega zakona, zlasti tudi
Zakona o rudarstvu.
VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
V sklop pravnih vprašanj s finančnimi posledicami brez dvoma
sodi tudi razlastitvena problematika. Ustava institut razlastitve
ureja v 69. členu, ko določa, da se lastninska pravica na
nepremičnini lahko v javno kpj^st odvzajne ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa
Zakon
6i I.V -f-li!

Nesporno bi država s pravočasnim sprejetjem dopolnilne
zakonodaje preprečila nepotrebne sodne spore, predvsem
pa tudi razumno omejila odškodnine za posamezne priznane
škode, ob upoštevanju načela sorazmernosti in javnega interesa.

V praksi je pridobivanje zemljišč za gradnjo različnih infrastrukturnih objektov, zlasti tudi za ceste, na dnevnem redu. Zemljišča
se od zasebnopravnih subjektov pridobivajo in prenašajo na
subjekte javnega prava, praktično s pogodbami namesto
razlastitve, t.j. s pogodbami sui generis. V tem pravnem prometu
predvsem ni nobenih trdnih meril glede višine odškodnin, ki naj jih
razlaščenci za svoje nepremičnine prejmejo. Predvsem ni jasno,
kje je meja med socialno vezanostjo lastnine in samo razlastitvijo.
Do katere meje lahko država,zahteva od posameznika, da trpi
posege v lastninsko pravico (tudi odvzem) brez odškodnin. Za
izgubljene nepremičnine državljani zahtevajo visoke
odškodnine, katere presegajo razumne meje.

NEUREJEN LASTNINSKI REŽIM RUDNIN
Ustava, ki ureja tudi poglavitna družbenoekonomska razmerja, v
67. členu predvideva zakonsko urejanje načina pridobivanja in
uživanja lastnine ob določenih pogojih zagotovitve njene
gospodarske, socialne ali ekološke funkcije.
Ureditev področja lastnine je temeljnega pomena, zlasti v obdobju
sprememb družbeno-lastninskega sistema v zasebno-lastninski
družbeni sistem.
Glede na to, da Ustava Republike Slovenije ne ureja različnih
oblik lastnine in torej sprejema koncepcijo, da je lastnina enovit
pojem, je jasno, da mora zakonodajalec opredeliti lastninska
upravičenja posameznih upravičencev, predvsem pa tudi urediti
posamezne oblike lastnine, glede na njenega nosilca.
Zakonodajalec mora torej navedena vprašanja, v kolikor še niso
rešena, rešiti tudi glede t.i. državne lastnine, katero zastopa
Državno pravobranilstvo.

Zakon, ki ureja odškodnino, je Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur.l.
RS, št. 44/97). Ta določa, da odškodnina za odvzeto nepremičnino
obsega vrednost nepremičnine in stroške, povezane z
razlastitvijo.
Taka vrednost je po tolmačenju Državnega pravobranilstva
lahko le prometna vrednost, vendar zakon tega ne določa.

Ob tem pa se ugotavlja, da državna lastnina še ni celovito urejena
(opredeljena). V kolikor pa je vendarle delno urejena, različni zakoni
posameznim subjektom v pravnem sistemu dajejo zlasti t.i.
razpolagalno pravico, kar pomeni, da le-ti kot pravne osebe z
državno lastnino več ali manj samostojno nastopajo v pravnem
prometu.

Državno pravobranilstvo je za razjasnitev tega vprašanja
predlagalo Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, da se
vprašanje vključi v program rednega izobraževanja sodnikov in
državnih pravobranilcev, kot izvajalec pa določi Zavod za tehnično
izobraževanje v Ljubljani, ki je tovrstno izobraževanje že uspešno
organiziral za cenilce in sodne izvedence ter delavce upravnih
enot.

Tako stanje je npr. zlasti na področju naravnega bogastva, za
katerega Ustava že v splošnih določbah (5. člen) izrecno določa,
da država skrbi za njegovo ohranjanje.
poročevalec, št. 47
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pravobranilstvo kot zakoniti zastopnik Republike Slovenije,
nedvomno sodi tudi problematika povrnitve škode in uveljavljanja
drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene pred letom
1954, v okviru te pa posebej še problematika vračanja
zaplenjenega premoženja v kazenskih postopkih, ki so bili
pravnomočno končani pred letom 1959.

RAZLIČNE ŠKODE (IZ PROMETA MOTORNIH VOZIL, ŠKODE
ZARADI ŠKODLJIVIH POSLEDIC AZBESTA) TER EKOLOŠKA
RENTA
Vse pogostejši so zahtevki občanov za povračilo odškodnin iz
naslova škod, ki nastajajo v posledici povečanega prometa
motornih vozil. V posledici prometa se praviloma zaradi močnih
tresljajev pojavljajo na hišah poškodbe, stanovalci trpe še druge
škode na zdravju zaradi izpušnih plinov, prahu, onesnaževanja
vrtov in drugih oblik imisij.

Na razreševanje zahtevkov v teh postopkih vplivajo številni
dejavniki. V stvari gre nedvomno za izredno kompleksno
problematiko povojnih represivnih ukrepov države, za katero je
težko podati finančno oceno obveznosti države, saj škode v
številnih konkretnih zadevah večkrat ne morejo podati niti sami
oškodovanci (od 217 vloženih zahtevkov zoper Republiko
Slovenijo v nepravdnih zadevah, ki jih beleži Državno
pravobranilstvo, je neocenjenih kar 116 zahtevkov, pri čemer
nam številko zahtevkov, vloženih zoper občine, ni poznano).
Vrednost zahtevkov, ki jih ocenjujejo upravičenci, je izredno visoka.
Po podatkih Državnega pravobranilstva je vrednost v 101
zahtevku ocenjena na 16,5 milijarde SIT. Vrednost zahtevkov v
51 zadevah, ki se vtožujejo v pravdnih postopkih pred sodišči,
znaša 31,5 milijarde SIT. Skupna vrednost zahtevkov iz omenjenih
naslovov znaša torej 48 milijard SIT.

Odškodninski zahtevki preraščajo normalno pričakovan obseg
tovrstnih odškodnin, zlasti še, ker se napovedujejo še dodatni
zahtevki iz naslova t.i. ekološke rente, ki jo je uvedel Zakon o
varstvu okolja v 78. členu (Ur.l. RS, št. 32/93, 1/96). Povzročitelj
razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje mora namreč plačati
odškodnino ali zagotoviti drugačno nadomestilo za zmanjšano
uporabno vrednost nepremičnine, zmanjšano kakovost bivalnega
okolja ter zmanjšano vrednost nepremičnine in izgubljeni dobiček.
Citirana zakonska določba predvideva izvedbene predpise, ki jih
predpiše Vlada Republike Slovenije. Teh podzakonskih predpisov
sicer še ni, vendar zavezanca za plačilo škode to ne ekskulpira.

Upravičenci so višino odškodninskih zahtevkov izračunavali na
podlagi različnih metodologij. Zaradi tega se njihova realna vrednost
izračunava na sodiščih, kar tudi vpliva na trajanje postopkov. Na
zamudnost postopkov vpliva tudi dejstvo, da so od časa
zaplembe nastopile dejanske, zlasti pa tudi pravne ovire za
vračanje premoženja v naravi, kar pomeni, da dejansko vrednost
tega premoženja, po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v
času zaplembe, povrne Republika Slovenija.

Tovrstni zahtevki bodo nedvomno pomenili za proračun
težko finančno obremenitev, saj teorija zastopa stališče, da je
imisija npr. podana že z neposredno bližino avtoceste, ki povzroča
kontinuiran hrup in moteče vpliva na ljudi. Takemu teoretičnemu
stališču običajno sledi tudi praksa.
Poleg problematike imisij v zvezi s cestami je pričakovati številne
zahtevke z izgradnjo drugih infrastrukturnih objektov, kot npr.
oddajnikov, elektrarn, odlagališč zdravju škodljivih odpadkov itd.

Ker gre pri reševanju omenjenih zahtevkov nedvomno za
realizacijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin,
se tako v praksi srečujeta "ustavna zaščita človekovih pravic"
po 30. členu Ustave in "proračunska zmožnost" države kot
zavezanca za plačilo odškodnine.

Posledica ekološke osveščenosti je tudi Zakon o prepovedi
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno
(Ur.l. RS, št. 56/96). S citiranim zakonom se je država med drugim
zavezala v proračunu zagotoviti sredstva za izplačilo odškodnin
za poklicno bolezen. Zahtevki so glede na praviloma zelo velike
škode, visoki.

Nelahka naloga državnega pravobranilca v teh postopkih je poleg
skrbi, da se ugotovi realna podlaga zahtevka upravičenca, prav
v ugotovitvi ustrezne višine odškodnine, ki pripada upravičencu.
Pri tem je državni pravobranilec dolžan opozarjati sodišče, da leto pri določanju odškodnine vedno tehta javni in zasebni interes.
Višina določene odškodnine mora biti v sorazmerju z represivnim
ukrepom države, ki je podlaga za povrnitev škode oškodovancu.
Upoštevati je torej treba splošno ustavno načelo sorazmernosti. Po naši oceni je to načelo upošteval tudi zakonodajalec v
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij iz februarja leta 1998.

Upravičeno je pričakovati še nove odškodninske in rentne
zahtevke, temelječe na škodah, nastalih zaradi drugih poklicnih
(pa tudi posrednih bolezni).
TI postopki so tesno povezani s pravom okolja In kot taki
pomenilo tudi za državo povsem novo razsežnost prava, ki
pa le brez dvoma odvisna od nacionalne strategije o varstvu
okolja.

Sicer pa Državno pravobranilstvo na podlagi izkustev v zvezi z
reševanjem tovrstnih zahtevkov meni, da bi ob upoštevanju gornjih
zaključkov, bilo tovrstne zahtevke potrebno reševati prvenstveno s poravnavami, sklenjenimi med upravičenci in zavezanci
in ne izključno v sodnih postopkih, kar bi nedvomno skrajšalo
tovrstne postopke.

ODŠKODNINE NEUPRAVIČENO OBSOJENIM IN ZAPLENJENO PREMOŽENJE
Med pomembno in v javnosti odmevno problematiko, s katero se
v postopkih pred sodišči in upravnimi organi sooča tudi Državno
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pismena
pravna
mnenja
121
187
47
207
43
134
24
39
3530

izvršbe

DP ODD CELJE
DP ODD KOPER
DP ODD KRANJ
DP ODD MARIBOR
DP ODD MURSKA SOBOTA
DP ODD NOVA GORICA
DP ODD NOVO MESTO
DP ODD PTUJ
DP LJUBLJANA

pravde,
stečaji
822
908
337
1211
377
829
410
181
8513

SKUPAJ:

13588

5877 4332
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771
346
165
1170
308
146
308
385
2278
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RAZL..R, JP, denacionaliZaup.,Pers.,
zacija,
SKUPAJ
N
zaplembe
556
631
2901
834
150
2425
323
556
1428
1348
751
4687
279
305
1312
259
365
1733
635
884
2261
158
336
1099
14499
5716
34536
18891

9694

52382

23. julij 1998

UJ
CO
2
O
a.
cc
CL
O
-I
<
»co
O

■O
O
CĆ
O
CL
O
Z
>o
H
CO
h<
hCO
O
Z
I—
Lil

O
UJ
<n in
LU
cn
ULJ
z

CT>
hCM

00
m
CD

fco
o

m
co
CD
CM

co
M"
co

CD
hCD

CM
id
00

^
^
m

co
CO
m

CC
CO
Tf
m
CM

—5
<
o.
3
w

CM
CM
cd

hCD
r-

CT)
co

CM
CM
o
CM

a>
CDM

■tr
ID
o

O)
O
xr

ID
ID

ID
ID
CD
CO

cc
-<}CD
CD
CM

CD

CO
CM
cd

CO

r^1^ID

CM
K

CD

V
ID

rco
co

CM
CM
O
ID

o
2
UJ
UJ
cd N

LIJ
*
Z
co
CL
>
II!
CO
>
<
N

.#*in A t

G!
ici
<3
h<J>
CD
!iiV
O
HUJ
_! l'X;)
<
N

>
3
o
z
l— co
UJ o ^ CM
£

z
UJ
■CO
UJ
o;
UJ

CD
CO
ID
"f
CO

CT>
CO
o
CM

CD
CM
CO

CO
ID
CM

o
00
rrtCM

00
co

CM
CM
CM

CO
h"3-

00
00
o
CM
CM

CM
O
CD
r»
CM

<
O
Cd
o
o

C0
UJ

š
o
Z
d
D
o
CL
D

O
>
O
z
d
D
o
CL
o

O
G)
CM

00
CM
Ti"
T-

NCO
CD
■<3-

CM
CO

CO
CO
h-

■<3CM
00

00
"3"

o
■^r
CM

hO
O
CO

ID
ID
O

ID
ID
O

00
00

o
00
CD

r10
CM

O
m
O
co

CD
CM
CM

g

z
</) UJ <
->
UJ
cd D
n o;
°
0O
N
CL

<
Cd
m
O
>
<
Cd
CL
>
o
_J
CO
•<
z

It;
IS

CD
CD
O

ID
CM
■3"
CM

I

I

<
č
CO

23. julij 1998

ID
TC^

UJ
->
_l
UJ
O
D
O
O
CL
Q

Cd
UJ
O.
O
*
ci
O
O
CL
D

<
CL

d:
o
m
od
<

co
ca
D

d
o
o
CL
O

D
D
O
CL
D

O
O
o
CL
D

63

o
o
o
CL
o

<
z
<
—>
_l
CO
ZD
CL
a

—)
<
CL
=3
*
tO
poročevalec, št. 47

386

65

112

152

36

794

247

825
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DP LJUBLJANA

SKUPAJ:

1815

'

5877

2278

385

308

146

308

9183

5537

310

852

365

286

615

531

150

511

179

26

32

19

136

25

4025

3288

39

21

111

21

200

39

187

210
161
546

22
23
3

13394
16789

242
307

58

1054

7

33

8

442

427

863

409

28

35

1

2

195

1

656

156

100

59

49

28

108

80

8

5

12

33

33

1428
64

259

8

86

2425
22

11

798

2
3

309

CM
S

52382

34536

1099

2261

1733

1312

4687

2901

Z

3
92

152

O
I—
LU
I
<
N

1170

165

346

119

SKUPAJ:

CJ>
o
RAZL.

ZAUR.

C

687

90

114

94

M1

PERS.

z
c/>
CL
>
o
a.

MARIBOR

CL

DP OOO KOPER

537

O

771

N

173

Lil

649

<
H
C/)
O
Z

OP ODO CELJE

-O
O
£
O
CL
O
Z
>o
r
cn

ST
(L

UJ
Q
>
-5
<
CL
D
*
C/5

NASLOV
PRAVOBRANILSTVA

X

i i&OV\CvA
obIOT^
0' ''C?«
• • »f ' /Ot v-.;•* .•

23. julij 1998

VREDNOSTNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V DRŽAVNEM
PRAVOBRANILSTVU V LETU 1997
(NI VKLJUČENA VREDNOST PO ZIKS-u IN PO ZDEN-u)

REPUBLIKA SLOVENIJA
kot tožnik oz. upnik
vrednost
PRAVDE
186.265.425.543,69 SIT (1.971.688.637,070 DEM)
IZVRŠILNI POST.
924.395.010,02 SIT (9.792.230,020 DEM)
vrednost zahtevkov
SKUPAJ:
19.550.937.563,71 SIT (1981480867,09 DEM)

REPUBLIKA SLOVENIJA
kot tožnik, dolžnik oz. zavezanec
vrednost
PRAVDE
333.573.596.489,390 SIT (3.531.000.280,40 DEM)
IZVRŠILNI POST.
2.500.233.914,42 SIT (26.485.528,750 DEM)
vrednost zahtevkov
SKUPAJ:
336.073.830.403,81
( 3.557.485.809,15 DEM)

VREDNOST POGODB

«— SO

REPUBLIKA SLOVENIJA
prodajalec

REPUBLIKA SLOVENIJA
kupec

1.215.988.148,10 SIT (12.881.230,38 DEM) 4.601.693.298,31 SIT (48.746.751,04 DEM)

VREDNOST NESPORNIH ZADEV
REPUBLIKA SLOVENIJA
predlagatelj

REPUBLIKA SLOVENIJA
udeleženec

155.870.903,40 SIT (1.651.174.82 DEM)

4.847.529,00 SIT (51.350.94 DEM)
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NAMESTO ZAKLJUČKA

možnost prisilnega zasega določenega dela proračunskih
sredstev.

Državno pravobranilstvo ugotavlja, da številne finančne
obveznosti države presegajo meje zmogljivosti letnih proračunov
Republike Slovenije.

Neomejeno poseganje v proračun namreč posledično vpliva tudi
na suverenost same države.

Menimo, da bi bilo v bodoče v zaščito proračunskih sredstev
smotrno, v posebnem zakonu ali v Zakonu o Izvršbi, omejiti

mag. JOŽE GREGORIČ, l.r.
generalni državni pravobranilec
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