DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 6. avgust 2001

Letnik XXVII

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE USTAVE RS
- Predlog za začetek postopka za spremembe ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega
zakona - EPA 283 - III
PREDLOGA ZAKONOV
- Predlog zakona o javnih agencijah (ZJA) - druga obravnava - EPA 1292 - II
- Predlog stvarnopravnega zakonika - prva obravnava - EPA 272-III
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1517-0001
Številka: 011-00/2001-2
Ljubljana, 26.07.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26.7.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z OSNUTKOM
USTAVNEGA ZAKONA,

- Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,
- dr. Matjaž Nahtigal, direktor Službe Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo,
- mag. Janez Pogorelec, sekretar vladne strokovne skupine
in državni podsekretar v Službi Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 168. člena Ustave
Republike Slovenije.
Hkrati Vlada Republike Slovenije umika:
predlog za začetek postopka za spremembo Ustave
Republike Slovenije in predlog zakona o izvedbi
referenduma o volilnem sistemu, ki ju je poslala z dopisom
št. 011-00/99-8, 014-01/00-1 z dne 6.7.2000 ter

6. avgust 2001

predlog za začetek postopka za spremembo Ustave
Republike Slovenije, ki ga je poslala z dopisom št. 011 -00/
909-9 z dne 24.8.2000.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

26.7.2001

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA
ZA SPREMEMBE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi 168. člena ustave vlada predlaga državnemu zboru, da začne postopek
za spremembe ustave, ki so potrebne zato, da se omogoči vključevanje Republike
Slovenije v Evropsko unijo in v druge oblike mednarodnega povezovanja in
sodelovanja, ter da se ureditev določenih vprašanj na področju državne ureditve in
lokalne samouprave, ki se je v dosedanji praksi izkazala kot neustrezna, spremeni in
prilagodi ureditvi v primerljivih demokratičnih državah in parlamentarnih sistemih.
Predlagane spremembe ustave na posameznih področjih naj obsegajo:

A.

na področju mednarodnega povezovanja in sodelovanja:

1.

dopolnitev 3. člena, ki naj bi omogočila, da Republika Slovenija na podlagi
mednarodne pogodbe pristopi k mednarodnim organizacijam naddržavne narave
ter nanje prenese izvrševanje dela suverenih pravic, ki jih v teh organizacijah
uresničuje enakopravno z drugimi članicami neposredno in po skupnih organih;

2.

spremembo in dopolnitev 8. člena, ki naj bi odpravila nejasnosti v zvezi z
mestom mednarodnih pogodb v domačem pravnem redu ter določila, da se v
primeru članstva Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah naddržavne
narave pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru teh organizacij, uporabljajo v
Republiki Sloveniji v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij;

3.

spremembo 47. člena, ki naj bi ob siceršnji prepovedi izročanja državljanov
Republike Slovenije omogočila, da se v skladu z mednarodno pogodbo državljan
Republike Slovenije lahko izroči drugi državi ali mednarodnemu sodišču;

4.

spremembo 68. člena, ki naj bi omogočila, da se v primeru pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji zagotovi državljanom drugih držav članic Evropske
Unije možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah pod enakimi
pogoji kot državljanom Republike Slovenije.
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B.

na področju državne ureditve in lokalne samouprave:

5.

spremembo 90. člena, ki naj bi opredelila zakonodajni referendum kot naknadni
referendum, ki ga razpiše državni zbor po lastni odločitvi ali na zahtevo najmanj
štirideset tisoč volilcev, ter določila, o katerih zakonih ni mogoče razpisati
referenduma;

6.

spremembo 97. člena, ki naj bi v zvezi s spremembo 90. člena odpravila
določbo, po kateri državni svet lahko zahteva razpis referenduma;

7.

spremembo 99. člena, ki naj bi v zvezi s spremembo 90. in 97. člena odpravila
določbo glede odločanja državnega sveta o zahtevi za razpis referenduma.

8.

spremembo 112. člena, ki naj bi uredila oblikovanje vlade primerljivo z drugimi
parlamentarnimi sistemi, tako da ministrov ne bi imenoval in razreševal državni
zbor, ampak predsednik republike na predlog predsednika vlade;

9.

spremembo 114. člena, ki naj bi določanje sestave vlade in števila ter
organizacije ministrstev izvzela iz zakonskega urejanja in prepustila urejanje teh
vprašanj predsedniku vlade oziroma vladi, z zakonom pa bi se še naprej urejale
pristojnosti vlade ter delovna področja in pristojnosti ministrstev;

10. spremembo 118. člena, ki naj bi v zvezi s predlagano spremembo 112. člena
odpravila možnost interpelacije o delu ministra;
11. spremembo 121. člena, ki naj bi omogočila, da naloge državne uprave
opravljajo poleg ministrstev tudi drugi upravni organi (na primer upravni okraji) in
organi lokalnih skupnosti, kar bi omogočilo dekoncentracijo in decentralizacijo
državne uprave ter uveljavljanje evropskega načela subsidiarnosti v povezavi s
predlaganima spremembama 140. in 143. člena, ter ustrezneje uredila institut
javnega pooblastila;
12. spremembo 129. člena, ki naj bi določila, da se sodnik imenuje najprej za dobo
petih let, v petem letu opravljanja sodniške funkcije pa je lahko imenovan v trajno
funkcijo;
13. spremembo 130. člena, ki naj bi določila, da sodnike imenuje predsednik
republike na predlog sodnega sveta, predsednika vrhovnega sodišča pa imenuje
na državni zbor na predlog sodnega sveta izmed vrhovnih sodnikov;
14. spremembo 131. člena, ki naj bi določila drugačno sestavo in izvolitev sodnega
sveta glede na predlagano spremembo 130. člena;
15. spremembo 132. člena, ki naj bi v zvezi s predlagano spremembo 130. člena
določila, da sodnika, ki pri opravljanju sodniške funkcije krši ustavo, huje krši
zakon ali z zlorabo sodniške funkcije stori naklepno kaznivo dejanje, ugotovljeno
s pravnomočno sodno odjočbo, razreši predsednik republike na predlog sodnega
sveta.
16. spremembo 134. člena, ki naj bi v zvezi s predlagano spremembo 130. člena
določila, da daje dovoljenje za pripor in začetek kazenskega postopka zoper
sodnika, ki je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije, sodni
svet;
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17. spremembo 140. člena, ki naj bi omogočila, da država z zakonom prenese na
lokalne skupnosti opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti brez
njihovega predhodnega soglasja, s tem da jim mora za to zagotoviti sredstva, kar
bi omogočilo decentralizacijo izvajanja državnih nalog na lokalne skupnosti in
uveljavljanje načela subsidiamosti;
18. spremembo 143. člena, ki naj bi določila obvezno ustanovitev pokrajin z
zakonom kot širših lokalnih skupnosti za opravljanje lokalnih zadev širšega
pomena in za opravljanje z zakonom določenih zadev regionalnega pomena, kar
bi omogočilo regionalizacijo Slovenije, ki je nujna za dograditev lokalne
samouprave, za decentralizacijo državnih nalog in uveljavljanje načela
subsidiamosti, pa tudi zaradi predvidenega vstopa Slovenije v Evropsko unijo,
kjer bi pokrajine lahko delovale kot partner evropskih strukturnih skladov in v
prekomejnem regionalnem sodelovanju;
19. spremembo 170. člena, ki naj bi določila, da referendum o spremembi ustave
'lahko zahteva določeno število volilcev, in odpravila kvorum udeležbe volilcev na
referendumu za spremembo ustave.

poročevalec, št. 69
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OBRAZLOŽITEV:
K 1.:
Med pomembne odločitve, ki izpričujejo jasno odločenost naše države za pristop k
Evropski uniji, je treba šteti zlasti veljavni Evropski sporazum o pridružitvi. Sklenitev
in uveljavitev tega sporazuma jasno opozarja tudi na naslednji korak, ki ga bo v
domačem pravnem redu nujno treba napraviti, in se je nanj treba začeti pripravljati na
ustrezne načine in pravočasno, vsekakor pa tudi s sprožitvijo formalnega postopka
za spremembo ustave, članstvo v Evropski uniji od vsake države članice terja, da ji
včlanitev in samo članstvo omogoča tudi njen notranji ustavnopravni red. Članstvo v
Evropskih skupnostih in v Evropski uniji ima namreč tudi pravne posledice, ki se
pomembno odrazijo v ustavnopravnem redu države članice, torej tudi neposredno v
njeni ustavi.

Temeljni pravni premik je v tem, da v državah članicah, poleg njihovega notranjega,
domačega prava, velja in se uporablja tudi skupno pravo Evropskih skupnosti in
Evropske unije v obliki različnih pravnih norm in predpisov. Skupno pravo tudi nastaja
tako, da ga sprejmejo države članice neposredno ali po skupnih organih. To skupno
pravo potem v državah članicah velja in se uporablja, ne da bi ga bilo treba še
vsakokrat posebej ratificirati, kot to velja za sklenjene mednarodne pogodbe. Prav ta
lastnost skupnega prava ga bistveno ločuje od tako imenovanega mednarodnega
javnega prava. Navedeno velja tako za pravne akte Evropskih skupnosti in Evropske*
unije, ki učinkujejo in se uporabljajo neposredno, kot tudi za tiste pravne akte
Evropskih skupnosti in Evropske unije, ki se ne uporabljajo neposredno, temveč jih je
potrebno na ustrezen način upoštevati z vključitvijo v notranji pravni red države
članice oziroma z izdajo ustreznih domačih, notranjih predpisov države članice.

Ker države članice, ne sprejemajo več vsega v njih veljavnega prava same po svojih
lastnih pristojnih organih kot svoje domače pravo, temveč v teh državah velja tudi
pravo Evropskih skupnosti in Evropske unije, s tem te države ne izvršujejo v celoti in
samostojno vseh svojih suverenih pravic, ki sicer pritičejo vsaki suvereni državi (pri
čemer gre zlasti za zakonodajno oblast oziroma sprejemanje in izdajanje predpisov).
V bistvu gre torej za to, da mora ustavni red v takem primeru omogočati prenos
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izvrševanja dela suverenih pravic na skupnost, v katero se država vključi. Vsaka
država članica mora imeti navedena vprašanja urejena v svojem

notranjem

ustavnopravnem redu.

Slovenska ustava tega vprašanja še ni uredila. Zaenkrat je torej potrebno urediti
zgolj možnost, da država sklene mednarodno pogodbo, s katero zaradi pristopa k
mednarodni organizaciji naddržavne narave nanjo prenese izvrševanje dela svojih
suverenih pravic, ki jih v taki organizaciji uresničuje enakopravno z drugimi članicami
neposredno in po skupnih organih,

pri čemer ima pravico do izstopa iz teh

organizacij v skladu z mednarodno pogodbo.

Korak, ki ga napravimo z dopolnitvijo ustave, je nujno potreben, ne prinaša pa za
državo in njene državljane nič usodnega, celo ne neposredno novega, temveč samo
ustvari novo ustavno možnost. S samo dopolnitvijo ustave neposredna sprememba v
pravnem redu še ne nastane. O tem, kdaj bo možnost, ki bi jo dopolnitev ustave
prinesla, tudi v resnici uporabljena, bo odločeno posebej, t.j. takrat, ko bo pogodba o
pristopu k Evropski uniji oziroma drugim mednarodnim organizacijam mednarodnega
značaja sklenjena in uveljavljena.

Pomembno je poudariti, da država niti v primeru prikazane dopolnitve ustave niti z
dejansko uporabo tako dopolnjene ustave s pristopom k Evropski uniji oziroma k
'mednarodni organizaciji naddržavne narave ne izgubi dela suverenosti oziroma se ji
s tem ne odpove, je ne zoži ali kako drugače okrni; država ta korak, oziroma oba
koraka, dopolnitev ustave in poznejši sporazum, stori po lastni izbiri, prostovoljno,
zaradi uresničevanja svojih in skupnih interesov, pri čemer le izvrševanje dela svojih
suverenih pravic s sklenitvijo ustrezne pogodbe prenese na širšo skupnost, v katero
se združi; sama suverenost države s tem torej ni v ničemer zmanjšana ali okrnjena.
Na podoben način o uresničevanju suverenih pravic govori tudi preambula Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za katero vemo,
da, poleg plebiscitne odločitve, predstavlja enega od ključnih temeljev naše
samostojne državnosti in suverenosti, in je kot taka povzeta tudi v preambulo naše
ustave. Slednje še tembolj izpričuje, da je obstoj državne suverenosti kljub včlanitvi v
skupnost ohranjen.
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Zaradi popolnosti predstavitve pravnega položaja ter potrebe po dopolnitvi ustave je
treba dodati, da tak sporazum, t.j. mednarodna pogodba o pristopu k Evropski uniji
oziroma k mednarodni organizaciji naddržavne narave, ne more biti sklenjena zgolj
na podlagi obstoječega 8. člena ustave, saj je ta člen ustave namenjen sklepanju
mednarodnih pogodb, ki postanejo z ratifikacijo in objavo del notranjega prava, t.j.
katerih vsebina se uporablja neposredno kot del notranjega prava. Pogodba o
pristopu pa posledično uvede priznanje in veljavnost vsakokratnega prava Evropske
unije oziroma mednarodne organizacije naddržavne narave. Iz navedenega sledi
ugotovitev, da je za podlago pristopa k Evropski uniji oziroma mednarodni
organizaciji naddržavne narave potrebna posebna, ustavna podlaga, ki jo je mogoče
dolččiti samo z dopolnitvijo ustave.

Glede

na

pomen

pristopa

k Evropskim skupnostim,

Evropski

uniji

oziroma

mednarodnim organizacijam naddržavne narave, še posebej pa glede na posledice
odločitev,

sprejetih

v

Evropskih

skupnostih,

Evropski

uniji

in

mednarodnih

organizacijah naddržavne narave (neposredna uporabnost in učinek aktov institucij),
kljub reverzibilnosti tega postopka, je umestno določiti poseben, strožji postopek
pristopa k takim organizacijam. Državni zbor pa je že sprejel odločitev, da bo o
pristopu k Evropski uniji izveden referendum.
4)
K 2.:
V 8. členu je prvi stavek, po katerem morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, ohranjen, ker gre za uvodno določbo o mestu in vlogi
mednarodnega prava v notranjem (domačem) pravnem redu, čeprav je to vprašanje
natančneje urejeno v drugem odstavku 153. člena ustave, po katerem morajo biti
zakoni v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in
drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Drugi
stavek, po katerem se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo
neposredno, pa povzroča nejasnosti v zvezi z mestom mednarodnih pogodb v
domačem pravnem redu ter s postopkom sprejemanja in veljavnosti pravnih aktov in
odločitev Evropskih skupnosti, Evropske unije oziroma mednarodnih organizacij
naddržavne narave. Zato je 8. člen potrebno spremeniti in določiti, da so ratificirane
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in objavljene mednarodne pogodbe del pravnega reda Republike Slovenije. Dodati
pa je potrebno, da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru Evropskih skupnosti,
Evropske unije oziroma mednarodnih organizacij naddržavne narave, na katere
Republika Slovenija prenese izvrševanje dela svojih suverenih pravic, v Sloveniji
uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

K 3.:
Ustavna prepoved izročanja lastnih državljanov je standardna določba tudi v ustavah
drugih držav. Taka določba je v prvi vrsti izraz državne suverenosti, ker suverena
država na svojem ozemlju in preko svojih organov sama izvaja vsako, torej tudi
sodno funkcijo oziroma oblast nad svojimi državljani, kot izraz njene suverenosti.
Taka določba med ostalimi svoboščinami in pravicami je za državljana jamstvo pred
izročitvijo, za državo pa izraz njene suverenosti, ki bi zanjo po naravi stvari zato
morala veljati tudi že sama po sebi, torej celo če to v ustavi ne bi bilo izrecno
določeno; to načelo mora upoštevati tudi njena notranja zakonodaja. Zapisana
ustavna določba pa seveda poleg jamstva državljanom tudi preprečuje sprejetje
kakršnekoli zakonske ureditve, ali ratifikacijo kakšne mednarodne pogodbe, ki bi bila
v nasprotju s to ustavno določbo.

Problem te ustavne določbe in proučitve potrebe po njeni morebitni spremembi se
kaže ravno ob dejstvu, da Slovenija skupaj z drugimi državami vstopa v mednarodne
povezave in oblike sodelovanja, ki bi terjale spremembo sedanje absolutne
prepovedi izročanja naših državljanov. Ker pa bi dopuščena ustavna možnost
izročanja naših državljanov pomenila tudi prenos izvrševanja dela suverenih pravic,
taka ustavna sprememba niti ne bi bila možna, dokler tega ne bi v osnovi dopuščala
predlagana dopolnitev 3. člena ustave. Sprememba 47. člena ustave, ki bi dopuščala
izročitev naših državljanov, je torej dejansko pogojena tudi s sprejetjem predlagane
dopolnitve 3. člena ustave.

V povezavi s predstavljeno potrebo po spremembi obravnavanega člena pa
spremembo narekuje tudi formulacija sedanje določbe, ki je delno tudi posebnost
naše ustave. Ustava sedaj prepoveduje izročitev »tuji državi«. Taka formulacija
ustavnega besedila vzbuja nejasnost in neenotnost glede njene interpretacije, saj
ustava po mišljenju nekaterih dejansko vsebinsko prepoveduje samo izročitev tuji
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državi, kot bi izhajalo iz zgolj besednega tolmačenja določbe, dopušča pa možnost
izročitve kakšnemu mednarodnemu subjektu, na primer mednarodnemu sodišču, ali
celo še komu drugemu. Po drugačnem gledanju pa določba, vsebinsko gledano
prepoveduje vsako izročanje naših državljanov, tuja država pa je navedena le kot
najbolj tipičen subjekt mednarodnega prava, ki pa naj bi pomensko zajemal oziroma
se vsebinsko nanašal na prepoved vsakršnega izročanja naših državljanov. Po
prvem navedenem mnenju torej sprememba ustave zaradi izročanja na primer
mednarodnemu kazenskemu sodišču niti ne bi bila potrebna, toda še vedno pa bi bila
taka izročitev v nasprotju s kakršnimkoli prenosom izvrševanja suverenih pravic
države, ker tega sedanja ustava ne dopušča. Vsekakor se tako ustrezna sprememba
te listavne določbe kaže potrebna tudi zaradi tega, da bi odstranila vse navedene
morebitne nejasnosti pri uporabi te ustavne določbe,

Sloveniji pa omogočala

sklenitev ustreznih mednarodnih pogodb oziroma ratifikacijo in povezavo v take
oblike združevanja in mednarodnega sodelovanja, kot jih sedanja ustavna določba
ne dopušča.

K 4.:
V zvezi s pristopom Slovenije k Evropski uniji kot najbolj neposrednim ciljem, oziroma
z možnostjo pristopa k mednarodnim organizacijam naddržavne narave nasploh, se
poleg predlagane dopolnitve 3. člena ustave, ki bi pristop k Evropski uniji
ustavnopravno omogočil, nakazuje tudi potreba po uskladitvi ustavne določbe o
lastninski pravici tujcev na nepremičninah z ureditvijo, ki velja v državah oziroma med
državami članicami unije. Sedanja ureditev 68. člena ustave, ki je bil že enkrat
spremenjen zaradi tega, da je bila ustavno omogočena ratifikacija pridružitvenega
sporazuma, namreč še ne ustreza tudi ureditvi prometa oziroma pridobivanja
lastninske pravice tujcev na nepremičninah, kot velja v Evropski uniji. Ker je promet z
nepremičninami in njihovo pridobivanje v uniji načeloma prosto, bi sedanja ustavna
ureditev

z

zahtevanim

pogojem

vzajemnosti

v

vseh

primerih

pridobivanja

nepremičnin s strani tujcev pomenila delno oviro in neskladnost z ureditvijo v
Evropski uniji zaradi dejstva, da so bile nekaterim članicam svoječasno dovoljene
določene izjeme od prostega prometa nepremičnin (znan je npr. primer Danske, ki
tujcem iz EU ne dovoljuje nakupa počitniških objektov). Ker novih tovrstnih izjem ni
več možno uveljaviti, pogoj vzajemnosti pa bi v takih primerih predstavljal pravno
oviro za pridobivanje lastninske pravice tujcev, bi bilo od sedanje zahteve pogoja
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vzajemnosti potrebno odstopiti, upoštevajoč pri tem dejansko in pravno stanje
ureditve tega področja v uniji.

Določbo 68. člena ustave bi kazalo glede na navedeno spremeniti in določiti, da tujci
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določata zakon
ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor. S tako spremembo ustave
pridobivanje lastninske pravice tujcev iz držav članic Evropske unije pri nas ne bi bilo
tudi že neposredno sproščeno, v skladu z režimom prometa nepremičnin v uniji,
temveč bi - podobno kot tudi sprejetje predlagane dopolnitve 3. člena ustave - tako
ureditev, v primeru pristopa k Evropski uniji, šele ustavnopravno omogočilo. Prav
takb pa bi tudi po spremembi 68. člena ustave državi ostajale iste možnosti
omejevanja in prepovedi prometa (pridobivanja) nepremičnin s strani tujcev, kot bi
veljale za njene lastne državljane (npr., da lahko komplekse kmetijskih zemljišč
pridobijo v last samo osebe s statusom kmeta, ali prepoved pridobivanja nepremičnin
na posebnih področjih strateško - obrambnega pomena in podobno). Do pristopa
Slovenije v Evropski uniji pa bi tudi ob predlagani spremembi 68. člena ustave glede
pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah tudi za državljane članic Evropske
unije

veljal enak režim, kot za druge tujce, razen za tiste, ki lahko že sedaj

pridobivajo

lastninsko

pravico

na

nepremičninah

sporazuma.

na

podlagi

pridružitvenega

;4

K 5.:
Temeljna ugotovitev glede sedanje ureditve zakonodajnega referenduma v ustavi
(90. člen ustave) je, da jo je potrebno spremeniti, ker v njej nekateri za referendum
sicer nujni sestavni elementi manjkajo, oziroma so ostali nedoločeni in neopredeljeni.
Tako izhodiščno ugotovitev nam jasno narekujejo vse dosedanje izkušnje z uporabo
in izvedbo zakonodajnega referenduma v praksi, nadalje nas nanje lahko opozarja
tudi primerjava s tujimi ureditvami; potrjujejo pa jo tudi nekatere ugotovitve ustavnega
sodišča v zvezi z referendumom oziroma zakonom, ki ga ureja. Spremembe sedanje
ureditve zakonodajnega referenduma bi torej v mnogočem celo okrepile to obliko
neposredne demokracije, ki jo določa ter zanjo daje podlago ustava že v 3. členu.

Med elemente zakonodajnega referenduma, ki bi jih bilo s spremembami ustave
potrebno dograditi, bi tako spadali zlasti naslednji:
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Vse

primerljive

ureditve

iz referendumskega odločanja

praviloma

izključujejo

nekatera tipična, selektivna vprašanja oziroma področja, ker za referendumsko
odločanje niso primerna. Odločanje o takih vprašanjih z referendumom bi lahko resno
motilo in ogrožalo izvrševanje rednih, tudi temeljnih nalog države, kar nikakor ne
more biti namen referenduma. Take izključitve so zato nujno potrebne, določene pa
morajo biti neposredno v sami ustavi, ker gre za ustavno pravico oziroma pravice, ki
jih po ustavi ni možno omejevati ali izključiti z zakonom (drugi in tretji odstavek 15.
člena ustave). Ker sedanja ureditev takih oziroma dejansko sploh nobenih omejitev
uporabe zakonodajnega referenduma ne vsebuje, ga je tako sedaj možno izvesti o
vseh vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Določitev nekaterih primerov omejitve
uporabe referenduma v ustavo se tako kaže kot nujno potrebna. Med take izključitve
uporabe referendumskega odločanja v klasičnih oziroma primerljivih ureditvah
spadajo na primer področja in vprašanja, kot proračun, davčna zakonodaja, zakoni o
nujnih ukrepih v primerih naravnih in drugih nesreč, varnosti in obrambe države,
zakoni, ki so potrebni za izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb. Sedanja
ustavna popolna odprtost uporabe zakonodajnega referenduma torej v resnici temu
institutu ne daje večje demokratičnosti, temveč vsebinsko celo zmanjšuje njegovo
težo in pomen. Dejstvo je, da je bila navedena pomanjkljivost v sedanji ustavni
ureditvi v praksi tako zelo občutena, da je določene omejitve uporabe tega instituta
uvedel kar neposredno zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Tako ureditev pa je
ustavno sodišče razveljavilo z ugotovitvijo, da po naši ustavi niso dopustne zakonske
omejitve oziroma izključevanje te ustavne pravice. Kot navedeno, je določene
potrebne izključitve iz referendumskega odločanja torej možno in tudi potrebno
določiti neposredno z njihovo določitvijo v ustavi.

Izredno pomembno je sistemsko vprašanje, ki izhaja iz ustavne določbe o vezanosti
državnega zbora na izid referenduma. To vprašanje je hkrati neposredno povezano
tudi z vrstami oziroma tipi referenduma, ki ga (oziroma jih) določa ustava posamezne
države. Ker naša sedanja ureditev o tem molči, je kar sam zakon kot eno od
možnosti neposredno uvedel tudi tako imenovani predhodni referendum. Naša
praksa kaže, da ta tip referenduma povzroča v praksi skoraj praviloma resne in velike
težave,

vse

od

referendumskega

vprašanja,

same

interpretacije

sprejete

referendumske odločitve, pa do vezanosti državnega zbora na izid referenduma.
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Vprašanje tovrstne vezanosti parlamenta na izid referenduma tudi v tujini oziroma v
primerjalnih ureditvah ni nikjer niti v teoriji niti v praksi dokončno zadovoljivo rešeno.
Taka

vezanost

parlamenta

namreč

nasprotuje

sodobnemu

konceptu

tako

imenovanega reprezentativnega ali svobodnega poslanskega mandata, ki ga naša
ustava določa v prvem odstavku 82. člena. Kakorkoli se že ta ustavna določba v
praksi tolmači na različne načine, ustavna določba po eni strani govori o vezanosti
državnega zbora na referendumsko odločitev, in to brez izrecne sankcije, toda ustava
določa tudi, da zakone sprejemajo poslanci, ki jim ustava zagotavlja svobodno
odločanje. Vsekakor svobodno, individualno odločanje poslancev, tudi v nasprotju z
referendumsko odločitvijo, ni pod nikakršno pravno sankcijo za poslanca, ki glasuje
oziroma odloča. Ta problem bi v veliki meri bil odpravljen že z odpravo predhodnega
referenduma v ustavi na način, da bi ustava jasno določila, da imamo v Republiki
Sloveniji naknadni zakonodajni referendum; pri takem tipu referenduma je namreč
nakazani problem vendarle mnogo lažje rešljiv. Ustava ali zakon namreč lahko v
takem

primeru

enostavno

določi

časovno

opredeljeno

negativno

vezanost

parlamenta na sprejeto referendumsko odločitev.

Predlaga

se

skrčenje

števila

subjektov,

ki

so

upravičeni

sprožiti

razpis

zakonodajnega referenduma. Referendumsko odločanje je najbolj pomemben in
najbolj tipičen instrument izraza ljudske volje kot oblike neposredne demokracije, kar
jamči tudi naša ustava v splošnih določbah. Res nepogrešljiv subjekt za sprožitev
referenduma je tako neposredno samo ljudstvo, z zadostnim številom za to
opredeljenih oziroma zbranih glasov volilcev, ki jih za sprožitev oziroma razpis
referenduma zahteva posamična ustava. Bistvo referenduma je v tem, da z njim
ljudstvo (volilci) neposredno lahko nadomestijo neko odločitev parlamenta. Vsi
morebitni drugi subjekti kot sprožilci referenduma so ljudstvu kot izvirnemu sprožilcu
torej lahko z ustavo samo dodani. V tem pogledu je naša ustava s svojo ureditvijo
morda brez potrebe za sam pomen instituta s sedaj določenim številom teh subjektov
zašla nekoliko preširoko. Institut referenduma bi tako narekoval in brez škode zanj
dopuščal možnost skrčitve števila teh subjektov, pri čemer bi bilo zlasti možno izločiti
skupino 30 poslancev in državni svet, ki ima že sedaj po ustavi svojo posebno
funkcijo pri sprejemanju zakonov, tako da se njeno podvajanje še pri referendumu zdi
nepotrebno in odveč. Vsekakor je vprašanje kroga subjektov, ki lahko sprožijo
referendum vsebinske, politične, pa tudi praktične narave.
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Glede potrebnih sprememb ustave se postavljanje izbire med referendumom v obliki
naknadnega referenduma in uvedbo morebitnega novega tipa zakonodajnega
referenduma, ki ga sedanja ureditev ne pozna in ki bi bil vezan na predhodno tako
imenovano ljudsko zakonodajno iniciativo, ne zdi enakovredna možnost. Medtem ko
so po eni strani določene spremembe zakonodajnega referenduma očitno nujne za
uspešno delovanje tega instituta v praksi, pa je odločitev o morebitni uvedbi še
novega referenduma dejansko politično in vsebinsko vprašanje primernosti in
dejanske potrebnosti takega še novega dodatnega tipa referenduma v naši ustavi. V
tem, sistemskem smislu in pomenu, se zdi mnogo pomembnejša, zaradi vseh
navedenih in zapaženih problemov, jasna izključitev (ukinitev) instituta predhodnega
referenduma, ki sicer tudi iz sedanje ustavne ureditve neposredno ne izhaja.
Dejansko je tafc tip referenduma uvedel, kot možnega, izvirno šele zakon za to
področje. Zaradi ukinitve predhodnega referenduma z ustavnega vidika torej ni
potrebna njegova nadomestitev z uvedbo novega referenduma, vezanega na ljudsko
zakonodajno iniciativo. V smislu potrebnih in koristnih sprememb bi tako sistemsko
zadoščala že določba, da se (ob določenih pogojih) razpiše naknadni zakonodajni
referendum. Opustitev možnosti predhodnega referenduma pa kot rečeno v veliki
meri

odstrani

tudi

težko

rešljivo

vprašanje

vezanosti

državnega

zbora

na

referendumsko odločitev. Proučitev možnosti uvedbe še novega tipa referenduma
torej ne samo, da nikakor ni nujna kot nadomestitev opustitve predhodnega
referenduma, temveč odločanje o tem tudi ne izkazuje enake potrebe in teže kot
navedene nujne spremembe ureditve referenduma.

K 6.:
V zvezi s predlagano spremembo 90. člena se predlaga tudi črtanje 4. alinee prvega
odstavka 97. člena, po kateri lahko državni svet zahteva razpis zakonodajnega
referenduma.

K 7.: V zvezi s predlaganima spremembama 90. in 97. člena je potrebno tudi črtanje
drugega stavka drugega odstavka 99. člena, ki ureja odločanje državnega sveta o
zahtevi za razpis referenduma.

K 8.:
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V parlamentarnih državah je pri oblikovanju vlade najpogostejša ureditev, po kateri
šef države (predsednik republike ali monarh) imenuje predsednika vlade in nato na
njegov predlog še ministre (Italija, Avstrija, Češka republika, Irska, Portugalska,
Velika Britanija, Belgija). V nekaterih izmed teh držav (Italija, Češka republika) mora
tako oblikovana vlada v določenem roku dobiti v parlamentu zaupnico. Pogosta je
tudi ureditev, po kateri parlament na predlog šefa države (na Švedskem pa na
predlog

predsednika

parlamenta)

izvoli

predsednika vlade

(Nemčija,

Finska,

Madžarska), nato pa predsednik vlade sam (Švedska) ali na njegov predlog šef
države (Nemčija, Finska, Madžarska) imenuje ministre.

V klasičnem parlamentarnem sistemu ima poglavitno (sicer bolj ali manj formalno)
vlogo pri oblikovanju vlade šef države kot stabilni element izvršilne oblasti, ki pa mora
pri tem upoštevati strankarsko razmerje sil v parlamentu. On namreč določi
mandatarja

za

sestavo

vlade

in

na

mandatarjev predlog

imenuje

ministre.

Imenovanja oziroma zamenjave ministra po pravilih parlamentarnega sistema
predsednik države ne more odkloniti brez izredno tehtnih razlogov. Sestava vlade je
namreč dejansko stvar mandatarja, ker mora biti vlada čimbolj homogeno in
učinkovito kolegijsko telo. Ker pa vlada v parlamentarnem sistemu ne more delovati,
če nima podpore večine v parlamentu, mora najprej dobiti zaupnico v parlamentu.

Ta sistem deluje v različnih strankarskih sistemih dokaj različno. Kjer ima večino v
parlamentu ena sama stranka, ki tudi oblikuje vlado, je vlada stabilna. Ravno
nasprotno je tam, kjer je v parlamentu večje število strank, zaradi česar je potrebno
oblikovati koalicijsko vlado. Nestabilnost vlade je največja pomanjkljivost klasičnega
parlamentarnega sistema, ki zares stabilno deluje samo v dvostrankarskem sistemu
britanskega tipa. Zaradi tega je parlamentarni sistem pogosto bolj ali manj korigiran.
Med korigiranimi inačicami parlamentarnega sistema je najbolj znana in cenjena
nemška inačica, ki je bila tudi vzor naši sedanji ureditvi.

V ZR Nemčiji kanclerja izvoli Zvezni zbor parlamenta (Bundestag) na predlog
predsednika države. Kanclerja se voli brez predhodne razprave v Zveznem zboru,
izvoljen pa je, če zanj glasuje absolutna večina članov Zveznega zbora. Formalno ga
po izvolitvi imenuje predsednik države. Če Zvezni zbor predlaganega kandidata ne
izvoli, lahko v 14 dneh sam z enako večino izvoli za kanclerja svojega kandidata. Če
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tudi na ta način ni mogoče priti do potrebne večine poslancev za izvolitev kanclerja,
lahko takoj po preteku štirinajstdnevnega roka Zvezni zbor izvoli kanclerja tudi z
navadno (relativno) večino, nato pa ima predsednik države na voljo 7 dni, da ga
imenuje za kanclerja ali razpusti Zvezni zbor. Ko je vlada imenovana, jo je mogoče
razrešiti le s konstruktivno nezaupnico, se pravi tako, da Zvezni zbor imenuje novega
kanclerja.

Kancler lahko postavi tudi vprašanje zaupnice. Če ne dobi absolutne večine članov
Zveznega zbora, lahko v 21 dneh predlaga predsedniku, da Zvezni zbor razpusti.
Pravica do razpustitve pa ugasne, če Zvezni zbor pred razpustitvijo izvoli novega
kanclerja. Kancler lahko v primeru neizglasovane zaupnice ne predlaga razpustitve
Zveznega zbora. V tem primeru pride do manjšinske vlade, ustava pa predvideva
rešitev za primere, ko takšna vlada za sprejem nujnih zakonskih predlogov ne bi
mogla doseči potrebne večine, in sicer v posebnem zakonodajnem postopku, ki se
imenuje »zakonodajna stiska« (Gesetzgebungsnot).

Opisana ureditev daje vladi in njenemu predsedniku močan položaj. Za nemški
model je značilno, da je vnesel nekatere korektive parlamentarnega sistema v smeri
krepitve stabilnosti vlade, kar velja tako za način oblikovanja vlade (kanclerski
princip) kot tudi za odgovornost vlade parlamentu (konstruktivna nezaupnica).
Prednost tega sistema je predvsem v tem, da preprečuje možnost, da parlamentarna
večina zruši vlado, ne da bi bila hkrati s tem že organizirana koalicija, ki bi oblikovala
novo vlado, kar se pogosto dogaja v klasičnem parlamentarnem sistemu.

Vendar naša ureditev od nemškega vzora odstopa v nekaterih pomembnih
značilnostih, ki se nanašajo tako na omenjena vprašanja kot tudi na vlogo
predsednika republike. Ta je bistveno manjša, kot je to normalno v parlamentarnem
sistemu. Še posebej to velja za imenovanje ministrov, ki jih v parlamentarnem
sistemu imenuje šef države na predlog predsednika vlade, kar velja tudi v nemški
inačici parlamentarnega sistema. Pri nas pa predsednik republike sicer predlaga
kandidata za predsednika vlade v izvolitev državnemu zboru, toda pri imenovanju
ministrov nima za razliko od nemške ureditve nobene vloge, saj jih imenuje sam
državni zbor. Prav tako so okrnjene pristojnosti predsednika pri razreševanju spora
med parlamentom in vlado. V klasičnem parlamentarnem sistemu namreč šef države
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na predlog šefa vlade lahko razpusti parlament, če je ta vladi izrekel nezaupnico. Pri
nas tega ne more, ampak ustava posebej določa primere, v katerih predsednik
republike razpusti državni zbor in razpiše predčasne volitve. To namreč lahko stori
samo, če ne pride do oblikovanja vlade in pa pri neizglasovani zaupnici vladi, če ni
izvoljen nov predsednik vlade ali če stara vlada pri ponovnem glasovanju ne dobi
zaupnice. Zaradi teh odstopanj od nemškega modela je naša sedanja ureditev v
praksi

povzročala

določene

probleme.

Poleg

tega

ta

ureditev

približuje

skupščinskemu sistemu, v katerem praviloma samo parlament oblikuje organ, ki
opravlja izvršilno funkcijo. S tem pa se tudi slabi in zamegljuje ustavno določeno
načelo delitve oblasti, zaradi česar je ta del ustavne ureditve v določenem nasprotju s
temeljnim ustavnim načelom delitve oblasti.

Slabosti naše sedanje ustavne ureditve oblikovanja vlade so torej naslednje:
-

imenovanje ministrov v državnem zboru je za parlamentarni sistem neobičajno
oziroma ga parlamentarne države ne poznajo;

-

dvojnost postopka glasovanja o vladi v državnem zboru omogoča nastanek
nenavadnih političnih položajev (izvoljeni predsednik vlade ne more oblikovati
vlade; ministre podpre druga koalicija kot predsednika vlade);

-

zamenjava ministra (razrešitev in imenovanje novega) v državnem zboru
zamegljuje odgovornost predsednika vlade za delovanje celotne vlade;

-

nejasno je urejen postopek razrešitve vlade v zvezi z nezaupnico po interpelaciji
(komentatorji ustave so si kljub temu enotni, da gre lahko le za konstruktivno
nezaupnico),

-

možnost, da predsednik republike razpusti parlament, kadar ta ne more izvoliti
predsednika vlade, je bolj omejena kot v nemškem modelu.

Izhajajoč iz ocene, da ne bi bilo primerno v temeljih spreminjati z ustavo določenih in
uveljavljenih razmerij med vlado in državnim zborom, bi bilo verjetno najprimerneje
iskati rešitve v smeri dosledne izpeljave v Nemčiji že preizkušenega modela, saj bi se
na ta način zgolj odpravile nedoslednosti, do katerih je prišlo pri sprejemanju ustave.
Rešitve bi bilo torej potrebno iskati predvsem v smeri poenostavitve postopka
imenovanja vlade, pri čemer bi ostala vloga državnega zbora pri volitvah predsednika
vlade nespremenjena, spremenilo naj bi se le imenovanje ministrov v tem smislu, da
bi jih na predlog predsednika vlade potrdil predsednik republike. V ustavi bi sicer
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lahko ostal nespremenjen drugi odstavek 112. člena, ki določa, da se mora
predlagani minister pred imenovanjem predstaviti pristojni komisiji državnega zbora
in odgovarjati na njena vprašanja, vendar bi morali dodatno proučiti smiselnost
ohranitve te določbe v ustavi.

Drugačno imenovanje ministrov bi med državnim zborom in vlado vzpostavilo
razmerje, ki bi bilo bistveno bolj v skladu z načeli in notranjo logiko parlamentarnega
sistema. Obenem bi bila ohranjena kontrola državnega zbora nad vlado, ki se izraža
prek konstruktivne nezaupnice, medtem ko se sprotna kontrola nad delom vlade in
posameznih ministrov zagotavlja s poslanskimi vprašanji. S tega vidika bi postala
nepotrebna tudi interpelacija, ki zato ni bila predvidena v osnutku ustave, ki tudi ni
predvideval imenovanja ministrov po državnem zboru. Temeljna ustavna zasnova in
ureditev razmerja med državnim zborom in vlado bi bila na ta način konsistentnejša
in bolj pregledna, poseg v ustavo pa bi bil v takem primeru minimalen.

Kot izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev ustave Republike Slovenije bi bil
najprimernejši nemški kanclerski model, ki je v praksi že preizkušen in bi ga bilo
potrebno le dosledno izpeljati v naši ustavi. Druga možnost bi bila vrnitev h klasični
inačici parlamentarnega sistema glede oblikovanja vlade, ki pa bi nujno vplivala na
celoten kompleks ustavne ureditve razmerja med državnim zborom in vlado in bi
zahtevala precej obsežnejšo ustavno revizijo. V tem primeru ne bi bilo mogoče
ohraniti konstruktivne nezaupnice, saj je ta vezana na izvolitev predsednika vlade v
državnem zboru. Podobno velja tudi za ustavno ureditev zaupnice. Zato bi bilo v tem
primeru

potrebno spremeniti ustavo tudi glede teh vprašanj. Po klasičnem modelu

parlamentarnega sistema namreč parlament glasuje o podpori vladi na lastno
pobudo ali na zahtevo predsednika vlade. Izguba podpore pa terja, da predsednik
vlade odstopi, kar potegne za seboj prenehanje funkcije celotne vlade. V takem
primeru bodisi predsednik vlade zahteva od predsednika države, da razpusti
parlament in razpiše predčasne volitve, bodisi šef države podeli nov mandat za
sestavo vlade.

Z vrnitvijo h klasični inačici parlamentarnega

sistema glede

oblikovanja vlade, bi se možnosti za nestabilnost vlade precej povečale.

Glede predloga sistema investiturne zaupnice z institutom konstruktivne nezaupnice
obstajajo določeni pomisleki, saj ta kombinacija ne obstaja v nobenem veljavnem
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sistemu in je torej v praksi še nepreizkušena in zato zelo tvegana. Njena posledica bi
bila nekoliko zmanjšana vloga predsednika vlade in večja odvisnost vlade od
parlamenta v primerjavi z nemškim modelom, potrebno pa bi bilo natančno proučiti
vse možne zaplete, ki bi jih takšna ureditev lahko povzročila. Državni zbor bi v
primeru, ko ne bi bilo mogoče doseči potrebne večine za izvolitev predsednika vlade
na predlog predsednika republike, moral imeti možnost, da pred razpustitvijo sam
izvoli predsednika vlade, prav tako pa se v zamisli konstruktivne nezaupnice pri tem
modelu zaenkrat ohranja dvojnost glasovanja, s tem, ko naj bi državni zbor najprej
imenoval novega mandatarja, nato pa bi vlada morala v državnem zboru dobiti še
zaupnico.
<
Iz navedenih razlogov je kot izhodišče za spremembo ustave glede oblikovanja
vlade, konstruktivne nezaupnice in razpustitve državnega zbora predlagan nemški
model v svoji kolikor mogoče celoviti obliki.

K 9.:
Ustava v drugem odstavku 114. člena določa, da "sestavo in delovanje vlade, število,
pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja zakon". Predlaga se, da zakon določi
samo pristojnosti vlade, ter delovna področja in pristojnosti ministrstev. V skladu z
načelom delitve oblasti, naj bi druga vprašanja glede organizacije in delovanja vlade
in ministrstev urejala vlada sama.

K 10.:
Drugačno imenovanje ministrov bi med državnim zborom in vlado vzpostavilo
razmerje, ki bi bilo bistveno bolj v skladu z načeli in notranjo logiko parlamentarnega
sistema. Obenem bi bila ohranjena kontrola državnega zbora nad vlado, ki se izraža
prek konstruktivne nezaupnice, medtem ko se sprotna kontrola nad delom vlade in
posameznih ministrov zagotavlja s poslanskimi vprašanji. S tega vidika bi postala
nepotrebna tudi interpelacija, ki zato ni bila predvidena v osnutku ustave, ki tudi ni
predvideval imenovanja ministrov po državnem zboru. Temeljna ustavna zasnova in
ureditev razmerja med državnim zborom in vlado bi bila na ta način konsistentnejša
in bolj pregledna, poseg v ustavo pa bi bil v takem primeru minimalen.
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K 11.: Sprememba 121. člena je potrebna v zvezi s predlaganima spremembama
140. in 141. člena. Besedilo prvega odstavka 121. člena, po katerem opravljajo
naloge uprave (državne) neposredno ministrstva, predstavlja - enako kot besedilo
drugega odstavka 140. člena - oviro za vsak prenos upravnih nalog od države na
lokalne skupnosti. Zaradi obeh navedenih ustavnih določb je v naši ureditvi
otežkočena oz. onemogočena decentralizacija državnih nalog na lokalne skupnosti in
s

tem

uveljavljanje

evropskega

načela

subsidiarnristi

-

v

bistvu

pa

celo

dekoncentracija državnih nalog od ministrstev na lastne organe države, na primer na
upravne okraje, ki jih spričo navedene določbe 121. člena niti ni mogoče ustanoviti.
V zvezi s tem se predlaga tudi sprememba drugega odstavka tega člena, tako da se
bol/ splošno opredelijo subjekti, ki lahko dobijo javno pooblastilo za opravljanje nalog
državne uprave (pravne ali fizične osebe namesto samoupravnih skupnosti, podjetij
in drugih organizacij ter posameznikov) ter da se javna pooblastila lahko dajejo ne
samo neposredno z zakonom, ampak tudi na podlagi zakona. Ker se je v praksi
pokazalo, da je dajanje javnih pooblastil neposredno z zakonom neoperativno, pri
čemer pa seveda mora zakon določati podlago in okvire za dajanje javnih pooblastil.

K 12.:
Sprememba 129. člena, ki naj bi določila, da se sodnik imenuje najprej za dobo petih
let, v zadnjem letu tega obdobja pa je šele lahko imenovan v trajno funkcijo, bi
ohranila koncept trajnega sodniškega mandata kot temeljnega jamstva neodvisnosti
sodstva. Predlagana sprememba pa bi uvedla obdobje omejenega petletnega
mandata z namenom izvedbe strokovnega preizkusa sodnikov začetnikov. Sedanji
sistem ocenjevanja sodnikov začetnikov s strani pristojnih personalnih svetov sodišč
se bi s tem razširil tudi na sodelovanje sodnega sveta v teh postopkih. Zadnji
strokovni

preizkus

sodnika začetnika

po predlagani

ureditvi

bo

izveden

po

zaključenem četrtem letu opravljanja sodniške službe, tako da bi bil sodnik, v
zadnjem, torej petem letu, lahko imenovan v trajno funkcijo.
K 13.:
Čeprav državni zbor opravlja številne in pomembne funkcije, je za njegovo dejavnost
vendarle najpomembnejša vloga nosilca in izvrševalca zakonodajne veje oblasti,
znotraj nje pa torej predvsem sprejemanje sprememb ustave in pa zakonov. V okviru
nadzorne funkcije državni zbor zlasti odloča ali sodeluje pri odločanju o odgovornosti
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najvišjih nosilcev posameznih funkcij oblasti v državi, v okviru volilne funkcije pa voli
ter imenuje in razrešuje, poleg predsednika vlade oziroma vlade in ministrov tudi še
številne druge pomembne nosilce različnih funkcij. Pri tem se pokaže, da ima naš
državni zbor dejansko precej več tovrstnih funkcij, kot pa je sicer značilen obseg
volilnih funkcij za sodobne primerljive, zlasti pa še za evropske kontinentalne države.
V okviru svoje volilne funkcije je tako v pristojnosti državnega zbora tudi izvolitev in
razrešitev vseh sodnikov vseh rednih sodišč, in po naši ureditvi prava prekrškov tudi
vseh sodnikov v organih za kaznovanje prekrškov.

Ne glede na vlogo državnega zbora, ki jo ima po ustavi glede izvolitve in razrešitve
sodnikov, pa dejansko med državnim zborom in sodišči na podlagi in v skladu z
načelom delitve oblasti v našem, parlamentarnem sistemu organizacije državne
oblasti ni pravnega razmerja, ki bi terjalo tudi tako pravno vez, kot jo še vedno
vzpostavlja sedanji način imenovanja in razreševanja sodnikov v državnem zboru.
Sodna funkcija je zgodovinsko v evropskem kontinentalnem modelu izšla iz izvršilne
funkcije, od katere se je ločila in ji je po svoji naravi, ker tudi sama izvršuje zakone,
še vedno tudi mnogo bliže kot pa siceršnji temeljni, to je zakonodajni funkciji
parlamenta, ki zakone sprejema. Izvrševanju sodne veje oblasti znotraj ustavnega
načela delitve oblasti, ki jo v okviru sodišč opravljajo sodniki, je z ustavo zagotovljena
popolna neodvisnost, saj so pri izvrševanju svoje funkcije vezani le na ustavo in
zakon; k temu jih zaveže tudi slovesna izjava, ki jo podajo pred nastopom funkcije.
Pri tem je, po naši ustavni ureditvi, iz sodstva kot dela državne oblasti izločeno in
izvzeto ustavno sodišče, njegove pristojnosti in naloge pa urejene posebej, tako da
se tukaj obravnavana problematika na sodnike ustavnega sodišča dejansko ne
nanaša.

Pravna vez, ki jo ustava med sodstvom in državnim zborom vzpostavlja z izvolitvijo,
razrešitvijo oziroma odvzemom sodniške funkcije v državnem zboru dandanes v
moderni pravni državi našega tipa državne ureditve nima izrazite pravne opore, zlasti
pa tudi ne potrebe v navedenih okvirih ustavno določene in urejene delitve oblasti, pa
četudi tako funkcijo ustava državnemu zboru nalaga. Pri tem je pravzaprav očitno, da
sedanja ureditev še vedno vsebuje ostanke prejšnjega, skupščinskega sistema, ki je
izhajal iz načela enotnosti oblasti, in je v določenem nasprotju s temeljnim ustavnim
načelom delitve oblasti. Po prejšnji ureditvi je bila oblast skoncentrirana v sami
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skupščini, iz nje je izvirala ter bila v celoti neposredno v njej tudi utemeljena. Za tako
ureditev je bilo torej značilno, da je tudi volitev sodnikov bila v pristojnosti same
skupščine. Moderne evropske ureditve, temelječe tako kot naša na ustavno določeni
delitvi oblasti, pa take ureditve imenovanja sodnikov oziroma tovrstne pristojnosti
parlamentov ne poznajo. Dejstvo je, da v teh ureditvah sodnike običajno imenuje šef
države, predsednik ali monarh, ali pa jih imenuje za področje sodstva pristojni, to je
pravosodni minister. Vzpostavitev in delovanje neodvisne sodne veje oblasti brez
neposrednega sodelovanja parlamenta namreč s tem ni v ničemer zmanjšana,
ogrožena ali kakorkoli okrnjena, pač pa je nasprotno parlament v tem primeru
razbremenjen zanj netipične in nespecifične vloge, in se lahko zato tembolj posveča
nalogam, ki jih v parlamentarni demokraciji namesto njega dejansko ne more noben
drug organ ustrezno opravljati, če bi torej tudi v naši ustavni ureditvi z ustreznimi
spremembami ustave državni zbor razbremenili nalog in pristojnosti v zvezi z
izvolitvijo in razreševanjem sodnikov, bi s tem ravnali povsem v skladu z ustavno
določeno delitvijo oblasti, državni zbor utemeljeno delno razbremenili, hkrati pa
neokrnjeno pustili z ustavo določeno neodvisnost delovanja sodne veje oblasti; ta
neodvisnost delovanja za vsakega sodnika že velja od trenutka, ko izpolni vse za to z
zakonom predpisane pogoje in nastopi opravljanje svoje funkcije. Način, kako je bil
sodnik imenovan, torej na njegov položaj in dolžnosti med opravljanjem funkcije
dejansko ne more vplivati in ne vpliva. Tak položaj sodnika tudi v ničemer ne
razbremenjuje njegove polne odgovornosti za opravljanje njegove funkcije, le da v
takem primeru za to formalno ne odgovarja več neposredno državnemu zboru. Taka
sprememba ustave bi državnemu zboru tudi še vedno prepuščala funkcije glede
vzpostavljanja vodilnih organov izvršilne veje oblasti (vlade), pa tudi ustavnih
sodnikov in nekaterih drugih nosilcev pomembnih funkcij v državi, kot so na primer
guverner centralne banke ali varuh človekovih pravic. Državnemu zboru bi pri tem
ostala tudi pristojnost imenovanja članov računskega sodišča, ker pri tem organu ne
gre za sodišče v smislu sodstva, temveč je to poseben ustavni organ za opravljanje
nadzora finančne kontrole na najvišjem nivoju. Razbremenitev državnega zbora z na
novo urejenim imenovanjem sodnikov bi za Republiko Slovenijo pomenilo tudi
izenačitev ustavne ureditve tega vprašanja z ureditvijo v državah članicah Evropske
unije.
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Način imenovanja sodnikov mora biti še naprej urejen v ustavi, ker gre pri tem za
ustavno materijo. Pri tem se v predlogu ohranja predlagalna vloga sodnega sveta v
nekoliko spremenjeni ali razširjeni sestavi, ki bi za imenovanje sodnikov pristojnemu
organu dajal svoje predloge. Imenovanje sodnikov bi z ustavo, podobno kot je to v
primerljivih ureditvah evropskih držav, bilo prepuščeno predsedniku republike. Možna
bi bila tudi ureditev, po kateri bi sodnike nižjih sodišč imenoval minister za
pravosodje, sodnike višjih sodišč pa predsednik republike.

Izjema naj bi veljala le za imenovanje predsednika vrhovnega sodišča. V skladu z
načelom delitve oblasti je z vidika potrebne medsebojne prirejenosti vseh treh
oblastnih funkcij potrebno tudi način pridobitve funkcije predsednika vrhovnega
sodišča kot ustavno deklariranega najvišjega sodišča v državi, urediti z Ustavo.
Hkrati, ko se ohranja volilna funkcija državnega zbora glede predsednika vrhovnega
sodišča in se s tem še dodatno zagotavlja demokratična legitimacija vrha sodne
oblasti, pa se z določitvijo načina pridobitve funkcije predsednika vrhovnega sodišča
določa tudi ustavni predstavnik sodstva v razmerju do ostalih oblastnih funkcij in
organov.

K 14.:
V zvezi s predlagano spremembo 130. člena se kaže tudi potreba, da se spremeni
sestava sodnega sveta, tako da bi 6 članov sodnega sveta imenoval državni zbor, 7
članov pa bi izvolili iz svojih vrst sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Pri tem
naj bi bila člana sodnega sveta po položaju tudi predsednik vrhovnega sodišča in
minister za

pravosodje. Tako bi se ohranila ureditev z minimalno večinsko

zastopanostjo predstavnikov sodne oblasti v skladu z zahtevami Evropske listine o
zakonski ureditvi položaja sodnikov. Temeljni namen te ureditve je v zagotovitvi
postopka

izbire

sodnikov

izključno

na

podlagi

objektivnih

kriterijev,

kot

so

kandidatova strokovnost, usposobljenost, uspešnost in učinkovitost. Hkrati pa se
zagotavlja tudi ravnovesje v sestavi sodnega sveta, ker sodniško večino zagotavlja
članstvo predsednika vrhovnega sodišča po položaju, ki pa ga imenuje državni zbor.
Član sodnega sveta po položaju pa naj bi bil tudi minister za pravosodje, s čimer bi
se zagotovilo neposredno sodelovanje predstavnika izvršilne oblasti v sodnem svetu.

K 15.:
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Ustavno ureditev razrešitve sodnika zaradi kršitve ustave ali hujše kršitve zakona
oziroma ureditev naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, je
potrebno spremeniti, ker se s predlagano spremenjeno ureditvijo imenovanja
sodnikov tudi formalno ne uveljavlja več odgovornost sodnikov neposredno napram
državnemu zboru. Institut razrešitve sodnika naj bi bil zato prilagojen načinu
pridobitve sodniške funkcije.

K 16.:
V zvezi s predlagano spremembo 130. člena, po kateri naj bi sodnike imenoval
predsednik republike na predlog sodnega sveta je potrebna tudi sprememba 134.
člena, ki določa pristojnost državnega zbora za odločanje o imuniteti sodnika. Ta
pristojnost naj bi se prenesla na sodni svet.

K 17.:
Predlagana sprememba 140. člena se nanaša na drugi odstavek, po katerem država
po predhodnem soglasju občine ali širše lokalne samoupravne skupnosti z zakonom
prenese nanjo opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to
zagotovi tudi sredstva. Problem je v tem predhodnem soglasju, ki deluje kot zavora,
zaradi katere se je ta ureditev izkazala v praksi kot prohibitivna za vsak prenos
upravnih nalog od države na lokalne skupnosti. To soglasje je treba odpraviti;
obenem pa je treba bolj jasno postaviti načelo o sredstvih, ki jih mora lokalnim
skupnostim za opravljanje prenesenih nalog zagotoviti država. Podobno deluje tudi
besedilo prvega odstavka 121. člena, po katerem opravljajo naloge uprave (državne)
neposredno ministrstva. Zaradi obeh navedenih ustavnih določb je v naši ureditvi
otežkočena oz. onemogočena decentralizacija državnih nalog na lokalne skupnosti in
s tem uveljavljanje evropskega načela subsidiarnosti, pa tudi dekoncentracija
državnih nalog na lastne organe države, na primer na upravne okraje, ki jih spričo
navedene določbe 121. člena niti ni mogoče ustanoviti.

K 18.:
Z ustavo in z zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) je bila predvidena vzpostavitev
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji na dveh nivojih, z dvema vrstama lokalnih
skupnosti - z občinami in pokrajinami. Na ta način bi bila Slovenija na lokalnem
nivoju razčlenjena na občine in pokrajine - podobno, kot je razčlenjena velika večina
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evropskih držav. Pokrajine bi ustrezale provincam, kot jih imajo npr. v Italiji, Španiji,
na Nizozemskem, v Belgiji, v Romuniji,

ali okrajem, kot jih imajo v vseh nemških

deželah (Landkreise) ter na Češkem in na Portugalskem, ali departmajem, kakor jih
imajo v Franciji ali skupnostim pod imenom landstingkommuner, kot jih imajo na
Švedskem, in podobnim skupnostim v drugih skandinavskih državah. Teritorialno
obsežne države so - poleg navedenih dveh vrst lokalnih skupnosti - razdeljene še na
(evropske) regije, ki pa so po svojih kapacitetah v povprečju podobne državi
Sloveniji. V Sloveniji sicer pogosto označujemo pokrajine s pojmom regije. Govorimo
o regionalizaciji Slovenije, mislimo pa na vzpostavitev pokrajin kot lokalnih skupnosti
na drugem nivoju, t.i. širše samoupravne lokalne skupnosti. Z ustanovitvijo pokrajin bi
se torej izvršila regionalizacija Slovenije.

Normativne priprave za ustanovitev pokrajin so se začele skupaj s pripravami za
ustanovitev občin - z zakonom o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet leta 1994.
Vendar pa je bila ureditev pokrajin od vsega začetka sporen, in sicer prvič zaradi
tega, ker naj bi se po 143. členu ustave v pokrajine povezovale občine, kar pomeni,
da naj bi bile ustanovitelj pokrajin občine, drugič pa zaradi tega, ker se je ves čas
postavljalo vprašanje, ali je Republiko Slovenijo glede na njen teritorialni obseg treba
notranje razčlenjevati tudi na pokrajine. Prvi problem se je v praksi pokazal s
sprejemom zakona o lokalni samoupravi. Vanj je bilo vnešeno posebno poglavje o
pokrajinah, izdelano na podlagi 143. člena ustave. Izkazalo se je, da na njegovi
podlagi ni mogoče začeti akcije za ustanovitev pokrajin, ker občine ne morejo
ustanavljati pokrajin kot širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Ustanovljene so bile
le občine, nato pa je sistemska reforma lokalne samouprave zastala. Zaradi
nejasnosti glede pokrajin ni mogla biti postavljena niti osnovna struktura lokalnih
skupnosti, od česar pa je odvisna vrsta nadaljnjih vprašanj; ni mogel biti urejen status
mestnih občin, ki se povezuje s problematiko pokrajin, manjkali pa so tudi zanesljivi
kriteriji glede teritorialnega oblikovanja občin (velike ali male občine), pa tudi kriteriji
glede njihovih pristojnosti; zlasti pa so manjkala oporišča za organizacijo javne
uprave - vključno z državno upravo - v vmesnem prostoru med občinami in državo.

Da bi se reforma lokalne samouprave lahko nadaljevala, je bilo sklenjeno, da se
pripravi poseben sistemski zakon o pokrajinah. Vendar pa so se ob njegovi pripravi
pokazali isti pravno sistemski problemi. Predlog zakona s tezami je bil zato poslan v
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državni zbor v predhodno obravnavo, da bi se pridobila stališča do navedene
sistemske in druge problematike pokrajin. Mnenja in predloge iz obravnave v
državnem zboru je strnila Komisija državnega zbora za lokalno samoupravo v svojem
poročilu (št. 020-01/98-7/1, EPA 450-II, z dne 16.6.1999), v katerem je zavzela
stališče, da ustanovitev pokrajin ne more biti odvisna le od volje občin, ustanoviti jih
mora država z zakonom; s predhodnim sistemskim zakonom pa jim mora zagotoviti
vse elemente pravnega statusa avtonomnih lokalnih skupnosti. Zato je po stališču
komisije treba predhodno spremeniti 143. člen ustave.

S strategijo Republike Slovenije za vključevanje v EU (Poročevalec državnega zbora,
št. 4/98) je bila kot usmeritev in ukrep politike izrecno predvidena vzpostavitev regij
(pokrajin) »kot vmesne ravni teritorialne organiziranosti, ki bi lahko delovala kot
partner evropskih strukturnih skladov ter v prekomejnem regionalnem sodelovanju«.

Leta 1999 je bil v državnem zboru vložen predlog za začetek postopka za
spremembo oz. za črtanje 143. člena ustave, ki ga je podala skupina 33 poslancev
državnega zbora (predlog je objavljen v Poročevalcu državnega zbora, št. 21 z dne
7.4.1999). V tej zvezi je bila v državnem zboru imenovana posebna strokovna
skupina za regionalizacijo, ki naj bi pripravila strokovna izhodišča za razpravo o tem
predlogu. Ta skupina je pripravila elaborat o geografskih, gospodarskih in upravno
političnih razlogih, ki govore za regionalizacijo Slovenije, ter o tem, da je za izpeljavo
te regionalizacije oziroma za ustanovitev pokrajin treba spremeniti 143. člen ustave;
predlagala je tudi, kako ga je treba spremeniti. (Elaborat je bil objavljen v
Poročevalcu državnega zbora št. 92 z dne 27.10.2000.)

V letu 2000 je bilo v državnem zboru vloženih več predlogov zakonov za ustanovitev
posameznih pokrajin: zakon o Koroški pokrajini, ki je bil (na seji dne 29.3.2000) že
sprejet v prvi obravnavi v državnem zboru, zakon o pokrajini Posavje, zakon o
pokrajini Bela Krajina, zakon o pokrajini Spodnje Podravje, zakon o Severno
Primorski pokrajini. Jasno je, da ti zakoni ne morejo biti sprejeti pred sistemskim
zakonom o pokrajinah, ustvarjajo pa pritisk za sistemsko ureditev problema pokrajin
in s tem posredno za spremembo ustave v 143. členu.
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Ker nimamo pokrajin, je v letu 1999 sprejeti zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) postavil celotni organizacijsko
finančni instrumentarij, preko katerega naj bi tekla akcija spodbujanja tega razvoja,
v okvire 12 statističnih regij. Statistične regije so bile uporabljene kot geografski okvir
za tehnično izvajanje navedene dejavnosti. Taka rešitev pa boleha na okoliščini, da
ima ta akcija le teritorialni okvir, ne pa tudi lastnih nosilcev akcije, kar pomeni, da jo je
treba izvajati iz republike in iz občin. To pa povzroča težave zaradi dogovarjanja med
občinami z različnimi interesi, kar predstavlja oviro za izvajanje tega zakona.

Tako se je pokazalo, da pokrajine potrebujemo, oziroma da je Slovenijo treba
reglonalizirati z ustanovitvijo pokrajin, pokrajin pa na podlagi obstoječega 143. člena
ustave ni mogoče ustanoviti. Kajti pokrajine bi morale pokriti vso državo - tako kot
občine; z medobčinskim povezovanjem po 143. členu ustave pa je mogoče zajeti le
sosednje občine in le glede posameznih vprašanj, ki zanimajo te občine. Pokrajine bi
morale imeti iste naloge ter isti pravni status v vsej državi, sicer bi prišlo do
upravnega kaosa. Tak status pa jim lahko podeli in zagotovi le država z ustavo in
zakonom, kakor ga je zagotovila občinam z ustavo in z zakonom o lokalni
samoupravi. To je še toliko bolj pomembno, če naj bi na pokrajine prenašali v
izvajanje tudi določene državne naloge, kar je čedalje bolj aktualno povsod v Evropi zaradi uveljavljanja načela subsidiarnosti; še zlasti pa, če naj bi območja pokrajin
obenem predstavljala tudi teritorialne enote za izvajanje državne uprave na prvi
stopnji. Zato mora pokrajine urediti in ustanovitvi država z zakonom - ne pa občine z
medsebojnim povezovanjem. Sicer pa gre pri pokrajinah za osnovno strukturo
države, ki ne more biti v rokah občin, pač pa države same.

Pokrajine bi v prostoru med občinami in državo opravljale tri kategorije nalog, ki so v
funkciji tega prostora. To so po eni strani lokalne zadeve širšega pomena, o katerih
govori že sedanji 143. člen ustave, po drugi strani pa zadeve regionalnega pomena,
ki bi jih določala država z zakonom; razen tega bi izvajale tudi določen del nalog
državne uprave, ki jih sedaj opravljajo upravne enote ali posebne enote državne
uprave na terenu; te naloge bi lahko država prenašala nanje z zakonom po
predlagani spremenjeni določbi drugega odstavka 140. člena ustave.
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Lokalne zadeve širšega pomena so zlasti na področju komunalne infrastrukture in
komunalnih storitev, ki gredo preko meja občin ali preko zmogljivosti občin, pa tudi na
področju pospeševanja gospodarstva in dejavnosti javnih služb lokalnega pomena, ki
presegajo zmogljivosti občin. To so izvirne naloge pokrajin (ne pa morda od občin
prenesene

naloge

lokalnega

pomena),

za

katere

po

obstoječi

ureditvi

ni

institucionalnega nosilca. Naloge regionalnega pomena pa so tiste, ki po svoji naravi
niso lokalnega

pomena,

niso

pa tudi državnega

pomena;

so vmesnega

-

regionalnega pomena. Take vrste nalog so zlasti v sferi prostorskega planiranja,
skladnega regionalnega razvoja, varstva okolja, prometa in zvez ter posamezne
dejavnosti na področju javnih služb regionalnega pomena (regionalne bolnice,
muzeji, gledališča, arhivi itd.), za katere po obstoječi ureditvi prav tako ni pravega
institucionalnega nosilca v sistemu. To pa povzroča težave v njihovem poslovanju, pa
tudi v poslovanju občin, ki jih morajo financirati. Te vrste naloge se skrivajo pod
obstoječo dikcijo v besedilu 143. člena ustave »o zadevah iz državne pristojnosti, ki
jih država v sporazumu s pokrajinami prenese v njihovo izvirno pristojnost«. Za to
kategorijo pokrajinskih nalog naj bi v ustavi uvedli pojem »naloge regionalnega
pomena«, in sicer iz dveh razlogov: prvič zato, ker se ta pojem že uporablja v
zakonodaji o spredaj navedenih vprašanjih, in drugič zaradi tega, da se s tem postavi
kriterij za bodočo zakonodajo: država naj ne bi dajala v pristojnost pokrajin česarkoli,
pač pa le zadeve, ki so povezane z območjem pokrajin. Pojem »regionalni« ima
geografski pomen, podobno kot ga ima pojem »lokalni«, s katerim se označujejo
pristojnosti občin. S pojmom regija bomo slej ko prej označevali območje pokrajin,
laično pa tudi pokrajine same kot institucije lokalne samouprave na drugem nivoju.

Če se Slovenija opredeli za regionalizacijo, mora ustanoviti pokrajine kot širše
samoupravne lokalne skupnosti. To pa lahko stori te, če odstrani iz ustave ovire, ki jih
predstavljajo določbe 143. člena ustave. To bi bilo mogoče storiti tudi z enostavnim
črtanjem 143. člena, kot predlaga skupina 33 poslancev državnega zbora, pri čemer
bi ustanovitev pokrajin lahko oprli na obstoječe besedilo 138. člena, ki na splošno
govori o lokalnih skupnostih v Sloveniji. Bolj ustrezna in tudi bolj koristna za prakso
pa bi bila sprememba obstoječega 143. člena, ki bi določila, da se pokrajine
ustanovijo z zakonom kot širše lokalne skupnosti za opravljanje lokalnih zadev
širšega pomena in za opravljanje z zakonom določenih zadev regionalnega pomena.
Tako bi bila jasno določena načelna opredelitev sistemskega statusa pokrajine in
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njenega delovnega področja s temeljnimi kategorijami nalog, ki naj bi jih opravljala v
vmesnem prostoru med občinami in državo.

S predlaganimi spremembami ustave v poglavju o lokalni samoupravi bi bilo
omogočeno, da bi se reforma lokalne samouprave, ki se je začela z uveljavitvijo
zakona o lokalni samoupravi leta 1994, dokončala, tako kot je bila zamišljena: da bi
se vzpostavila dvonivojska lokalna samouprava - z občinami in pokrajinami. S tem bi
dobili tudi v Sloveniji notranjo upravljalsko razčlenitev države, kakršno zahteva
območje take velikosti, kot npr. razčlenitev znotraj regij (evropskih), kakor jo imajo v
večini evropskih dežel. Okoliščina, da zaradi 143. člena obstoječe ustave pri nas niso
mogle biti ustanovljene pokrajine, pač pa le občine, je po logiki same upravljalske
mehanike neizogibno povzročala centralizacijo upravljanja države z neugodnimi,
upravnimi, razvojnimi in političnimi posledicami. Ob velikem številu občin z majhnimi
zmogljivosti države ni mogoče upravljati drugače kot centralistično - z zadrževanjem
pristojnosti in sredstev v centru.
*
Z regionalizacijo Slovenije, z ustanovitvijo pokrajin bi se lahko zaključila konstrukcija
slovenske lokalne samouprave. To pa bi omogočilo reševanje odprtih vprašanj, ki se
neposredno vežejo na pokrajine, posredno pa tudi na organizacijo državne uprave v
prostoru med občino in državo. Odprla bi se pot za proces decentralizacije javne
uprave. Že sama okoliščina, da bi se upravljanje države izvajalo na treh in ne le na
dveh

upravljalskih

ravneh,

bi

prispevalo k izravnavanju

tekoče

in

razvojne

problematike države. Pokrajina bi postala nosilec razvoja v prostoru, v katerem
danes ni institucionalnega nosilca, razen tega pa tudi izvajalec neobhodnih
dejavnosti, ki jih danes v tem prostoru nihče ne opravlja ali pa jih opravljajo občine z
številnimi - zlasti finančnimi težavami. Odprla bi se tudi pot za uveljavljanje načela
subsidiarnosti, po katerem nižja teritorialna skupnost opravlja vse javne zadeve, ki jih
je sposobna opravljati, višja raven pa le tiste zadeve, ki jih je mogoče učinkovito
opravljati na tej višji ravni. Uresničevanje načela subsidiarnosti velja v doktrini Sveta
Evrope kot kriterij za stopnjo demokracije v posamezni državi. Pokrajine bi olajšale
tudi povezave z Evropsko unijo, med drugim tudi zaradi uspešnejšega kandidiranja
za sredstva iz strukturnih skladov Unije za spodbujanje regionalnega razvoja, pa tudi
zaradi čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih skupnosti; okvirno konvencijo
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o čezmejnem sodelovanju - z dvema dodatnima protokoloma - je Slovenija že
podpisala leta 1998 v Strasbourgu.
Ob tem se je postavilo tudi vprašanje funkcije državnega sveta. Mnenje je, da bi bilo
potrebno hkrati z ustanovitvijo pokrajin predvideti tudi

preoblikovanje državnega

sveta v predstavniški organ lokalne samouprave in uveljaviti prepoved združljivosti
funkcije župana in poslanca. Tega problema predlagane spremembe ustave ne
obravnavajo,

saj

navedene

spremembe

v

strukturi

lokalne

samouprave

z

ustanovitvijo pokrajin ne zahtevajo nujno tudi sprememb institucije državnega sveta.
Pomenile pa bi velik poseg v strukturo slovenskega parlamentarizma, ki bi presegal
cilje predlaganih ustavnih sprememb.

K 19.:
Po sedanji ustavni ureditvi državni zbor razpiše referendum o sprejeti spremembi
ustave na zahtevo najmanj 30 poslancev. Sprememba ustave je na referendumu
sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se
glasovanja udeleži večina vseh volilcev.
Predlaga se, da zahtevo za razpis referenduma o spremembi ustave lahko vloži
štirideset tisoč volilcev kot je to določeno za zakonodajni referendum, ter da je
sprememba ustave na referendumu potrjena, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so
veljavno glasovali, brez pogoja kvoruma udeležbe volilcev na referendumu. Veljavna
ureditev referendumske večine, ki vključuje kvorum, namreč dopušča, da je
sprememba ustave na referendumu zavrnjena, čeprav zanjo glasuje večina volivcev,
ki so glasovali, če se glasovanja ne udeleži večina vseh volivcev.
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Osnutek ustavnega zakona
o spremembah ustave Republike Slovenije
i.
V ustavi Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 33/91, 42/97 in
66/00) se spremenijo oziroma dopolnijo naslednje določbe:

1. V 3. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela
suverenih pravic na mednarodne organizacije naddržavne narave.«

2. Besedilo 8. člena se spremeni in dopolni, tako da se glasi:
»Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi
načeli mednarodnega prava In z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo.
Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe so del pravnega reda
Slovenije.
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij
naddržavne narave, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela
suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo
teh organizacij.«

3. Besedilo 47. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti, razen če obveznost izročitve izhaja iz
mednarodne pogodbe, ki jo ratificira državni zbor.«

4. Besedilo 68. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji,
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni
zbor.«

5. Besedilo 90. člena se spremeni in dopolni, tako da se glasi:
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»Državni zbor razpiše referendum o zakonu, ki ga je sprejel, po lastni
odločitvi ali če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.
Referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih, o
zakonih, od katerih je neposredno odvisno izvrševanje državnega
proračuna, in o zakonih, ki so sprejeti za izvrševanje ratificiranih
mednarodnih pogodb. Referenduma ni dopustno razpisati tudi v
primeru, če bi zaradi tega lahko nastale protiustavne posledice.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno
pravico.
Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali.
Referendum ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko
večino glasov navzočih poslancev.«

6. V prvem odstavku 97. člena se črta 4. alinea.

7. V drugem odstavku 99. člena se črta drugi stavek.

8. V 112. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ministre imenuje in
predsednika vlade.«

razrešuje

predsednik

republike

na

predlog

9. V 114. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Pristojnosti vlade ter delovna področja in pristojnosti ministrstev
določa zakon.«

10. Besedilo 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru interpelacijo o
delu vlade.
Po razpravi o interpelaciji lahko državni zbor izglasuje nezaupnico vladi
na način, določen v 116. členu.«

11. V 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
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»(javno pooblastilo)«
Prvi odstavek se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo
javno pooblastilo za opravljanje nalog državne uprave.«

12. Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:

SI

»Sodnik se najprej imenuje za dobo petih let, v petem letu pa se lahko
imenuje v trajno sodniško funkcijo.
Zakon določa pogoje za imenovanje sodnikov.«

13. Besedilo 130. člena se spremeni in dopolni, tako da se glasi:
»Sodnike imenuje predsednik republike na predlog sodnega sveta.
Predsednika vrhovnega sodišča imenuje na predlog sodnega sveta
državni zbor izmed vrhovnih sodnikov.«

14. Besedilo 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodni svet sestavlja petnajst članov. Šest članov izvoli državni zbor
izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov,
sedem članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo
sodniško funkcijo. Predsednik vrhovnega sodišča in minister za
pravosodje sta člana sodnega sveta po položaju. Predsednika sodnega
sveta izberejo člani izmed sebe.«

15. Besedilo 132. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon določa starostno mejo in druge razloge za prenehanje sodniške
funkcije.
Sodnika, ki pri opravljanju sodniške funkcije krši ustavo, huje krši zakon
ali z zlorabo sodne funkcije stori naklepno kaznivo dejanje, ugotovljeno
s pravnomočno sodno odločbo, razreši predsednik republike na predlog
sodnega sveta.«

16. Drugi odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»Sodnik ne sme biti priprt brez dovoljenja sodnega sveta, niti se ne sme
brez dovoljenja sodnega sveta zoper njega začeti kazenski postopek, če
je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije.«

17. V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Država lahko z zakonom prenese na samoupravne lokalne skupnosti
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to
zagotoviti tudi sredstva.«

18. V 143. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(pokrajina)«

>

Besedilo 143. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost.
Pokrajina se ustanovi z zakonom za opravljanje lokalnih zadev širšega
pomena in za opravljanje z zakonom določenih zadev regionalnega
pomena.«

19. Besedilo 170. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Državni zbor razpiše referendum o spremembi ustave, ki jo je sprejel, če to
zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.
Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo glasuje večina volivcev, ki
so veljavno glasovali.«

II.
1. Določbe zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki niso v skladu s
spremembami ustave, določenimi s tem ustavnim zakonom, je treba z njimi
uskladiti v enem letu po uveljavitvi tega ustavnega zakona.
2. V zakonu o referendumu iz petega odstavka 90. člena ustave se v roku iz prejšnje
točke uredi tudi referendum o prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na
mednarodne organizacije naddržavne narave po 3. členu ustave.
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3. Sodniki, ki so bili izvoljeni v trajno sodniško funkcijo pred uveljavitvijo zakonov,
usklajenih s spremembami ustave, določenimi s tem ustavnim zakonom, obdržijo
trajno sodniško funkcijo.
4. Postopki za izvolitev in razrešitev sodnikov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo
zakonov iz prejšnje točke, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
5. Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.

Obrazložitev:
I.

K 1.:
Predlagana dopolnitev 3. člena ustave je prvenstveno namenjena temu, da se
ustavno omogoči pristop Republike Slovenije k Evropskim skupnostim in Evropski
uniji, ter k (drugim) mednarodnim organizacijam naddržavne narave. Predlagano
besedilo ne navaja posebej Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije, pač pa
vsebuje sodobnejšo, po zgledu nekaterih drugih ustav povzeto formulacijo: splošno
(abstraktno) določbo, ki velja tako za pristop kot za članstvo v vseh mednarodnih
organizacijah naddržavne narave, v katerih se od držav članic zahteva tudi prenos
izvrševanja dela suverenih pravic, ki jih države članice v teh organizacijah
uresničujejo enakopravno z drugimi članicami neposredno ali po skupnih organih.
Glede na pomen in posledice pristopa k mednarodnim organizacijam naddržavne
narave in v tem okviru še posebej glede na učinkovanje odločitev, sprejetih v
Evropskih skupnostih, oziroma v Evropski uniji (neposredna uporaba aktov teh
organizacij), je ne glede na reverzibilnost tega postopka, umestno določiti posebno,
strožjo večino za postopek pristopa k takim organizacijam: dvotretjinsko večino
glasov vseh poslancev državnega zbora. Odločitev o prenosu izvrševanja dela
suverenih pravic je namreč prav toliko pomembna, kot sprememba ustave, ki se v
državnem zboru sprejema z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.
Glede izvedbe referenduma o pristopu k Evropski uniji je državni zbor že sprejel
odločitev, da bo tak referendum izveden. Zaradi sprejete širše zasnove tega člena
naj bi ustava ne vsebovala zahteve, da se pred pristopom k mednarodni organizaciji
naddržavne narave oziroma pred ratifikacijo take pogodbe izvede referendum, kar pa
ne pomeni, da referenduma o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji ne bi bilo:
referendum bo izveden v skladu z zakonom, ki je predviden v izvedbenem delu
predlaganega ustavnega zakona.
V predlaganem besedilu je uporabljena besedna zveza "prenos izvrševanja dela
suverenih pravic" in ne pristojnosti, pooblastil ali oblasti. Ob sicer težko opredeljivem
in stalno vsebinsko spreminjajočem se pojmu suverenosti se zdi taka rešitev najbolj
primerna iz naslednjih razlogov:
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1. pri dilemi, ali se na mednarodne organizacije naddržavne narave oziroma na
njihove organe prenašajo samo pravice ali tudi dolžnosti, gre prvenstveno za
prenos pravic, ki pripadajo državam kot osnovnim subjektom mednarodnega
prava;
2. uporabljena sintagma je v slovenskem pravnem redu že
(uporabljena v osamosvojitvenih - razdružitvenih - dokumentih);

uveljavljena

3. terminologija, ki jo države članice uporabljajo v obravnavanem primeru, je
odvisna od njihovih ustavnopravnih tradicij in konceptov, ki so se razvili v
posameznih ustavnih ureditvah: angleška literatura večinoma uporablja izraze
kot so zlasti "transfer of sovereignty" in "transfer of powers", nemška pa
(skoraj dosledno) "Uebertragung von Hoheitsrechte", podobno kot francoska
"transfert des droits de souverainete";
4. čeprav veljavna ustava npr. v zvezi z lokalno samoupravo govori o "prenosu
posameznih nalog iz državne pristojnosti" (140. člen) ne gre za enake
položaje: pri prenosu posameznih nalog iz državne pristojnosti na
samoupravne lokalne skupnosti gre za postopek prenosa (izvrševanja)
državnih pristojnosti znotraj države, bistvena značilnost prenosa izvrševanja
suverenih pravic pa je prenos izvrševanja le-teh na naddržavne organizacije
oziroma njihove organe, v katerih bo Republika Slovenija sodelovala
enakopravno z drugimi članicami.

K 2.:
Spremenjeni in dopolnjeni 8. člen ustave v predlagani obliki odpravlja sedanje
nejasnosti v zvezi z mestom mednarodnih pogodb v domačem pravnem redu. Na
novo pa določa veljavnost in neposredno uporabo pravnih aktov in odločitev
mednarodnih organizacij naddržavne narave, v tem okviru predvsem - čeprav ne
izključno - Evropskih skupnosti in Evropske unije. Pri tem bodo pooblastila domačih
organov, glede preverjanja ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov in odločitev teh
organizacij določena z mednarodno pogodbo in pravno ureditvijo teh organizacij.
S spremenjenim in dopolnjenim 8. členom ustave bi v celoti zagotovili spoštovanje
načel pravnega reda Evropskih skupnosti in Evropske unije (avtonomnost, primat,
neposredno učinkovanje), pri čemer so odprte možnosti za učinkovanje pravnih
aktov in odločitev tudi drugih mednarodnih organizacij naddržavne narave, h katerim
bi pristopila Republika Slovenija.

K 3.:
Namesto dosedanje nedvoumne prepovedi izročanja državljanov Republike Slovenije
tuji državi in namesto nejasnosti v zvezi z možnostjo izročanja npr. mednarodnim
sodiščem, ki niso države in ki jih torej po strogi jezikovni razlagi ustave navedena
prepoved ne zadeva, predlagani spremenjeni 47. člen ohranja načelo, da se
državljanov Republike Slovenije ne izroča, vendar dopušča izjeme od tega načela: te
se določijo v mednarodnih pogodbah, ki jih ratificira državni zbor. Na ta način ustava
daje možnost za izpolnitev že veljavne obveznosti (izročanje meddržavnim sodiščem)
in potencialnih obveznosti, ki bodo nastopile z nadaljnjim razvojem pravnega reda
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Evropske unije na področju policijskega in sodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah.
Vprašanje izročanja tujcev ni ustavna materija, ampak materija zakona in
mednarodnih pogodb. Zato je določba o izročanju tujcev v predlagani spremembi 47.
člena ustave izpuščena. Vsebina predlagane ustavne določbe se omejuje zgolj na
zaščito državljanov Republike Slovenije in izvrševanje suverenih pravic Republike
Slovenije, ki se lahko prenesejo samo z mednarodno pogodbo, v skladu s
predlagano spremembo 3. člena ustave.

K 4.:
Ob uveljavitvi načel prostega pretoka oziroma prostega gibanja oseb in dobrin v
svetovnem merilu in ob deklarirani slovenski privrženosti tem načelom je sedanja
ustavna ureditev neustrezna, še posebej v delu, kjer predpisuje dva omejevalna
pogoja: vzajemnost in dvotretjinsko večino. Pravna naslova, ki bosta tujcem
omčgočila pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, bi še naprej ostala zakon
(zakoni bodo tudi sicer urejali splošna vprašanja v zvezi z nepremičninami) in
mednarodna pogodba. Vse posebnosti bilateralnih ureditev (npr. način ugotavljanja
obstoja vzajemnosti, omejitve pri pridobivanju nepremičnin) bodo torej izhajale iz
mednarodnih pogodb in bodo dorečene v pogajanjih ter na koncu sprejete v notranji
pravni red z ratifikacijo in z zakoni o izvrševanju mednarodnih pogodb. Ta vprašanja
torej ne sodijo v ustavno materijo in zato za ratifikacijo teh mednarodnih pogodb in
sprejem zakonov, ki bodo urejali ta vprašanja, ni potrebna dvotretjinska večina glasov
vseh poslancev.
Predlagana določba je potrebna le glede tujcev, ki niso državljani držav članic
Evropske unije (če jih želimo omejevati v njihovih pravicah glede nepremičnin), na
splošno pa je treba izdelati zakonske in podzakonske predpise in oblikovati in izvajati
politike, s katerimi bo na pregleden način šele urejeno področje lastninske pravice
(vseh, ne le tujcev), nato pa zaščititi dobrine, ki jih imamo namen ščititi: tudi pred
slovenskimi državljani, ne le pred tujci. Zaščita teh dobrin mora temeljiti na
zagotavljanju gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine (prvi odstavek 67.
člena ustave), oblikovana mora biti glede na specifične lastnosti posameznih vrst
nepremičnin, režim pa mora veljati erga omnes.

K 5.:
Osnutek ustavnega zakona opredeljuje enoten model zakonodajnega referenduma,
ki vsebuje štiri temeljne sestavine:
1. razpiše se po sprejemu zakona v državnem zboru (naknadni referendum),
2. volivci odločajo o potrditvi zakona (potrditveni referendum),
3. zahtevajo ga lahko volivci (referendum na zahtevo volivcev), razpiše pa se
lahko tudi po odločitvi državnega zbora,
4. izključitev referenduma za določene vrste zakonov (prepoved referenduma).
Zakonodajni referendum se lahko razpiše samo o zakonu, ki ga je državni zbor že
sprejel, vendar še pred njegovo razglasitvijo. S tem je izključen t.i. predhodni
referendum o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, referendum o sprejemu zakona, ki
je bil predložen z ljudsko iniciativo in ga je državni zbor zavrnil, kot tudi
razveljavitveni referendum (referendum o razveljavitvi že veljavnega zakona).
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Predlagana oblika zakonodajnega referenduma se uvršča v skupino suspenzivnega
referenduma, ker zahteva za njegov razpis odloži uveljavitev zakona do odločitve na
referendumu. Referendum je sredstvo za preprečitev nastopa veljavnosti zakona, ki
ga je sprejel državni zbor, volivci pa mu nasprotujejo. Predmet referenduma je zakon
v celoti in ne le njegov posamezen vsebinsko zaokrožen del. Referendum o
posameznem delu zakona oziroma o posameznem vprašanju je z vidika enotnosti
materije in konsistentnosti zakona vprašljiv. Zavrnitev ključnih določb zakona bi
imela za posledico, da takega zakonskega torza ne bi bilo mogoče uveljaviti. Tako
pravno praznino bi moral zakonodajalec zapolniti v novem zakonodajnem postopku,
kar praktično pomeni, da bi moral sprejeti nov zakon.

Glede na število nosilcev referendumske iniciative je veljavna ureditev zelo
ekstenzivna in brez primere v tujih ureditvah, saj predvideva kar štiri subjekte. Po
predlagani ureditvi bi zakonodajni referendum tako kot doslej razpisal državni zbor
po- lastni odločitvi ali na zahtevo 40.000 volivcev, ne pa tudi na zahtevo najmanj
tretjine poslancev ali državnega sveta. Z izjemo prve možnosti (referendum na
podlagi odločitve državnega zbora), je referendum povsem v rokah volivcev. Tretjina
poslancev državnega zbora in državni svet, ki sicer že sodelujejo v zakonodajnem
postopku, ter drugi državni organi, organizacije in politične stranke bodo lahko
vložitev referendumske zahteve predlagali skupini volivcev. Taka rešitev (ki jo pozna
tudi švicarska ustava za zvezne zakone) poudarja vlogo referenduma kot
instrumenta ljudske kontrole nad delom parlamenta (ljudski veto), hkrati pa omejuje
možnosti njegove uporabe za reševanje notranjih parlamentarnih (strankarskih)
nasprotij oziroma nasprotij med državnim zborom in državnim svetom. Za
razreševanje teh nasprotij jima pravni red daje druga sredstva (npr. suspenzivni
veto, zahtevo za ustavnosodno presojo zakona ipd.).

Predlagano besedilo ne vsebuje več določbe o vezanosti državnega zbora na izid
referenduma. Pri tej obliki referenduma ima namreč potrditev zakona za posledico,
da ga državni zbor pošlje predsedniku republike v razglasitev, zavrnitev zakona na
referendumu pa, da zakon ni sprejet. Možno bi bilo sicer določiti t.i. negativno
vezanost državnega zbora, to je rok (absolutni ali relativni), v katerem državni zbor
ne sme sprejeti zakona (ki je bil na referendumu zavrnjen) ali spremeniti zakona (ki
je bil na referendumu potrjen), ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev
in/ali rok, v katerem državni zbor ne sme razpisati referenduma o istem vprašanju,
vendar bi s tem državni zbor pretirano omejevali v njegovi zakonodajni funkciji.

V predlagani spremembi 90. člena so (po zgledu 10. člena ZRLI in primerjalnih tujih
ureditvah) navedeni posamezni zakoni, o katerih ni dopustno razpisati referenduma.
V prvo skupino štejejo zakoni o nujnih ukrepih, ki jih zahtevajo izredne potrebe
države, interesi obrambe in varnosti države ali naravne in druge nesreče, ne pa vsi
zakoni, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kot je bilo določeno v 10. členu ZRLI.
Ključni razlog je torej materialne in ne formalne narave, ker se hitri postopek za
sprejem zakonov lahko v praksi zlorabi za izključitev referenduma. Tega ni mogoče
povsem izključiti tudi v primeru zakonov, od katerih je neposredno odvisno
izvrševanje državnega proračuna in zakonov, ki so sprejeti za izvrševanje
ratificiranih mednarodnih pogodb, kar bo moralo presojati (tako kot v drugih državah)
ustavno sodišče. Poleg tega predlog vsebuje nekoliko bolj splošno opredelitev, ki
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prepoveduje zakonodajni referendum, če bi zaradi tega lahko nastale protiustavne
posledice. Tudi ta določba predpostavlja, da bo moralo o tem, ali bi zaradi odložitve
uveljavitve zakona ali zavrnitve zakona na referendumu nastale protiustavne
posledice, odločati ustavno sodišče.

Zakonodajni referendum je predviden kot potrditveni, na katerem volivci glasujejo za
ali proti potrditvi zakona. Predlagano besedilo ne spreminja veljavne ureditve
referendumske večine (po kateri je zakon na referendumu potrjen, če zanj glasuje
večina volivcev, ki so glasovali), s tem da v to večino štejejo le veljavne glasovnice
(zato dodatek »... ki so veljavno glasovali«). Tako ureditev referendumske večine
uveljavlja velika večina Evropskih držav. Predpisovanje večinske udeležbe volivcev
na referendumu (kvoruma) kot pogoja za sprejem veljavne odločitve ali najmanjšega
števila volivcev znotraj volilnega telesa, ki mora glasovati za sprejem odločitve (npr.
tretjina vseh volivcev) je smiselna za razveljavitveni referendum (na katerem volivci
glasujejo o razveljavitvi zakona, ki že velja) ali za zavrnitveni referendum (na
katerem volivci glasujejo proti uveljavitvi zakona, ki še ne velja). Neizpolnitev enega
ali drugega pogoja pomeni, da ostane zakon v veljavi (pri razveljavitvenem
referendumu) oziroma, da zakon ni zavrnjen in se zato lahko razglasi in uveljavi (pri
zavrnitvenem referendumu). V sistemu predlaganega potrditvenega referenduma pa
bi neizpolnitev tega pogoja nasprotno pomenilo, da zakon na referendumu ni sprejet,
čeprav bi zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

K 6.:
Črtanje četrte alinee prvega odstavka 97. člena je potrebno zaradi predlagane
spremembe 90. člena, po kateri državni svet nima več pristojnosti zahtevati razpis
referenduma.

K 7.: Črtanje drugega stavka drugega odstavka 99. člena je potrebno zaradi
predlaganih sprememb 90. in 97. člena, po katerih državni svet nima več pristojnosti
zahtevati razpis referenduma.

K 8.:
Prvi odstavek 112. člena naj bi se spremenil, tako da državni zbor ne bi več imenoval
ministrov, temveč bi jih tako kot v nemškem modelu, po katerem je v naši ustavi v
osnovi povzet način oblikovanja vlade, imenoval predsednik republike na predlog
izvoljenega predsednika vlade.
Osnutek ustavnega zakona ne posega v določbo drugega odstavka 112. člena, po
kateri se mora predlagani minister pred imenovanjem predstaviti pristojni komisiji
državnega zbora in odgovarjati na njena vprašanja. Vendar se postavlja vprašanje ali
je to določbo še smiselno ohraniti v ustavi glede na spremenjeni prvi odstavek tega
člena.

K 9.:
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V drugem odstavku 114. člena naj bi se odpravila pristojnost državnega zbora, da z
zakonom določa sestavo in delovanje vlade ter število in organizacijo ministrstev.
Predlaga se, da zakon določi samo pristojnosti vlade ter delovna področja in
pristojnosti ministrstev. Sestavo vlade naj bi določil predsednik vlade, delovanje vlade
pa naj bi določila vlada s svojim poslovnikom. Vlada naj bi tudi določila organizacijo
ministrstev. Taka ureditev bi bila bližja ureditvam v drugih primerljivih državah
parlamentarne demokracije, ki temeljijo na načelu delitve oblasti, saj je sedanja
ureditev še vedno pod vplivom prejšnjega, skupščinskega sistema.

K 10.:
Sprememba 118. člena je potrebna zaradi spremenjenega načina imenovanja
ministrov. Interpelacija zoper ministra namreč ni več smiselna, ker ministrov ne
imenuje več državni zbor. Obenem pa je določba o interpelaciji zoper vlado
dopolnjena z ureditvijo načina izglasovanja nezaupnice na podlagi interpelacije, ki
doslej ni bila posebej določena v ustavi, s čimer bi se odpravila možnost različnih
interpretacij te določbe.
Interpelacijo o delu vlade bi bilo sicer, zaradi uveljavljenega instituta konstruktivne
nezaupnice, ki dosega popolnoma enake učinke, mogoče tudi odpraviti.

K 11.:
Sprememba 121. člena je potrebna v zvezi s predlaganima spremembama 140. in
143. člena. Besedilo prvega odstavka 121. člena, po katerem opravljajo naloge
uprave (državne) neposredno ministrstva, predstavlja - enako kot besedilo drugega
odstavka 140. člena - oviro za vsak prenos upravnih nalog od države na druge
subjekte. Zaradi obeh navedenih ustavnih določb je v naši ureditvi otežkočena oz.
onemogočena decentralizacija državnih nalog na lokalne skupnosti in s tem
uveljavljanje evropskega načela subsidiarnosti - v bistvu pa celo dekoncentracija
državnih nalog od ministrstev na lastne organe države, na primer na upravne okraje,
ki jih spričo citirane določbe 121. člena v pravem pomenu besede niti ni mogoče
ustanoviti. Zato se predlaga črtanje prvega odstavka 121. člena in sprememba
naslova tega člena.
V zvezi s tem se predlaga tudi sprememba drugega odstavka tega člena, tako da se
bolj splošno opredelijo subjekti, ki lahko dobijo javno pooblastilo za opravljanje nalog
državne uprave (pravne ali fizične osebe namesto samoupravnih skupnosti, podjetij
in drugih organizacij ter posameznikov) ter da se javna pooblastila lahko dajejo ne
samo neposredno z zakonom, ampak tudi na podlagi zakona, saj se je v praksi
pokazalo, da je dajanje javnih pooblastil neposredno z zakonom neoperativno.
Predlagana sprememba bi omogočila, da se javna pooblastila dajejo tudi na podlagi
zakona, pri čemer bi zakon določal tudi okvire za dajanje javnih pooblastil.

K 12.:
Predlagana sprememba ohranja koncept trajne sodniške funkcije kot temeljnega
jamstva neodvisnosti sodstva. Predlagana sprememba pa uvaja obdobje omejenega
petletnega opravljanja sodniške funkcije z namenom izvedbe strokovnega preizkusa
sodnikov začetnikov. Sedanji sistem ocenjevanja sodnikov začetnikov s strani
pristojnih personalnih svetov sodišč se s tem razširja tudi na sodelovanje sodnega
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sveta v teh postopkih. Zadnji strokovni preizkus sodnika začetnika po predlagani
ureditvi bo izveden po zaključenem četrtem letu opravljanja sodniške službe. Zato
spremenjeni člen predvideva, da je v zadnjem, torej petem letu, sodnik lahko
imenovan v trajno sodniško funkcijo.
Predlagana sprememba ustave v tem členu izpušča navajanje starostne meje kot
obveznega pogoja za imenovanje sodnikov. Na ta način je določitev vseh pogojev za
imenovanje ustava prepustila zakonodajalcu. Z uvedbo omejenega opravljanja
sodniške funkcije za sodnike začetnike postane starostna meja za imenovanje
sodnikov v trajno sodniško funkcijo nepotrebna, upoštevaje preizkusno dobo in
posebne zakonske pogoje za imenovanje sodnikov.
V predlagani spremembi tega člena je izpuščena tudi določba, da zakon določa
starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji. Ta določba je prenesena v 132. člen, ki
ureja prenehanje sodniške funkcije.

K 13.:
Predlagana sprememba upošteva dejstvo, da sodna funkcija zgodovinsko izhaja iz
izvršilne, od katere se je v razvoju delitve oblasti ločila. To pomeni, da sodnikov ne bi
več volil državni zbor, ampak bi jih imenoval predsednik republike na predlog
sodnega sveta. S tem naj bi se sicer zožila volilna funkcija parlamenta, vendar pa bi
ta imel še naprej posredno vlogo pri imenovanju sodnikov, ker bi parlament obdržal
pristojnost za volitve dela članov sodnega sveta, kot predlagatelja za imenovanje
sodnikov.
Predlagana sprememba ohranja predlagalno funkcijo sodnega sveta v postopku
pridobivanja sodniške funkcije. Taka ureditev sledi uveljavljeni domači pravni tradiciji
in izpolnjuje zahteve Evropske listine o zakonski ureditvi položaja sodnikov glede
obveznega sodelovanja v postopku izbire sodnikov s strani organa, v katerem kot
člani sodelujejo sodniki. Ta organ ima po ustaljeni domači ustavosodni praksi položaj
»sui generis« državnega organa in predstavlja jamstvo neodvisnosti sodstva.
Glede na primerjalno-pravno ureditev v evropskih parlamentarnih demokracijah in ob
upoštevanju ustavnega položaja predsednika republike ter njegovih pristojnosti je
predviden prenos pristojnosti za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov z državnega
zbora na predsednika republike. S tem se upošteva tudi načelo ljudske suverenosti,
po kateri je nosilec oblasti ljudstvo, ki na neposrednih in splošnih volitvah voli
predsednika republike.
V skladu z načelom delitve oblasti je z vidika potrebne medsebojne prirejenosti vseh
treh oblastnih funkcij potrebno tudi način pridobitve funkcije predsednika vrhovnega
sodišča kot ustavno deklariranega najvišjega sodišča v državi, urediti z ustavo.
V skladu z ustavno vlogo sodnega sveta je slednjemu podeljen položaj predlagatelja,
kar za razliko od dosedanje ureditve zmanjšuje politizacijo funkcije predsednika
vrhovnega sodišča, ki ga po sedanji zakonski ureditvi predlaga v izvolitev minister za
pravosodje, sodni svet in občna seja vrhovnega sodišča pa dajeta mnenje k temu
predlogu.
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Hkrati, ko se ohranja volilna funkcija državnega zbora glede predsednika vrhovnega
sodišča in se s tem zagotavlja demokratična legitimacija vrha sodne oblasti, pa se z
določitvijo načina pridobitve funkcije predsednika vrhovnega sodišča določa tudi
ustavnega predstavnika sodstva v razmerju do ostalih oblastnih funkcij in organov.

K 14.:
Sestava sodnega sveta se s predlagano spremembo razširja na petnajst članov.
Bistveno spremembo predstavlja novost, po kateri državni zbor članov sodnega
sveta ne voli več na predlog predsednika republike. S tem se bo okrepila posredna
volilna funkcija parlamenta v postopku imenovanja sodnikov.
Po položaju sta člana sodnega sveta tudi predsednik vrhovnega sodišča in minister
za pravosodje. Članstvo ministra za pravosodje naj bi zagotovilo neposredno
sodelovanje predstavnikov izvršilne oblasti v sodnem svetu. Hkrati pa se zagotavlja
tudi ravnovesje v sestavi sodnega sveta, ker sodniško večino zagotavlja članstvo
predsednika vrhovnega sodišča, ki pa ga imenuje državni zbor. S predlagano
ureditvijo se ohranja ureditev z minimalno večinsko zastopanostjo predstavnikov
sodne oblasti in se približa zahtevam iz točke 1.3. Evropske listine o zakonski
ureditvi položaja sodnikov. Temeljni namen te ureditve je v zagotovitvi postopka
izbire sodnikov izključno na podlagi objektivnih kriterijev, kot so kandidatova
strokovnost, usposobljenost, uspešnost in učinkovitost.

K 15.:
S predlagano spremembo 132. člena je v ta člen prenesena tudi določba drugega
odstavka sedanjega 129 člena, po kateri zakon določi starostno mejo pri kateri se
sodnik upokoji. Ker pa zakon ne more določiti obvezne upokojitve, je v predlagani
spremembi 132. člena predvideno, da zakon določi starostno mejo, pri kateri sodniku
preneha sodniška funkcija.
Ustavno ureditev razrešitve sodnika zaradi kršitve ustave ali hujše kršitve zakona
oziroma storitve naklepnega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, je potrebno
spremeniti, ker se s spremenjeno ureditvijo imenovanja sodnikov tudi formalno ne
uveljavlja več odgovornost sodnikov neposredno nasproti državnemu zboru. Institut
razrešitve sodnika je zato prilagojen načinu pridobitve sodniške funkcije. Razlogi za
razrešitev pa se spreminjajo v toliko, da je razrešitev v vseh navedenih primerih
obligatorna.

K 16.:
Predlagana sprememba 134. člena je povezana s predlagano spremembo 130.
člena, po kateri naj bi sodnike imenoval predsednik republike na predlog sodnega
sveta, ki naj bi bil zato pristojen tudi za odločanje o imuniteti sodnika. Predlagana
sprememba tudi precizira, da je tako za pripor sodnika kakor tudi za začetek
kazenskega postopka zoper sodnika, ki je osumljen kaznivega dejanja pri
opravljanju sodniške funkcije, potrebno dovoljenje sodnega sveta.

K 17.:
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Predlagana sprememba 140. člena se nanaša na drugi odstavek, po katerem država
po predhodnem soglasju občine ali širše lokalne samoupravne skupnosti z zakonom
prenese nanjo opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to
zagotovi tudi sredstva. Problem je v tem predhodnem soglasju, ki deluje kot zavora,
zaradi katere se je ta ureditev izkazala v praksi kot prohibitivna za vsak prenos
upravnih nalog od države na lokalne skupnosti. To soglasje je treba odpraviti;
obenem pa je treba bolj jasno postaviti načelo o sredstvih, ki jih mora lokalnim
skupnostim za opravljanje prenesenih nalog zagotoviti država. Podobno zavoro
pomeni tudi besedilo prvega odstavka 121. člena, ki se predlaga za črtanje. Zaradi
obeh navedenih ustavnih določb je v naši ureditvi otežkočena oz. onemogočena
decentralizacija državnih nalog na lokalne skupnosti in s tem uveljavljanje
evropskega načela subsidiamosti, pa tudi dekoncentracija državnih nalog na lastne
organe države, na primer na upravne okraje, ki jih spričo navedene določbe 121.
člena niti ni mogoče ustanoviti.

K 18.:
Predlagano novo besedilo 143. člena opredeljuje pokrajino kot širšo samoupravno
lokalno skupnost, ki se ustanovi z zakonom - za opravljanje lokalnih zadev širšega
pomena in za opravljanje z zakonom določenih zadev regionalnega pomena. Po
dosedanjem besedilu tega člena se za ustanovitev pokrajin prostovoljno odločajo
občine. Taka ureditev pa je zgrešena s pravno sistemskega vidika o položaju in
ustanavljanju lokalnih skupnosti. Zato do ustanovitve pokrajin ni moglo priti in s tem
tudi reforma lokalne samouprave ni mogla biti zaključena. S to spremembo 143.
člena bi se ta reforma lahko dokončala tako, kot je bila zamišljena - z vzpostavitvijo
dvonivojske lokalne samouprave - z občinami in pokrajinami. S tem bi dobili v
Sloveniji notranjo razčlenitev države, kakršno zahteva območje take velikosti, kot je
na primer razčlenitev znotraj posameznih evropskih regij, kot jo imajo v večini
evropskih držav. Okoliščina, da zaradi 143. člena veljavne ustave pri nas niso mogle
biti ustanovljene pokrajine, pač pa le občine, je po logiki same upravljalske mehanike
neizogibno povzročala centralizacijo upravljanja države z nekaterimi neugodnimi
upravnimi, razvojnimi in političnimi posledicami. Ob velikem številu občin z majhnimi
zmogljivostmi države ni mogoče upravljati drugače kot centralistično - z
zadrževanjem pristojnosti in sredstev v njenem centru.

K 19.:
Predlagana sprememba 170. člena posega samo v dve sestavini te ureditve, to je v
referendumsko zahtevo in referendumsko večino. Prva naj bi bilo po tem predlogu
dopuščena samo volivcem (po sedanji ureditvi jo ima najmanj trideset poslancev),
kar je enako utemeljeno kot pri zakonodajnem referendumu. Predlagana ureditev ne
zahteva več večinske udeležbe volivcev, temveč za sprejem odločitve zadošča
večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Veljavna ureditev referendumske večine, ki
vključuje kvorum, namreč dopušča, da je sprememba ustave na referendumu
zavrnjena, čeprav zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, če se glasovanja ne
udeleži večina vseh volivcev. Utemeljitev za predlagano rešitev je enaka kot pri
zakonodajnem referendumu.
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II.
Po 171. členu ustave začne sprememba ustave veljati z razglasitvijo v državnem
zboru. Ob tem pa je potrebno z ustavnim zakonom o spremembi ustave v njegovem
izvedbenem delu določiti rok, v katerem se morajo obstoječi zakoni in drugi predpisi
in splošni akti uskladiti s sprejetimi spremembami ustave. Glede na to, da je državni
zbor že sprejel odločitev, da bo o pristopu k evropski uniji izveden referendum, je
treba v izvedbenem delu predlaganega ustavnega zakona določiti tudi, da se v
zakonu o referendumu iz petega odstavka 90. člena, uredi tudi referendum o pristopu
k Evropski uniji in drugim organizacijam naddržavne narave.
V zvezi s predlaganimi spremembami ustave je treba v izvedbenem delu ustavnega
zakona rešiti tudi vprašanje trajne funkcije sodnikov, izvoljenih v trajno funkcijo pred
uveljavitvijo zakonov, ki bodo usklajeni s spremembami ustave, in vprašanje
postopkov za izvolitev in razrešitev sodnikov, začetih pred uveljavitvijo teh zakonov.

fTl
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Dr. Miro Cerar:

LOČENO MNENJE
k 5. točki osnutka predloga za začetek postopka
za spremembe Ustave Republike Slovenije
ter
k 5. točki delovnega besedila Osnutka ustavnega zakona
o spremembah Ustave Republike Slovenije
(delovni predlog spremembe in dopolnitve 90. člena ustave)

Strokovna skupina za pripravo predloga sprememb Ustave Republike Slovenije (v
nadaljevanju: strokovna skupina) v 5. točki osnutka predloga za začetek postopka za
spremembe Ustave Republike Slovenije ter v 5. točki delovnega besedila Osnutka ustavnega
zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije predlaga, da naj bi se 90. Člen ustave
spremenil in dopolnil tako, da bi urejal in dopuščal zgolj naknadni zakonodajni referendum, ki
ga razpiše državni zbor bodisi po lastni odločitvi ali pa na zahtevo najmanj štirideset tisoč
volivcev, pri čemer naj bi tudi določil, da o določenih zakonih oziroma v primeru možnosti
nastanka protiustavnih posledic referendum ne bi bil dopusten. Kot član strokovne skupine in
njene posebne podskupine za vprašanja ureditve referenduma sem neposredno sodeloval pri
oblikovanju predlaganega besedila novega 90. člena ustave in v spremljajočih razpravah v
okviru podskupine in strokovne skupine.
S predlagano spremembo in dopolnitvijo 90. člena soglašam le delno, ker menim, da
pretirano zožuje ustavne možnosti odločanja volivcev na zakonodajnem
referendumu.
S predlaganim besedilom 90. člena ustave soglašam toliko, kolikor se to besedilo nanaša na
naknadni referendum, navedene omejitve referendumskega odločanja, način ugotavljanja
izida referenduma ter pooblastilo zakonodajalcu, da z dvotretjinsko relativno večino
podrobneje uredi vprašanja referenduma. Takšno besedilo je v bistvenih prvinah povsem
primerljivo s številnimi tovrstnimi ureditvami v ustavah drugih evropskih demokratičnih
državah (čeprav se seveda referendumski modeli medsebojno v marsičem tudi razlikujejo) ter
v temeljnih postavkah na teoretično in praktično ustrezen način ureja naknadni zakonodajni
referendum. Toda hkrati menim, da zgolj takšna sprememba oziroma dopolnitev 90. člena
ustave ne zadošča. Pri tem ne ugovaijam zoženju predlagateljstva referenduma zgolj na
državni zbor in na 40.000 volivcev, čeprav menim, da je lahko npr. vsaj odvzem tovrstne
predlagateljske pravice državnemu svetu ustavno-sistemsko vprašljiv oziroma nedomišljen,
kajti gre za enostranski poseg v ustavni delokrog tega državnega organa, katerega položaja in
delovanja strokovna skupina sicer sploh ni obravnavala. Poleg tega, kot rečeno, soglašam tudi
s predlogom, da že ustava določi, da o nekaterih specifičnih zakonih ter v primeru možnosti
nastanka protiustavnih posledic ni dopustno razpisati zakonodajnega referenduma, pri čemer
dopuščam možnost, da bo nadaljnja ustavna razprava pripomogla k dodatni precizaciji
predlaganih določb.
Ob vsem tem pa po drugi strani menim, da zgolj predlagana ureditev naknadnega
referenduma, s tem, ko omogoča le še naknadni referendum o celotnem zakonu, v preveliki
meri omejuje tiste referendumske možnosti, ki jih dopušča sedanja ureditev 90. člena ustave,
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v skladu s katero je na ljudsko zahtevo mogoče tudi referendumsko odločanje o posameznih
vprašanjih, ki predstavljajo zakonsko materijo, pri čemer se lahko takšna vprašanja nanašajo
na posamezne vsebinske sklope v že veljavnih zakonih ali pa na vsebinske sklope, ki jih je
zakonsko šele treba na novo urediti. Zgolj naknadni zakonodajni referendum takšne možnosti
skorajda več ne dopušča, kajti pomeni le referendum o celotnem zakonu, ki je bil že dokončno
sprejet v državnem zboru. To pomeni, da državljani oziroma vsi tisti subjekti (skupine
poslancev, državni svet, politične stranke in različni subjekti civilne družbe), ki so v
določenem primeru sposobni v zadostni meri motivirati najmanj 40.000 volivcev, da
zahtevajo zakonodajni referendum, ne bi mogli zahtevati referenduma o določenem ožjem in
vsebinsko zaokroženem zakonskem vprašanju, ki ga bodisi zakonodaja sploh še ne ureja, pa
bi ga mogla ali celo morala urejati (ker npr. tako zahteva že ustava ali določen zakon), ali pa
ga ureja drugače, kot to želijo predlagatelji referenduma.
V zvezi z ureditvijo zakonodajnega referenduma je treba upoštevati, da so izjemni zapleti v
zvezi s ti. volilnim referendumom, ki je bil izveden leta 1996, v veliki meri razvrednotili ta
ustavni institut oziroma oslabili zaupanje državljanov v odločanje na takšni vrsti referenduma.
Toda po drugi strani je treba upoštevati, da smo državljani Slovenije s plebiscitom,
vsakokratnimi parlamentarnimi, predsedniškimi in drugimi volitvami ter na preostalih dveh
doslej izvedenih zakonodajnih referendumih (izida obeh referendumov sta bila nato tudi
realizirana) dokazali, da smo z javnimi glasovanji sposobni odgovorno soodločati o
najpomembnejših družbenih zadevah, kamor vsekakor sodijo tudi vprašanja, ki se urejajo z
zakonom. Zato se mi zdi pomembno, da se ustavna razprava v prihodnje ne (z)oži zgolj na
vprašanja ureditve naknadnega referenduma, kajti takšen referendum dopušča državljanom le
izrazito malo prostora za odločanje o ključnih zakonskih problemih, pač pa naj ta razprava
zajame vsaj tudi takšne možnosti, ki omogočajo ljudsko referendumsko iniciativo glede
posameznih zakonskih vprašanj.
Skupaj z dr. Virantom sva v okviru strokovne skupine predlagala, da se v besedilo novega 90.
člena ustave doda (v smislu delovnega dopolnilnega predloga) še določba, po kateri bi lahko
najmanj 40.000 volivcev zahtevalo razpis referenduma o predlogu zakona, ki ga je v skladu z
88. členom ustave pred tem državnemu zboru že predložilo 5000 volivcev, državni zbor pa
takšnega zakona po opravljeni zakonodajni obravnavi bodisi ni sprejel ali pa ga je bistveno
dopolnil oziroma spremenil. Če bi bil na referendumu predlog zakona potrjen, bi se štelo, da
je zakon sprejet, čemur bi sledili njegova razglasitev in objava. Takšen dopolnilni predlog
seveda predpostavlja, da bo zakon o referendumu in ljudski iniciativi podrobneje uredil
izvedbeno materijo, načelno pa omogoča referendum na ljudsko zahtevo tako glede
posameznih zakonskih vprašanj (gre za primere, ko predlog zakona obravnava le eno
zakonsko vprašanje) kot tudi glede širših vsebinskih sklopov, zajetih v določenem predlogu
zakona (v primeru kompleksnejših zakonskih predlogov).
Strokovna skupina je navedeni dopolnilni predlog zavrnila, pri čemer je to svojo odločitev na
splošno oprla predvsem na dva argumenta, in sicer, da takšna rešitev odstopa od večine tujih
ustavnih ureditev ter da omogoča različne neprimerne uporabe ali celo zlorabe
referendumskih iniciativ in zahtev, ki bi lahko na eni strani vodile v preveliko slabitev
položaja državnega zbora kot zakonodajnega organa, na drugi strani pa bi lahko vodile v
zapletene in pretirano konfliktne pravne in politične situacije. V zvezi s tem menim, da so
ugovori oziroma argumenti zoper delovni dopolnilni predlog vsekakor tehtni, kajti
neposredno ljudsko iniciativo pozna (v različnih izpeljavah) le malo tujih ureditev, pri čemer
je podrobnejša zakonska ureditev takšne referendumske ljudske iniciative težavna in seveda
ne more preprečiti vseh možnih praktičnih odklonov ali zlorab. Toda slednje velja deloma
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tudi za ureditev naknadnega zakonodajnega referenduma, kjer npr. ni mogoče preprečiti
zlorab v smislu vlaganja referendumskih pobud zgolj zaradi začasne odložitve uveljavitve
sprejetega zakona, poleg tega pa je lahko na takšnem referendumu zelo obsežen zakon v celoti
razveljavljen zgolj zaradi enega spornega člena ali vprašanja, ki ga ureja. Še več, argument,
daje neka ureditev neprimerna, ker dopušča odklone in zlorabe, je prepričljiv le takrat, ko je
nedvoumno izkazano, da z ustavo in zakonom (ob upoštevanju aktualne pravne in politične
kulture) teh odklonov in zlorab nikakor ni mogoče v zadostni meri preprečiti. Takšne
prepričljivosti po moji oceni strokovna skupina ni izkazala, saj v danih časovnih okvirih ni
uspela opraviti temeljite in vsestranske razprave o takšnih ustavnih (in izvedbenih zakonskih)
zasnovah ljudske zakonodajne in referendumske iniciative, kot so v delovni obliki podane v
opisanem dopolnilnem predlogu.
Osebno zato še vedno menim, daje na podlagi dopolnilnega predloga ali na podlagi njegove
ustrezne modifikacije oziroma analognih predlogov smiselno še nadalje razpravljati o takšnih
ustavnih (in posledično zakonskih) rešitvah, ki bi pomenile nekakšno srednjo pot med sedanjo
ustavno (in zakonsko) ureditvijo, ki vsekakor preširoko dopušča možnosti zakonodajnega
referenduma, ter predlagano spremembo in dopolnitvijo 90. člena ustave, ki te možnosti po
moji oceni pretirano oži.

t
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Dr. Grega Viraot
LOČENO MNENJE
k 5. točki osnutka predloga za začetek postopka za spremembo Ustave republike
Slovenije in k 5. točki delovnega besedila osnutka Ustavnega zakona o spremembah
Ustave Republike Slovenije (delovni predlog sprememb in dopolnitev 90. člena Ustave)

Poleg manj pomembnih pripomb na delovno besedilo osnutka Ustavnega zakona o
spremembah Ustave Republike Slovenije, ki so vnešene na zapisnik, imam bistvene pripombe
na rešitve v zvezi z referendumom.
Pri referendumu sem se zavzemal za ureditev, ki bi manj radikalno posegla v doseženi
standard neposredne demokracije v Sloveniji. Veljavna zakonska ureditev na dokaj nejasni
ustaVni podlagi (prvi odstavek 90. člena je napisan tako, da se zdi, da meri predvsem na
predhodni referendum) odpira možnosti za dve obliki neposrednega ljudskega odločanja:
predhodni in naknadni referendum. Medtem ko naknadni referendum omogoča intervencijo
volivcev ex post, torej potem, ko je državni zbor zakon že sprejel, pa predhodni referendum
omogoča odločanje o neki novi pobudi (ta mora predstavljati zakonsko materijo), ki se rodi v
civilni sferi, ne glede na aktivnost državnega zbora'. Institut predhodnega referenduma je
zaradi političnih dogodkov v zvezi z referendumom o volilnem sistemu - po mojem mnenju
po krivici - izgubil vsakršen ugled. Zastavljalo seje predvsem vprašanje izvedljivosti ustavne
norme o vezanosti državnega zbora na izid referenduma. Del ustavnopravne stroke se je - po
mojem mnenju povsem zmotno - postavil na stališče, da ta vezanost ne more biti pozitivna,
da torej državni zbor ne more biti zavezan k sprejemu odločitve z določeno vsebino. Sam
menim, da je vezanost na izid referenduma le ena izmed oblik pravne vezanosti državnega
zbora. V sodobni demokraciji, ki temelji na sistemu delitve oblasti, mora biti samoumevno, da
je tudi zakonodajni organ lahko pravno vezan. Vezan je predvsem na ustavne norme, te pa
lahko določijo tudi druge oblike vezanosti - tudi vezanost na referendumski izid.
Probleme, ki jih institut predhodnega referenduma nesporno ustvarja2, delovna skupina
odpravlja tako, da institut ukinja. S tem pa se po mojem mnenju ukinja pomemben instrument
neposredne demokracije, ki bi mu skupina morala najti ustrezen nadomestek. Sam sem se
skupaj z dr. Cerarjem zavzemal za dopolnitev 90. člena z institutom zakonodajnega,
»odločujočega« referenduma3. Gre za referendum, ki je kot ustavnorevizijski poznan v Švici,
kot zakonodajni pa v nemških zveznih deželah in v ameriških zveznih državah. Ta
1
Res je, daje glede na zakonsko ureditev referendumsko vprašanje nujno vezano na zakonski predlog, ki je že
predložen državnemu zboru, vendar je mogoče v parlamentarno proceduro preko iniciative 5.000 volivcev ali
^reko kateregakoli poslanca spraviti vsak zakonski projekt.
Pozitivno vezanost je težko realizirati. Povsem mogoče je, daje za izvedbo referendumskega izida na voljo več
legitimnih poti, o katerih pa poslanci državnega zbora ne dosežejo potrebne večine. Takšna zagata je težko
rešljiva. Poleg tega nasprotniki doctrine o pravni vezanosti parlamenta na referendumski izid kot argument
navajajo pomanjkanje sankcij. To le deloma drži - po sankcijah namreč lahko poseže ustavno sodišče, npr. Z
razveljavitvijo z referendumskim izidom neusklajene zakonodaje. Pri tem lahko sankcije stopnjuje: od
ugotovitve protiustavnosti preko razveljavitve z odložnim rokom do razveljavitve s takojšnjim učinkom.
3
Glede na pravno moč referendume delim na posvetovalne, zavezujoče in odločujoče. Posvetovalni referendum
je referendum, ki nima pravnega učinka, zavezujoč je referendum, ki nima neposrednega pravnega učinka, pač
pa pravno zavezuje organ, ki mora (ali ne sme) sprejeti določeno odločitev, odločujoč pa je referendum, s
katerim ljudstvo sprejme odločitev, ki ima neposrednem pravni učinek. Na področju zakonodajne materije so mi
znani trije tipi takšnega odločujočega ("decisive") referenduma: zakonodajni (referendum o predlogu zakona),
naknadni (potrditveni oziroma zavrnitveni) in razveljavitveni (abrogativni).
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referendum omogoča odločanje o zakonskem predlogu in je praviloma vezan na ljudsko
iniciativo, torej na izdelan zakonski predlog, predložen s strani določenega števila volivcev.
Besedilo, ki sva ga z dr. Ceraijem skupaj oblikovala in ponudila delovni skupini, se glasi:
»Če državni zbor v predloženem besedilu oziroma brez bistvenih sprememb ne sprejme
predloga zakona, kot so ga v skladu z 88. členom predložili volivci, lahko najmanj 40.000
volivcev zahteva razpis referenduma o tem predlogu zakona. Če je predlog zakona na
referendumu potijen, se šteje, daje zakon sprejet in se pošlje v razglasitev in objavo.«
Prednosti tega modela so predvsem naslednje:
-

-

Omogoča odločanje o ljudski zakonski iniciativi,
Ne ovira zakonodajne funkcije državnega zbora - ta lahko poteka povsem nemoteno
in neodvisno od »ljudske zakonodaje« (»Volksgesetzgebung«) in ne ustvarja blokad,
kakršne so značilne za predhodni in naknadni referendum.
Ne ustvaija problema pravne vezanosti, ker je na referendumu sprejeta odločitev
dokončna in se uveljavi (če je pozitivna) neposredno kot zakon.

Predlagani model ima določene slabosti, ki so predvsem v zahtevnosti in
zapletenosti njegove zakonske izvedbe. Vendar sva s kolego Ceraijem obdelala
najrazličnejše hipotetične situacije, na podlagi česar sem sam prišel do
spoznanja, da je predlagani model zakonsko izvedljiv. Navsezadnje je zanj že
izdelan zakonski predlog - to je vladni predlog novele ZRLI, ki ga je vlada
kasneje zaradi opozoril pravne stroke o ustavni spornosti amandmirala in
bistveno rešitev umaknila.
Ne predstavljam si, da bi državni zbor, potem ko je z veliko večino (ne sicer ustavno, ker ni
bilo dovolj navzočih poslancev) sprejel novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi in
izvršil odločbo ustavnega soidšča U-I-12/97 ter zakonsko izpeljal pravno vezanost na
referendumski izid, preprosto ukinil predhodni referendum. Če prevlada ocena, da je
zakonodajni referendum švicarsko - bavarskega tipa prezapleten in da Slovenija zanj ni zrela,
pa bi se raje zavzemal za ohranitev predhodnega referenduma kot za njegovo ukinitev.
Menim, da ima ta tip referenduma, čeprav je v svetu redkost, določene komparativne
prednosti. Predvsem omogoča tisto, česar ne zakonodajni referendum, kakršnega sva
predlagala s kolego Ceraijem, ne naknadni referendum ne omogočata - odločanje o
posameznem, jasno izraženem vprašanju, torej o jasno artikuliranem problemu namesto o
zakonu kot pravnem aktu v celoti. Žal mi je, da zametavamo ta tip referenduma brez pravega
nadomestila, čeprav imamo z njim le eno slabo izkušnjo, v kateri sta dva akterja (državni zbor
in ustavno sodišče) »kontaminirala« sicer povsem soliden ustavnopravni institut.
V debati o možnih rešitvah v 90. členu ustave (analogno velja tudi za mnoga druga vprašanja)
sem prišel do spoznanja, da se člani delovne skupine gibljemo v območju, ki ni več zgolj
domena strokovnjakov, temveč izrazito politična domena. Tu pa seje pokazalo različno (bolj
in manj naklonjeno) gledanje na institute neposredne demokracije. Sam v te instrumente
veijamem in menim, da smo slovenski državljani že večkrat (zlasti pa na plebiscitu o
samostojnosti in neodvisnosti) pokazali zrelost pri njihovi uporabi.
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Predlog zakona o

JAVNIH

AGENCIJAH

(ZJA)

- druga obravnava - EPA 1292 - II
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o javnih agencijah - druga
obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 1999-1711-0010
Številka: 408-27/2000-1
Ljubljana, 26.07.2001

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
njegoyih delovnih teles sodelovala:
«
- dr. JFlado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26.7.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH - EU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč
4. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.3.2001
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
I
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

»
DRUGA OBRAVNAVA
26.7.2001

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH (ZJA)
EVA 1999-1711-0010 (EPA 1292 - II)
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Če javno agencijo ustanovi več ustanoviteljev, se njihove
medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustanovitvenim aktom.

1. BESEDILO ČLENOV

V imenu države izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). V imenu lokalne
skupnosti izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja župan.

I.Temeljne določbe
t. člen
Predmet urejanja

6. člen
Način ustanovitve

Ta zakon ureja javno agencijo kot statusno obliko osebe javnega
prava.

Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme
ustanovitelj.
Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javno agencijo v
imenu države Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada). V
imenu lokalne skupnosti ustanovi javno agencijo svet lokalne
skupnosti.

2. člen
Javna agencija
Javna agencija je pravna oseba javnega prava, ki ureja pravna
razmerja ali opravlja razvojne, analitične in strokovne naloge na
določenem področju v skladu z namenom, zaradi katerega je bila
ustanovljena.

Če je ustanoviteljev več, se javna agencija ustanovi z
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji.

Pri izvajanju nalog je javna agencija samostojna in neodvisna.

Javna agencija pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni
register.

3. člen
Oblike javnih agencij

7. člen
Ustanovitveni akt

Javna agencija se lahko ustanovi kot javna regulatorna agencija,
javna razvojna agencija ali kot javna analitična agencija.

V ustanovitvenem aktu se določijo:
-

Javna regulatorna agencija se ustanovi z namenom urejanja
pravnih razmerij in odločanja v posamičnih stvareh na določenem
področju.

-

Javna razvojna agencija se ustanovi z namenom pospeševanja
razvoja na določenem področju oziroma z namenom opravljanja
strokovnih razvojnih nalog za posamezne institucije.

-

Javna analitična agencija se ustanovi z namenom zbiranja in
obdelovanja podatkov ter priprave strokovnih analiz splošnega
pomena ali za potrebe posameznih institucij.

-

4. člen
Določitev namena in oblike

ime in sedež javne agencije,
namen javne agencije,
naloge oziroma dejavnosti javne agencije,
sestava organov javne agencije ter število in mandatna doba
članov teh organov,
pristojnosti organov javne agencije ,
razmerja javne agencije do ustanovitelja,
razmerja javne agencije do drugih subjektov,
sredstva, ki jih ustanovitelj namenja za ustanovitev in začetek
dela javne agencije,
način financiranja javne agencije,
druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje
javne agencije,
druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa, da morajo
biti urejena v ustanovitvenem aktu.

Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi način
skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic, skupnega
financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne agencije
ter druga medsebojna razmerja pri upravljanju javne agencije.

Javna agencija se lahko ustanovi z enim ali več nameni iz drugega,
tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.
Oblika javne agencije se določi glede na izključni ali pretežni namen,
zaradi katerega je ustanovljena.

Ustanovitveni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v uradnem glasilu lokalne skupnosti.

Oblika in namen javen agencije se določita z zakonom ali
ustanovitvenim aktom.

8. člen
Pristojnosti ustanovitelja

Javna agencija ne sme opravljati gospodarske dejavnosti, ki ni
določena kot namen, zaradi katerega je bila javna agencija
ustanovljena.

Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne
agencije.

II. Ustanovitev javne agencije

Ustanovitelj daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu
ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne agencije.

5. člen
Ustanovitelji

Ustanovitelj svojih pravic ne more prenesti na drug organ ali za
njihovo izvrševanje izdati javnega pooblastila.

Javno agencijo lahko ustanovi Republika Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: država) ali samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem
besedilu: lokalna skupnost).
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9. člen
Vpis v sodni register

primeru število predstavnikov uporabnikov storitev javne agencije
ne sme biti manjše od tretjine ter ne večje od polovice članov
sveta.

Ustanovitev javne agencije se vpiše v sodni register. V sodni
register se vpišejo podatki, ki se vpisujejo pri vseh subjektih
vpisa po zakonu.

Če so uporabniki storitev organizirani v obliki zbornic, društev ali
drugih interesnih združenj, imenuje ustanovitelj člane sveta iz
prejšnjega odstavka na njihov predlog, drugače pa na podlagi
javnega poziva.

Ustanovitelj mora predlogu za vpis javne agencije v sodni register priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju prvih članov
organov javne agencije.

Ustanovitveni akt lahko določi, da člane sveta - predstavnike
uporabnikov izvolijo uporabniki storitev z neposrednim in tajnim
glasovanjem

10. člen
Ime in sedež

Postopek zbiranja predlogov in kriteriji za izbiro predstavnikov
uporabnikov oziroma postopek volitev iz prejšnjega odstavka se
uredijo z ustanovitvenim aktom.

Ime javne agencije mora vsebovati:
-

kratko označbo namena,
poimenovanje "javna agencija",
navedbo ustanovitelja.

14. člen
Omejitve pri imenovanju predstavnikov uporabnikov

Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu uporablja
označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem aktu.

Pri imenovanju predstavnikov uporabnikov oziroma pri urejanju
načina volitev za člane javne agencije mora ustanovitelj upoštevati
zastopanost različnih uporabnikov ali skupin uporabnikov.

Sedež javne agencije mora biti v Republiki Sloveniji.

Kadar javna razvojna agencija dodeljuje finančne spodbude in
druga sredstva, za člane sveta ne morejo biti imenovani dejanski
ali potencialni prejemniki teh sredstev (v nadaljnjem besedilu:
prejemniki sredstev).

III. Organi javne agencije

V primeru iz prejšnjega odstavka se kot predstavniki uporabnikov
za člane sveta imenujejo predstavniki tistih uporabnikov, katerim
so storitve prejemnikov sredstev namenjene in ki bodo na podlagi
dodeljenih finančnih spodbud in drugih sredstev koristili njihove
storitve, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni določena druga
skupina uporabnikov.

11. člen
Organi javne agencije
Organa javne agencije sta svet javne agencije (v nadaljnjem
besedilu: svet) in direktor.
Zakon lahko določi tudi drugačno poimenovanje organov javne
agencije.

15. člen
Posebne pravice predstavnikov uporabnikov v svetu
javne razvojne in javne analitične agencije

1. Svet javne agencije

Če v javni razvojni ali javni analitični agenciji vsi člani sveta, ki
predstavljajo uporabnike, soglasno nasprotujejo imenovanju
določene osebe za direktorja te javne agencije, svet poleg predloga
imenovanja izda tudi ločeno mnenje predstavnikov uporabnikov.

12. člen
Sestava sveta javne agencije
Svet ima najmanj tri in največ devet članov.

Če javna razvojna ali javna analitična agencija pridobiva več kot
50% svojih sredstev iz plačil uporabnikov, mora svet na soglasno
zahtevo vseh članov, ki predstavljajo uporabnike, ustanovitelju
predlagati razrešitev direktorja javne agencije.

Člane sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo največ
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta
izvoli svet izmed svojih članov.
Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:

16. člen
Dolžnosti in odgovornosti članov sveta javne agencije

ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
je strokovnjak s področja dela javne agencije,
ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora,
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana,
izpolnjuje druge, z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene
pogoje.

Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno
skrivnost javne agencije.
Člani sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov,
skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra,
pristojnega za finance.

Člani sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji.

Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica
kršitve njihove dolžnosti.

13. člen
Uporabniki v svetu javne agencije
Člani sveta so lahko tudi predstavniki uporabnikov storitev javne
agencije, če tako določi ustanovitelj v ustanovitvenem aktu. V tem
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17. člen
Odločanje sveta javne agencije

Direktor javne agencije ima lahko enega ali več namestnikov.
Namestnike direktorja izmed zaposlenih imenuje direktor javne
agencije.

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat
neodločen, odloči glas predsednika.

Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
javne agencije, če z zakonom ni drugače določeno.
Direktor sprejema akte za delo in poslovanje agencije.

18. člen
Pristojnosti sveta javne agencije

Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v skladu z
zakonom in ustanovitvenim aktom. Pri svojem delu je dolžan
varovati poslovne skrivnosti javne agencije.

Svet javne agencije:

-

skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu,
sprejema splošne akte javne agencije,
sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in
druga poročila javne agencije,
predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javne agencije,
daje direktorju javne agencije usmeritve in navodila za delo,
odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z
zakonom ali ustanovitvenim aktom.

Direktor odgovarja javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
21. člen
Javni natečaj za imenovanje direktorja
Javni natečaj za imenovanje direktorja se izvede v skladu z
določbami zakona o javnih uslužbencih svet javne agencije. Zoper
odločbo o izbiri ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.

Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo
poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javne agencije.

Nadzorstvo nad pravilnostjo izvajanja določb tega zakona o
imenovanju direktorja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.

Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o
opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pristojnosti.
Svet sprejme poslovnik javne agencije na predlog direktorja z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta.

22. člen
Razveljavitev

2. Direktor

Odločba o izbiri kandidata, akt o imenovanju in pogodba o zaposlitvi
se razveljavijo, če oseba v trenutku izbire ni izpolnjevala pogojev
za imenovanje za direktorja ali če je bilo imenovanje izvedeno
brez javnega natečaja.

19. člen
Imenovanje direktorja

Za razveljavitev se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih
uslužbencih. O razveljavitvi odloča ustrezna komisija za pritožbe,
ustanovljena na podlagi zakona o javnih uslužbencih. Če so
ustanovitelj javne agencije država in lokalne skupnosti, je pristojna
komisija za pritožbe, ki deluje pri vladi.

Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na
predlog sveta javne agencije na podlagi javnega natečaja v skladu
s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom.
Direktor je imenovan za dobo največ štirih let in je lahko ponovno
imenovan.

23. člen
Predčasna razrešitev direktorja in članov sveta javne
agencije

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana.

Direktorja se predčasno razreši:
-

Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh, mora biti
državljan Republike Slovenije.

-

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne pogoje za
imenovanje direktorja.
Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali
pa mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in
predstavljati javne agencije, pa ni imenovan namestnik direktorja,
nadomešča direktorja predsednik sveta javne agencije, vendar
najdlje šest mesecev.

če to sam zahteva,
če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno
kot hujša disciplinska kršitev,
če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže,
da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primneren za
opravljanje dela na položaju direktorja,
če javna agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov
oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak
ali do težje napake.

Za razrešitev direktorja se uporabljajo določbe zakona o javnih
uslužbencih.
20. člen
Pristojnost in odgovornosti direktorja

Člana sveta se predčasno razreši:
-

Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo, organizira in vodi
delo ter poslovanje javne agencije.
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-

28. člen
Odločanje v javnopravnih stvareh

aktu in splošnih aktih javne agencije, oziroma jih opravlja
nevestno ali nestrokovno,
če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega
zakona.

O javnopravnih stvareh iz pristojnosti javne agencije odloča
direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti v skladu z
zakonom o splošnem upravnem postopku.

24. člen
Postopek predčasne razrešitve

Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi
odloča pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javne agencije
lokalna skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ lokalne
skupnosti, če zakon ne določa drugače.

Član sveta in direktor se predčasno razreši z upravno odločbo
ustanovitelja. Direktorja razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali
na predlog sveta.

29. člen
Razvojne naloge

Za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona
o javnih uslužbencih.

Javna agencija opravlja razvojne naloge v skladu z namenom,
zaradi katerega je bila ustanovljena.

25. člen
Spori v zvezi z razrešitvijo članov organov javne
agencije

Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem svetovanje,
opravljanje strokovnih razvojnih nalog za državne organe, lokalne
skupnosti ter fizične ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov iz
lastne pristojnosti ter razporejanje in dodeljevanje finančnih
spodbud in drugih sredstev.

Zoper odločbo o razrešitvi člana sveta in direktorja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.

Finančne spodbude in druga sredstva iz prejšnjega odstavka se
dodeljujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami.

IV. Notranji akti javne agencije
26. člen
Akti za delo in poslovanje javne agencije

30. člen
Strokovne naloge

Svet javne agencije sprejme akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.

Javna agencija opravlja strokovne naloge skladno z namenom,
zaradi katerega je bila ustanovljena.

Javna agencija ima lahko tudi druge akte, s katerimi se urejajo
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javne agencije, v
skladu z ustanovitvenim aktom.

Državni organi, organi lokalnih skupnosti ter osebe javnega prava
so dolžni za potrebe priprave strokovnih analiz ter drugih vrst
obdelav podatkov javni agenciji proti plačilu dejanskih stroškov
oziroma proti plačilu po tarifi posredovati podatke, ki jih za njihovo
pripravo potrebuje.

V. Naloge javne agencije

31. člen
Nadzorstvene naloge

27. člen
Regulatorne naloge

Nadzor, ki ga opravlja javna agencija, vključuje nadzor primernosti
in strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb, katerim dodeljuje
finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, za
katere zakon tako določa.

Javna agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi zakona
ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh.
Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena izdaja javna
agencija splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil (v
nadaljnjem besedilu: splošni akti) in upravne odločbe. Splošne
akte izdaja svet javne agencije.

V skladu s posebnim zakonom lahko javna agencija opravlja tudi
naloge inšpekcijskega nadzorstva ter druge nadzorstvene naloge.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo pooblaščene
osebe javne agencije pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev.

Splošni akti javne agencije iz prejšnjega odstavka so predpisi, ki
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

O opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki morajo
temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije, morebitnem pregledu
inšpekcijskega nadzorstva in posvetovanju s strankami v
postopku. Skupne ugotovitve iz poročila morajo biti objavljene in
dostopne javnosti.

Ustanovitelj lahko zadrži objavo splošnega akta javne agencije,
če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga javni
agenciji, da o njem ponovno odloči, pri čemer mora navesti razloge
za zadržanje. Če javna agencija vztraja pri svoji odločitvi, se
splošni akt objavi, ustanovitelj pa lahko zadrži njegovo izvrševanje,
če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri
ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo
in zakonom.

32. člen
Druge naloge
Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija opravlja
tudi druge naloge, če so te naloge neločljivo povezane z namenom,
zaradi katerega je bila javna agencija ustanovljena.

Sklep ustanovitelja, s katerim zadrži izvrševanje splošnega akta
v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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VI. Odnosi ž uporabniki

VII. Program dela in poročanje javne agencije

33. člen
Javnost dela

36. člen
Program dela

Javna agencija je dolžna uporabnike svojih storitev (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki) na primeren način obveščati o svojem delu,
nalogah in pristojnostih, o pravicah in obveznostih uporabnikov
ter postopkih za njihovo uresničevanje, kot tudi o drugih
pomembnih okoliščinah, ki na odnose do uporabnikov vplivajo.

V letnem programu dela javne agencije se določijo cilji in naloge,
ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v posameznem
letu v skladu s programi ustanovitelja, ter način njihovega
doseganja oziroma izvrševanja.
Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji
razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k
splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za zagotavljanje
kvalitetnih storitev nasproti javnosti in uporabnikom ter ukrepe za
zagotavljanje učinkovite porabe sredstev.

Pri obveščanju iz prejšnjega odstavka je javna agencija dolžna
predvsem:
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni
obliki posredovati navedene podatke, med njimi tudi o
direktorju javne agencije ter članih njenega sveta ter o imenu
in priimku oseb, ki poslujejo z uporabniki ter odgovornih oseb,
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni
obliki posredovati izjavo o strategiji javne agencije,
organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij tudi
preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno tehnično
opremljena,
omogočiti vpogled v poročila o delu javne agencije,
organizirati ustrezno možnost podaje pripomb in predlogov
uporabnikov na delo javne agencije, tako v ustni, kot tudi
telefonski in pisni obliki,
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki v pisni
obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javne agencije, ter
podatke, ko so potrebni za stik s tem organom.

Dodatne obvezne sestavine programa dela se lahko določijo z
zakonom, ustanovitvenim aktom, z uredbo vlade ali odlokom
lokalne skupnosti.
37. člen
Poročanje javne agencije
Javna agencija poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in rezultatih,
o izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu poslovanja skladno z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Zakonom
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99).
Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za
njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, z ustanovitvenim
aktom ali v pogodbi o financiranju.

Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren direktor javne
agencije.

Direktor mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo
o delovanju in poslovanju javne agencije ter izvrševanju nalog iz
pristojnosti agencije.

34. člen
Poslovanje z uporabniki
Pri poslovanju z uporabniki je javna agencija dolžna zagotoviti
primeren in uporabnikom prijazen odnos do njenih zaposlenih.

VIII. Financiranje

Javna agencija mora organizirati uradne ure za poslovanje z
uporabniki v skladu z njihovimi potrebami ter najmanj enkrat
tedensko tudi v popoldanskem času, razen če glede na naravo
dela to ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenim aktom.

38. člen
Sredstva za začetek dela
Ustanovitelj mora v skladu z ustanovitvenim aktom zagotoviti
javni agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek
dela.

Javna agencija mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje
uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih glede storitev
in ustreznih izboljšav. Če je to mogoče, mora agencija v
ugotavljanje mnenja poleg sedanjih vključiti tudi druge potencialne
uporabnike njenih storitev.

Prostori in oprema se prenesejo v last ali v odplačno ali neodplačno
posest, uporabo in upravljanje javne agencije.

O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izda agencija poročilo, ki je
sestavni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih javne agencije.

39. člen
Financiranje javne agencije
Prihodki za delo javne agencije so

35. člen
Obravnava pripomb in predlogov uporabnikov

-

Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom javne agencije
obravnava zaposleni, ki ga za to pooblasti svet javen agencije.

-

sredstva proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe,
sklenjene s pristojnim ministrstvom oziroma županom,
prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, in
drugi prihodki.

Oseba iz prejšnjega odstavka o svojih ugotovitvah obvešča svet
ter osebe, na katere se te ugotovitve nanašajo, po lastni presoji
pa tudi uporabnika, ki je predlog ali pripombo podal.

40. člen
Tarifa

Zoper osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči
ukrepa prenehanja delovnega razmerja na podlagi disciplinskega
ali drugega postopka ali prerazporediti na drugo delovno mesto
brez soglasja sveta javne agencije.

Če javna agencija opravlja storitve za posameznike in pravne
osebe proti plačilu, izda tarifo, s katero določi višino plačil za
prodajo blaga ali storitev, ki jih opravlja javna agencija.
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Višina plačil za prodajo blaga ali storitev, ki jih opravlja javna
agencija, se določi glede na potrebno pokrivanje stroškov
posamezne storitve javne agencije ter glede na načrtovane cilje
naloge, določene v programu dela javne agencije.

45. člen
Zadolževanje
Javna agencija se sme v skladu z zakonom zadolžiti samo, če je
to določeno v finančnem načrtu, in če so izpolnjeni pogoji iz Zakona
o javnih financah.

Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede razloge
za sprejem ali spremembo te tarife ter cilje, ki bi jih na ta način
dosegli.

IX. Računovodstvo in predložitev letnih poročil

Tarifa je splošni akt agencije, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Skupaj s tarifo se objavi tudi obrazložitev iz prejšnjega
odstavka.

46. člen
Splošna določba
Javna agencija mora voditi računovodstvo in predložiti letna
poročila skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih
financah in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

41. člen
Postopek izdaje ali spremembe tarife
Pred izdajo ali spremembo tarife je potrebno ugotoviti stroške
posamezne storitve javne agencije. Pri oblikovanju tarife ali njenih
sprememb je potrebno natančno opredeliti vire financiranja
posameznega dela stroškov te storitve.

Letno poročilo javne agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
V sistem enotnega zakladniškega računa iz 61. člena Zakona o
javnih financah so s svojimi računi vključene tudi javne agencije.
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih
javnih agencij in stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti
v sistemu enotnega zakladniškega računa, so prihodek oziroma
odhodek javnih agencij.

Pred izdajo ali spremembo tarife se določi rok, ki ne sme biti krajši
od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem se pozove
uporabnike storitev, da podajo svoje mnenje, pripombe in predloge
glede načrtovanih sprememb. V tem času se lahko opravijo tudi
medsebojni razgovori.

X.Nadzor

Za izdajo ali spremembo tarife je potrebno pridobiti soglasje
ustanovitelja. Tarifa prične veljati po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

47. člen
Nadzor nad uporabo sredstev

42. člen
Prejemnik taks

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno
rabo sredstev opravlja računsko sodišče.

Upravne takse za spise in dejanja v upravnih in drugih
javnopravnih stvareh so prihodek proračuna.

48. člen
Nadzor nad delom in poslovanjem

43. člen
Odgovornost za obveznosti javne agencije

Nadzor nad zakonitostjo dela javne agencije opravljajo pristojni
državni organi oziroma organ občinske uprave.

Javna agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.

Nadzor nad strokovnostjo dela javen agencije opravljajo z zakonom
določeni strokovni organi.

Ustanovitelj javne agencije je odgovoren za obveznosti javne
agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega
premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo
opravljanje nalog javne agencije.

Nadzor nad zakonitim, učinkovitim in uspešnim poslovanjem javne
agencije opravlja pristojno ministrstvo oziroma organ občinske
uprave.
XI. Prenehanje javne agencije

44. člen
Presežek prihodkov nad odhodki

49. člen
Prenehanje

Presežek prihodkov nad odhodki javna agencija:
uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali
uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni
agenciji v skladu z zakonom ali
vplača v proračun ustanovitelja.

Javna agencija preneha:

-

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju
presežka odhodkov nad prihodki odloča svet javne agencije na
predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
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-

zaposlene v javniHzavodih, dodatke zaposlenim v javnih agencijah
pa lahko določi Ustanovitelj z ustanovitvenim aktom ali drugim
predpisom ali pa se določijo v kolektivni pogodbi.

če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali
razdeli v dve ali več pravnih oseb,
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije
javne agencije v skladu z zakonom.

52. člen
Sprejem podzakonskega predpisa

XII. Prehodne in Končne določbe

Vlada sprejme predpis iz drugega odstavka 16. člena najkasneje
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.

50. člen
Uporaba zakona za obstoječe agencije

53. člen
Uporaba nekaterih določb tega zakona

Ta zakon se ne uporablja glede posameznih vprašanj agencij, ki
so bile ustanovljene s posebnimi zakoni ali na njihovi podlagi, če
ta vprašanja ureja poseben zakon.

Določbe 21. in 22. člena tega zakona se začnejo uporabljati z
dnem, ko se začne uporabljati zakon o javnih uslužbencih. Do
začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih, se za javni natečaj
za imenovanje direktorja uporablja zakon o delavcih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 15/1990, 5/1991,18/1991, 22/1991, 4/
1993,18/1994, 41/1994,70/1997,87/1997,38/1999) in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
v*
Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih se za kršitve iz
tretje alinee prvega odstavka 23. člena tega zakona štejejo dejanja,
ki so določena kot težje disciplinske kršitve po zakonu o delavcih
v državnih organih, postopek razrešitve direktorja pa se izvaja
skladno z zakonom o delavcih v državnih organih.

Glede vprašanj, ki se ne urejajo s posebnim zakonom, se splošni
akti agencij iz prejšnjega odstavka uskladijo s tem zakonom v
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za agencije, ki imajo status
javnega zavoda in organa v sestavi.
51. člen
Zaposleni v javni agenciji
Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za zaposlene v javnih agencijah uporabljajo predpisi, ki urejajo
položaj zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki Zakona
o razmerjih plač v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in
javnih zavodijh (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za
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2. OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 4.seji, dne 22.3.2001,
opravil prvo obravnavo predloga zakona o javnih agencijah in
sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
besedila predloga zakona za drugo obravnavo.

zakona se bo za javni natečaj uporabljal veljavni zakon o delavcih
v državnih organih, določba o razveljavitvi pa se bo začela
uporabljati šele z dnem začetka uporabe zakona o javnih
uslužbencih (51. člen).

Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici je naložil, da pripravi
predlog zakona za drugo obravnavo in pri tem upošteva pripombe
iz mnenja Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat), prouči in upošteva
pa tudi mnenje komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti.

5. V skladu s stališčem Sekretariata je bila črtana določba drugega
odstavka 58. člena, po kateri naj bi se skladi na področju kulture
preoblikovali v javne agencije.
6. Odpravljene so bile tudi nekatere druge redakcijske napake in
nejasnosti v skladu s pripombami Sekretariata, prav tako pa so
bile sprejete nekatere druge dopolnitve.

Predlagatelj je proučil vse pripombe in stališča Sekretariata in
Državnega sveta ter stališča, izražena v razpravi na seji
matičnega delovnega telesa in na plenarni seji Državnega zbora,
in jih pri pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo
upošteval, ob tem pa opravil tudi nekaj redakcijskih popravkov.
Glede na navedene spremembe je prišlo tudi do sprememb v
številčenju členov.

7. V skladu z načelnimi pripombami Državnega sveta, ki težijo k
povečanju samostojnosti javne agencije, je bila z naslednjimi
rešitvami okrepljena samostojnost javnih agencij:
- V skladu s tretjim odstavkom 13. člena lahko člane sveta, ki so
predstavniki uporabnikov v svetu javne agencije, na neposrednem
in tajnem glasovanju izvolijo uporabniki ki so združeni v obliki
zbornic, društev ali drugih interesnih združenj, če je tako določeno
z ustanovitvenim aktom (oblikovanje sveta po t.i. "bottom - up"
principu). Na ta način je zmanjšan vpliv ustanovitelja, saj so člani
sveta lahko tudi osebe, na katerih imenovanje sam nima
neposrednega vpliva.

Spremembe, vnešene v skladu s pripombami in stališči, so
naslednje:
1. V četrtem odstavku 12. člena je bila nejasnost v zvezi s tem,
katere so tiste funkcije ali dejavnosti, ki so nezdružljive s članstvom
v svetu javne agencije, odpravljena tako, da je bila ta alinea črtana,
saj ureditev tega vprašanja rešujejo posamezni področni zakoni,
ki urejajo posamezno funkcijo ali dejavnost. Podvajanje teh rešitev
v predlogu zakona o javnih agencijah bi le še povečalo nejasnosti
v zvezi z nezdružljivostjo funkcij oziroma dejavnosti.

- Za zagotovitev organizacijske samostojnosti javne agencije je
opuščena določba prvega odstavka 33. člena (sedaj prvi
odstavek 26. člena) predloga zakona, po kateri bi k aktu o notranji
organizaciji in sistemizaciji in k vsakokratnim spremembam tega
akta dajal soglasje ustanovitelj. Tudi racionalnost terja, da je pri
organiziranju lastnega dela javna agencija samostojna in tako
tudi hitreje ter učinkoviteje izvaja spremembe pri lastnem
delovanju, kot bi sledile iz postopka, ki velja za ministrstva in
druge upravne organe. Nadzor nad delom javne agencije je
ustrezno zagotovljen preko postopka sprejemanja finančnega
načrta in drugih pristojnosti ustanovitelja.

2. V prvem odstavku 16. člena je bil v skladu s pripombo
Sekretariata standard zahtevane skrbnosti ravnanja člana qveta
javne agencije povečan s skrbnosti dobrega gospodarja na raven
skrbnosti dobrega gospodarstvenika.
3. Nejasnost, ki po mnenju Sekretariata izhaja iz prvega odstavka
18. člena predloga zakona, po kateri bi bilo mogoče razumeti, da
je direktorja mogoče razrešiti le na predlog sveta javne agencije,
je odpravljena tako, da je v 24. členu dodana določba, ki pojasnjuje
navedeno vprašanje. Tako je izrecno določeno, da postopek
predčasne razrešitve direktorja ustanovitelj lahko začne na lastno
pobudo, ob tem pa tudi na predlog sveta javne agencije.

8. Kot nepotrebna je bila (redakcijsko) opuščena določba prvega
odstavka 39. člena predloga zakona, ki govori o uporabi splošnega
upravnega postopka, kar v celoti že ureja Zakon o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99).
9. V skladu s stališči, izraženimi v razpravi v Državnem zboru, so
spremenjene tudi določbe o uporabi zakona za obstoječe agencije.
Določeno je, da se ta zakon uporablja za vsa vprašanja, ki niso
urejena s posebnimi zakoni, s katerimi ali na podlagi katerih so
bile te agencije ustanovljene. S tem je odpravljena nejasnost glede
tega, ali bo zakon o javnih agencijah kot splošni in kasnejši zakon
(lex posterior et generalis) razveljavil posebne starejše zakone.

4. Pripombe na prvi odstavek 25. člena in prvi odstavek 28. člena
so upoštevane tako, da se zakon glede postopka javnega natečaja
(21. člen) in sankcije v primeru nezakonitega imenovanja direktorja
(22. člen) sklicuje na novi zakon o javnih uslužbencih, ki je že v
postopku pred Državnim zborom (Državni zbor ga je v prvem
branju sprejel na 5. seji dne 31.5.2001). Do začetka uporabe tega
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OBRAZLOŽITEV:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 26.7.2001

Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je
v mnenju o predlogu zakona v prvi obravnavi opozoril na nujnost
sočasnega sprejemanja zakona o javnih agencijah in zakona o
upravi. Tudi v razpravi na seji Državnega zbora je bila poudarjena
vsebinska povezanost med zakonom o upravi in zakonom o
javnih agencijah. Zaradi navedenih stališč in priporočil je
predlagatelj predlog zakona o državni upravi predložil za prvo
branje hkrati s pripravo zakona o javnih agencijah za drugo branje,
poleg tega pa je upošteval nujnost usklajenih rešitev t.i. "paketa"
zakonov na področju uprave. V tem smislu je bil pripravljen tudi
amandma k 3. členu, katerega namen je zagotovitev enakih
standardov poslovanja javnih agencij, kot bodo veljali za državno
upravo.

AMANDMAJI
K PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH
AGENCIJAH - druga obravnava
Amandma k 2. členu:
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna agencija se ustanovi za opravljanje izvršilnih, razvojnih
ali strokovnih nalog v javnem interesu, če zanje z zakonom ni
predvidena druga statusna oblika.

Ker se besedilo 3. člena v celoti spremeni, je s tem amandmajem
tudi odpravljena delitev javnih agencij na regulatorne, analitične in
razvojne. Predlagatelj je namreč ocenil, da takšna kategorizacija
javnih agencij nima nobenega pomena inm da zadošča, če se
opredelijo nameni, za katere se lahko javna agencija ustanovi.

Javna agencija se lahko ustanovi z enim ali več nameni iz
prejšnjega odstavka.
Za ustanovitev posamezne lavne agencije mora Imeti
ustanovitelj podlago v posebnem zakonu (varianta:
odstavek se črta).

Amandma k 4. členu:

Pristojnosti javne agencije za izdajanje predpisov, posamičnih
aktov in opravljanje oblastnih dejanj določa zakon.

Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kriteriji za ustanovitev javnih agencij«.

Naloge oziroma dejavnosti javne agencije se določijo z
ustanovitvenim aktom.«.

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

OBRAZLOŽITEV:

»Javna agencija se ustanovi:

Z amandmajem se jasneje določajo nameni ustanovitve javne
agencije.

-

Poleg tega se v tretjem odstavku določa, da mora podlago
za ustanovitev konkretne javne agencije dati poseben
(področni) zakon. Za ustanovitev posamezne agencije le
torej potrebna zakonodajna odločitev, Izvedba
(ustanovitveni akt) pa je prepuščena vladi oziroma svetu
lokalne skupnosti. Takšna rešitev je primernejša od tiste, ki
je bila predlagana v prvi obravnavi, ker zagotavlja večjo
transparentnost In nadzor nad ustanavljanjem javnih
agencij. Javna agencija kot paradržavna organizacija namreč
pomeni odstop od principa, da upravne naloge opravljajo
ministrstva. Predlagana določba zmanjšuje nevarnost
pretirane "agenclzaclje" ali "kvanglzaclje" državne uprave,
ki lahko pomeni njeno dezintegracijo In zamegljevanje
ministrske odgovornosti (varianta: drugI del obrazložitve
se črta).

če je s tem omogočeno racionalnejše opravljanje nalog iz
prvega odstavka 2. člena tega zakona, kot bi bilo v primeru
opravljanja s strani upravnih organov države ali lokalnih
skupnosti,
če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni
primeren stalni neposredni politični nadzor s strani voljenih ali
imenovanih funkcionarjev države ali lokalnih skupnosti,
če je na ta način zagotovljeno učinkovitejše varovanje in lažje
uveljavljanje interesov ter pravic uporabnikov storitev.«.

OBRAZLOŽITEV:
Namen amandmaja je jasneje umestiti javne agencije v sistem
javne uprave. Z določitvijo kriterijev za ustanovitev javne agencije
je postavljen jasen koncept te paradržavne organizacije. S tem
se preprečuje, da bi ideje o nastajanju javnih agencij na različnih
upravnih področjih nastajale stihijsko in neenakomerno. Temeljni
organizacijski princip je še vedno ta, da se upravne naloge izvajajo
v t.i. "neposredni upravi", torej v ministrstvih, organih v njihovi
sestavi in upravnih enotah. Posredna uprava, podeljevanje javnih
pooblastil paradržavnim organizacijam, je izjema, ki pride v poštev,
kadar so izpolnjeni v amandmaju navedeni kriteriji.

Amandma k 3. členu:
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Načela delovanja«.
Besedilo tretjega člena se spremeni tako, da se glasi:

Amandma k 5. členu:

»Glede zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, politične
nevtralnosti, nepristranskosti, uradnega jezika, javnosti dela,
poslovanja s strankami, poslovanja z dokumentarnim gradivom,
poslovnega časa in uradnih ur se za javne agencije uporabljajo
določbe zakona o upravi in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

V drugem odstavku 5. člena se pred besedilom "z ustanovitvenim
aktom" doda besedilo "s pogodbo in".
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »župan« nadomesti z
besedami »svet lokalne skupnosti ali po njegovem pooblastilu
izvršilni organ«.

V predpisih, s katerimi vlada ureja zadeve iz prejšnjega odstavka,
se lahko posamezna vprašanja za javne agencije uredijo drugače
kot za organe državne uprave.«.

6. avgust 2001

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
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»Posamezne odločitve v okviru ustanoviteljskih pravic in
obveznosti vladi predlaga ministrstvo, na katerega delovnem
področju javna agencija deluje. Če javna agencija deluje na
delovnih področjih več ministrstev, odločitve predlagajo ministrstva
sporazumno.«.

OBRAZLOŽITEV:
Predlagatelj ocenjuje, da je primerno, da se omogoči, da se javna
agencija registrira in posluje z nekoliko krajšim imenom ("agencija"
namesto "javna agencija"), če tako določi ustanovitelj v
ustanovitvenem aktu.

OBRAZLOŽITEV:
Z amandmajem se določa, da soustanovitelji pred ustanovitvijo
javne agencije sklenejo pogodbo, s katero uredijo medsebojna
razmerja. Sama ustanovitev pa se izvede z ustanovitvenim
aktom, ki ga sprejmejo v enakem besedilu.

Amandma k 11. členu:
Drugi odstavek 11. člena se črta.
OBRAZLOŽITEV:

Namen amandmaja k tretjemu odstavku je določiti odgovornost
sveta lokalne skupnosti kot najvišjega organa odločanja v lokalni
skupnosti za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Takšna ureditev
je uveljavljena tudi pri drugih osebah javnega prava (javnih zavodih
in javnih skladih). Zaradi večje operativnosti sprejemanja odločitev
lahko svet pooblasti izvršilni organ (župana) , da izvršuje
ustanoviteljske pravice.

Drugi odstavek 11. člena je redundanten, zato je primerno, da se
črta.
Amandma k 12. členu:
V drugem odstavku 12. člena se za besedo »dobo« črta beseda
»največ«.

Drugi del amandmaja (novi četrti odstavek) pojasnjuje, da vez
med javno agencijo in vlado kot ustanoviteljico poteka preko
resornega ministrstva.

OBRAZLOŽITEV:
Fiksna doba imenovanja članov sveta zagotavlja večjo
samostojnost tega organa, kar je za stabilno in samostojno
poslovanje javne agencije bistvenega pomena.

Amandma k 6. členu (varianta: amandma se črta):
V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:

Amandma k 14. členu:

»Ustanovitveni akt za posamezno javno agencijo se sprejme
na podlagi tega zakona In posebnega zakona, ki daje
podlago za ustanovitev te javne agencije.«.

V drugem odstavku 14. člena se črta beseda "razvojna".

Dosedanji tretji odstavek postane četrti, dosedanji četrti
odstavek pa peti.

Amandma pomeni uskladitev z odpravo delitve javnih agencij na
regulatorne, razvojne in analitične agencije.

OBRAZLOŽITEV:

OBRAZLOŽITEV:
Amandma k 15. členu:

Amandma pomeni uskladitev z amandmajem k 2. členu
(obveznost zakonske podlage za ustanovitev konkretne
javne agencije).
Amandma k 9. členu:

V naslovu 15. člena ter v prvem in drugem odstavku 15. člena se
besede »javne razvojne in javne analitične agencije« nadomestijo
z besedama »javne agencije« v ustreznih sklonih.
i
OBRAZLOŽITEV:

V devetem členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

Amandma pomeni uskladitev s spremembo 3. člena (odprava
delitev javnih agencij na regulatorne, razvojne in analitične).

»Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije,
ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu s
tem zakonom.«.

Amandma k 18. členu:
Četrti odstavek 18. člena se črta.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji. V tem odstavku se
besedilo "sklep o imenovanju prvih članov organov javne agencije."
nadomesti z besedilom "sklep o imenovanju prvih članov sveta
javne agencije in vršilca dolžnosti direktorja".

OBRAZLOŽITEV:

OBRAZLOŽITEV:

Poslovnik kot akt javne agencije je nepotreben. Svet javne agencije
kot kolegijski organ pa bo seveda lahko sprejelk svoj polsovnik,
vendar za to ni potrebna posebna zakonska podlaga.

Določba je potrebna zaradi lažje operativne izvedbe postopka
ustanovitve javne agencije.

Amandma k 19. členu:

Amandma k 10. členu:

V prvem odstavku se besedi »največ štirih« nadomestita z besedo
»petih«.

V drugi alinei prvega odstavka 10. člena se za besedama »javna
agencija« dodata besedi »ali "agencija"«.

V drugi alinei drugega odstavka se beseda »deset« nadomesti z
besedo »pet«.
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Glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih izven obsega
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah.«

Za drugo alineo drugega odstavka se doda nova tretja alinea, ki
se glasi:
»- je strokovnjak na področju dela javne agencije«.

OBRAZLOŽITEV:

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
Amandma razširja možnost ustanovitve javne agencije za naloge
oziroma dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, pa zanje ni
predvidena druga statusna oblika osebe javnega prava (javni
zavod, javni sklad).

»Če direktorju preneha funkcija, lahko ustanovitelj na predlog
sveta do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest
mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti
direktorja.«.

Novi tretji, četrti in peti odstavek urejajo dejavnost kot statusno
značilnost pravne osebe. Predlagatelj je ocenil, da je to statusno
značilnost potrebno urediti zaradi varnosti pravnega prometa,
čeprav gre za osebo javnega prava, ki opravlja naloge v javnem
interesu.

OBRAZLOŽITEV:
Fiksna doba imenovanja direktorja zagotavlja direktorju večjo
neodvisnost pri delu. Pogoji za imenovanje direktorja javne agencije
so spremenjeni tako, da je večji poudarek dan strokovnosti na
področju dela javne agencije, hkrati pa so skrajšane zahtevane
delovne izkušnje. Na ta način je omogočeno imenovanje mlajših
oseb, ki pa so strokovnjaki na področju, ki ga javna agencija
pokriva. Četrti odstavek daje podlago za imenovanje vršilca
dolžnosti direktorja, kar omogoča normalno vodenje poslov javne
agencije po prenehanju funkcije direktorja do imenovanja novega.

Amandma k naslovu VI. poglavja:
Naslov VI. poglavja se črta.
OBRAZLOŽITEV:
Glede na amandma predlagatelja k 3. členu so določbe o odnosih
javne agencije z uporabniki postale nepotrebne, saj je urejanje
odnosov z uporabniki materija podzakonskega predpisa - vladne
uredbe.

Amandma k 20. členu:
Drugi odstavek 20. člena se črta.
OBRAZLOŽITEV

Amandma k 33. členu:

Določba drugega odstavka 20. člena je nepotrebna. Imenovanje
namestnika direktorja je stvar notranje organizacije in sistemizacije
delovnih mest, ki jo ureja javna agencija sama.

33. člen se črta.
OBRAZLOŽITEV:
Glede na amandma predlagatelja k 3. členu so določbe o odnosih
javne agencije z uporabniki postale nepotrebne, saj je urejanje
odnosov z uporabniki materija podzakonskega predpisa - vladne
uredbe.

Amandma k naslovu IV. poglavja:
V naslovu četrtega poglavja se beseda »Notranji« nadomesti z
besedo »Splošni«.
OBRAZLOŽITEV:

Amandma k 34. členu:
Amandma je redakcijske narave.

34. člen se črta.

Amandma k naslovu V. poglavja:

OBRAZLOŽITEV:

V naslovu petega poglavja se za besedo »Naloge« dodata besedi
»in dejavnosti«.

Glede na amandma predlagatelja k 3. členu so določbe o odnosih
javne agencije z uporabniki postale nepotrebne, saj je urejanje
odnosov z uporabniki materija podzakonskega predpisa - vladne
uredbe.

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba naslova je potrebna zaradi uskladitve z
amandmajem, s katerimi se ureja dejavnost javne agencije
(amandma k 32. členu).

Amandma k 35. členu:
35. člen se črta.

Amandma k 32. členu:

OBRAZLOŽITEV:

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

Glede na amandma predlagatelja k 3. členu so določbe o odnosih
javne agencije z uporabniki postale nepotrebne, saj je urejanje
odnosov z uporabniki materija podzakonskega predpisa - vladne
uredbe.

"Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija opravlja
tudi druge naloge oziroma dejavnosti v javnem interesu, če zanje
z zakonom ni predvidena druga statusna oblika.
Javna agencija lahko opravlja dejavnosti, določene v aktu o
ustanovitvi.

Amandma k 38. členu
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Javna agencija lahko opravlja druge dejavnosti le, če so neločljivo
povezane z dejavnostmi iz prejšnjega odstavka oziroma če so
nujen pogoj za opravljanje teh dejavnosti.
6. avgust 2001

Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se prenesejo v
uporabo in upravljanje javne agencije.
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OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad izvajanjem
predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah
in delovnem času, načinu poslovanja s strankami, poslovanju z
dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja."

Ustanovitvena sredstva javne agencije so namenjena izvajanju
javnih funkcij, zato je primerneje, če ostanejo v lasti ustanovitelja
(države oziroma lokalne skupnosti). Takšna rešitev je uveljavljena
tudi pri javnih zavodih.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma krepi nadzor nad delovanjem javne agencije, tako da
ministrstvu, pristojnemu za finance, daje pooblastila za izvajanje
nadzora nad poslovanjem javnih agencij in upravljanjem s
premoženjem, ministrstvu, pristojnemu za upravo, pa za nadzor
nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času
in uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z
dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja.

Amandma k 46. členu:
Drugi stavek tretjega odstavka 46. člena se črta.
OBRAZLOŽITEV:
Vsebina, ki jo ureja črtano besedilo, je urejena v zakonu o javnih
financah.

Amandma k 51. členu:
Amandma k 48. členu:

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za določitev plač zaposlenih v javnih agencijah se do uveljavitve
zakona, ki bo uredil sistem plač v javnem sektorju, smiselno
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače v državni upravi.«

»Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v javnih agencijah
nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance,
predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko
poslovanje javnih agencij, zakonitostjo, namenskostjo in
smotrnostjo uporabe sredstev javne agencije ter nad upravljanjem
s premoženjem v lasti ali uporabi javne agencije.

OBRAZLOŽITEV:
Do sistemske ureditve plač v javnem sektorju z zakonom je
primerneje, da se za plače zaposlenih v javnih agencijah
uporabljajo predpisi, ki veljajo za plače zaposlenih v upravi (zakon
o razmerjih plač v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in
javnih zavodih; uredba, ki ureja plače v državni upravi).

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javne
agencije opravlja ministrstvo, na delovnem področju katerega
javna agencija deluje, oziroma uprava lokalne skupnosti.

i
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Predlog

SIVARNOPRAVNEGA

ZAKONIKA

- prva obravnava - EPA 272 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah - prva
obravnava - EPA 1132 iz zakonodajnega postopka.

EVA: 1998-2011-0002
Številka: 460-23/2001-1
Ljubljana, 19.07.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 19. julija 2001
določila besedilo:
- PREDLOG STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA - PRVA
OBRAVNAVA- EU,

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta v Ljubljani.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije hkrati predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da v skladu s 180. členom poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije sprejme umik predlog

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/
80 in 36/90). Novela zakona v letu 1990 je uredila lastninske
pravice tujcev na nepremičninah. Ta zakon se še vedno uporablja
kot (prevzeti) republiški predpis.

UVOD
I. Ocena stanja

Že pred sprejemom Zakona o temeljnih lastninsko-pravnih
razmerjih je družbena razmerja urejal Zakon o združenem delu iz
leta 1976. Seveda pa je obstoj družbene lastnine vplival tudi na
nekatere institute omenjenega Zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih. Tako je 4. člen tega zakona vseboval
izhodišče, da lastnik uresničuje lastninsko pravico v skladu z
naravo in namenom stvari ter v skladu z družbenim interesom, ki
ga določa zakon, ter da je prepovedano izvrševanje lastninske
pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega je z zakonom
ustanovljena ali priznana, ali v nasprotju z naravo socialistične
samoupravne družbe. Zakon je predvideval tudi fizično omejevanje
obsega lastninske pravice na stanovanjih in stanovanjskih hišah
(9. člen) na kmetijskih zemljiščih, na gozdovih in gozdnem
zemljišču, na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter na
delovnih sredstvih (10. člen) poleg tega je zakon urejal pravico

Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija
pravna in socialna država, v 33. členu zagotavlja pravico do
zasebne lastnine in dedovanja, v 67. členu pa predpisuje, da
zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.
Te ustavne določbe opredeljujejo izhodišča o lastnini kot podlagi
za oblikovanje gospodarskega sistema in kot temeljni človekovi
pravici. Obenem pa iz njih izhaja, da zakon ureja način pridobivanja
in uživanja lastnine ter da zakon tudi opredeljuje njeno
gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo.
V državi SFRJ je bilo urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezni
pristojnosti.Tako je bil po več desetletij trajajočem obdobju uporabe
pravnih pravil starega avstrijskega Občnega državljanskega
zakonika (v nadaljnjem besedilu: ODZ) iz leta 1911, sprejet zakon
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Predlagani zakon naj bi zaradi tega tudi izpolnil praznino pravnega
urejanja omenjenih stvarnih pravic oziroma upravičenj in omejitev
ter obveznosti lastnikov.

uporabe zemljišča v družbeni lastnini (12. člen), prepovedoval
prlposestvovanje stvari, ki so družbena lastnina (29. člen) in tudi
pri nekaterih drugih institutih upošteval istočasen obstoj družbene
lastnine.

V vseh primerjalnih sistemih zakoni (najpogosteje obči civilni
zakoniki) urejajo lastnino in druge stvarne pravice, medtem ko
urejajo ekonomsko in socialno funkcijo lastnine zakoni na
posameznih področjih, npr. na zemljiščih (zlasti kmetijskih in
gradbenih), na stanovanjih in stanovanjskih hišah, na naravnih
bogastvih itd. V primerjalnem pravu ne poznamo zakonika, ki bi
vseboval splošne določbe, na podlagi katerih bi posamezni zakoni
opredeljevali posamezne elemente socialne, ekonomske in
ekološke funkcije lastnine. Tako tudi v tem zakonodajnem projektu
po mnenju predlagatelja ni mogoče urediti poleg lastninske pravice
in klasičnih stvarnih pravic tudi vseh izhodišč za zakonodajo na
posameznih področjih, ki bo uredila zlasti elemente socialne,
ekonomske in ekološke funkcije lastnine. Izoblikovati je mogoče
le temeljna izhodišča za urejanje te pravne problematike s
posebnimi zakoni.

Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija prevzela v svoj pravni
sistem tudi Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, saj je
4. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91) določil, da se v Republiki Sloveniji do izdaje ustreznih
predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi tisti zvezni prepisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob
uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu
Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Ker je tudi v državi Socialistični Republiki Slovenije v času njene
osamosvojitve obstajala družbena lastnina, Zakon o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih ni nasprotoval pravnemu redu nove
države. Tudi njegova uporaba v praksi vsaj v začetnem obdobju
nI bila povezana z večjimi problemi, saj je bil vendarle prirejen
sistemu zasebne lastnine.
Nov Stvamopravni zakonik celovito in na novo ureja lastnino in
druge stvarne pravice, pri tem pa v celoti temelji na konceptu
zasebne lastnine. Zakon ureja klasično stvarno pravo. Po vsebini
pravnih institutov je najbližji nemškemu Burgerliches Gesetzbuchu (v nadaljnjem besedilu: BGB) iz leta 1896, primerjati pa ga je
mogoče tudi z avstrijskim občim državljanskim zakonikom iz leta
1011.

Koncept lastninske pravice in vseh nosilnih ter izvedbenih
institutov je potrebno prilagoditi tudi koncepciji tržnega
gospodarstva in političnemu sistemu parlamentarne demokracije.
Ze ustavna določba o svobodni gospodarski pobudi (74. člen) je
v tesni zvezi z ustavno pravico do zasebne lastnine. Instituti
stvarnega prava morajo zato biti tako oblikovani, da omogočajo
svobodno gospodarsko pobudo, ki ni nepotrebno ovirana s fizičnim
ali funkcionalnim omejevanjem zasebne lastnine.

II. Razlogi za izdajo novega zakona

III. Cilji in načela zakona

Ustavni sistem Republike Slovenije zahteva novo urejanje lastnine
kot ene izmed temeljnih ustavnih pravic ter novo urejanje drugih
stvarnih pravic, temelječih na zasebnem lastninskem konceptu.
Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, sicer ni temeljil na
koncepciji družbene lastnine, temveč je urejal pravna razmerja v
zvezi z zasebno lastnino. Pri nekaterih institutih (fizično omejevanje
lastninske pravice, priposestvovanje, pravice fizičnih oseb na
družbeni lastnini, itd.) pa je moral upoštevati soobstoj dveh
lastninskih sistemov, zasebno-lastninskega in družbenolastninskega. pri tem je bil uveljavljen dominanten položaj družbene
lastnine, kar je prišlo do izraza tudi pri oblikovanju zasebnolastninskih institutov.Glede na velike sistemske spremembe v
naši državi po letu 1991, je sprejem zakona, ki bo v celoti sledil
konceptu zasebne lastnine in bo primerljiv tudi z kodifikacijami
stvarnega prava v drugih državah nujen.

Lastninska razmerja zahtevajo zaradi svoje celovitosti ter
obsežnosti in vsestranosti odnosov, ki jih zajemajo, ustrezno
pravno ureditev. Le-ta mora upoštevati temeljne postulate
uresničevanja ustavne pravice vseh pravnih subjektov na temelju
njihove enakopravnosti v pravnem prometu in lastninskih pravnih
položajih, brez česar ni mogoče ustvariti enakih možnosti za vse
in s tem tudi neomejeno in svobodno pravno-poslovno (s tem tudi
tržno) delovanje ob zahtevi svobodnega oblikovanja lastninskih
razmerij. Le taka ureditev omogoča transparentnost in s tem tudi
skladnost lastninskega pravnega sistema z drugimi pravnimi
sistemi, ki izhajajo iz zasebnolastninskega temelja. Predstavljeni
sistem mora biti skladen z drugimi. Vsak drugačen poskus urejanja
lastninskih odnosov je za našo skupnost nesprejemljiv že iz
zgodovinskih razlogov. Na evropski pravni breg smo stopili preko
svojih »evropsko« šolanih pravnikov že pred stoletji; zaradi tega
je pomenila tudi avstrijska naravnopravna kodifikacija za
slovenske dežele pravzaprav samo formalni in pozitivno pravni
začetek, sicer veljajočega, pisanega prava, ki je že pred tem
napolnjevalo naš lastninskopravni prostor.

Razlog za izdajo novega zakona pa je tudi spremljanje razvoja
lastninskega prava v svetu. Novo lastninsko ureditev moramo
prilagoditi razvojnim trendom lastninskega prava v drugih primerjalnih pravnih sistemih. Zlasti je to pomembno pri oblikovanju
posesti in z njo povezanih pravnih standardov, pa tudi pri
oblikovanju tistih institutov, ki so v tesni zvezi s pogodbenim pravom
(na primer pri oblikovanju osebnih služnosti, hipoteke, realnih
bremen itd.).

Na tem stvarnem temelju gradi tudi predložena ureditev, s tem da
seveda nujno upošteva vse nadaljnje razvojne premike evropskih
lastninskih sistemov, ter tako ustvarja zahtevam in razmerjem
odgovarjajoče rešitve. Na teh izhodiščih se je omenjeno tudi
upoštevalo pri sedanji stopnji oblikovanja določil lastninske ureditve.

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih namreč ni uredil
vseh stvarno-pravnih institutov. Ni opredelil pojmov kot so
premična in nepremična stvar, sestavine, pritikline itd., uredil pa
tudi ni sosedskega prava (omejitev lastninske pravice zaradi
Interesov sosedov), osebnih služnosti in realnih bremen. Zlasti
za sosedsko pravo in osebne služnosti je veljalo izhodišče, da
pravna ureditev teh razmerij ne sodi v temeljna lastninskopravna
razmerja, temveč naj jih urejajo glede na družbene in gospodarske
razmere na svojem območju republike samostojno. SR Slovenije
ni sprejela zakona, ki bi urejal sosedsko pravo, osebne služnosti
in realna bremena.
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Seveda pa zahtevajo okoliščine kulturnega izgrajevanja našega
lastninskega prava korak naprej od dosedanjega: predvsem je
treba ureditev lastninskih razmerij graditi v celovitem in usklajenem
pristopu za nas do sedaj ločenih »posebnih« področij.Tak razvojni
in usklajevalni pristop zahteva seveda določen čas in tudi
pripravljenost odstopiti od posameznih, nekoliko že odpisanih
pogledov in rešitev, ki se zaradi neskladne razvojnosti zadnjega
obdobja še vedno premočno zadržuje v pogledih oblikovanja
razmerij in položajev lastnikov. V tem smislu predložena ureditev
postavlja vzvode na podlagi katerih se morajo odpraviti dosedanja
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odstopanja od temeljne ustavnosti lastninske pravice in utrditi
izhodišča za uresničevanje osnovnih vodil evropskega civilnega
(lastninskega) prava.

posebnimi zakoni, zlasti tistimi, ki bodo urejali pravna razmerja v
zvezi s posameznimi vrstami zemljišč.
Tudi socialna funkcija lastnine prihaja do izraza v tem zakonu, še
posebej pri oblikovanju pravnih pravil medlastninskih razmerij.
Pojma »socialna funkcija lastnine« pa ne gre razumeti le v tem
smislu, da je lastnik dolžan prispevati preko davkov in drugih
obveznih dajatev sredstva za opravljanje državnih nalog, nalog
lokalnih skupnosti, za socialno varnost itd. Socialna funkcija
lastnine pomeni, da je lastnina zaradi nujnega skupnega življenja
in gospodarjenja omejena. V Stvarnopravnem zakoniku se to
izraža zlasti pri določbah sosedskega prava. Kot ekonomska bo
tudi socialna funkcija lastnine natančnejše opredeljena s posebnimi
zakoni.

Pri tem je nujno izhodišče enovitost lastninske pravice, kar
zagotavlja preseganje naših tradicionalnih pristopov k pravnemu
(in s tem seveda tudi ustavnemu) fenomenu lastnine. Poudarjena
ustavnost narave pravice in s tem povezana enakopravnost
lastninskih subjektov zajema razumljivo tudi omejitve tega
»garantiranega« lastnikovega položaja, ki po »socialni vezanosti«
vključuje nujno tudi utesnitve lastnikovih pravic, upravičenj,
položajev, kadar je taka zahteva oziroma potreba postavljena v
splošnem (širšem ali ožjem) interesu. Taka omejevanja pa morajo
biti ustrezno utemeljena; omejitve morajo zasledovati razumnost,
da se z njimi ne poruši ali celo ne odpravi zagotovljeno ustavno
varovanje in skladnost ustavnega (ekonomskega) in pravnega
naboja pravice ali položaja nasploh ali v posameznem konkretnem
primeru.

Že navedena izhodišča veljajo tudi za ekološko funkcijo lastnine,
ki v veljavni zakonodaji prihaja do izraza predvsem v prepisih o
varstvu okolja. Predloženi Stvarnopravni zakonik pač temu
urejanju ne more dati posebnih usmerjevalnih okvirov zunaj
izoblikovanih splošnih določb.

Omenjeni temelji in s tem tudi kvaliteta »lastnine« v golem pravnem
smislu, torej v smislu pravnega reda in pravnega miru, zahtevajo
»absolutnost« lastninskih pravnih položajev, torej zajamčen in
družbeno zavarovan položaj lastnika (fizičnega, pravne osebe).
Le-ta se tradicionalno še vedno posebej poudarja pri
nepremičninskem zavarovanju. Z omenjenim, vendar ne samo s
tem, igra pri varovanju lastninskih položajev gotovo poseben
pomen tudi »publiciteta« (javnost) lastninskih stanj in položajev. V
širši okvir predložene zasnove sodijo vprašanja ustreznega
dopolnjevanja za »imaterialne« lastninske pravice, kar sodobni
promet ravno tako nujno zahteva.

Izključnost (absolutnost) lastninske pravice je kljub omejitvam
lastninske pravice v predlaganem zakonu in v drugih zakonih
izhodišče za urejanje lastninske in drugih stvarnih pravic. Na to
načelo pa se navezuje tudi omejitev posegov v lastninsko pravico.
Prepoved zlorabe je načelo, ki pride do izraza zlasti v določbah o
sosedskem pravu. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico
lastnika sosednje nepremičnine se morajo izvrševati pošteno, v
skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje
lastnika stvari. Pa tudi sicer morajo lastniki nepremičnin svojo
lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne
vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Ožja pravnosistemska priprava zajema oblikovanje in napolnitev
posameznih določil z ustrezno lastninsko vsebino. Pri tem je
možno le primeroma omeniti posamezne opredelitve in dopolnitve
»absolutnih« pravic, kar ima za posledico sistemsko in pojmovno
avtonomnost predlaganega. Pri vsem pa ni nič manj pomembno,
izgrajevanje lastninskega sistema v moderni evropski smeri. Tudi
glede načina pridobitev, prenehanja in prenosov stvarnih oz.
lastninskih pravic.

Varovanje dobre vere v pravnem prometu, kot načelo
predlaganega zakona se uresničuje pri pridobitvi lastninske
pravice pri spojitvah, z mešanjem stvari, pri urejanju pravnega
položaja dobrovernega posestnika, v zvezi s plodovi in stroški,
pri pridobitvi lastninske pravice s priposestvovanjem, pri varstvu
dobroverne osebe itd. Varovanje dobre vere v pravnem prometu
na področju lastninske in drugih stvarnih pravic se tako vključuje
v sistem varstva dobrovernosti v pravnem prometu nasploh.

Za vse omenjene primere ureditve morajo seveda veljati tudi
načela sodnega varstva. Tako so izoblikovani temelji za sistemsko
ureditev lastninskega (civilnega) prava in celovito urejanje razmerij
vseh lastninskih področij: stvarnega, obligacijskega, dednega in
iz njih izvedenih.

Publicitetno načelo je prav tako eno izmed načel lastninskega
prava in pravne ureditve lastninskih razmerij. Zlasti pride do izraza
pri načinih pridobitve lastninske pravice, ki naj tudi na zunaj
pokažejo titularja upravičenj. Tako se pridobi lastninska pravica
na nepremičnini na podlagi pravnega posla z njenim vpisom v
zemljiško knjigo, ne premični stvari pa z njeno izročitvijo v posest
pridobitelja. Posest na zunaj izkazuje lastnika, vpis v zemljiško
knjigo pa temelji na materialnem publicitetnem načelu, katerega
bistvo je, da se nihče ne more sklicevati, da ni vedel za podatke,
ki so vpisani v zemljiško knjigo.

Enovitost lastninske pravice (33. člen Ustave RS) je izhodišče za
njeno urejanje. Gotovo bodo posamezni zakoni vnesli v pravni
sistem tudi nekatere posebnosti, ki bodo veljale le za upravičenja
in obveznosti posameznih subjektov lastninske pravice (države,
lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih skladov, ustanov itd). Vendar
bodo vse te posebnosti oblikovane glede na specifiko subjektov
- nosilcev lastninske pravice, ne bodo pa smele posegati v bistvo
enovite lastninske pravice.

Specialnost (individualna določenost) lastnine in vseh stvarnih
pravic temelji na izhodišču, da je treba pri lastninski in drugih
stvarnih pravicah natanko opredeliti tako nosilca pravice kot tudi
predmet te pravice. To sledi iz ureditve vseh pravnih institutov, ki
urejajo lastnino. S tem seveda pravna ureditev lastninske pravice
in drugih stvarnih pravic v izhodišču izstopa od prejšnje ureditve
družbeno-lastninskih razmerij, ki je izhajala predvsem iz izhodišča,
da je za oblikovanje družbeno-lastninskih razmerij pomembno
opredeliti predvsem upravljavska upravičenja, to je sistem
odločanja.

Enakopravnost subjektov in njihovih lastninskih upravičenj je
izhodišče tudi za pravno ureditev gospodarskega sistema, velja
pa seveda tudi pri oblikovanju lastninskih razmerij med vsemi
fizičnimi in pravnimi osebami. Zahteva, da se tudi v posebni
zakonodaji ne oblikujejo razlikovanja, ki bi temeljila na različnih
izhodiščih, kadar nastopajo v pravnih razmerjih fizične osebe,
država, lokalne skupnosti ali drugi pravni subjekti.
Seveda ekonomska funkcija lastnine ne bo dokončno izoblikovana
le s predlaganim zakonom, čeprav je posebej izražena tudi v
nekaterih njegovih določbah, na primer v določbah o upravljanju
solastnikov in skupnih lastnikov s skupno stvarjo, pri
opredeljevanju pravil sosedskega prava, pri pravnih pravilih o
plodovih in stroških itd. Prav gotovo pa bodo na tej sistemski
podlagi ekonomske funkcije lastnine lahko ustrezno urejene s
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Prenosljivost lastninske pravice in drugih stvarnih pravic je kot
klasično načelo stvarnega prava prav tako načelo predlaganega
zakona. Lastninska pravica kot tudi druge stvarne pravice se
pridobijo predvsem na podlagi pravnega posla. Prenosljivost
lastninske pravice in drugih stvarnih pravic je praviloma bistvena
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lastnost teh pravic. Pri tem pa zakonik, za razliko od sedaj
veljavnega lastninskega zakona, posebej opredeljuje tudi nov
pojem razpolagalne sposobnosti.

poslovnih in drugih nestanovanjskih stavbah. Zato je bila nujna
splošna ureditev etažne lastnine na posameznem delu stavbe.
Prav tako predlog zakonika prinaša tudi novosti in posebne odnose
zaradi novo vpeljanega načela superficies solo cedit, prinaša pa
tudi novosti na področju ureditve drugih institutov. Predlog zakonika
namreč celovito ureja zastavno pravico, ki je v sedanji ureditvi
urejena v treh zakonih, in sicer: v Zakonu o temeljih
lastninskopravnih razmerjih, Zakonu o obligacijskih razmerjih ter
Zakonu o izvršbi in zavarovanju.

Abstraktnost lastninske pravice se kot načelo predlaganega
zakona izraža pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi
dobrovernosti pridobitelja, ko pridobi dobroverna oseba lastninsko
pravico, pridobljeno odplačano od nelastnika, ki v okviru svoje
dejavnosti daje take stvari v promet, od nelastnika, kateremu je
lastnik izročil stvar v posest na podlagi pravnega posla, ki ni
podlaga za pridobitev lastninske pravice, ali na javni dražbi.
Abstraktnost lastninske pravice je pomembna tudi pri njenem
varstvu.

Novi zakonik ureja tudi institut zemljiškega dolga, ki je prevzet po
nemški ureditvi in predstavlja poleg hipoteke novo možnost
zemljiške zastave. Prav tako je potrebno poudariti tudi posebna
pravila za zastavitev pravic na pravicah predvsem ureditev
zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Novost je tudi sedaj zaokroženo urejena služnost, ki pomeni
nadgraditev dosedaj urejene zakonske ureditve te stvarne
pravice, saj sedaj veljavni zakon ureja le stvarne služnosti, za
osebne pa so se uporabljale določbe po vzoru avstrijskega ODZ
Prav tako je omeniti v predlogu zakonika urejeno stvarno breme,
ter poglavje sosedskega prava, ki ga sedanji zakon ne ureja.

Predlog stvarnopravnega zakonika znova uvaja tudi klasično
rimsko načelo superficies solo cedit, saj izrecno določa, da vse
kar je po namenu trajno spojeno ali se trajno nahaja na, nad ali
pod nepremičnino, je sestavina nepremičnine.
Predlog zakonika vsebuje tudi načelno določbo glede javnega
dobra. Javno dobro omenja Ustava Republike Slovenije v 70.
členu, glede na vrsto in vsebino pa posamezno javno dobro že
urejajo področni zakoni (npr. o varstvu okolja, o gospodarskih
javnih službah). Glede na to, da se pravni položaj stvari, ki so
javno dobro, razlikuje od pravnega položaja stvari, ki nimajo tega
statusa, odvisno od posamezne vrste javnega dobra, je po
mnenju predlagatelja predmet tega zakona lahko le splošna
opredelitev javnega dobra.

V slovenskem pravnem prostoru zaenkrat še ni bil uzakonjen
splošni del civilnega prava, ker je upoštevaje tuje izkušnje to
izjemno dolgotrajen in strokovno zahteven projekt. Predlagani
zakonik naj bi zato predstavljal vsaj del nove sistemske kodifikacije
civilnega prava, zaenkrat z namenom na enem mestu urediti
temeljne institute stvarnega prava. Zaradi vseh novosti, ki jih
prenaša pa bodo potrebne spremembe tudi posameznih sedaj
veljavnih zakonov. S tem namenom so v predlogu zakonika
pripravljene tudi ustrezne prehodne in razveljavitvene določbe.

Sodno varstvo lastninske pravice in drugih stvarnih pravic temelji
na določbi 23. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da
ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih brez
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z
zakonom ustanovljeno sodišče. Varstvo lastninske pravice v
upravnem postopku je lahko le izjema. Predlagani zakonik posebej
razgrajuje oblike varstva (tožbe) lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic.

IV.

Ureditev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic (stvarno
pravo) je v primerjalnem pravu relativno podobna. Praktično vse
ureditve izhajajo iz rimskega prava in pogosto povzemajo načela,
ki so jih oblikovali klasični rimski pravniki. Kljub enakim izhodiščem
pa se posamezne nacionalne zakonodaje med seboj razlikujejo.
Prvi pomembni temelj razlikovanja je vpliv obligacijskega posla
na stvamopravno sfero. Romansko orientirani sistemi izhajajo iz
ureditve, ki jo je uveljavil francoski Code Civil iz leta 1806. Posel
obligacijskega prava ima v tem sistemu translativni (prenosni)
učinek. Za razliko od romanskih, germansko orientirani sistemi
izhajajo iz stroge, juristično formalne ločitve obligacijskega in
stvarnopravnega posla. Druga pomembna razlika med
zakonodajami je v opredelitvi in izoblikovanju fenomena posesti.
Starejši zakoni prevzemajo rimskopravno subjektivno koncepcijo
posesti, ki zahteva soobstoj corpusa (oblasti nad stvarjo) in
animusa (volje imeti stvar za svojo). Iz navedenih razlogov je
primerjava med posameznimi zakonodajami težka in včasih ne
daje pravilnih rezultatov. Predlagani zakon se glede na slovensko
pravno tradicijo konceptualno navezuje na ureditve v
germanskem pravnem krogu (Nemčija, Avstrija, Švica).

Pri opredelitvi ciljev in razlogov za predlagani zakonik je potrebno
poudariti, da je nastal v okviru Projekta posodobitve evidentiranja
nepremičnin, ki se financira iz sredstev Svetovne banke. V
projektu, ki je v pristojnosti Republike Slovenije deluje osem
podprojektov v katerih, razen Ministrstva za pravosodje sodelujejo
še Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Geodetska uprava in Vrhovno sodišče RS. Namen
podprojekta, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje je
sprejem oziroma sprememba obstoječe zakonodaje, ki se dotika
vprašanja lastništva nepremičnin, predvsem pa, da bi se v njegov
okvir vključili vsi zakoni, ki urejajo lastninsko pravico na
nepremičninah, bodisi da gre za način pridobitve ali prenehanje,
bodisi da gre za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Ker se pri nas še vedno uporablja Zakon o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, 6/80) je zastavljena
naloga kodifikacije stvarnega prava tudi približanje se ali celo
izenačitev s stvamopravno zakonodajo - kodifikacijami stvarnega
prava v državah članicah Europske unije (Avstrija, Nemčija,
Nizozemska).

Primerjalno analizo predloga zakona otežuje in na nekaterih mestih
tudi onemogoča dejstvo, da je zaradi zgodovinskih razlogov
deljene zakonodajne pristojnosti znotraj države SFRJ, področje
civilnega prava razbito na številne parcialne zakone. Tuji pravni
sistemi celotno materijo urejajo enotno z enim samim zakonikom
(nemški BGB, avstrijski ODZ, italijanski Codice Civile in francoski
Code Civil), izjema je le Švica, kjer poteg splošnega kodeksa
obstaja še posebni obligacijski zakonik.

Stvarnopravni zakonik zato poleg temeljnih načel stvarnega prava,
posesti in stvarnih pravic, načina njihove pridobitve in prenehanja
ter varstva lastninske pravice vsebuje tudi določene dopolnitve,
z namenom da bi se zapolnile pravne praznine, ki so nastale s
spremembo lastninskih razmerij in regulirala nekatera nova
stvarnopravna razmerja. Tako je v predlogu predvidena ureditev
stavbne pravice, vključeno poglavje o etažni lastnini, ki jo je prvič
uvedel Zakon o lastninski pravici na delih stavb in kasneje derogiral
Stanovanjski zakon, po katerem etažna lastnina nastane na
večstanovanjski hiši. Ni pa uredil vprašanja etažne lastnine na
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državah

Ker v Sloveniji še ni uzakonjen splošni del civilnega prava, je
možna primerjava predloga zakona samo s poglavji (deli oziroma
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knjigami) tujih zakonikov, ki urejajo stvarno pravo. Tudi v teh okvirih
pa je mogoče ugotoviti, da je tuja zakonodaja širša, saj znotraj teh
poglavij ureja pravne institute, ki so v slovenskem pravu sicer
urejene, vendar z drugimi zakoni. Tako del stvarnega prava, ki se
tiče predkupne pravice in ročne zastave urejajo predpisi o
obligacijskih razmerjih, ureditev nujne poti in mejnih sporov ureja
zakon o nepravdnem postopku. Združevanje materije, ki je urejena
z različnimi predpisi, prihaja v poštev šele s celotno kodifikacijo
civilnega prava v enoten kodeks, saj gre za strokovno sila

občutljivo vprašanje, ki zahteva vsestransko sistemsko
obravnavo. Zanesljivo pa bo predlagani zakon lahko eden temeljnih
členov take bodoče ureditve.

STVARNOPRAVNI ZAKONIK
- PRVA OBRAVNAVA

5. člen
(učinek stvarnih pravic)

V. Finančne posledice
Izvajanje predlaganega zakona ne bo povzročilo novih oziroma
dodatnih finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije.

Imetnik stvarne pravice lahko uveljavlja svojo pravico proti
vsakomur.
l.del
TEMELJNA NAČELA

6. člen
(prednostno načelo)

1. člen
(vsebina zakona)

Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena
stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno
stvarno pravico.

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne
pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in
prenehanja.

7. člen
(načelo specialnosti)

2. člen
(stvarne pravice)

Samo individualno določena samostojna stvar je lahko predmet
stvarnih pravic, razen če ta zakon določa drugače.

Stvarne pravice so:
- lastninska pravica,
- zastavna pravica,
- zemljiški dolg,
- služnosti,
- stavbna pravica,
- pravica stvarnega bremena.

8. člen
(povezanost zemljišča in objekta)
Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini,
nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa
drugače..

3. člen
(predmet stvarne pravice)

9. člen
(domneva dobre vere)

Predmet stvarne pravice je stvar.

Dobra vera se domneva, če se ne dokaže drugače.

Predmet zastavne pravice, zemljiškega dolga in užitka je lahko
tudi premoženjska pravica.

10. člen
(domneva lastninske pravice)

če je premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za stvar.

Domneva se, da je lastnik nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško
knjigo.

4. člen
(sposobnost stvari)

Domneva se, da je lastniški posestnik premičnine njen lastnik.

Predmet stvarnih pravic ne more biti stvar, za katero zakon to
izrecno določa.
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11. člen
(prepoved zlorabe)

18. člen
(javno dobro)

Lastnik stvari oziroma imetnik druge stvarne pravice je omejen z
enakimi pravicami drugih. Lastninsko in druge stvarne pravice je
treba izvrševati v skladu s temeljnimi načeli tega zakona, z njihovim
namenom in z naravo stvari.

Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih
pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba).
Zakon določa, katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za
njegovo uporabo.

Za navidezno izvrševanje pravice gre, če njen imetnik ravna z
izključnim ali očitnim namenom, da drugemu škoduje.

Na javnem dobru se lahko pridobi tudi posebna pravica uporabe
pod pogoji, ki jih določa zakon.

12. člen
(uporaba določb o lastninski pravici)

19. člen
(plodovi)

Določbe tega zakona o pridobitvi, prenosu, varstvu in prenehanju
lastninske pravice se smiselno uporabljajo za nastanek in prenos
drugih stvarnih pravic.

Plodovi so neposreden proizvod stvari, ki so do ločitve sestavina
stvari, z ločitvijo pa postanejo samostojna stvar.
Plodovi so naravni in civilni.

13. člen
(domneva o izpolnjeni obliki),

20.člen
(zbirna stvar)

Če ta zakon zahteva za pravni posel obliko notarskega zapisa,
se šteje, da je oblika izpolnjena, če je pravni posel sklenjen v
obliki sodne poravnave ali drugega dogovora pred sodnikom.

Zbirna stvar je več stvari, ki se po splošnem pojmovanju štejejo
za eno stvar.
21. člen
(premoženjska pravica)

II. del
TEMELJNI POJMI

Premoženjska pravica po tem zakonu je pravica, ki je prenosljiva
in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju.
14. člen
(stvar)

22. člen
(razpolagalna sposobnost)

Stvar je samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje.

Razpolagalna sposobnost je sposobnost imetnika stvarne ali
druge premoženjske pravice, da to pravico prenese, jo obremeni,
spremeni ali se ji odpove.

Za stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki jih
človek lahko obvladuje.
15. člen
(sestavina)

23. člen
(zemljiškoknjižno dovolilo)

Sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje
za del druge stvari.

Zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) je izrecna
nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja,
obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo.
Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen.

Sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler
se ne loči od glavne stvari.
16. člen
(pritiklina)

Illl. del
POSEST

Pritiklina je premičnina, ki je v skladu s splošnim prepričanjem
namenjena gospodarski rabi ali olepšanju glavne stvari.

24. člen
(pojem)

V dvomu pritiklina deli usodo glavne stvari.
17. člen
(nepremičnina)

Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna
posest).

Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine,
skupaj z vsemi sestavinami.
<'

Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek
koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli
pravnega naslova (posredna posest).

Vse druge stvari so premičnine.
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25. člen
(soposest)

33. člen
(sodno varstvo posesti)

Posest lahko izvršuje več oseb tako, da posedujejo stvar skupaj
ali da vsak od njih izključno poseduje določen del stvari.

Sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo
motenje. Pri tem se ne upoštevata pravica do posesti in
dobrovernost posestnika.

26. člen
(imetništvo)

Tudi posestnik, ki je pridobil posest s silo, na skrivaj ali z zlorabo
zaupanja, ima pravico do varstva, razen nasproti tistemu, od
katerega je na tak način prišel do posesti.

Kdor izvršuje dejansko oblast nad stvarjo za drugega in se je
dolžan ravnati po njegovih navodilih, nima posesti (imetnik).

Posestnik nima pravnega varstva, če motenje ali odvzem posesti
temelji na zakonu.

Imetnik lahko za posestnika izvršuje samopomoč.

34. člen
(obseg sodnega varstva)

27. člen
(lastniška in nelastniška posest)

Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi
sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi
vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe, potrebne za varstvo
pred nadaljnjim motenjem.

Kdor ima stvar v posesti, kot da je njegova, je lastniški posestnik.
Kdor ima stvar v posesti brez volje imeti jo za svojo in priznava
višjo pravno oblast posrednega posestnika, je nelastniški
posestnik.

35. člen
(varstvo med več posestniki)

28. člen
(dobra vera posestnika)

V razmerju med več posestniki iste stvari se šteje za motilno
vsako ravnanje, ki samovoljno spreminja ali ovira dotedanji način
izvrševanja posesti.

Posestnik ni v dobri veri, če je vedel ali mogel vedeti, da ni
upravičen do posesti.

36. člen
(varstvo na temelju pravice)

29. člen
(pridobitev posesti dediča)

Ne glede na spor zaradi motenja posesti (32. člen) je mogoče
zahtevati sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti.

Dedič pridobi na zapustnikovih stvareh posest v trenutku
zapustnikove smrti.
30. člen
(izguba posesti)

IV. del
LASTNINSKA PRAVICA

Neposredna posest se izgubi, če posestnik neha izvrševati
dejansko oblast nad stvarjo.

1. Pojem lastninske pravice

Izguba neposredne posesti ima za posledico tudi izgubo posredne
posesti. Posredna posest se ne izgubi, če prejšnji neposredni
posestnik postane posredni posestnik.

37. člen
(lastninska pravica)

31. člen
(samopomoč)

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati
in uživati na najobsežnejši način. Omejitve uporabe in uživanja
lahko določi samo zakon.

Posestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki
neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj pa je,
da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna
ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja
nevarnost.

Lastninska pravica ne more biti vezana na rok ali pogoj, razen če
zakon določa drugače.
Lastninska pravica je predmet razpolaganja.

32. člen
(spor zaradi motenja)

38. člen
(omejitve lastninske pravice)

Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je
mogoče zahtevati v 30 dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za
motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je
motenje nastalo.

6. avgust 2001

Če zakon ne določa drugače lahko lastnik za vsak namen, ki ni
prepovedan svojo pravico omeji.
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Če lastnik s pravnim poslom prepove odtujitev ali obremenitev
svoje stvari, ga taka prepoved zavezuje.

45.člen
(računanje priposestvovalne dobe)

Pravica, ki izvira iz prepovedi odtujitve in obremenitve, ni podedljiva
in se lahko časovno omeji.

Priposestvovalna doba začne teči tisti dan, ko je posestnik dobil
stvar v dobroverno lastniško posest, konča pa se z iztekom
zadnjega dne te dobe. Posestnik mora biti v dobri veri ves čas
trajanja priposestvovalne dobe.

Prepoved učinkuje tudi proti tretjim osebam, če je ustanovljena v
korist zakonca ali zunajzakonskega partnerja, otroka, starša,
posvojenca ali posvojitelja in če je vpisana v zemljiško knjigo.

V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so posestni
predniki sedanjega dobrovernega lastniškega posestnika imeli
stvar v posesti kot dobroverni lastniški posestniki.

2. Pridobitev lastninske pravice

Če naj se s priposestvovanjem pridobi solastnina, se dobra vera
presoja glede vsakega solastnika.

1. Splošno

V primeru, da je bil posestni prednik nedobroveren, se dobra
vera posestnega naslednika presoja samostojno.

39. člen
(načini pridobitve)

V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko posestnik
neodvisno od svoje volje začasno ni mogel izvrševat posesti.

Lastninska pravica se pridobi na podlagi pravnega posla,
dedovanja, zakona in odločbe državnega organa.

46. člen
(dobra vera pravne osebe)

40. člen
(pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom)

Dobra vera pravne osebe se presoja po dobri veri njenih organov
in drugih oseb, za katere je glede na njihovo delovno področje
pomembno, da stvar pripada pravni osebi.

Za pridobitev lastninske pravice se zahteva veljaven pravni posel,
iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico, ter
izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa zakon.

2.Pridobitev lastninske pravice na nepremičninah

41. člen
(pridobitev lastninske pravice z dedovanjem)

47.člen
(gradnja čez mejo nepremičnine)

Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica v trenutku
zapustnikove smrti.

Če nekdo zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo
nepremičnino, lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga,
da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih
razmerij.

42. člen
(pridobitev lastninske pravice z odločbo državnega
organa)

Sodišče lahko graditelju naloži, da poruši zgradbo in na
nepremičnini vzpostavi prvotno stanje.

Lastninska pravica se pridobi s pravnomočno sodno odločbo ali
dokončno odločbo upravnega organa, razen, če zakon določa
drugače.

Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem
nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik
nepremičnine, lahko sodišče določi lastniku nepremičnine
primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med
sosednjima nepremičninama.

43. člen
(priposestvovanje)

Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse
okoliščine, zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje
dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine, potem
ko je izvedel za gradnjo.

Dobroverni lastniški posestnik premičnine pridobi lastninsko
pravico na njej po preteku treh let.
Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko
pravico na njej po preteku desetih let.

48.člen
(povečanje vrednosti nepremičnine)

Če dobroverni lastniški posestnik, pod pogoji iz prejšnjega
odstavka, izvršuje posest na delu nepremičnine, je ta del predmet
samostojnega priposestvovanja.

Če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi,
prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske
pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar
je bil ta obogaten.

44. člen
(omejitev priposestvovanja)

Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini nastane
solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev
listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo.

Na javnem dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče
pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem.

Zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je graditelj
izgubil posest nepremičnine.
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49. člen
(pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom)

54. člen
(prirast)

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom
se zahteva vpis v zemljiško knjigo.

Lastninska pravica na nepremičnini se razširi na premičnino, ki je
postala sestavina nepremičnine.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi pisne listine, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo.

55. člen
(spojitev)
Če se premičnine, ki pripadajo različnim lastnikom, tako spojijo,
da postanejo sestavine enotne premičnine, nastane na novi stvari
solastninska pravica dotedanjih lastnikov, in sicer v sorazmerju z
vrednostjo, ki so jo imele posamezne premičnine ob spojitvi.

3. Pridobitev lastninske pravice na premičninah
50. člen
(okupacija)

Če se lahko ena od premičnin šteje za glavno stvar, postane
lastnik glavne stvari lastnik enotne premičnine.

Na premičnini, ki je brez lastnika, pridobi lastninsko pravico tisti,
ki stvar vzame v posest z namenom, da si jo prilasti, razen če
zakon določa drugače.

Glavna stvar je tista, ki se v skladu s splošnim prepričanjem šteje
za glavno stvar.

51. člen
(obveznost najditelja)

56. člen
(pomešanje)

Kdor najde in vzame premičnino v posest, je dolžan o tem takoj
obvestiti lastnika premičnine ali osebo, za katero utemeljeno meni,
da je upravičena do prevzema premičnine.

Če se premičnine različnih lastnikov tako pomešajo ali zlijejo, da
jih ni mogoče več ločiti, ali da so z ločitvijo povezani nesorazmerni
stroški, se smiselno uporabljajo določbe 55. člena tega zakona.

Če najditelj ne pozna osebe iz prvega odstavka ali njenega naslova,
je dolžan prijaviti najdbo na policiji.

57. člen
(izdelava nove premičnine)

Policija lahko prevzame premičnino v hrambo oziroma pusti
premičnino v hrambi najditelja.

Kdor iz svojega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino,
pridobi na njej lastninsko pravico.

Če se premičnina lahko pokvari, ali če so z njenim vzdrževanjem
povezani nesorazmerni stroški, jo policija lahko proda na javni
dražbi ali po dnevni ceni. Izkupiček od prodaje stopi na mesto
najdene premičnine.

Če si nekdo iz tujega materiala izdela ali da izdelati novo
premičnino, pridobi na njej lastninsko pravico, če vrednost dela ni
bistveno nižja od vrednosti materiala.

Če je vrednost najdene premičnine neznatna, najditelju najdbe ni
treba prijaviti na policiji.

Če so materiali pripadali različnim lastnikom, se smiselno
uporabljajo določbe 55.in 56. člena tega zakona.

52. člen
(pridobitev lastninske pravice z najdbo)

Kot izdelava nove premičnine se šteje tudi obdelava površine s
pisanjem, risanjem, slikanjem, tiskanjem, graviranjem ali na drug
podoben način.

Najditelj, ki je izpolnil obveznosti iz 51. člena tega zakona, pridobi
lastninsko pravico na premičnini s pretekom enega leta od
obvestila ali prijave, če upravičenec ni zahteval njene izročitve in
če se premičnina še vedno nahaja v hrambi pri najditelju ali policiji.

58. člen
(pravice tretjih)
V primeru prenehanja lastninske pravice na premičnini na podlagi
55.-57.člena tega zakona ugasnejo tudi druge pravice na njej.

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za najdeno
premičnino, ki ima neznatno vrednost.
53. člen
(najdba zaklada)

Če pridobi bivši lastnik solastninsko pravico enotne oziroma nove
premičnine ali postane njen edini lastnik, oživijo na njegovem
solastniškem deležu ali na enotni oziroma novi premičnini pravice,
ki so bremenile premičnino, ki mu je pripadala.

Zaklad po enakih delih pripada najditelju in lastniku premičnine ali
nepremičnine, v kateri je bil najden, razen če zakon določa
drugače.

59. člen
(pridobitev lastninske pravice na plodovih)

Zaklad je stvar večje vrednosti, ki je bila tako dolgo skrita, da ni
več mogoče najti njenega lastnika.

Lastninska pravica na plodovih, ki jih daje stvar, pripada lastniku
glavne stvari, razen če ta zakon določa drugače.

Najditelj zaklada je dolžan najdbo prijaviti policiji.
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Dobroverni lastniški posestnik stvari, ki daje plodove, pridobi
lastninsko pravico na plodovih v trenutku njihove ločitve od glavne
stvari. Enako velja za osebo, ki ima na podlagi pravnega razmerja
z lastnikom glavne stvari pravico do plodov.

Lastninska pravica se pridobi na način iz prejšnjega odstavka
samo, če je bila premičnina prodana na javni dražbi, če prenosnik
daje v okviru svoje dejavnosti takšne premičnine v promet ali če
je prenosnik pridobil premičnino v posest po volji njenega lastnika.

Pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko vsakdo pridobi lastninsko
pravico na gozdnih sadežih, užitnih gobah in drugih prostorastočih
rastlinah.

Če je bila izročitev opravljena s posestnim konstitutom, pridobitelj
pridobi lastninsko pravico takrat, ko mu je prenosnik izročil stvar
v neposredno posest, razen če takrat ni bil več v dobri veri.

60. člen
(pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom)

S pridobitvijo lastninske pravice po določbah prejšnjih odstavkov
tega člena ugasnejo vse druge pravice na stvari, če je pridobitelj
v dobri veri mislil, da te pravice ne obstajajo.

Lastninska pravica na premičnini se pridobi z njeno izročitvijo v
posest pridobitelja.

Prejšnji lastnik lahko v roku enega leta od prenehanja lastninske
pravice zahteva od pridobitelja, naj mu premičnino proda po
prometni ceni, če ima ta zanj poseben pomen.

Izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine,
na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino, kot
tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela, ali pa z izločitvijo ali
drugačno označitvijo stvari, ki pomeni njeno izročitev.

3. Lastninska pravica več oseb

Izročitev premičnine se šteje za opravljeno s sporazumom o
prenosu lastninske pravice brez dejanske izročitve:

1. Solastnina

-če je bila premičnina že pred sporazumom v posesti pridobitelja
(izročitev na kratko roko);

65. člen
(pojem)

-če sta se stranki dogovorili, da premičnina kljub prenosu lastninske
pravice še naprej ostane v posesti prenosnika (posestni konstitut).

Več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, če je
delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni
delež).

Če je stvar v posesti tretjega, se šteje izročitev premičnine za
opravljeno v trenutku, ko je bil tretji obveščen o prenosu lastninske
pravice (izročitev na dolgo roko). S tem prenosnik prenese svojo
posredno posest na pridobitelja.

Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki.
66. člen
(upravičenja solastnika)

61. člen
(naknadna pridobitev razpolagalne sposobnosti)

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi
solastniki uporabljati sorazmerno svojemu deležu, ne da bi s tem
kršil pravice drugih solastnikov.

Če je bila premičnina izročena v trenutku, ko prenosnik ni bil
razpolagalno sposoben, razpolagalno sposobnost pa je pridobil
kasneje, je bila lastninska pravica pridobljena v trenutku pridobitve
razpolagalne sposobnosti.

Plodovi, ki jih daje stvar v solastnini se delijo med solastnike v
skladu z njihovimi deleži. Če to ni mogoče, so plodovi v solastnini
solastnikov matične stvari.

Če je bila premičnina tako izročena več pridobiteljem, je lastninsko
pravico pridobil tisti, kateremu je bila stvar prvemu izročena.

Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih
solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi
solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico
uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja
predkupno pravico v sorazmerju s svojim deležem.

62. člen
(izročitev preko zastopnika)
Izročitev premičnine pridobitelju se šteje za opravljeno, če je bila
premičnina izročena njegovemu zastopniku.

67. člen
(upravljanje s stvarjo)

63. člen
(pogojni prenos lastninske pravice)

Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini.
Za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari je potrebno soglasje
solastnikov, katerih deleži sestavljajo več kot polovico njene
vrednosti.

Prenos lastninske pravice na premičnini se lahko veže na
razvezen ali odložen pogoj, zlasti kot prenos lastninske pravice v
zavarovanje ali pridržek lastninske pravice.

Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni za
obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena.

64. člen
(pridobitev od razpolagalno nesposobne osebe)

Če se v primerih iz drugega odstavka tega člena solastniki ne
morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje
stvari, odloči o tem na predlog solastnika sodišče v nepravdnem
postopku.

Lastninska pravica na premičnini se pridobi, tudi če prenosnik ni
sposoben razpolagati s stvarjo, če je pridobitelj v trenutku izročitve
v dobri veri in če je pridobil stvar na podlagi odplačnega pravnega
posla in so izpolnjeni drugi pogoji iz 40.člena tega zakona.
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71. člen
(zavarovanja in jamstva ob delitvi)

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, kot so zlasti
razpolaganje s pravico na celotni stvari, sporazum o določitvi
načina rabe in določitev upravitelja stvari, je potrebno soglasje
vseh solastnikov.

Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali del stvari, odgovarjajo
drugi solastniki za pravne in stvarne napake stvari v mejah
vrednosti svojih solastniških deležev.

Če kdo od solastnikov dalj časa ni dosegljiv, lahko ostali solastniki
predlagajo, da se mu določi skrbnik za poseben primer.

Za odgovornost za stvarne in pravne napake se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za prodajno pogodbo.

Sklepi, ki jih sprejmejo solastniki v okviru upravljanja s stvarjo,
učinkujejo tudi v korist in v breme pravnih naslednikov
posameznega solastnika.

Če je predmet delitve nepremičnina, imajo ostali solastniki do
izplačila na njej zastavno pravico do višine vrednosti svojih deležev,
kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi.

68. člen
(bremena skupne stvari)

Če je predmet delitve premičnina, obdržijo solastniki do izplačila
na njej lastninsko pravico do višine vrednosti svojih deležev, kot
so bili ugotovljeni s sklepom o delitvi.

Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo
na celo stvar, krijejo solastniki v so razmerju z velikostjo idealnih
deležev.

2. Skupna lastnina

69. člen
(pravica zahtevati delitev)

72. člen
(pojem)

Solastnik ima vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v
neprimernem času.

Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino, kadar
njihovi deleži niso vnaprej določeni.

Pravni posel, s katerim se solastnik za daljši čas odreka pravici
do delitve stvari, je ničen.
Če se solastnik za določen čas odpove zahtevati delitev stvari,
zavezuje odpoved tudi njegove pravne naslednike.

Skupni lastniki skupno uporabljajo stvar in razpolagajo s pravico
ter solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s
skupno stvarjo.

70. člen
(način delitve)

Če eden od skupnih lastnikov samostojno razpolaga, se šteje, da
tretji ni v dobri veri samo, če je tretji vedel, da je stvar v skupni
lastnini in da se razpolaga brez soglasja skupnega lastnika.

Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari. Za pridobitev
lastninske pravice se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo
pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom.

Vsak skupni lastnik ali njegov upnik sme vedno zahtevati delitev
skupne stvari, razen v neprimernem času.
Za skupno lastnino se smiselno uporabljajo določbe o solastnini,
če ni z zakonom drugače določeno.

Če se solastniki ne morejo sporazumeti, odloči o načinu delitve
sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v
naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.
Sodišče lahko odloži delitev za največ tri leta, če kdo od solastnikov
izkaže močnejši interes, da se stvar še nekaj časa ne razdeli, kot
je interes solastnika, ki predlaga delitev.

4.Sosedsko pravo
73. člen
(prepoved medsebojnega vznemirjanja)

Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča niti z izplačilom razlike
v vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju vrednosti
stvari, odloči sodišče, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna
delitev).

Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo
lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako,
da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje
pripada stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da
jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Če to
predlaga več solastnikov, ima prednost tisti solastnik, ki ga določi
sodišče, upoštevaje velikost deležev, dosedanji način rabe stvari
in potrebe solastnikov.

Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali
prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se
morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na
način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.
74. člen
(uporaba določb)

Solastnik, ki je z delitvijo dobil stvar, pridobi lastninsko pravico na
stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim solastnikom mora
izplačati njihove deleže najkasneje v roku treh mesecev od
pravnomočnosti odločbe skupaj z obrestmi, po katerih se v kraju,
kjer leži nepremičnina obrestujejo bančni depoziti za dobo treh
mesecev, od dneva pravnomočnosti odločbe do dneva plačila.
Drugi solastniki imajo do celotnega poplačila na stvari zakonito
zastavno pravico.
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75. člen
(prepovedana imisija)

80. člen
(vzdrževanje meje)

Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati
dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine
in otežkočajo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede
na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere
običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija).

Mejne ograje, pregrade, jarki in druge stvari, ki služijo označitvi
meje, se morajo vzdrževati na krajevno običajen način; stroške
vzdrževanja krijeta lastnika sosednjih nepremičnin po enakih delih.
Za škodo, ki nastane zaradi nevzdrževanja tretjim osebam
solidarno odgovarjata lastnika sosednjih nepremičnin.

Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli
motenje s posebnimi napravami.

81. člen
(drevo na meji)

76. člen
(vzdrževalna dela)

Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika sosednjih
nepremičnin po enakih delih.

Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno potrebno izvesti dela, ki
so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, lahko
začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če
teh del ni mogoče izvesti na drugačen način ali jih je mogoče
izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

Če drevo na meji ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin,
lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na
skupne stroške.

Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje
stanje.

82. člen
(plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino)

Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, mora
plačati primerno nadomestilo.

Na plodovih, ki padejo s sosednje nepremičnine, pridobi lastnik te
nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od
glavne stvari.

Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren
način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.

83. člen
(pravica odstraniti veje)

77. člen
(ureditev meje)

Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje
sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove
nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če
ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje
nepremičnine.

Sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice.
Domneva se močnejša pravica po meji, ki je dokončno urejena v
katastrskem postopku.

Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom
prepovedano ravnanje iz prvega odstavka tega člena, ima pravico
do odškodnine.

Če vrednost spornega mejnega prostora presega dvakratno
vrednost za določitev spora majhne vrednosti, lahko sodišče
uredi mejo na podlagi močnejše pravice le, če predlagatelj in
oseba, proti kateri je vložen predlog, s tem soglašata.

Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primerih,
kadar sta mejni nepremičnini gozd.

Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje v
smislu prejšnjega odstavka tega člena, sodišče uredi mejo po
zadnji mirni posesti.

Plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine,
postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine.

Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi mejo
tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni.

84. člen
(zasledovanje živali)

78. člen
(ureditev meje v pravdi)

Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji
nepremičnini.

Če vrednost spornega mejnega prostora presega dvakratno
vrednost za določitev spora majhne vrednosti, predlagatelj in
oseba, proti kateri je predlog vložen, pa ne soglašata, da se uredi
meja na podlagi močnejše pravice, lahko vsak izmed njiju uveljavlja
močnejšo pravico v pravdnem postopku v roku treh mesecev po
pravnomočnosti sklepa o ureditvi meje.

Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na
nepremičnino le v primeru, če žival brez odlašanja sam izroči
lastniku.

79. člen
(uporaba meje)

Lastnik ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako posegati
vanjo, da bi zaradi posegov sosednja nepremičnina izgubila
trdnost, stabilnost ali oporo.

Lastnik nepremičnine sme do polovice širine s svoje strani
uporabljati mejno ograjo, jarek, pregrado in druge stvari, ki služijo
za označitev meje.

Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je zaradi
posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved nadaljevanja del
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(prepoved poglabljanja)
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Lastnik mora dokazati, da ima na stvari, katere vrnitev zahteva,
lastninsko pravico in da je stvar v dejanski oblasti toženca.

za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo primerni ukrepi, ki
preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če takih ukrepov
ni mogoče izvesti, lahko zahteva prepoved posegov.

Uveljavljanje zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svojo nepremičnino
postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost
tuje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati. Za škodo, ki
izvira iz teh opor in konstrukcij, odgovarja ne glede na krivdo.

93. člen
(posestnikovi ugovori)

86. člen
(prepoved spreminjanja vodotoka)

Neposredni posestnik lahko odkloni izročitev stvari njenemu
lastniku, če je on ali posredni posestnik, od katerega izvaja pravico
do posesti, upravičen do posesti.

Lastnik nepremičnine ne sme na svoji nepremičnini na škodo
sosednje nepremičnine spremeniti toka, njegove jakosti ter količine
in kvalitete vode, ki teče preko njegove nepremičnine.

94. člen
(imenovanje prednika)

87. člen
(odtekanje meteornih padavin)

Kdor poseduje stvar v tujem imenu, lahko ugovarja zahtevku
tožnika na ta način, da imenuje posrednega posestnika ali
prednika.

Lastnik nepremičnine mora storiti vse potrebno, da meteorne
padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na
tujo nepremičnino.

95. člen
(pravni položaj dobrovernega lastniškega posestnika)
Dobroverni lastniški posestnik vrne stvar lastniku s plodovi, ki še
niso bili obrani.

88. člen
(nujna pot)

Dobroverni lastniški posestnik ni dolžan plačati za uporabo stvari
in ne odgovarja za poslabšanje in uničenje stvari, nastalo v času,
ko je imel stvar v dobroverni posesti.

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo
potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana
z nesorazmernimi stroški.

Dobroverni lastniški posestnik ima pravico do povračila stroškov,
potrebnih za vzdrževanje stvari.

89. člen
(določitev nujne poti)

Dobroverni lastniški posestnik lahko zahteva vrnitev koristnih
stroškov v tolikšni meri, kolikor se je vrednost stvari povečala.

Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali znatno
ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala.

Potrebne in koristne stroške iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena je lastnik stvari dolžan povrniti dobrovernemu lastniškemu
posestniku v tolikšni meri, kolikor ti stroški niso zajeti s koristmi,
ki jih je dobil od stvari.

Sodišče določi nujno pot tako, da se čim manj obremeni tuja
nepremičnina.
Za dovoljeno nujno pot je upravičenec dolžan plačati zavezancu
primerno nadomestilo.

Dobroverni lastniški posestnik ima pravico do povračila stroškov,
ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali zaradi olepšanja stvari,
le toliko, kolikor se je njena vrednost povečala. Če se da to, kar je
storil za zadovoljstvo ali olepšanje stvari, ločiti od nje brez
poškodbe, ima dobroverni lastniški posestnik pravico to ločiti in
obdržati zase.

90. člen
(prenehanje nujne poti)
Nujno pot je mogoče spremeniti ali odpraviti, če zaradi
spremenjenih okoliščin ni več potrebna.

Dobroverni lastniški posestnik ima pravico pridržati stvar, dokler
mu niso povrnjeni potrebni in koristni stroški, ki jih je imel v zvezi
z njenim vzdrževanjem.

91. člen
(priključitev na komunalno omrežje)

Dobroverni lastniški posestnik postane nedobroveren od trenutka,
ko mu je vročena tožba. Lastnik pa lahko dokazuje, da je postal
nedobroveren že pred vročitvijo tožbe.

Določbe o nujnih poteh se smiselno uporabljajo tudi za priključitev
na javna komunalna in druga omrežja, če lastnik nepremičnine, ki
to zahteva, izpolnjuje pogoje za priklop.

Terjatev povračila potrebnih in koristnih stroškov zastara v treh
letih od dneva vrnitve stvari.

5. Varstvo lastninske pravice

96. člen
(pravni položaj nedobrovernega posestnika)
Nedobroverni posestnik je dolžan vrniti lastniku stvari vse plodove.

92. člen
(vrnitveni zahtevek)

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti vrednost obranih plodov,
ki jih je porabil, odtujil ali uničil, kot tudi vrednost plodov, ki jih je
opustil obrati. Ta zahtevek zastara v treh letih od vrnitve stvari.
I

Lastnik lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene
stvari.

6. avgust 2001

77

poročevalec, št. 69

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti škodo, nastalo s
poslabšanjem ali uničenjem stvari, razen če bi ta škoda nastala
tudi tedaj, ko bi bila stvar pri lastniku.

6. Prenehanje lastninske pravice
101. člen
(pridobitev lastninske pravice drugega)

Nedobroverni posestnik lahko zahteva povračilo potrebnih
stroškov, ki bi jih imel tudi lastnik, če bi bila stvar pri njem.

Lastninska pravica, ki jo ima nekdo na stvari, preneha, če kdo
drug pridobi lastninsko pravico na njej.

Nedobroverni posestnik ima pravico do povračila koristnih
stroškov samo, če so koristni za lastnika.

102. člen
(opustitev)

Nedobroverni posestnik nima pravice do povračila stroškov, ki
jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali olepšanja stvari, lahko
pa odnese stvar, ki jo je vgradil za svoje zadovoljstvo ali olepšanje
stvari, če se da brez poškodbe ločiti od glavne stvari.

Lastninska pravica na premičnini preneha z opustitvijo stvari.

Terjatev nedobrovernega posestnika stvari glede povračila
stroškov zastara v treh letih od dneva vrnitve stvari.

Stvar se šteje za opuščeno, če njen lastnik na nedvoumen način
izrazi voljo, da je ne želi več imeti v lastnini.

97. člen
(nedobrovernost posrednega posestnika)

103. člen
(uničenje stvari)

če je bil posredni posestnik nedobroveren, neposrednemu
posestniku pa ta okoliščina ni bila znana ali ni mogla biti znana,
odgovarja neposredni posestnik kot dobrovemi lastniški posestnik.

Lastninska pravica preneha, če je stvar uničena. Na ostankih
uničene stvari obdrži lastnik lastninsko pravico.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko lastnik v roku enega leta
od vrnitve stvari uveljavlja zahtevke proti nedobrovernemu
posrednemu posestniku.

104. člen
(prenehanje v drugih primerih)
Lastninska pravica preneha tudi v drugih primerih, ki jih določa
zakon.

98. člen
(vrnitveni zahtevek domnevnega lastnika)

V. del
ETAŽNA LASTNINA

Dobroverni lastniški posestnik (domnevni lastnik) stvari, ima v
primeru odvzema posesti pravico zahtevati njeno vrnitev tudi od
dobrovernega lastniškega posestnika, pri katerem je stvar, s
šibkejšim pravnim naslovom.

1. Splošno

Če se dva štejeta za domnevna lastnika iste stvari, ima močnejši
pravni naslov tisti, ki je stvar pridobil odplačno. Če pa sta njuna
pravna naslova enako močna, ima prednost tisti, pri katerem je
stvar v neposredni posesti.

105. člen
(pojem)
Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in
solastnina na skupnih delih.

Zahtevek iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Posamezni del zgradbe mora predstavljati samostojno
funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so
zlasti stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojen prostor. K
posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi
individualno odmejeni prostori, če je del nepremičnine v solastnini
etažnih lastnikov.

99. člen
(zaščita pred vznemirjanjem)
Če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega
lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko
lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da vznemirjanje
preneha in se prepove nadaljnje vznemirjanje.

Skupni deli zgradbe so drugi deli, namenjeni skupni rabi etažnih
lastnikov, in zemljišče, na katerem stoji stavba. Med skupne dele
lahko spadajo tudi druge nepremičnine.

Če je bila z vznemirjanjem iz prejšnjega odstavka tega člena
povzročena škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev
po splošnih pravilih o povrnitvi škode.

Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo
povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih
delih se ni mogoče odpovedati.

Zahtevek iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na
skupnih delih.

100. člen
(Varstvo solastnika in skupnega lastnika)
Solastnik in skupni lastnik imata pravico tožbe za varstvo
lastninske pravice na celi stvari, solastnik pa tudi pravico tožbe
za varstvo svoje pravice na delu stvari.
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106. člen
(določitev solastniškega deleža)

Sklep sodišča mora vsebovati vse sestavine sporazuma iz 108.
člena tega zakona.

Solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih se
določa upoštevaje uporabno vrednost posameznega dela v etažni
lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine,
če zakon ali pravni posel ne določata drugače.

111. člen
(prehod hipoteke in zemljiškega dolga)
Hipoteka in zemljiški dolg, ki bremenijo celotno nepremičnine, ki
se razdeli na etažno lastnino, preidejo na vse posamezne dele v
etažni lastnini.

2. Nastanek etažne lastnine

3. Razpolaganje

107. člen
(načini nastanka)

112. člen
(razpolaganje z etažno lastnino)

Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo
sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo.

Etažna lastnina je predmet razpolaganja kot celota.

Pravni posel za pridobitev etažne lastnine je lahko sporazum o
delitvi solastnine v etažno lastnino (sporazum o delitvi) ali
enostranski pravni posel.

Za razpolaganje z etažno lastnino se uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo razpolaganje z nepremičninami.

108.člen
(sporazum)

113.člen
(sprememba solastnine na skupnih delih
nepremičnine v etažno lastnino)

Sporazum o delitvi mora vsebovati imena etažnih lastnikov,
zemljiškoknjižno označbo nepremičnin, natančen opis
posameznega dela stavbe v razmerju do ostalih delov, opis
skupnih delov in določitev solastniških deležev na skupnih delih
ter pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi
lastniki v obsegu, določenim s 1. odstavkom 116. člena tega
zakona.

Etažni lastniki lahko sklenejo pisni sporazum, da skupni deli
postanejo del posameznega dela v etažni lastnini, če je to mogoče.
Etažni lastniki se lahko sporazumejo tudi o tem, da iz skupnih
delov nastane nov posamezen del v etažni lastnini, če je to mogoče.
Za vsebino sporazuma se smiselno uporablja določba 108. člena
tega zakona.

Če je kateri od solastniških deležev na nepremičnini obremenjen
s hipoteko ali zemljiškim dolgom, je sporazumna delitev možna
samo s soglasjem upnika. Sporazum o delitvi mora določiti
posamezen del stavbe v etažni lastnini, na katerega preide
obremenitev.

114. člen
(delitev in spojitev posameznih delov)
Etažni lastnik lahko s pravnim poslom razdeli posamezni del v
etažni lastnini v dva ali več novih posameznih delov v etažni
lastnini, če je to mogoče. Pri tem se solastniški delež na skupnih
delih, ki pripada razdeljenemu posameznemu delu v etažni lastnini,
v prejšnjem obsegu razdeli na nove solastniške deleže za vsak
nov posamezen del.

109.člen
(enostranski pravni posel)
Lastnik nepremičnine lahko razdeli svojo lastninsko pravico na
nepremičnini v etažno lastnino z enostranskim pravnim poslom.
Imeti mora enake sestavine kot sporazum iz 108.člena tega
zakona.

Pravni posel mora vsebovati zemljiškoknjižno označbo
posameznega dela stavbe, opis in razmejitev novo nastalih
posameznih delov in določitev solastniških deležev na skupnih
delih za vsak nov posamezni del v etažni lastnini.

110. člen
(sodna odločba)

Vse stroške v zvezi s to delitvijo bremenijo etažnega lastnika
posameznega dela, ki se deli.

Vsak solastnik nepremičnine lahko zahteva, da sodišče v
nepravdnem postopku razdeli solastnino na nepremičnini v etažno
lastnino, če je takšna delitev mogoča.

Dva ali več posameznih delov v etažni lastnini se lahko s pravnim
poslom spoji v nov posamezni del v etažni lastnini. Za ta pravni
posel se smiselno uporabljajo pravila, ki urejajo delitev
posameznega dela v etažni lastnini.

Če je kateri od solastniških deležev na nepremičnini obremenjen
s hipoteko ali zemljiškim dolgom, sodišče s sklepom določi, na
kateri posamezni del v etažni lastnini preide obremenitev, tako da
se z delitvijo ne poslabša položaj upnika.
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spojitev ne smeta opraviti ali pa da sta vezani na soglasje drugih
etažnih lastnikov.
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4. Razmerja med etažnimi lastniki

etažnih lastnikov vložiti izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo
stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika.

115. člen
(pravice in obveznosti na skupnih delih)

Upravnik mora pri svojem delovanju upoštevati interese etažnih
lastnikov.

Pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih so
sorazmerne njihovim solastniškim deležem, če zakon ali pogodba
ne določata drugače.

119. člen
(obvezen rezervni sklad)

116. člen
(pogodba o medsebojnih razmerjih)

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot
osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni
sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja.

Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih,
s katero uredijo zlasti:

Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih
lastnikov. Sredstva vodi upravnik ločeno na posebnem računu.

opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne
lastnike, če odstopajo od določbe 115. člena tega zakona,
način oblikovanja rezervnega sklada, če presega minimalni
znesek iz drugega odstavka 119.člena tega zakona;
morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v
etažni lastnini;
način uporabe skupnih delov;
namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini;
nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu;
način upravljanja skupnih delov;
uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne
namene;
zavarovanje stavbe kot celote;
pooblastila upravnika, če odstopajo od 118.člena.

Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad
in najnižjo vrednost prispevka določi podzakonski predpis.

-

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za
odplačevanje v te namene najetih posojil. Izvršba na sredstva
rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov.
Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni
sklad niti zahtevati delitve.
Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad,
ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Poziv upravnika se
šteje za verodostojno listino.

Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni obliki
in učinkuje proti vsakemu novemu etažnemu lastniku.

120. člen
(zakonito stvarno breme)
Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot
osem posameznih delov, obstoji na posameznem delu v etažni
lastnini stvarno breme v korist drugih etažnih lastnikov za stroške
upravljanja in vplačila v obvezni rezervni sklad do višine
petkratnega zneska minimalnega vplačila v rezervni sklad.

117. člen
(upravljanje skupnih delov nepremičnine)
Za upravljanje s skupnimi deli se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki urejajo solastnino, razen če pogodba o
medsebojnih razmerjih določa drugače.

Stvarno breme iz prejšnjega odstavka ima najboljši vrstni red.

Če etažni lastniki ne dosežejo soglasja glede posla, ki presega
redno upravljanje, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri odločanju
upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic
za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali.

5. Omejitve etažne lastnine
121. člen
(dolžnosti etažnega lastnika)

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za spremembe
pogodbe o medsebojnih razmerjih.

Etažni lastnik mora v primernem času zagotoviti popravila v
svojem delu v etažni lastnini, če je to potrebno, da se odvrne
škoda, ki se povzroča drugim delom stavbe.

118. člen
(upravnik)

Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoj posamezni del, da se
lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih
drugače ni mogoče opraviti ali pa jih je mogoče opraviti le z
nesorazmernimi stroški.

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot
osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika.
Določitev upravnika se šteje za posel rednega upravljanja.

Če etažni lastnik ne dopusti vstopa, odloči o tem na zahtevo
upravnika oziroma preostalih etažnih lastnikov sodišče v
nepravdnem postopku.

Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga
določi sodišče v nepravdnem postopku.

Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega
lastnika.

Upravnik ima naslednja pooblastila:
- izvajati sklepe etažnih lastnikov;
- skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
- poskrbeti za porazdelitev in izterjavo obveznosti;
- upravljati z rezervnim skladom in s skupnim denarjem;
- zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu preostalih
poročevalec, št. 69

Etažni lastnik mora biti o nameravanih posegih obveščen v
primernem roku.
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Etažni lastniki morajo upravniku ali drugim etažnim lastnikom
posredovati podatke in omogočiti vpogled v vse listine, ki so
potrebne za upravljanje s skupnimi deli.

127. člen
(uničenje posameznega dela)
Če je uničen posamezni del v etažni lastnini in ga ni mogoče
obnoviti, etažna lastnina na tem delu preneha.

122. člen
(spremembe na posameznih delih v etažni lastnini)
Etažni lastnik sme brez soglasja ostalih etažnih lastnikov
izvrševati spremembe v svojem posameznem delu v etažni
lastnini, če te ne pomenijo poslabšanja za kakšen drug del
nepremičnine.

VI. del
PRENOS PREMOŽENJSKIH PRAVIC

Kadar spremembe v posameznem delu v etažni lastnini pomenijo
tudi večji poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z
izvajanjem del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot
polovico solastniških deležev na skupnih delih.

128. člen
(prenos premoženjske pravice s pravnim poslom)
Za prenos premoženjske pravice mora veljavni pravni posel, iz
katerega izhaja obveznost prenesti premoženjsko pravico,
vsebovati tudi dogovor o prenosu pravice (cesija,odstop) ali
izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa zakon.

123. člen
(izključitvepa tožba)
Če etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela v etažni
lastnini grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje
dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako da je skupnost
z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se
kršilec opomni.

129. člen
(prenos bodoče pravice)
Predmet prenosa je lahko tudi bodoča pravica, če je dovolj
natančno določena, ali določljiva.
Šteje se, da je prenos bodoče pravice opravljen v trenutku
pridobitve razpolagalne sposobnosti.

Če kršilec kljub opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko"
etažni lastniki ki imajo več kot polovico solastniških deležev na
skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo
izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.
Sodba o izključitvi se izvrši s prodajo posameznega dela v etažni
lastnini po pravilih, ki urejajo izvršbo na nepremičnine. Izkupiček
po plačilu stroškov pripada izključenemu etažnemu lastniku.

VII. del
ZASTAVNA PRAVICA

124. člen
(predkupna pravica)

1. Skupne določbe

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in nima več kot
pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni
lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.

130. člen
(pojem)
Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi
neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj
z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred
vsemi drugimi upniki zastavitelja.

Za uveljavljanje predkupne pravice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo predkupno pravico solastnikov.
6. Prenehanje etažne lastnine

Zastavitelj lahko ustanovi zastavno pravico za zavarovanje
svojega ali tujega dolga.

125. člen
(prenehanje po volji etažnih lastnikov)

Predmet zastavne pravice so lahko stvari, pravice in vrednostni
papjrji, če je mogoče z njimi razpolagati in če imajo premoženjsko
vrednost.

Etažna lastnina se lahko spremeni v solastnino ali lastnino
nepremičnine s pravnim poslom. Za pravni posel se smiselno
uporabljajo pravila, ki urejajo nastanek etažne lastnine.

131. člen
(zastavna pravica glede bodočih in pogojnih terjatev)

126. člen
(uničenje stavbe)

Zastavna pravica se lahko ustanovi tudi za zavarovanje bodoče
ali pogojne terjatve.

Etažna lastnina preneha z uničenjem celotne stavbe. Etažni
lastniki postanejo solastniki nepremičnine in ostankov stavbe v
skladu z njihovim idealnim deležem na skupnih delih.
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132. člen
(nastanek zastavne pravice)

2. Hipoteka (zastavna pravica na nepremičninah)

Zastavna pravica lahko nastane na podlagi pravnega posla,
zakona ali odločbe sodišča.

140. člen
(pojem)
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah.

133. člen
(nastanek zastavne pravice na podlagi pravnega
posla)

141. člen
(hipoteka na nepremičnini v lasti več oseb)

Za pridobitev zastavne pravice se zahteva veljaven pravni posel,
iz katerega izhaja obveznost ustanoviti zastavno pravico, ter
izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa ta zakon.

Vsak solastnik lahko ustanovi hipoteko na svojem idealnem deležu,
brez soglasja drugih solastnikov.
Za pogodbeno ustanovitev hipoteke na nepremičnini, ki je predmet
solastnine, kot celoti je potrebno soglasje vseh solastnikov.

134. člen
(ničnost pogodbenih določil)

Če je nepremičnina v skupni lastnini je lahko hipoteka ustanovljena
le na nepremičnini kot celoti.

Razen če ta zakon določa drugače, sta nični pogodbeni določili,
da zastavljena stvar preide v last zastavnega upnika, če njegova
terjatev ob zapadlosti ne bo plačana, in o prodaji zastavljene
stvari po vnaprej določeni ceni.

142. člen
(obseg hipoteke)

Dogovora o prehodu lastninske pravice in prodaji po določeni
ceni sta veljavna, če sta sklenjena po zapadlosti zavarovane
terjatve.

Hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene
sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari.
Hipoteka obsega tudi pritikline, ki so v lasti zastavitelja.

135. člen
(razpolagalna sposobnost zastavitelja)

143. člen
(nastanek hipoteke na podlagi pravnega posla)

Za pridobitev zastavne pravice na podlagi pravnega posla mora
biti zastavitelj sposoben razpolagati s predmetom zastave.

Za pridobitev hipoteke na podlagi pravnega posla se zahteva
vpis v zemljiško knjigo.

136. člen
(nastanek zakonite zastavne pravice)

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo.

Zakonita zastavna pravica nastane v trenutku, ko so izpolnjeni
vsi pogoji, ki jih za nastanek zastavne pravice določa zakon.

Listina iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo
hipotekarnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter
zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, pravni
temelj, zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na kateri se
ustanavlja hipoteka in višino ter zapadlost zavarovane terjatve.

137. člen
(nastanek zastavne pravice na podlagi sodne
odločbe)
Zastavna pravica na podlagi sodne odločbe nastane z njeno
pravnomočnostjo, če zakon ne določa drugače.

144. člen
(nastanek hipoteke na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa)

138. člen
(večkratna zastavitev)
Če je predmet zastavljen več zastavnim upnikom, se vrstni red
njihovega popolnega poplačila določa po trenutku nastanka
zastavne pravice.

Pravni posel o ustanovitvi hipoteke je lahko sklenjen v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa, v katerem zastavitelj
soglaša, da se terjatev zavaruje z vknjižbo hipoteke na
zastaviteljevi nepremičnini in da se ob zapadlosti terjatve opravi
izvršbo zaradi njenega poplačila iz zastavljene nepremičnine z
njeno izpraznitvijo v roku enega meseca po prodaji.

139. člen
(prenehanje)

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa se zaznamuje v
zemljiški knjigi in učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu
pridobitelju lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini.

Če z zakonom ni določeno drugače, zastavna pravica preneha,
če preneha zavarovana terjatev.

Vknjižbo hipoteke in zaznambo izvršljivosti mora nemudoma po
sklenitvi posla predlagati notar.

Zastavna pravica preneha tudi s prenehanjem predmeta zastave.
Če na mesto predmeta zastave stopi nov predmet, ki je zastavljiv,
zastavni upnik pridobi enako vrsto zastavne pravice na novem
predmetu.

145.člen
(nastanek hipoteke na podlagi sodne odločbe)

poročevalec, št. 69

Hipoteka nastane na podlagi sodne odločbe z vpisom v zemljiško
knjigo.
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146. člen
(zakonita hipoteka)

Hipotekami upnik lahko ustanovi nadhipoteko v korist tretjega
brez soglasja zastavitelja.

Zakonita hipoteka nastane s trenutkom, ko so izpolnjeni pogoji,
predpisani z zakonom.

Za nadhipoteko se uporabljajo pravila, ki urejajo zastavno pravico
na terjatvi.

147. člen
(skupna hipoteka)

152. člen
(nedeljivost hipoteke)

Za zavarovanje iste terjatve se lahko hipoteka ustanovi na več
nepremičninah.

Hipoteka je namenjena zavarovanju terjatve vse do njenega
dokončnega poplačila. Če je terjatev plačana delno, se hipoteka
ne zmanjša.

Hipotekami upnik lahko v tem primeru zahteva poplačilo svoje
terjatve s prodajo nepremičnine vsakega izmed zastaviteljev in
to v kakršnemkoli vrstnem redu.

V primeru delitve nepremičnine, dane v hipoteko, je vsak od delov
nepremičnine obremenjen s hipoteko v celoti.

Če se ob prodaji iz posamezne nepremičnine plača več, kot bi pri
sorazmernem plačilu nanjo odpadlo, lahko nadaljnji hipotekami
upniki, katerih terjatev je bila zavarovana s prodano nepremičnino,
zahtevajo, da se jim ustanovi hipoteka na drugih, s skupno
hipoteko obremenjenih nepremičninah, v enakem sorazmerju.
Vrstni red tako ustanovljene hipoteke je enak vrstnemu redu s
skupno hipoteko zavarovane terjatve.

Če je hipoteka ustanovljena na celotni stvari v solastnini, lahko
vsak solastnik plača celoten dolg. S plačilom pridobi zavarovano
terjatev skupaj s hipoteko.

148. člen
(maksimalna hipoteka)

Če zastavitelj s svojim ravnanjem zmanjšuje vrednost v hipoteko
dane nepremičnine ali kako drugače slabša njeno stanje, lahko
hipotekami upnik zahteva od sodišča, naj naloži hipotkarnemu
dolžniku, da opusti takšna dejanja; če pa dolžnik tega ne stori,
lahko zahteva prisilno izterjavo s hipoteko zavarovane terjatve
še pred njeno zapadlostjo.

153. člen
(prodaja nepremičnine, zavarovane s hipoteko, pred
zapadlostjo terjatve)

Hipoteka se lahko ustanovi tudi tako, da se določi najvišji znesek,
do katerega za zavarovane terjatve jamči nepremičnina
(maksimalna hipoteka).
Za zavarovanje bodoče ali pogojne terjatve se lahko ustanovi
samo maksimalna hipoteka. Z maksimalno hipoteko se lahko
zavaruje posamezna terjatev ali terjatve, ki izvirajo iz določenega
pravnega razmerja.

154. člen
(prepoved antihreze)

Z maksimalno hipoteko so zavarovane tudi vse obresti in stroški
zavarovanih terjatev.

Ničen je dogovor, s katerim si hipotekami upnik izgovori pravico
pobiranja plodov, ki jih daje nepremičnina ali da bo nepremičnino
kako drugače izkoriščal.

149. člen
(več hipotek na isti stvari)

155. člen
(poplačilo iz hipoteke)

Na isti nepremičnini se lahko ustanovi več hipotek.

Če dolžnik v roku ne plača terjatve, lahko upnik s tožbo zahteva,
da se zastavljena nepremičnina proda.

Ničen je dogovor, s katerim se zastavitelj zaveže, da na
nepremičnini ne bo ustanovil nadaljnjih hipotek.

Če je hipoteka nastala na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, lahko upnik od notarja zahteva, da ugotovi
zapadlost terjatve in opravi prodajo zastavljene nepremičnine in
poplačilo upnikov po pravilih nepravdnega postopka za cenitev in
prodajo stvari.

Šele, ko je prvi upnik poplačan v celoti, se poplača naslednji upnik
in tako po vrsti.
V primeru, da je upnik sporazumno poplačan, se naslednji upniki
pomaknejo za eno mesto navzgor.

Kupec nepremičnine sme ne glede na zakonske ali pogodbene
roke pisno odpovedati pogodbo o rabi nepremičnine (zlasti najem
in zakup), ki je nastala po ustanovitvi hipoteke, z odpovednim
rokom enega meseca.

150. člen
(prenos hipoteke)
S prenosom zavarovane terjatve se prenese tudi hipoteka, če ni
dogovorjeno drugače.

156. člen
(prenehanje hipoteke)

Prenos hipoteke učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Hipoteka preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, v katero je
vpisana.

151. člen
(nadhipoteka)

Izbris hipoteke se lahko zahteva:
- če dolžnik plača terjatev, ki je z njo zavarovana;
- če terjatev, zavarovana s hipoteko, ugasne;

Nadhipoteka je zastavna pravica na terjatvi, zavarovani s hipoteko.
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161. člen
(plodovi zastavljene stvari)

- če se hipotekami upnik odreče hipoteki z izjavo v obliki
notarskega zapisa;
- če je ista oseba postala lastnik nepremičnine in imetnik hipoteke
na tej nepremičnini;
- če hipoteka s potekom časa ugasne;
- če se zastavljena stvar proda za poplačilo zavarovane terjatve.

Na plodovih zastavljene premičnine, ki se ločijo od glavne stvari
v času trajanja zastavne pravice, pridobi lastninsko pravico
zastavni dolžnik, če v zastavni pogodbi ni določeno drugače.
Če zastavni upnik pridobi lastninsko pravico na plodovih, se za
vrednost plodov zmanjša zavarovana terjatev. Vrednost plodov
se najprej odšteje od povračila stroškov, do katerega ima pravico
zastavni upnik, nato od dolžnih obresti in končno od glavnice.

Hipoteka ugasne s potekom desetih let od dneva dospelosti
zavarovane terjatve.
Če je po kakršnemkoli naslovu lastnik s hipoteko obremenjene
nepremičnine prejel v nadomestilo drugo nepremičnino, preide
hipoteka na to nepremičnino.

Prvi in drugi odstavek tega člena veljata tudi za koristi, dosežene
z rabo zastavljene premičnine.

3. Zastavna pravica na premičninah (ročna zastava)

162. člen
(Odvzem zastavljene stvari od zastavnega upnika)

157. člen
(nastanek)

Na zahtevo zastavitelja odredi sodišče, naj se zastavljena
premičnina vzame zastavnemu upniku in izroči nekomu tretjemu,
da jo ima v posesti zanj in za njegov račun, če zastavni upnik ne
hrani zastavljene premičnine tako, kot bi jo moral, če jo brez
zastaviteljevega dovoljenja uporablja ali daje v rabo drugemu, ali
če je ne uporablja v skladu z danim dovoljenjem, in sploh če
ravna z njo v nasprotju s pogodbo in zakonom.

Zastavna pravica na premičnini nastane na podlagi veljavne
zastavne pogodbe, ko zastavitelj zastavnemu upniku izroči
zastavljeno premičnino v neposredno posest.
Zastavna pravica nastane tudi, če se zastavljena premičnina
izroči v neposredno posest tretjemu tako, da njeno izročitev lahko
zahteva samo zastavni upnik.

163. člen
(napaka zastavljene stvari)

158. člen
(pomanjkljiva razpolagalna sposobnost)

Če se pokaže, da ima zastavljena premičnina kakšno stvarno ali
pravno napako, za katero zastavni upnik v trenutku sklepanja
zastavne pogodbe ni vedel oziroma je bilo dogovorjeno, da bo
napaka do izročitve stvari v posest odpravljena in zaradi napake
zastavljena premičnina ne pomeni zadostnega zavarovanja za
poplačilo zavarovane terjatve, ima zastavni upnik pravico
zahtevati od zastavitelja drugo primerno zavarovanje.

Dobroverni zastavni upnik pridobi zastavno pravico, tudi če
zastavitelj ni razpolagalno sposoben, če ima zastavitelj premičnino
v svoji posesti po volji njenega lastnika.
Zastavni upnik, ki je v dobri veri glede neobstoja drugih zastavnih
pravic, pridobi zastavno pravico z najboljšim vrstnim redom, če
ima zastavitelj premičnino v svoji posesti.

164.člen
(predčasna prodaja zastavljene stvari)

159. člen
(hramba zastavljene stvari)

160. člen
(uporaba zastavljene stvari)

Če se zastavljena premičnina kvari ali če sicer izgublja vrednost
in je nevarnost, da bi postala nezadostna za zavarovanje upnikove
terjatve, sodišče na zahtevo zastavnega upnika ali zastavitelja
po zaslišanju druge stranke lahko odredi naj bo stvar prodana in
določi pogoje prodaje. Prodaja se opravi na javni dražbi ali pa po
morebitni borzni ali tržni ceni. Kupnina se po odbitju stroškov
postopka in prodaje izplača zastavnemu upniku na račun
zavarovane terjatve tako, da se pri tem upoštevajo obresti v
višini bančne eskontne stopnje v kraju izpolnitve zavarovane
terjatve od dneva plačila do dneva zapadlosti zavarovane terjatve.

Zastavni upnik nima pravice uporabljati zastavljene premičnine
ali jo izročiti drugemu v rabo ali v zastavo (podzastava), razen če
mu to dovoli zastavitelj.

Sodišče zavrne zahtevek zastavnega upnika, če zastavitelj ponudi
zastavnemu upniku, da mu bo namesto zastavljene premičnine
priskrbel drugo primerno zavarovanje.

Zastavni upnik, ki uporablja zastavljeno premičnino brez
zastaviteljevega dovoljenja ali jo izroči drugemu v rabo ali v
zastavo, odgovarja tudi za naključno uničenje ali poškodbo stvari,
ki bi se zgodila pri tem.

165. člen
(pravice zastavitelja)

Zastavni upnik mora hraniti zastavljeno premičnino kot dober
gospodarstvenik oziroma kot dober gospodar. Zavarovana
terjatev se poveča za potrebne stroške, ki jih je imel zastavni
upnik z zastavljeno premičnino.

Na zahtevo zastavitelja sme sodišče dovoliti, da se zastavljena
premičnina proda določeni osebi za določeno ceno, če spozna,
da je cena ugodna, in če so s tem obvarovani opravičeni interesi

Terjatev zastavitelja nasproti zastavnemu upniku za povrnitev
škode zaradi poslabšanja stvari zastara v enem letu od dneva,
ko je bila stvar vrnjena.
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171. člen
(zastava več zastavnim upnikom)

zastavnega upnika. Kupnina se po odbitju stroškov postopka in
prodaje izplača zastavnemu upniku na račun zavarovane terjatve
tako, da se pri tem upoštevajo obresti v višini bančne eskontne
stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva plačila do
dneva zapadlosti zavarovane terjatve.

Zastavitelj lahko isto premičnino zastavi več zastavnim upnikom.
Drugi in naslednji zastavni upniki pridobijo zastavno pravico v
trenutku, ko zastavitelj o tem obvesti zastavnega upnika, ki ima
stvar v neposredni posesti oziroma za katerega ima stvar v
neposredni posesti tretji.
'i
Če je zastavnemu upniku, ki ima stvar v posesti, zavarovana
terjatev v celoti plačana, mora zastavljeno premičnino izročiti
naslednjemu zastavnemu upniku, če ta tako zahteva. Če naslednji
zastavni upnik ne zahteva izročitve v roku sedem dni od plačila
zavarovane terjatve, mora zastavljeno premičnino vrniti
zastavitelju. Poplačani zastavni upnik ima za stroške hrambe od
plačila zavarovane terjatve do vrnitve zastavno pravico. Šteje
se, da ima ta zastavna pravica isti dan nastanka, kot zastavna
pravica, ki je prenehala zaradi plačila zavarovane terjatve.

Zastavitelj, ki potrebuje zastavljeno premičnino za lastne potrebe,
lahko zahteva, da sodišče naloži zastavnemu upniku njeno vrnitev,
če priskrbi drugo primerno zavarovanje.
166. člen
(varstvo zastavne pravice)
Zastavni upnik ima v času trajanja zastavne pravice enako pravno
varstvo kot lastnik in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev
zastavljene stvari, prenehanje vznemirjanja in posestno varstvo.
167. člen
(vrnitev zastavljene stvari)

4. Neposestna zastavna pravica na premičninah

Zastavni upnik mora takoj, ko je zavarovana terjatev v celoti
plačana, zastavitelju vrniti zastavljeno premičnino oziroma mu
omogočiti, da jo prevzame iz neposredne posesti tretjega.

172. člen
(pojem)

168. člen
(sodna prodaja zastavljene stvari)

Neposestna zastavna pravica je zastavna pravica na premičnini,
pri kateri zastavljena premičnina nuizročena v neposredno posest
zastavnemu upniku niti ni izročena v neposredno posest tretji
osebi za zastavnega upnika, ampak zastavljena premičnina
ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje osebe za njega.

Če zavarovana terjatev ni poravnana ob zapadlosti, sme zastavni
upnik zahtevati od sodišča odločbo, naj se zastavljena premičnina
proda in opravi poplačilo. Za prodajo se smiselno uporabljajo
predpisi, ki urejajo izvršbo s prodajo premične stvari.

173. člen
(nastanek neposestne zastavne pravice)

169. člen
(izvensodna prodaja zastavljene stvari)

Neposestna zastavna pravica nastane s sporazumom v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Zastavni upnik in zastavitelj se lahko z zastavno pogodba
dogovorita, da se zastavljena premičnina lahko proda izvensodno.
Dogovor o izvensodni prodaji mora biti sklenjen v pisni obliki. Pri
zastavnih pogodbah, ki se po določbah obligacijskega prava
štejejo za gospodarsko pogodbo, se obstoj dogovora o izvensodni
prodaji domneva.

Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja,
če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, pravni temelj, opis
zastavljene premičnine in višino ter zapadlost zavarovane terjatve
in soglasje, da se zastavitelj strinja z rubežem premičnine in s
poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz zastavljene
stvari.

Če zavarovana terjatev ni poravnana ob zapadlosti, lahko zastavni
upnik proda zastavljeno premičnino na javni dražbi ali po morebitni
borzni ali tržni ceni. Prodaja se lahko opravi po osmih dneh od
dneva, ko je opozoril dolžnika zavarovane terjatve, pa tudi
zastavitelja, če ni to ista oseba, da bo tako ravnal. Zastavni upnik
mora obema pravočasno sporočiti dan in kraj prodaje. Zastavni
upnik iz izkupička prodaje poplača svojo celotno terjatev skupaj
z obrestmi in stroški, morebitni presežek pa mora izročiti
zastavitelju.

Zastavna pravica se pridobi z rubežem.
Rubež premičnine in ostala izvršilna dejanja opravi notar ali po
notarjevem nalogu izvršitelj.
Če je bila premičnina že neposestno zastavljena, mora zastavitelj
najkasneje ob sklenitvi sporazuma o tem obvestiti vse zastavne
upnike, ki so že prej pridobili zastavno pravico.

Določbe zastavne pogodbe, ki določajo drugačen način
izvensodne prodaje, kot je določen v prejšnjem odstavku, so
nične.

174. člen
(uporaba zastavljene premičnine)

170. člen
(prenehanje zastavne pravice)

Zastavitelj lahko uporablja zastavljeno premičnino v skladu z njenim
ekonomskim namenom oziroma dogovorom z zastavnim upnikom
in je nima pravice odtujiti ali obremeniti brez soglasja zastavnega
upnika.

Zastavna pravica preneha, če zastavni upnik prostovoljno vrne
zastavljeno premičnino v zastaviteljevo posest.
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175. člen
(neposestna zastavna pravica na zalogah)

179. člen
(register neposestnih zastavnih pravic)

Predmet neposestne zastavne pravice so lahko tudi zaloge, ki
se nahajajo na točno določenem prostoru.

Če je mogoča enolična identifikacija premičnine, se lahko s
posebnim predpisom vzpostavi register neposestnih zastavnih
pravic. V tem primeru se za neposestno zastavno pravico smiselno
uporabljajo pravila o hipoteki.

Za nastanek zastavne pravice na zalogah rubež ni potreben in
zastavna pravica nastane s sklenitvijo pravnega posla, v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
Zastavitelj je dolžan na običajen način skrbeti za obnavljanje
zalog in mora zastavnemu upniku omogočiti reden nadzor nad
obnavljanjem zalog ter mu o tem pošiljati izpiske iz svojih knjig, če
med strankama ni drugače dogovorjeno.

5. Zastavna pravica na pravicah

176. člen
(devastacija zastavljene premičnine)

180. člen
(pojem)

Če zastavitelj s svojim ravnanjem ali opustitvijo zmanjšuje vrednost
zastavljene premičnine ali kako drugače poslabšuje njeno stanje,
lahko zastavni upnik zahteva, da se stvar izroči v neposredno
posest njemu ali komu tretjemu za zastavnega upnika.

Za zavarovanje terjatve se lahko ustanovi zastavna pravica na
drugi terjatvi, katere predmet je dajatev (zastavljena terjatev).

1. Zastavna pravica na terjatvi

181.člen
(obvestitev dolžnika in izročitev listine)

Z izročitvijo zastavljene premičnine v neposredno posest
zastavnega upnika ali tretjemu se pridobi zastavna pravica na
premičnini (ročna zastava), pri kateri se domneva obstoj
sporazuma o izvensodni prodaji.

Zastavna pravica na terjatvi nastane v trenutku, ko dolžnik
zastavljene terjatve od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev
zastavljena.

177. člen
(poplačilo iz neposestne zastavne pravice)

Zastavitelj mora izročiti zastavnemu upniku morebitno listino in
druga dokazila o zastavljeni terjatvi.

Če dolžnik ob zapadlosti ne poravna zavarovane terjatve, mora
zastavitelj izročiti zastavnemu upniku zastavljeno premičnino v
neposredno posest.

182. člen
(prepoved izpolnitve zastavitelju)

Z izročitvijo zastavljene premičnine v neposredno posest
zastavnega upnika se pridobi zastavna pravica na premičnini
(ročna zastava), pri kateri se domneva obstoj sporazuma o
izvensodni prodaji.

Dolžnik zastavljene terjatve lahko po prejemu obvestila o zastavitvi
veljavno izpolni samo zastavnemu upniku.
183.člen
(dolžnost ohranitve terjatve)

Če zastavitelj ne izroči zastavnemu upniku zastavljene premičnine,
lahko zastavni upnik predlaga izvršbo za izročitev stvari ali izvršbo
s prodajo.

Zastavni upnik je dolžan ukreniti vse potrebno za ohranitev
zastavljene terjatve.

178. člen
(večkratna zastavitev iste premičnine)

184.člen
(izterjanje in vračunavanje obresti)

Premičnina se lahko večkrat neposestno zastavi. Zastavitelj mora
o kasnejši neposestni zastavitvi obvestiti vse prejšnje zastavne
upnike.

Če daje zastavljena terjatev pravico do obresti ali do kakšne
druge občasne terjatve, jih mora zastavni upnik izterjati.
Tako doseženi zneski se pobotajo s stroški, do katerih ima pravico
zastavni upnik, z dolgovanimi mu obrestmi in končno z glavnico.

Če se premičnina neposestno zastavi več zastavnim upnikom,
se poplačilo opravi ob zapadlosti prve zavarovane terjatve preko
enega od njih ali tretje osebe (pooblaščenca za prodajo), ki jo
sporazumno določijo. Če sporazum med zastavnimi upniki ni
mogoč, osebo določi na predlog kateregakoli zastavnega upnika
sodišče v nepravdnem postopku.
■\
Zastavitelj mora izročiti zastavljeno premičnino pooblaščencu za
prodajo, ki jo opravi v skladu s 169. členom tega zakona. Po
odbitju stroškov prodaje pooblaščenec izkupiček razdeli med
zastavne upnike, upoštevaje vrstni red pridobitve neposestnih
zastavnih pravic in zapadlost zavarovanih terjatev.
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185. člen
(prenehanje zavarovane terjatve)
Če zavarovana terjatev preneha, mora zastavni upnik obvestiti
dolžnika zastavljene terjatve, da je njegova zastavna pravica
prenehala. Dolžnik zastavljene terjatve lahko od prejema tega
obvestila veljavno izpolni samo zastavitelju.
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186. člen
(izterjava zastavljene terjatve)

191. člen
(smiselna uporaba določb o zastavitvi terjatve)

Ko zastavljena terjatev zapade v plačilo, jo mora zastavni upnik
izterjati.

Za zastavitev vrednostnega papirja se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo zastavno pravico na terjatvi.

Če je predmet zastavljena terjatve izročitev kakšne stvari, z
izpolnitvijo zastavljene terjatve zastavnemu upniku nastane
zastavna pravica na stvari, s katero je bila terjatev izpolnjena.

3. Zastavna pravica na drugih premoženjskih
pravicah

Če je predmet zastavljene terjatve denar, mora zastavni upnik na
zastaviteljevo zahtevo položiti izterjani znesek pri sodišču.

192. člen
(način zastavitve)

187. člen
(poplačilo, če je predmet obeh terjatev denar)

Zastavna pravica na drugi premoženjski pravici nastane na način,
ki velja za prenos te pravice, če ni za določeno pravico predpisano
kaj drugega.

Če je predmet zastavljene in zavarovane terjatve denar, sme
zastavni upnik obdržati zase toliko, kolikor mu je dolgovano, ostalo
pa mora izročiti zastavitelju.

193. člen
(uporaba določb o zastavitvi premičnine)

Če zavarovana terjatev ob zapadlosti zastavljene terjatve še ni
zapadla v plačilo, mora zastavni upnik zavarovano terjatev
zmanjšati za obresti v višini bančne eskontne stopnje v kraju
izpolnitve zavarovane terjatve od dneva plačila zastavljene terjatve
do dneva zapadlosti zavarovane terjatve.

Določbe o zastavitvi premičnine se uporabljajo tudi za zastavitev
drugih premoženjskih pravic, če ni zanje predpisano kaj drugega.

188. člen
(ugovori dolžnika zastavljene terjatve)

VIII. del
ZEMLJIŠKI DOLG

Dolžnik zastavljene terjatve lahko uveljavlja proti zastavnemu
upniku enake ugovore, kot jih pri odstopu terjatve dolžnik
odstopljene terjatve lahko uveljavlja proti prevzemniku.

194. člen
(pojem)

2. Zastavna pravica na vrednostnem papirju

Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega
zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim
vrstnim redom.
Plačilo zemljiškega dolga ne sme biti vezano na pogoj.

189.člen
(predmet)

195. člen
(uporaba določb o hipoteki)

Zastavna pravica se lahko ustanovi tudi na vrednostnem papirju.

Za zemljiški dolg se uporabljajo smiselno določbe o hipoteki, v
kolikor ni v tem delu določeno drugače.

190. člen
(nastanek zastavne pravice)

196. člen
(nastanek zemljiškega dolga)

Če se zastavljeni vrednostni papir glasi na prinosnika, nastane
zastavna pravica, ko je vrednostni papir izročen zastavnemu
upniku.

Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega posla,
z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma.

Če se zastavljeni vrednostni papir glasi po odredbi ali če se
zastavljeni vrednostni papir glasi na ime, vendar se v skladu z
zakonom prenaša z indosamentom, nastane zastavna pravica z
indosamentom, v katerem je navedeno, da je vrednostni papir
Izročen v zastavo (indosament v zastavo) in izročitvijo
vrednostnega papirja.

Zemljiški dolg lahko ustanovi lastnik nepremičnine.
Zemljiški dolg lahko ustanovi tudi hipotekami upnik, ki spremeni v
soglasju z lastnikom obremenjene nepremičnine, svojo hipoteko
v enega ali več zemljiških dolgov. Obremenitev nepremičnine iz
zemljiških dolgov ne sme presegati obremenitve iz hipoteke. Za
spremembo ni potrebna privolitev ostalih imetnikov zemljiškega
dolga ali hipoteke, ki imajo isti ali kasnejši vrstni red.

Če se zastavljeni vrednostni papir glasi na ime, nastane zastavna
pravica v trenutku, ko dolžnik iz vrednostnega papirja od
zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev iz vrednostnega papirja
zastavljena.

197. člen
(pravni posel)

Nastanek zastavne pravice na vrednostnem papirju, ki je v skladu
z zakonom izdan v nematerializirani obliki, ureja zakon, ki določa
način in pogoje izdaje vrednostnega papirja v nematerializirani
obliki.
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, Enostranski pravni posel o ustanovitvi zemljiškega dolga mora
biti sestavljen v obliki notarskega zapisa.
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Notarski zapis iz prejšnjega odstavka mora vsebovati ime
ustanovitelja, zemljiškoknjižno označbo obremenjene
nepremičnine in višino in pogoje zapadlosti zneska.

204. člen
(sporazum strank o prenosu lastninske pravice v
zavarovanje)

198. člen
(izstavitev zemljiškega pisma)

Sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje
mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa.

Zemljiško pismo izstavi ustanovitelju sodišče, ki vodi zemljiško
knjigo glede obremenjene nepremičnine, potem ko je izvršena
vknjižba zemljiškega dolga.
\

Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo
fiduciarja in prenosnika ter dolžnika zavarovane terjatve, če ta ni
prenosnik, pravni temelj, opis premičnine in višino ter zapadlost
zavarovane terjatve.

Zemljiško pismo je vrednostni papir po odredbi, ki mora vsebovati
navedbo sodišča, ki ga izstavlja, vse podatke iz 2.odstavka
197.člena tega zakona, čas izdaje in žig sodišča. Za prvega
imetnika zemljiškega pisma se šteje ustanovitelj.

205. člen
(pravice in obveznosti strank)
Sporazum iz prvega odstavka 204. člena lahko ureja tudi
medsebojne pravice in obveznosti strank.

199. člen
(prenos zemljiškega dolga)

Če sporazum iz prvega odstavka tega člena ne določa drugače,
se glede pravic in obveznosti strank v času trajanja razmerja
smiselno uporabljajo določbe o neposestni zastavi premičnine.

Zemljiški dolg se prenaša skupaj z zemljiškim pismom.
200. člen
(zastavitev zemljiškega dolga)

206. člen
(poplačilo fiduciarja)

Zemljiški dolg je samostojno zastavljiv.

Če zavarovana terjatev ob zapadlosti ni plačana, mora prenosnik
izročiti premičnino v neposredno posest fiduciarja.

201. člen
(plačilo zemljiškega dolga)

Fiduciar lahko za primerno ceno obdrži premičnino ali jo proda na
način, določen v sporazumu iz 205. člena tega zakona. Če
sporazum ne določa načina prodaje, se smiselno uporabljajo
pravila o neposestni zastavi premičnine. Morebitni presežek mora
fiduciar izročiti prenosniku.

Lastnik obremenjene nepremičnine mora plačati zemljiški dolg ob
njegovi zapadlosti upravičenemu imetniku zemljiškega pisma.
Zemljiško pismo je izvršilni naslov.
Poplačila zemljiškega dolga ne more zahtevati lastnik obremenjene
nepremičnine.

207. člen
(plačilna neplačevitost fiduciarja)

202. člen
(prenehanje zemljiškega dolga)

Prenosnik lahko proti fiduciarjevim upnikom ugovorja
nedopustnost izvršbe in uveljavlja izločitveno pravico v stečaju in
prisilni poravnavi na fiduciarno preneseni premičnini.

Zemljiški dolg preneha z izbrisom iz zemljiške knjige.
208. člen
(neplačevitost prenosnika)

Izbris zemljiškega dolga se lahko opravi samo ob predložitvi
zemljiškega pisma.

Fiduciar lahko ugovarja nedopustnost izvršbe na fiduciarno
preneseni premičnini proti prenosnikovim upnikom.
IX. del
PRENOS V ZAVAROVANJE

Fiduciar ima v primeru stečaja ali prisilne poravnave prenosnika
na fiduciarno preneseni premičnini ločitveno pravico.
2. Odstop terjatve v zavarovanje

1. Prenos lastninske pravice v zavarovanje

209. člen
(pojem)

203. člen
(pojem)

Odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) je oblika
zavarovanja terjatve, pri kateri odstopnik (cedent) odstopi terjatev
prevzemniku (cesionarju) pod razveznim pogojem plačila
zavarovane terjatve.

Prenos lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni prenos) je
oblika zavarovanja terjatve, pri kateri ostane premičnina v
neposredni posesti prenosnika ali tretje osebe za njega, pridobitelj
(fiduciar) pa pridobi lastninsko pravico pod razveznim pogojem
plačila zavarovane terjatve.

Za fiduciarno cesijo se smiselno uporabljajo določbe o odstopu
terjatve.

Za fiduciarni prenos se smiselno uporabljajo pravila o prenosu
lastninske pravice.
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210. člen
(poplačilo cesionarja)

Stvarna služnost je lahko ustanovljena tudi za določen čas ali za
določen letni čas.

Če zavarovana terjatev ob zapadlosti ni plačana, se lahko cesionar
poplača iz odstopljene terjatve. Morebitni presežek mora izročiti
cedentu.

Določbe glede lastnika gospodujoče in služeče nepremičnine
veljajo smiselno tudi za užitkarja in imetnika stavbne pravice.
Užitkar in imetnik stavbne pravice ne moreta obremeniti
nepremičnine za dalj časa, kot traja njuna pravica.

211. člen
(neplačevitost cesionarja in cedenta)

216. člen
(nastanek stvarne služnosti)

V primeru neplačevitosti cesionarja se smiselno uporabljajo
določbe 207. člena tega zakona.

Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla
ali z odločbo.

V primeru neplačevitosti cedenta se smiselno uporabljajo določbe
210. člena tega zakona samo, če je sporazum o odstopu terjatve
v zavarovanje sklenjen v obliki notarskega zapisa.

217. člen
(nastanek stvarne služnosti na podlagi pravnega
posla)
Za nastanek stvarne služnosti se zahteva poleg veljavnega
pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti služnost,
še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.

X.del
SLUŽNOSTI

Pogodba o ustanovitvi služnosti mora vsebovati ime lastnikov
gospodujoče in služeče nepremičnine , zemljiškoknjižno oznako
obeh nepremičnin, natančen opis služnosti in morebitno
nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik gospodujoče nepremičnine.
Nadomestilo se lahko določi v enkratnem znesku ali v periodično
zapadlih obrokih.

1. Splošno
212. člen
(pojem)
Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico
oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja,
ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).

218. člen
(nastanek služnosti z odločbo)
Stvarna služnost nastane z dnem, ko postane sodna odločba
pravnomočna, odločba upravnega organa pa dokončna.

213. člen
(nastanek služnosti)

219. člen
(priposestvovanje)

Služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla, z
odločbo pristojnega organa ali z dedovanjem.

Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost v dobri veri deset
let.

214. člen
(varstvo služnosti)
Če kdo služnostnega upravičenca neutemeljeno moti v
izvrševanju služnosti, lahko ta s tožbo zahteva, da preprečevanje
oziroma motenje preneha.

Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik
služeče stvari pa temu ni nasprotoval.

Za tožbo iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja
1. odstavek 99. člena tega zakona.

Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik
gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali neposrednega
posestnika služeče stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo
ali če je bila služnost dovoljena do preklica.
Negativne služnosti ni mogoče priposestvovati.

2. Stvarna služnost
215. člen
(pojem)

220. člen
(tožba na ugotovitev služnosti)

Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča
stvar), izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji
nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika služeče
stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico
izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost).

Služnostni upravičenec lahko zahteva, da se nasproti lastniku
služeče stvari ugotovi obstoj služnosti.
Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja
drugi odstavek 92. člena tega zakona.

Stvarna služnost ne more obvezovati lastnika služeče
nepremičnine k nekem dejanju.
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221. člen
(izvrševanje služnosti)

228. člen
(neprava stvarna služnost)

Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje
služno stvar.

Služnost, ki je po svoji vsebina stvarne služnosti, se lahko ustanovi
tudi v korist določene osebe. V teh primerih se glede nastanka in
prenehanja uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo osebne
služnosti.

Če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba kakšne
naprave ali je potrebno kakšno dejanje, trpi stroške vzdrževanje
ali takega dejanja lastnik gospodujoče stvari.
Če napravo uporablja tudi lastnik služeče stvari ali dejanje služi
tudi njegovim interesom, trpita stroške vzdrževanja takšne
naprave in stroške takega dejanja lastnik gospodujoče in lastnik
služeče stvari v sorazmerju s koristjo, ki jo imata.

3. Osebne služnosti

222. člen
(prenehanje služnosti)

229. člen
(pojem)

Stvarna služnost preneha po sporazumu strank, na podlagi sodne
odločbe ali na podlagi zakona.

Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali
pravico in traja najdalj do imetnikove smrti.

1. Splošno

Če je osebna služnost ustanovljena v korist pravne osebe, čas
njenega trajanja ne sme biti daljši od trideset let.

223. člen
(prenehanje na podlagi sporazuma strank)

230. člen
(vrste osebnih služnosti)

Služnost lahko preneha s sporazumom lastnikov gospodujoče in
služeče nepremičnine in z izbrisom iz zemljiške knjige.

Osebne služnosti so:
- užitek,
- raba,
- služnost stanovanja.

224. člen
(prenehanje na podlagi sodne odločbe)
Lastnik služeče stvari lahko zahteva, naj stvarnaslužnost preneha,
če postane nekoristna za uporabo gospodujoče stvari ali če se
bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena.

231. člen
(neprenosljivost)

Stvarna služnost preneha s pravnomočnostjo sodne odločbe.

Imetnik osebne služnosti ne more prenesti, lahko pa prenese
njeno izvrševanje, če ta zakon tako določa.

225. člen
(prenehanje na podlagi zakona)
Stvarna služnost preneha:
- če se lastnik služeče stvari upre njenemu izvrševanju, lastnik
gospodujoče stvari pa
svoje pravice tri leta zaporedoma ne
izvršuje;
- če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno priposestvovanje;
- če je gospodujoča oziroma služeča stvar uničena.

2. Užitek
232. člen
(pojem)
Užitek je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati in uživati
tujo stvar ali pravico tako, da se ohranja njena substanca.

226. člen
(združitev)

Predmet užitka je lahko nepotrošna stvar ali pravica, iz katere
izvirajo obresti ali druge koristi. '

Stvarna služnost preneha, če postane ista oseba lastnik
gospodujoče in služeče nepremičnine.

Užitkar svoje pravice ne more prenesti, lahko pa prenese njeno
izvrševanje.

Če prideta nepremičnini ponovno v last različnih lastnikov, stvarna
služnost oživi, če v vmesnem času ni bila izbrisana.

233. člen
(užitek na solastniškem deležu)

Za izbris stvarne služnosti v vmesnem času zadošča pisna izjava
volje lastnika, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.

Predmet užitka je lahko tudi solastniški delež. V tem primeru ima
užitkar pravico izvrševati užitek v obsegu solastnikove pravice.

227. člen
(delitev stvari)

234. člen
(užitek na delu nepremičnine)

Če se gospodujoča nepremičnina razdeli, ostane stvarna služnost
v prid vsem njenim delom.

Užitek se lahko ustanovi tudi na delu nepremičnine tako, da
nepremičnino skupaj uporabljata in jo uživata lastnik In užitkar. V
tem primeru se v njunem medsebojnem razmerju šteje, kot da bi

Če se razdeli služeča nepremičnina, ostane stvarna služnost
samo na tistih delih, na katerih se je izvrševala.
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bil z užitkom obremenjen solastniški delež, ki odgovarja obsegu
uporabe stvari v korist užitkarja. V razmerju do tretjih pa se šteje,
da je nepremičnina obremenjena kot celota.

Če lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka na svoje stroške
opravi popravilo, mu užitkar dolguje obresti na vrednost opravljenih
del, potrebnih za vzpostavitev stanja stvari ob ustanovitvi užitka.
Obresti zapadejo v plačilo konec vsakega koledarskega leta, za
zadnje leto pa ob prenehanju užitka.

235. člen
(nastanek)
Užitek nastane na podlagi pravnega posla, z odločbo sodišča ali
dedovanjem.

Če lastnik v primeru iz prvega odstavka v razumnem roku noče
opraviti popravila, ga lahko opravi užitkar na svoje stroške.
Povrnitev teh stroškov se lahko zahteva ob prenehanju užitka po
pravilih, ki veljajo za dobrovernega posestnika.

236. člen
(nastanek na podlagi pravnega posla)

242. člen
(izboljšave)

Za nastanek užitka se zahteva poleg veljavnega pravnega posla,
iz katerega izhaja obveznost ustanoviti užitek, še izpolnitev drugih
pogojev, ki jih določa ta zakon.

Užitkar mora dopustiti lastniku stvari, da v času trajanja užitka na
svoje stroške opravi izboljšave stvari. Za čas, ko je zaradi izvedbe
del omejena užitkarjeva pravica, mu lastnik dolguje denarno
nadomestilo.

Za pridobitev užitka na nepremičnini se zahteva zemljiškoknjižno
dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.

243. člen
(vrnitev stvari)

Užitek na premičnini se pridobi z izročitvijo stvari.
Užitek na pravici se pridobi s poslom, ki je potreben za prenos
pravice.

Po prenehanju užitka mora posestnik vrniti stvar njenemu lastniku.
Če stvari ni mogoče vrniti v stanju, v kakršnem je bila v trenutku
ustanovitve užitka, lahko lastnik zahteva nadomestilo za izgubo
zaradi poslabšanja. Užitkar ne odgovarja zaradi poslabšanj, ki so
posledica redne uporabe stvari ali višje sile.

237. člen
(nastanek užitka s sodno odločbo)
Užitek nastane z dnem, ko postane sodna odločba pravnomočna.

244. člen
(prenehanje užitka)

238. člen
(nastanek z dedovanjem)

Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja ali s smrtjo
oziroma prenehanjem užitkarja.

Užitek nastane z dedovanjem v trenutku zapustnikove smrti
oziroma v trenutku, ki je določen po volji oporočitelja.

Odpoved je enostranska izjava užitkarja, da se svoji pravici
odpoveduje. Če je predmet užitka nepremičnina, užitek preneha
z izbrisom iz zemljiške knjige.

239. člen
(pregled stvari)
Užitkar mora lastnika obveščati o vseh okoliščinah, pomembnih
za stvar, in mu dopustiti, da jo enkrat letno pregleda.

Užitek preneha, če je stvar uničena. Če na mesto uničene stvari
stopi nova stvar ali pravica, se užitek prenese na to stvar ali
pravico.

240. člen
(stroški, ki bremenijo užitkarja)

245. člen
(nepravi užitek)

Užitkar mora v času trajanja užitka kot dober gospodar vzdrževati
stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom. Užitkarja
bremenijo vsi stroški rabe kot tudi stvarna bremena in javne
dajatve ne glede na korist, ki jo ima od užitka.

Predmet užitka so lahko tudi potrošne stvari in pravice, ki ne
dajejo obresti ali koristi.
V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila dana v užitek
denarna vrednost stvari ali pravice, ki se ob prenehanju užitka
vrne lastniku. Če je tako posebej dogovorjeno, mora užitkar vrniti
valorizirano glavnico.

Če užitkar ne izpolni katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka
in je ogrožena substanca stvari, lahko lastnik od užitkarja zahteva
primerno zavarovanje. Če mu užitkar tega zavarovanja ne da,
lahko lastnik zahteva predčasno prenehanje užitka. V tem primeru
ima užitkar pravico do nadomestila za predčasno prenehanje, ki
ga sodišče določi, upoštevaje stanje stvari in pričakovano trajanje
užitka.

Za nepravi užitek se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
užitku.

241. člen
(izredna popravila)

Vsi zahtevki za nadomestilo iz razmerja med lastnikom in
užitkarjem zastarajo v roku enega leta od njihovega nastanka.

246. člen
(zastaranje zahtevkov)

Če je treba zaradi višje sile ali izrabe stvari opraviti popravilo, ki
presega okvire vzdrževanja, mora užitkar o tem nemudoma
obvestiti lastnika.
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3. Raba

253. člen
(nastanek)

247. člen
(pojem)

Stvarno breme nastane na podlagi pravnega posla, z zakonom
ali z dedovanjem.

Raba je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tujo stvar v
skladu z njenim gospodarskim namenom za potrebe imetnika
služnosti tako, da se ohranja njena substanca.

Stvarno breme se lahko ustanovi v korist določene osebe ali v
korist vsakokratnega lastnika določene nepremičnine.
254. člen
(nastanek na podlagi pravnega posla)

Predmet rabe so lahko samo nepotrošne stvari.
248. člen
(obseg pravice rabe)

Za nastanek stvarnega bremena se zahteva poleg veljavnega
pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanovitve, še
zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.

Imetnik rabe lahko uporablja stvar v obsegu, ki izhaja iz pravnega
naslova, ki je podlaga za ustanovitev.

255. člen
(nastanek stvarnega bremena z zakonom)

Imetnik izvrševanja rabe ne more prenesti na tretjo osebo.

Stvarno breme nastane z zakonom v trenutku, ko so izpolnjeni
pogoji, ki jih določa zakon.

249. člen
(smiselna uporaba določb o užitku)
Za osebno služnost rabe se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o užitku.

256. člen
(obseg jamstva)

Če je obseg rabe določen tako, da lahko stvar uporabljata skupaj
lastnik in imetnik rabe, se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o užitku na delu nepremičnine.

Lastnik obremenjene nepremičnine odgovarja z nepremičnino za
vse obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega bremena.
257. člen
(delitev nepremičnine)

4. Stanovanje

Če se razdeli nepremičnina, ki je obremenjena s stvarnim
bremenom, odgovarja vsak lastnik kot solidarni dolžnik.

250. člen
(pojem)

Če se razdeli nepremičnina, katere vsakokratni lastnik je imetnik
stvarnega bremena, ostane stvarno breme v korist lastnika
vsakega posameznega dela nepremičnine.

Služnost stanovanja je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati
tuje stanovanje ali njegov del za potrebe imetnika služnosti in
njegove družine tako, da se ohranja njegova substanca.

258. člen
(smiselna uporaba določb)

Imetnik služnosti stanovanja ima pravico do uporabe skupnih
delov stanovanjske hiše.

Za stvarno breme se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o služnostih. Za posamezne izpolnitve pa se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za hipoteko.

Izvrševanja služnosti stanovanja se ne more prenesti na tretjo
osebo.
251. člen
(smiselna uporaba določb o užitku)

XII. del
STAVBNA PRAVICA

Za osebno služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o užitku.

259. člen
(pojem)
XI. del
STVARNO BREME

Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali
pod tujo nepremičnino.
Stavbna pravica ne sme trajati manj kot deset let.

252. člen
(pojem)
Stvarno breme je pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene
nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam..
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260. člen
(nastanek stavbne pravice)

Sodišče ob prenehanju stavbne pravice določi primerno
nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik nepremičnine imetniku
stavbne pravice.

Za nastanek stavbne pravice se zahteva poleg veljavnega
pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti stavbno
pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.

266. člen
(posledice prenehanja)

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice mora vsebovati ime
lastnika nepremičnine, zemljiškoknjižno oznako nepremičnine,
natančen opis stavbne pravice, čas trajanja stavbne pravice ali
da traja stavbna pravica nedoločen čas, in nadomestilo, ki ga
mora plačati imetnik stavbne pravice lastniku nepremičnine.

S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina
nepremičnine.
Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob
prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše
od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Pravni posel, na podlagi katerega se ustanovi stavbna pravica,
ne sme vsebovati razveznega pogoja.

267. člen
(zastavitev objekta)

261. člen
(etažna lastnina objekta)

Objekt, ki je zgrajen na nepremičnini, obremenjeni s stavbno
pravico, se lahko zastavi.

Objekt, ki je zgrajen na nepremičnini, obremenjeni s stavbno
pravico, se lahko razdeli v etažno lastnino, če so za to izpolnjeni
pogoji, ki jih določa ta zakon. V tem primeru imajo lastniki
posameznih delov stavbno pravico po idealnih deležih.

Po prenehanju stavbne pravice pridobi zastavni upnik zastavno
pravico na terjatvi imetnika stavbne pravice za plačilo nadomestila.

262. člen
(pravice imetnika)

XIII. del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Imetnik stavbne pravice ima v času trajanja stavbne pravice
pravico uporabljati in uživati nepremičnino.

268. člen
(obstoj pravic)

Če se stavbna pravica nanaša na objekt pod nepremičnino, se
mora s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice dogovoriti glede
načina rabe in vzdrževanja zemeljske površine nad objektom.

Stvarne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona,
ostanejo v veljavi z vsebino, kot jo določa ta zakon.

263. člen
(prenehanje)

Zastavne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona,
ostanejo v veljavi z vsebino, kot so bile ustanovljene.

Stavbna pravica preneha z izbrisom iz zemljiške knjige.
269. člen
(veljavnost pravnih poslov)

Izbris stavbne pravice se lahko zahteva po poteku časa, za
katerega je bila stavbna pravica ustanovljena.

Pravni posli, ki so bili veljavno sklenjeni pred uveljavitvijo tega
zakona, ostanejo v veljavi tudi, če ne izpolnjujejo obličnostnih
zahtev po tem zakonu.

264. člen
(predčasno prenehanje stavbne pravice na podlagi
pravnega posla)

Če je bil pred uveljavitvijo tega zakona veljavno sklenjen pravni
posel, ki predstavlja pravni naslov za vpis v zemljiško knjigo, se
vpis na podlagi tega pravnega naslova izvede po pravilih, ki so
veljala pred uveljavitvijo tega zakona.

Stavbna pravica lahko predčasno preneha na podlagi pravnega
posla, s katerim se lastnik nepremičnine in imetnik stavbne pravice
sporazumeta o prenehanju.
Za pogodbo o prenehanju se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo nastanek stavbne pravice. Če je na stavbni
pravici ustanovljena zastavna pravica, je pogoj za veljavnost
pogodbe pisna izjava zastavnega upnika, da s prenehanjem
soglaša.

270. člen
(nadaljevanje postopkov)
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se
zaključijo po določbah prejšnjih predpisov, če ta zakon ne določa
drugače.

265. člen
(predčasno prenehanje stavbne pravice zaradi
kršitve)

271. člen
(trajanje priposestvovanja)

Lastnik nepremičnine lahko zahteva, da stavbna pravica preneha,
če imetnik stavbne pravice ne plačuje nadomestila ali če izvršuje
stavbno pravico preko dogovorjenega obsega.
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275. člen
(razveljavitev)

Dobroverni posestnik ter dobroverni in zakoniti posestnik po
zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih sta glede trajanja
priposestvovalne dobe izenačena z dobrovernim lastniškim
posestnikom po tem zakonu.

Z uveljavitvijo tega zakona se razveljavijo:

273. člen
(več uporabnikov iste nepremičnine)

- 31 .člen, 2. odstavka 34. člena in 38. člen zakona o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS
št. 52/00);
-121. člen, 122. člen, prvi odstavek 123. člena, drugi in tretji
odstavek 124. člena,127 člen, 136.člen, 137.člen, 143.člen,
144.člen, prvi odstavek 148.člena in 149. člen zakona o
nepravdnem postopku ( Uradni list SRS št.30/86 );
- 249.člen, 250. člen, 251 .člen, 252.člen, 253. člen, 254. člen in
255. člen zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS št..51/
98);
- 12.člen, 13.člen, 14,člen, 17.člen, 22.člen, 23. člen, 24. člen, 25.
člen, 26.člen, 27.člen, 31 .člen, 32. člen, 33.člen, 35. člen, 36.
člen in 38. člen stanovanjskega zakona (Uradni list RS št.18/
91, 13/93, 9/94, 23/96, 1/00);
- 5. točka prvega odstavka 47. člen zakona o notariatu;(Uradni
list RS št. 13/94, 84/94, 82/94, 41/95);
- Zakon o postopku z najdenimi stvarmi. (Uradni list RS št.31/76).

Če sta zemljišče in objekt na zemljišču v skladu s prepisi, ki so
veljali pred uveljavitvijo tega zakona, predmet lastninske pravice,
z dnem uveljavitve tega zakona postane objekt sestavina
nepremičnine, če je lastnik zemljišča in objekta isti.

276.člen
(začasna uporaba 254. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju)

V primeru iz prejšnjega odstavka, ko lastnik ni isti, postane z
dnem uveljavitve tega zakona objekt sestavina nepremičnine,
lastnik objekta pa pridobi na nepremičnini stavbno pravico. Lastnik
nepremičnine in imetnik stavbne pravice morata medsebojna
razmerja urediti s sporazumom iz 2.odstavka 260. člena tega
zakona v roku treh let od njegove uveljavitve.

Do vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo se za ustanovitev
zastavne pravice uporabljajo določila 254. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju

Če sporazum ni sklenjen v roku iz prejšnjega odstavka tega
člena, lahko vsak od lastnikov zahteva, da vsebino sporazuma
določi sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri določanju
vsebine upošteva okoliščine v katerih je bil postavljen objekt in
razmerja med lastnikoma pred uveljavitvijo tega zakona. Pri
določanju nadomestil mora sodišče upoštevati določbe zakona,
ki ureja razlastitev.

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati Zakon o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih.(Uradni list SFRJ 6/80, 20/80 in 36/
90).

272. člen
(etažna lastnina)
Etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino do uveljavitve tega
zakona, morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih v roku
petih let od uveljavitve tega zakona.
Poleg sestavin iz 116. člena tega zakona se morajo s pogodbo
določiti tudi solastniški deleži na skupnih delih.
Če pogodba o medsebojnih razmerjih ni sklenjena v roku iz prvega
odstavka tega člena, lahko vsak od etažnih lastnikov predlaga,
da vsebino pogodbe določi sodišče v nepravdnem postopku.

277. člen
(prenehanje veljavnosti)

278. člen
(vacatio legis)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarja 2002.

274. člen
(podzakonski akt)
Podzakonski predpis iz 3.odstavka 119. člena izda minister,
pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
stanovanjske zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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OBRAZLOŽITEV PO POGLAVJIH

Med temeljne pojme je vključena splošna opredelitev javnega
dobra (18. člen). Predlog zakona obravnava javno dobro kot
stvari v splošni rabi, katerih pravni položaj determinira tudi
neodtujljivost stvari in omejitev pravic na njih. Podrobna ureditev
posameznih vrst javnega dobra pa je prepuščena področni
zakonodaji. Taka predlagana uvrstitev določbe o javnem dobru je
primerljiva z ureditvijo v starejšem ODZ, kot tudi z ureditvijo po
italijanskem civilnem zakoniku (čl. 822 in si.). Podrobnejša ureditev
javnega dobra v posebnih zakonih, pa je primerljiva z zakonodajno
ureditvijo v nemškem pravnem sistemu. Zakon, v skladu s
ustaljenimi teoretičnimi in praktičnimi izhodišči, izrecno opredeljuje
tudi plodove (19. člen) in zbirno stvar (20. člen).

Temeljna načela (členi 1-13)
Vsebina zakona je opredeljena že v 1. členu. Tu je določeno, kaj je
predmet urejanja stvarnega prava. 2. člen pa opredeljuje kaj so
stvarne pravice in poleg lastninske pravice našteva še tiste
pravice, ki za lastnika pomenijo omejevanje. To so: zastavna
pravica, zemljiški dolg, služnost, stavbna pravica in pravica
stvarnega bremena. V 3. členu je opredeljen predmet stvarne
pravice, pri čemer je ■ sistemsko zaokroženo- tak predmet lahko
tudi premoženjska pravica. V 5. členu je določen absoluten učinek
stvarne pravice. V tej zvezi je potrebno omeniti tudi načelo
specialnosti oz. izhodišče, da je samo individualno določena stvar
lahko predmet stvarnih pravic (4. in 7. člen).

Posest (členi 24-36)

V temeljnih določbah (6. člen) je posebej poudarjeno prioritetno
načelo, ki daje prej pridobljeni stvarni pravici prednost pred pozneje
pridobljeno. Pomembna novost novega zakonika je uveljavitev
načela »superficies solo cedit«, ki v svoji definiciji določa
povezanost zemljišča in objekta (8. člen).

V tretjem poglavju predlog zakona ureja posest, ki v današnjem
lastninskem pravu ne more imeti več značaja samo omejenih
institucionalnih pojavnosti, temveč je osrednji fenomen tako
stvarnopravnih stanj kot tudi pogodbenih razmerij, ki imajo za
predmet stvar. Posest je tako spremljajoča sestavina izvedenih
lastninskih položajev. Pomen ima tako pri pridobitvi lastninske
pravice kot tudi pri njenem varovanju (npr. priposestvovanje,
dobrovernost). Razmerje posesti do lastnine je eno temeljnih
teoretičnih vprašanj civilnega prava. Znak posesti je njena
neposrednost, neposredna oblast nad stvarjo (24. člen). Posest
pomeni torej pravno priznanje odnosa do stvari. Od posesti oz.
soposesti (25. člen) se razlikuje imetništvo, za katero ni mogoče
upoštevati načel za posest. Imetništvo namreč tudi zaznamuje
dejansko oblast do stvari, pa ustreza le prostorskemu odnosu
do stvari (26. člen). Temu ustrezno je opredeljena izguba posesti
(30. člen).

V temeljnih določbah je postavljenih tudi nekaj nujnih zakonitih
domnev in sicer: domneva lastninske pravice, ki kot lastnika
nepremičnine določa tistega, ki je vpisan v zemljiško knjigo in kot
lastnika premičnine tistega, ki ima premičnino v lastniški posesti
(10. člen); domneva dobre vere (9. člen); ter domneva o izpolnjeni
obliki, po kateri se domneva, da je pravni posel sklenjen v obliki
sodne poravnave ali drugega dogovora pred sodnikom
enakovreden pravnemu poslu v obliki notarskega zapisa in torej
tudi na ta način sklenjen pravni posel zadosti pogoju predpisane
obiičnosti (12. in 13. člen).
Zakonik prepoveduje zlorabo lastninske ali druge stvarne pravice,
kar pomeni, da je prepovedano izvrševanje lastninske ali druge
stvarne pravice, ne z namenom uveljavljati lastne interese,
temveč z drugim (morebiti celo oškodovalnim) namenom (11.
člen).

Nasprotno rimski subjektivni koncepciji posesti, ki jo je sprejel
tudi ODZ, se je razvila moderna - objektivna koncepcija posesti.
Po tej zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo - corpus posessionis. Po tej koncepciji so posestniki tudi detentorij
rimskega prava, ki imajo tudi posestno varstvo. Ta koncepcija
vse bolj prevladuje v vseh modernejših zakonodajah (nemški
BGB v par. 854, švicarski ZGB v par. 919, kot tudi poljski in grški
civilni zakonik). Objektivni koncept posesti prevladuje torej v vseh
zakonodajah, ki so nastale v tem stoletju. Nasprotno pa starejše
(ODZ v par. 309) kot razpoznavni znak posesti določajo tudi
voljo imeti stvar za svojo. Modernejši koncept posesti je podlaga
ureditve tudi v predloženem zakonu.

Temeljni pojmi (členi 14-23)
V II. poglavju zakonika so opredeljeni temeljni pojmi stvarnega
prava. Opredeljen je pojem stvari (14.člen), temeljna lastnost, ki
pogojuje stvar je njena obvladljivost. Pod tem pogojem je stvar
lahko tako samostojen telesni predmet, kot so to različne oblike
energije in valovanja. Zakonik (15. in 16. člen) opredeljuje pojem
sestavine in pritikline, ter določa pojem nepremičnine (17. člen),
pri tem pa imajo vse tri definicije podlago v načelu »superficies
solo cedit«. Definicija »nepremičnine« se po svoji naravi dopolnjuje
z ureditvijo v 9. členu Zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS, št. 33/
95), po katerem se nepremičnina vpiše v zemljiško knjigo s
parcelno številko ali drugim identifikacijskim znakom, površino in
splošno vrsto rabe evidentirano v katastru, kot izvorni evidenci
nepremičnin.

Pojem lastniške in nelastniške posesti (27. člen), ki jo uvaja
Stvarnopravni zakonik, že gramatikalno bolj jasno kaže na
posestnikov odnos do stvari, ki zajema voljo imeti stvar kot svojo,
torej »lastniško« posedovati stvar. Prav tako pojmi lastniška,
nelastniška, posredna in neposredna posest, zelo jasno locirajo
posestne položaje.
V Stvarnopravnem zakoniku je bilo nujno potrebno opredeliti
(28.člen) tudi dobro oziroma slabo vero, kar terja sleherni urejeni
stvarnopravni sistem. Glede opredelitve dobrovernosti je bila
oblikovana t.i. negativna opredelitev: »Posestnik ni v dobri veri,
če je vedel ali mogel vedeti, da ni upravičen do posesti.« Takšna
posestnikova upravičenost do posesti se lahko nanaša tako na
lastniško kot tudi na nelastniško posest.

Pomembna novost je v tem poglavju opredeljen pojem
premoženjske pravice (21. člen) kot tudi pravna sposobnost
imetnika stvarne pravice ali druge premoženjske pravice, da to
pravico prenese, jo obremeni, spremeni ali se ji odpove razpolagalna sposobnost (22. člen).
V skladu s pogoji za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah
je opredeljen tudi pojem intabulacijske klavzule zemljiško-knjižnega
dovolila, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo (23. člen).

6. avgust2001

Dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti ne glede
na to, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo (29. člen). Dedič
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dobrovernim in zakonitim in zgolj dobrovernim priposestvovalnim
položajem. Novost je utemeljena s tem, da je zakonit (lastniški
posestni) temelj bistven element presoje dobrovemosti. Glede
ostalih pridobitnih načinov pa so v skupnem poglavju nastavljeni
temelji, ki so vsebinsko nadgrajeni v nadaljevanju.

ob zapustnikovi smrti nima vedno dejanske oblasti nad stvarmi,
ki spadajo v zapuščino. Da bi dedič lahko imel posestno pravico,
nekateri zakoniki določajo, da z zapustnikovo smrtjo preide na
dediče tudi posest. Tudi Stvarnopravni zakonik sprejema tako
rešitev, saj določa, da postane dedič v trenutku zapustnikove
smrti posestnik ex lege.

Pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na novo ureja
tudi gradnje čez mejo zemljišča, kjer v skladu s temeljnimi načeli
prevladuje interes lastnika zemljišča (47. člen). S posebno določbo
je urejen pereč problem dozidav, predelav in adaptacij, ki ne
prinašajo same po sebi stvarnopravnega naslova, s posebnim
pravilom glede teka zastaralnih rokov pa graditelj odvisno od
podlage lahko zahteva bodisi solastnino ali pa vrnitev
neopravičene obogatitve (48. člen).

Posestnik ima pravico do samopomoči (31. člen). Samopomoč
pa mora biti defenzivna. Pri samopomoči je dopustno uporabiti le
primerno silo. To je le take oblike in sredstva samopomoči, ki
ustrezajo načinu posega v posest in vrednosti napadene dobrine
sicer velja kot temeljno načelo sodnega varstva posesti (33.-36.
člen). Tudi primerjalno pravo določa sodno varstvo posesti po
posebnih pravilih tako, da se v posestnem sporu izhaja iz
posestnega stanja, ne pa iz lastninske pripadnosti. Gre za
zahtevke, ki so se izoblikovali iz pretorskih interdiktov
»recuperandae in retinaendae posessionis«. Predvidena sta dva
prekluzivna roka (32. člen), v katerih se lahko zahteva varstvo
posesti. Rok 30 dni je subjektivni, ker se računa od subjektivnih
okoliščin tistega, ki je bil moten v posesti oziroma, ki mu je bila
posest odvzeta (ko je zvedel za motenje in motilca). Rok enega
leta je objektivni rok, ker se računa od objektivne okoliščine, t.j.
dneva, ko je motenje nastalo. Oba roka sta prekluzivna roka
materialnega prava. Ne moreta se podaljšati. Na pravočasnost
vložitve tožbe pazi sodišče po uradni dolžnosti.

Prenos lastninske pravice s pravnim poslom ostaja konstitutivno
vezan na vpis v zemljiško knjigo. Zakon kot oblikovni pogoj (poleg
pisne oblike in overitve) uveljavlja intabulacijsko klavzulo
(zemljiškoknjižno dovolilo), ki nedvomno predstavlja del naše
pravne tradicije. Predlagatelj je namreč po vsestranski preučitvi
stanja ocenil, da ni niti strokovnih niti drugih razlogov za
poostrožitev obličnostnih zahtev in uvedbo notarskega zapisa
pri prometu z nepremičninami. Praktične težave in neustrezna
pravna varnost namreč izhajajo iz pomankljivosti sedanjih
nepremičninskih evidenc (nevknjižene nepremičnine, pomankljive
evidence etažne lastnine) in ne iz morebitne premajhne stopnje
obličnosti pri sklepanju poslov. Enako velja tudi pri drugih poslovnih
pridobitvah pravic, z izjemo primerov, kjer narava stvari narekuje
drugačno ureditev (49. člen).

Poglavje o posesti je zaključeno z določbo (36.člen), da je ne
glede na spor zaradi motenja posesti, mogoče zahtevati sodno
varstvo posesti iz naslova pravice do posesti. Gre za pomembno
določbo, ki zahteva razlago v širšem smislu oblastvenih pravic.
Ta določba omogoča, da se ne glede na spor zaradi motenja
posesti lahko zahteva sodno varstvo posesti iz naslova pravice
do posesti na podlagi publicijanske tožbe ali publicijanške
negatorne tožbe. Uzakonjena možnost zahtevati sodno varstvo
iz naslova pravice do posesti pa seveda ne izključuje tudi možnosti
vložitve t. im. redne lastninske tožbe (»rei vindicatio« ali »actio
negatoriae«), če tožniku v konkretnem položaju dokaz njegove
lastninske pravice, ki je pravna podlaga lastninskih tožb, ni težji
od dokazovanja njegove močnejše pravice do posesti.

Pridobitni načini na premičninah povzemajo uveljavljene rešitve
(50. člen). V primerjavi s tujo zakonodajo so izpuščeni nekateri
sicer klasični pridobitni načini, izoblikovani v rimskem pravu
(alluvio, avulsio, insula in flumine nata, roj čebel), ki so jih povzele
praktično vse evropske zakonodaje. Razlogi za takšno odločitev
so v tem, da gre za arhaične in ekonomsko nepomembne primere,
ki pa jih je kljub vsemu mogoče rešiti ob upoštevanju splošnih
pravil.
Na novo je urejena najdba stvari in zaklada (52. in 53. člen) ter
predvsem prirast premičnine k nepremičnini (54. člen), kar je
nujno zaradi izpeljave načela »superficies solo cedit«. Druge
pridobitne načine, ki jih določa predlog zakona (55.-58.člen),
vsebinsko podobno ureja primerjalno pravo (spojitev, mešanje:
par. 722 ZGB, par. 950 BGB, par. 414-416 ODZ; ločitev plodov:
par. 645 ZGB, par. 97-99 BGB, par. 294-296 ODZ: pridobitev od
nelastnika: par. 932 in nasl. BGB, par. 714 ZGB; prilastitev par. 958
BGB, par. 718 ZGB).

LASTNINSKA PRAVICA (členi 37-104)
Pojem lastninske pravice (členi 37-38)
Lastninska pravica je opredeljena kot najširša oblastvena pravica,
ki imetniku (lastniku) zagotavlja izvrševanje oblasti nad stvarjo
na način, ki je glede na naravo stvari najbolj obsežen (37. člen).
Omejitve lastninske pravice se lahko določijo samo z zakonom
zaradi varovanja interesov drugih lastnikov ali doseganja javnega
interesa zaradi uresničevanja ekonomske, socialne in ekološke
funkcije lastnine oz. po volji samega lastnika, v zakonsko določenih
mejah (38. člen).

Manjšo novost prinaša določba o pridobitvi lastninske pravice od
razpolagalno nesposobne osebe (64. člen). Gre za odstopanje
od klasičnega načela »nemo plus iuris transffere potest, quam
ipso habet« v korist varnosti pravnega prometa. Pravilo je potrebno
zaradi samostojnosti prenosnega posla v odnosu do temeljne
obveznosti in je uveljavljeno v primerljivih tujih sistemih. Razumljivo
je drugačna ureditev v tistih pravnih sistemih (Francija), kjer ima
obligacijska pogodba sama traslativni učinek. Pridobitev lastninske
pravice od razpolagalno nesposobne osebe (nelastnika) je
omejena samo na premične stvari, pogoj dobrovemosti na strani
pridobitelja ter posebne okoliščine na strani razpolagalca s tujo
stvarjo, poudarja pa se publicitetni pomen dejanske izročitve.

Pridobitev lastninske pravice (členi 39-64)
Podpoglavje o pridobitvi lastninske pravice povzema klasične
pridobitne načine. Generalna določba (39. člen) splošno našteva
pravne naslove pridobitve; zakon, dedovanje, pravni posel,
izjemoma tudi odločba državnega organa. Na tej osnovi so v
nadaljevanju razde lani posamezni originami in derivativni pridobitni
načini in sicer najprej pridobitni načini, ki so skupni nepremičninam
in premičninam, potem pa še posamezni načini, ki so značilni za
vsako od temeljnih stvamopravnih kategorij (40,- 43. člen.).

Zakonskim načinom pridobitve lastninske pravice sledi ureditev
pridobitve lastninske pravice na podlagi pravnega posla (60.-64.
člen). Na premičnih stvareh se lastninska pravica s pravnim
poslom pridobi praviloma z izročitvijo v posest pridobitelja. Enako
načelo je določeno tudi v tujih zakonodajah (par. 929 BGB, par.
714 ZGB, par. 426 ODZ). Poleg omenjenega temeljnega načina
so predvidene še izvedene oblike izročitve: simbolna izročitev,

Skupen zakoniti pridobitni način lastninske pravice je predvsem
priposestvovanje (43. ■ 46. člen), kjer se opušča razlikovanje med
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V skladu s temeljnim izhodiščem celovitega urejanja
stvarnopravnih razmerij, zakonik v tem poglavju ureja tudi načela
in pravila za določanje in vzdrževanje meja in lastninskopravna
razmerja na meji (77. -87. člen). To ureditev iz dosedanjega zakona
o nepravdnem postopku pa nadgrajuje v celoto s povzemom
določb o nujni poti (88.-91. člen), kjer v skladu s sodobnimi
tehnološkimi potrebami vključuje tudi ureditev »komunalnih
služnosti«.

»traditio brevi manu«, »constitutum possessorium« (60. člen). Za
razliko od veljavnega prava pa se cessio vindicalionis nadomešča
s traditio longa manu, ki izraža močnejšo publiciteto in večjo
varnost pravnega prometa. Če je bilo glede iste stvari sklenjeno
več pravnih poslov, pridobi lastninsko pravico tisti, ki mu je bila
stvar prvemu izročena (61. člen). Večkratni prenos je enako rešen
kot v pravnih sistemih, ki ločujejo temeljni posel od prenosnega.
Na podlagi dedovanja se lastninska pravica pridobi v trenutku
zapustnikove smrti (41. člen). Določba je usklajena z zakonom o
dedovanju, saj v slovenskem pravnem sistemu delacija in
akvizicija nista časovno ločeni.

Varstvo lastninske pravice (členi 92-100)
Sistem varstva lastninske pravice izhaja iz treh klasičnih
lastninskih tožb rimskega prava: »rei vindicatie«, »publiciane« in
»negatorie«. Prva (92.-97. člen) ureja vrnitvene zahtevke in s
tem povezane pravne položaje na podlagi dokazane lastninske
pravice, druga (98. člen) na podlagi domnevane lastnine in zadnja
(99. člen) varstvo lastnika pred vznemirjanjem, ki ne obsega
stopnje odvzema predmeta lastnine. Novost je le nekoliko bolj
jasna opredelitev toženčevih ugovorov ter možnost imenovanja
prednika s pozivom vstopa v pravdo (94. člen). Enako kot doslej
poglavje zaokrožujejo stvarnopravni reparacijski zahtevki, ki so
vsebinsko istovrstni, pojmovno pa prilagojeni novim kategorijam
posestnih položajev, saj gre za urejanja odnosa lastnik posestnik
(95.-96. člen).

Lastninska pravica več oseb (členi 65-72)
Določbe o solastnini in skupni lastnini, o deležih na stvari v
solastnini in o upravljanju solastnikov in skupnih lastnikov s stvarjo
(65.- 66. člen) so v bistvu klasične. Tudi v primerjalnem pravu so
določbe civilnih zakonikov pogosto dopolnjene s posebnimi zakoni,
predvsem s področja stanovanjskega prava. Temelji soiastninskih
in skupnolastninskih razmerij pa so ob upoštevanju istih izhodišč
primeijalno enako urejeni (par. 646 in nasl. ZGB, par. 1008-1011
BGB, par. 825-858 ODZ). Določbe stvarnega prava dopolnjujejo
tudi pravila obligacijskega prava o societetni pogodbi oziroma
skupnosti (primerjaj par. 741-758 BGB).
Novost je predvsem dopolnitev sistema upravljanja stvari v
solastnini ter natančnejša opredelitev delitve (68.-70. člen), kjer
se v materiainopravni predpis prenašajo nekatera določila iz
zakona o nepravdnem postopku, ki širše sodijo v ta okvir. V
skladu z uveljavljenimi in ustreznimi primerjaino-pravnimi rešitvami
je urejena tudi skupna lastnina (72. člen)

Prenehanje lastninske pravice (členi 101-104)
Prenehanje lastninske pravice na podlagi pridobitve lastninske
pravice drugega (101. člen), opustitve (102. člen), uničenja stvari
(103. člen) in v drugih primerih (104. člen) je vsebinsko popolnoma
enako urejeno kot v veljavnem zakonu. Tudi primerjalno pravo
prenehanje lastninske pravice vsebinsko enako ureja (par. 729
ZGB, par. 444 ODZ).

Sosedsko pravo (členi 73-91)
Izhodišče sosedskemu pravu je svoboda (zasebne) lastninske
pravice in s tem povezana temeljna posledica, da lastnik lahko
tretjim prepove vsak poseg na zemljišče. S stvarnopravnega
stališča posestnik ne more imeti več pravic kot lastnik, prav tako
ga zadevajo enake dolžnosti. Vendar pa lastninska pravica na
zemljišču ne more imeti značaja brezpogojne prepovedi
sosedskih vplivov na zemljišče. Ker so zemljišča deli istega
prostora, morajo biti tako uporabne pravice enega lastnika kot
izključevalne drugega medsebojno izravnane (74. člen). Sosedsko
pravo je pogojevano s spremembami v prostoru. Rešitve so
pogojevane na temelju izravnave interesov. Sosedsko pravo
oziroma razmerja, ki jih zajema, ni omejeno na sosednost zemljišč.
Meje sosedske ureditve gredo tako daleč, do koder seže potreba
po zavarovanju uporabnosti zemljišča. Interesi lastnikov zemljišč,
od katerih prihajajo motnje, in onih, ki jih morajo trepeti, so deljeni,
vendar je treba pri tem vedno upoštevati tudi splošne interese. Pri
urejanju sosedskih razmerij je potrebno upoštevati zlasti tudi hitrost
današnjega razvoja, kar ima za posledico, da so mnogi sosedski
odnosi v stalnem »gibanju«.

Etažna lastnina (členi 105-127)
V teoriji pri opredelitvi pojma etažne lastnine poznamo dva pravna
pristopa. Po unitaristični teoriji, ki je zastopana v germanskem
sistemu, pravica na posameznem delu izhaja iz solastniškega
deleža, ki ga ima posameznik na stavbi kot enotnem pravnem
objektu. V romanskem sistemu, po dualistični teoriji pa gre pri
etažni lastnini za dvoje pravnih razmerij, za izključno lastninsko
pravico na posameznem delu stavbe, s katero je neločljivo
povezan solastninski delež na nedeljivih skupnih delih stavbe. V
Sloveniji je uveljavljena dualistična teorija. Stvarnopravni zakonik
namreč opredeljuje etažno lastnino kot lastnino posameznega
dela zgradbe in solastnino na skupnih delih (105. člen). Za
določitev solastniškega deleža pa kot merilo določa uporabno
vrednost posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne
uporabne vrednosti nepremičnine (106. člen).
Zaradi različnih razlag v sedanji ureditvi je bilo de lege ferenda v
Stvamopravnem zakoniku določiti, da etažna lastnina nastane z
delitvijo na podlagi: pogodbe, enostranskega pravnega posla ali
sodne odločbe in vpisom v zemljiško knjigo (107.člen). Posebej je
predpisan način nastanka etažne lastnine na podlagi sporazuma
(108.člen), enostranskega posla (109.člen) in sodne odločbe
(HO.člen).

Lastnik mora prenašati, trpeti samo nebistvene imisije. Z imisijami
razumemo učinkovanja, ki presegajo običajne ali dogovorjene
meje. Bistvene imisije je treba trpeti, kolikor so krajevno običajne
narave (75.člen). Varovanje torej izhaja iz krajevno običajne narave
uporabe zemljišča. Zaradi tega ima lastnik prizadetega zemljišča
izravnalne zahtevke. Lastnik zemljišča iz katerega izhajajo motnje,
je zavezan, da povzroča njegovo delovanje čim manjše vplive in
motnje. Dolžnost, upoštevati varovalna ravnanja, je vsebina
sosedskega odnosa. Kadar opusti lastnik varovalne ali
vzdrževalne ukrepe (76. člen), kateri predstavljajo njegovo
dolžnost, je delovanje nedopustno. Nastanejo opustitveni in
odškodninski zahtevki.
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Za skupne prostore, dele, naprave, in funkcionalno zemljišče (v
nadaljevanju skupni deli) še naprej velja, da so solastnina vseh
etažnih lastnikov in so lahko v pravnem prometu samo skupaj z
etažnim delom (105. člen).
Zakon ureja tudi spremembe solastnine na skupnih delih (113.
člen) ter delitev in spojitev posameznih delov (114. člen). Pogodba,
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civilnopravne kodilikacije. Ker pa področje splošnega dela
civilnega prava še ni zakonodajno urejeno, se z določbama
zapolnjuje ta praznina. Za prenos premoženjskih pravic veljajo
smiselno enaki pogoji kot za prenos lastninske pravice, uporaba
pravnega posla cesije, pa se iz obligacijskega prava razširja tudi
na druge pravice, kjer zakon posebej ne določa drugačnega
načina. Določba sledi uveljavljeni praksi.

ki jo morajo skleniti solastniki, se v SZ imenuje pogodba o
upravljanju, čeprav njena vsebina bistveno presega upravljavska
razmerja. Zato je bilo v predlogu Stvarnopravnega zakonika
potrebno najti primernejši izraz. Izraz pogodba o medsebojnih
razmerjih (116.člen), je povzet po vzoru nekaterih tujih ureditev,
(npr. na Nizozemskem, kjer listine o medsebojnih razmerjih v
večstanovanjski hiši imenujejo « red « - v nemškem prevodu
»die Ordnung«), Tega določijo stranke sporazumno, lahko pa ga
nadomesti sodna odločba, če do sporazuma ne pride. Vsi novi
upravičenci so pozvani, da pristopijo k ureditvi. Odklonjeno
soglasje lahko nadomesti sodna odločba.

Zastavna pravica (členi 130-139)
Bistvena novost je celovita ureditev in zaokrožitev zastavne
pravice, ki je v veljavnem pravu urejena v Zakonu o temeljnih
lastninskih razmerjih, Zakonu o obligacijskih razmerjih ter Zakonu
o izvršbi in zavarovanju. Skupne določbe (130. člen) opredeljujejo
zastavno pravico kot prednostno poplačilno pravico in
predstavljajo osnovo, iz katere posamezna podpoglavja razvijajo
ureditev posameznih oblik zastavne pravice glede na njihov
predmet. Oblikovanje zastavne pravice je široko dopustno in
zajema praktično vse prenosljive premoženjske položaje, kar je
še posebej pomembno z vidika varovanja upniških položajev, ki
zahtevajo raznovrstnost in pestrost realnih zavarovalnih oblik.
Ustanovi se lahko za bodoče in pogojne terjatve. (131. člen)

Predlog Stvarnopravnega zakonika podrobno določa kaj lahko
solastniki z pogodbo o medsebojnih razmerjih uredijo. Tako lahko
zlasti uredijo: stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
če odstopajo od odgovornosti v sorazmerju z velikostjo
solastniškega deleža, prav tako pa tudi način oblikovanja
rezervnega sklada, če presega predpisani minimum in morebitne
posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini.
Poleg teh sestavin lahko pogodba o medsebojnih razmerjih
vsebuje tudi druge sestavine, kar je prepuščeno potrebam etažnih
lastnikov (116.člen).
Med pomembnejše nove mehanizme, ki jih uvaja Stvarnopravni
zakonik, je šteti obvezen rezervni sklad, ki bo nudil vsaj minimalno
materialno podlago za izvajanje ukrepov upravljanja (119.člen).
Predvsem pa bo mogoče še pred nastopom nujnega primera
sprožiti morebitne postopke, da se solastnika, ki ne izpolnjuje
obveznosti, k temu prisili. Obvezen rezervni sklad poznajo tudi v
vseh štirih tujih primerjanih pravnih redih. Predviden je pri enakem
najmanjšem številu etažnih lastnikov in posameznih delov
nepremičnine, kot velja tudi za obveznost določitve upravnika
(118. člen). Pri tem predlagatelj izhaja iz razmejitve po obsegu oz.
razdrobljenosti etažne lastnine, ki še dopušča učinkovito
neposredno upravljanje od tistega, ki terja poklicno skrb za »hišo«
in vnaprej predvidene oblike sodelovanja etažnih lastnikov.

Zastavna pravica nastaja na temelju zakona, pravnega posla ali
odločbe sodišča(132.člen). Zakonita zastavna pravica (136. člen)
je redkejša in se pojavlja kot poseben položaj v razvoju
obligacijskega razmerja ali kot poseben instrument v postopku
izvršbe. Za prakso je pomembnejša zastavna pravica na temelju
pravnega posla kot dogovora med upnikom in zastaviteljem, s
katerim se zagotavlja upnikova pravica do prednostnega poplačila
(133. člen). Za zastavno pravico velja načelo akcesornosti, ki
veže njen obstoj na veljavnost terjatve, ki je z njo zavarovana.
Splošne določbe nadalje vztrajajo pri prepovedi komisornih klavzul
(134. člen), ki že od rimskega prava dalje pomenijo osnovno
varstvo zastavitelja in definirajo zastavno pravico kot prednostno
poplačilno pravico. Novost je določba glede večkratnih zastavitev
(138.člen), ki izhaja iz temeljnih načel in je v skladu z uveljavljeno
prakso ter določba da pravica zastavnega upnika ugasne, če
pridobi lastninsko pravico na stvari dobroverna oseba. Prenehanje
zastavne pravice je vezano na prenehanje terjatve ali predmeta
zastave (139.člen).

Del predloga Stvarnopravnega zakonika (121-124. člen) ureja
omejitve etažne lastnine, pri čemer so opredeljene dolžnosti
etažnega lastnika, kot tudi skrajna sredstva za discipliniranje
solastnika, ki grobo krši svoje dolžnosti ter temeljna pravila
sosedskega sožitja. Tu je poleg opomina možna še izključitvena
tožba (123.člen). Zlasti naša pretekla praksa opozarja na
neustreznost vseh ostalih sredstev za discipliniranje solastnika,
ki povzroča nevzdržnost skupnosti. Zato bi ta skrajna možnost,
končno omogočila zanesljivejše varstvo poštenih in skrbnih
solastnikov. Omeniti je treba tudi, da ne gre za razlastitev v pravem
pomenu, ker izkupiček od prodaje pripade izključenemu solastniku.
Podobnost lahko najdemo v korporacijskih razmerjih, kjer je
mogoče družbenika iz določenih razlogov prav tako izključiti. Gre
sicer za omejen poseg v lastninsko pravico v njeni obstoječi
obliki, vendar ga sme zakon dovoliti v takih, posebej utemeljenih
primerih. Zakon uvaja tudi zakonito predkupno pravico etažnih
lastnikov, če ima nepremičnina več kot dva lastnika in nima več
kot pet posameznih delov (124. člen).

Zastavna pravica na nepremičninah oz. hipoteka
(členi 140-156)
Hipoteka je urejena kot zemljiškoknjižna pravica in združuje
dosedanjo hipoteko in zastavno pravico na podlagi sporazuma
strank po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Pomembna
novost je v tem, da pri zastavitvi, katere podlaga je izvršljiv
notarski zapis, ni več potrebna intervencija izvršilnega sodišča,
ampak zapisu takoj lahko sledi predlog za vknjižbo (144.člen).
Predlagana načela so usklajena z ureditvijo tujih civilnih zakonikov
(par. 799 BGB in par. 451 ODZ). Enako velja za varstvo
hipotekarnega dolžnika pred vnovčevanjem hipoteke (par. 808
ZGB, par. 458 ODZ in par. 1134 BGB). Hipoteka je posebna oblika
zavarovanja terjatve. Hipotekarnemu upniku je zagotovljena
prednostna pravica poplačila iz obremenjene stvari, ne glede na
osebo, v katere korist je vpisana lastninska pravica na stvari in
predvsem ostalimi upniki (155.člen). Upnikovo korist še dodatno
varujeta pravili o ekstenzivnosti hipoteke in nedeljivosti hipoteke
(152. člen). Predlog zakona prav tako omogoča oblikovanje skupne
hipoteke (147.člen). Konstitutivni pogoj za nastanek hipoteke je
vpis v zemljiško knjigo (143.člen). Brez vpisa v zemljiško knjigo
hipoteka ne nastane, kar pa ne onemogoča drugačnih načinov
oblikovanja stvarnega zavarovanja. Če je ustanovljenih več
hipotek, se te ravnajo po načelu vrstnega reda, kar pomeni, da

Poglavje etažne lastnine se zaključi z načini prenehanja etažne
lastnine (125-127.člen), pri čemer predlog Stvarnopravnega
zakonika predvideva razen prenehanja po volji etažnih lastnikov
(125. člen) še prenehanje etažne lastnine zaradi uničenja cele
stavbe (126. člen) in prenehanja etažne lastnine na posameznem
delu v etažni lastnini (127. člen), če je ta uničen in ga ni mogoče
obnoviti.
Prenos premoženjskih pravic (členi 128-129)
Določba o prenosu premoženjskih pravic sicer ne sodi v klasično
stvarno pravo in bi jo bilo treba urediti v splošnem delu enotne
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v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Sistem neposestne zastave
se ohranja skoraj v enaki obliki. Zaradi varstva različnih upnikov,
ki se ne morejo prepričati o obstoju zastave, ker je zastavljena
stvar še naprej v posesti zastavitelja, je poudarjena potreba po
strožji obličnosti (173.člen). Zato se za neposestno zastavno
pravico ohranja obvezna oblika notarskega zapisa, ki ne dopušča
nikakršnega dvoma glede trenutka njenega nastanka. Zaradi
neposestne narave pa je takšna zastavna pravica po učinkih
nekoliko šibkejša kot klasična ročna zastava in zastavni upnik
izgubi svojo pravico proti kasnejšemu dobrovernemu pridobitelju
lastninske pravice.

prejšnja hipoteka do popolnega poplačila izključuje kasnejšo
(149.člen). Odločilen je kriterij nastanka hipoteke, to je trenutek
vpisa v javno knjigo in ne morebiti posla, na podlagi katerega se
hipoteka vpiše.
Prenos hipoteke (150.člen) je mogoč samo skupaj s prenosom
terjatve, ki je z njo zavarovana. Samostojno razpolaganje s
hipotekarno pravico zaradi njene odvisne narave ni mogoče.
Hipotekami upnik lahko svojo pravico uporabi kot obliko
zavarovanja v korist tretje osebe (nadhipoteka, 151. člen). To
lahko stori brez privolitve hipotekarnega dolžnika, vendar
ustanovitev nadhipoteke v pravni položaj hipotekarnega dolžnika
ne posega. Pred zapadlostjo zavarovane terjatve ima upnik
zahtevke, če dolžnik zmanjšuje vrednost s hipoteko obremenjene
stvari. Najprej je to zahteva za opustitev ravnanj, ki zmanjšujejo
vrednost stvari, ki je po svoji vsebini podoben negatorii. Nadalje
pa ima hipotekami upnik z devastacijsko tožbo pravico zahtevati
poplačilo pred zapadlostjo zavarovane terjatve, če prvi zahtevek
ni uspešen (153.člen).

Predlog odpira tudi možnost oblikovanja posebnih registrov
neposestnih zastavnih pravic, če je to mogoče glede na lastnosti
predmeta zastave (179. člen). Predpogoj vsakega registra je
namreč možnost enolične identifikacije in le na tej podlagi bi bilo
mogoče uveljaviti tako imenovano »mobiliarno hipoteko«. Glede
poplačilne pravice pa je neposestna zastava izenačena z ročno
zastavo.

Pomembna novost so različne možnosti poplačila hipotekarnega
upnika. Pri klasični hipoteki, ki se ustanovi na podlagi pogodbe, ki
vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, se poplačilo opravi na podlagi
hipotekarne tožbe. Najprej mora upnik tožiti na ugotovitev obstoja
zavarovane terjatve in sodišče po izdaji ugotovitvene odločbe
nadaljuje postopek s prodajo zastavljene nepremičnine po pravilih
izvršilnega postopka (155. člen). Hipotekami upnik je že v
veljavnem sistemu postopek pospešil s tem, da je bila zastavna
pravica sklenjena v obliki izvršljivega notarskega zapisa po določilih
zakona o izvršbi in zavarovanju, kar omogoča takojšnji zahtevek
za poplačilo s prodajo po določilih izvršilnega postopka, ne da bi
bilo treba posebej tožiti na ugotovitev obstoja terjatve. Novost pa
predstavlja določba, ki omogoča upniku in dolžniku dogovor, da
se tudi prodaja in poplačilo iz zastavljene nepremičnine opravi
brez sodne intervencije in da postopek na podlagi posebne določbe
vodi notar, ki mora poskrbeti za upoštevanje dolžnikovih interesov.

Zastavna pravica na pravicah (členi 180-193)
Določbe o zastavni pravici na pravicah so zaradi enovitosti
urejanja zastavne pravice povzete iz zakona o obligacijskih
razmerjih. Spremembe so zgolj redakcijske in terminološke narave
in ne prinašajo novosti. Posebna pravila veljajo za zastavitev
terjatev, drugih premoženjskih pravic in materializiranih
vrednostnih papirjev (189. -193. člen). Opozoriti velja, da je posebej
urejena zastavna pravica na nematerializiranih vrednostnih papirjih
(190. člen), ki pa je specifična, vendar izhaja iz istih skupnih načel.
Posebna ureditev je utemeljena zaradi posebnega položaja
centralnega registra vrednostnih papirjev.
Zemljiški dolg (členi 194-202)
Zemljiški dolg je urejen po nemškem vzoru in predsta vlja dopolnitev
kataloga zemljiških zastav. Mnoge zakonodaje se pri zakonskem
urejanju nepremičninskih stvarnopravnih zavarovanj niso
zadovoljile le s klasično hipoteko, ki predpostavlja obstoj terjatve,
katero varuje (akcesornost). Tako je npr. nemški zakonodajalec
uzakonil tudi t. i. zemljiški dolg »Grundschuld«, ki predstavlja
neakcesorno, od terjatve osamosvojeno stvarno pravico, ki naj
imetniku te omejene stvarne pravice omogoči poplačilo
določenega denarnega zneska iz vrednosti tako obremenjene
nepremičnine. Zemljiški dolg ima vse odlike hipoteke, poleg tega
pa ga od hipoteke ločuje še neakcesornost, torej neodvisnost od
obstoja terjatve, ki jo varuje. Za zemljiški dolg se poudarja, da je
zaradi svoje osamosvojenosti od terjatve, stabilnejši v svojem
obstoju. Tuja praksa zato daje zemljiškemu dolgu prednost pred
hipoteko.
,

Prenehanje hipoteke (156. člen) je enako kot nastanek vezan na
vpis izbrisa v javno knjigo. Nešteti so primeri, ko se izbris hipoteke
lahko zahteva. Najpogostejši in ekonomsko najpomembnejši
razlog izbrisa je plačilo terjatve, za katero zavarovanje je bila
hipoteka ustanovljena.
Z namenom, da hipotekami upnik ne bi izkoriščal svojega
prevladujočega položaja, predlog zakona prepoveduje pogodbene
klavzule, ki hipotekarnemu upniku dovoljujejo poplačilo z
obremenjeno stvarjo, pobiranje plodov ali njeno izkoriščanje (154.
člen). Tovrstne pogodbene klavzule so nične. Gre za pravilo, ki je
v korist hipotekarnega dolžnika, uveljavljeno tudi v primerjalnem
pravu.
Zastavna pravica na premičninah oz. ročna zastava pignus (členi 157-171)

Zemljiški dolg lahko obstoji sam zase, torej brez terjatve
(osamosvojen oz. izolirani zemljiški dolg), lahko pa je ustanovljen
za zavarovanje določene terjatve (varovalni zemljiški dolg). Vendar
tudi v primeru varovalnega zemljiškega dolga ne obstoji zakonska
vez med terjatvijo in zemljiškim dolgom. Pomeni, da je varovalni
zemljiški dolg prav tako neakcesoren.

Poglavje o zastavni pravici na premičninah je povzeto iz zakona
o obligacijskih razmerjih in razen redakcijskih ne prinaša posebnih
novosti. Edina omembe vredna je sprememba, ki razširja možnost
izvensodne prodaje zastavljene stvari (169. člen). Ker je bistven
pogoj ročne zastave dejstvo, da zastavitelj izgubi posest, ročna
zastava ni več ekonomsko posebej pomembna.

Zemljiški dolg se lahko ustanovi (198. člen) le kot pisemski zemljiški
dolg »Briefgrundschuld«. Za njegovo ustanovitev se zahteva ob
nastanku vpis v zemljiško knjigo( 196. člen). Medtem, ko
predstavlja prenehanje terjatve pri hipoteki zaradi akcesornosti
podlago za izbris hipoteke iz zemljiške knjige, je za zemljiški dolg
značilno, da ne preneha, pač pa se lahko z njim zavaruje nova
terjatev. V času, ko terjatev še ne obstoji, ima status mirujočega
zavarovanja.

Neposestna zastavna pravica na premičninah (členi
172-179)
Zaradi ekonomske nezanimivosti ročne zastave so se v pravu
začele iskati alternativne oblike. Ena od takih je neposestna
zastava premičnih stvari (172. člen), ki je v veljavnem pravu urejena
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ki jo morajo sklenili solastniki, se v SZ imenuje pogodba o
upravljanju, čeprav njena vsebina bistveno presega upravljavska
razmerja. Zato je bilo v predlogu Stvarnopravnega zakonika
potrebno najti primernejši izraz. Izraz pogodba o medsebojnih
razmerjih (116.člen), je povzet po vzoru nekaterih tujih ureditev,
(npr. na Nizozemskem, kjer listine o medsebojnih razmerjih v
večstanovanjski hiši imenujejo « red « - v nemškem prevodu
»die Ordnung«), Tega določijo stranke sporazumno, lahko pa ga
nadomesti sodna odločba, če do sporazuma ne pride. Vsi novi
upravičenci so pozvani, da pristopijo k ureditvi. Odklonjeno
soglasje lahko nadomesti sodna odločba.

civilnopravne kodilikacije. Ker pa področje splošnega dela
civilnega prava še ni zakonodajno urejeno, se z določbama
zapolnjuje ta praznina. Za prenos premoženjskih pravic veljajo
smiselno enaki pogoji kot za prenos lastninske pravice, uporaba
pravnega posla cesije, pa se iz obligacijskega prava razširja tudi
na druge pravice, kjer zakon posebej ne določa drugačnega
načina. Določba sledi uveljavljeni praksi.
Zastavna pravica (členi 130-139)
Bistvena novost je celovita ureditev in zaokrožitev zastavne
pravice, ki je v veljavnem pravu urejena v Zakonu o temeljnih
lastninskih razmerjih, Zakonu o obligacijskih razmerjih ter Zakonu
o izvršbi in zavarovanju. Skupne določbe (130. člen) opredeljujejo
zastavno pravico kot prednostno poplačilno pravico in
predstavljajo osnovo, iz katere posamezna podpoglavja razvijajo
ureditev posameznih oblik zastavne pravice glede na njihov
predmet. Oblikovanje zastavne pravice je široko dopustno in
zajema praktično vse prenosljive premoženjske položaje, kar je
še posebej pomembno z vidika varovanja upniških položajev, ki
zahtevajo raznovrstnost in pestrost realnih zavarovalnih oblik.
Ustanovi se lahko za bodoče in pogojne terjatve. (131. člen)

Predlog Stvarnopravnega zakonika podrobno določa kaj lahko
solastniki z pogodbo o medsebojnih razmerjih uredijo. Tako lahko
zlasti uredijo: stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
če odstopajo od odgovornosti v sorazmerju z velikostjo
solastniškega deleža, prav tako pa tudi način oblikovanja
rezervnega sklada, če presega predpisani minimum in morebitne
posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini.
Poleg teh sestavin lahko pogodba o medsebojnih razmerjih
vsebuje tudi druge sestavine, kar je prepuščeno potrebam etažnih
lastnikov (116.člen).
Med pomembnejše nove mehanizme, ki jih uvaja Stvamopravni
zakonik, je šteti obvezen rezervni sklad, ki bo nudil vsaj minimalno
materialno podlago za izvajanje ukrepov upravljanja (119. člen).
Predvsem pa bo mogoče še pred nastopom nujnega primera
sprožiti morebitne postopke, da se solastnika, ki ne izpolnjuje
obveznosti, k temu prisili. Obvezen rezervni sklad poznajo tudi v
vseh štirih tujih primerjanih pravnih redih. Predviden je pri enakem
najmanjšem številu etažnih lastnikov in posameznih delov
nepremičnine, kot velja tudi za obveznost določitve upravnika
(118. člen). Pri tem predlagatelj izhaja iz razmejitve po obsegu oz.
razdrobljenosti etažne lastnine, ki še dopušča učinkovito
neposredno upravljanje od tistega, ki terja poklicno skrb za »hišo«
in vnaprej predvidene oblike sodelovanja etažnih lastnikov.

Zastavna pravica nastaja na temelju zakona, pravnega posla ali
odločbe sodišča(132.člen). Zakonita zastavna pravica (136. člen)
je redkejša in se pojavlja kot poseben položaj v razvoju
obligacijskega razmerja ali kot poseben instrument v postopku
izvršbe. Za prakso je pomembnejša zastavna pravica na temelju
pravnega posla kot dogovora med upnikom in zastaviteljem, s
katerim se zagotavlja upnikova pravica do prednostnega poplačila
(133. člen). Za zastavno pravico velja načelo akcesornosti, ki
veže njen obstoj na veljavnost terjatve, ki je z njo zavarovana.
Splošne določbe nadalje vztrajajo pri prepovedi komisornih klavzul
(134. člen), ki že od rimskega prava dalje pomenijo osnovno
varstvo zastavitelja in definirajo zastavno pravico kot prednostno
poplačilno pravico. Novost je določba glede večkratnih zastavitev
(138.člen), ki izhaja iz temeljnih načel in je v skladu z uveljavljeno
prakso ter določba da pravica zastavnega upnika ugasne, če
pridobi lastninsko pravico na stvari dobroverna oseba. Prenehanje
zastavne pravice je vezano na prenehanje terjatve ali predmeta
zastave (139.člen).

Del predloga Stvarnopravnega zakonika (121-124. člen) ureja
omejitve etažne lastnine, pri čemer so opredeljene dolžnosti
etažnega lastnika, kot tudi skrajna sredstva za discipliniranje
solastnika, ki grobo krši svoje dolžnosti ter temeljna pravila
sosedskega sožitja. Tu je poleg opomina možna še izključitvena
tožba (123.člen). Zlasti naša pretekla praksa opozarja na
neustreznost vseh ostalih sredstev za discipliniranje solastnika,
ki povzroča nevzdržnost skupnosti. Zato bi ta skrajna možnost,
končno omogočila zanesljivejše varstvo poštenih in skrbnih
solastnikov. Omeniti je treba tudi, da ne gre za razlastitev v pravem
pomenu, ker izkupiček od prodaje pripade izključenemu solastniku.
Podobnost lahko najdemo v korporacijskih razmerjih, kjer je
mogoče družbenika iz določenih razlogov prav tako izključiti. Gre
sicer za omejen poseg v lastninsko pravico v njeni obstoječi
obliki, vendar ga sme zakon dovoliti v takih, posebej utemeljenih
primerih. Zakon uvaja tudi zakonito predkupno pravico etažnih
lastnikov, če ima nepremičnina več kot dva lastnika in nima več
kot pet posameznih delov (124. člen).

Zastavna pravica na nepremičninah oz. hipoteka
(členi 140-156)
Hipoteka je urejena kot zemljiškoknjižna pravica in združuje
dosedanjo hipoteko in zastavno pravico na podlagi sporazuma
strank po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Pomembna
novost je v tem, da pri zastavitvi, katere podlaga je izvršljiv
notarski zapis, ni več potrebna intervencija izvršilnega sodišča,
ampak zapisu takoj lahko sledi predlog za vknjižbo (144.člen).
Predlagana načela so usklajena z ureditvijo tujih civilnih zakonikov
(par. 799 BGB in par. 451 ODZ). Enako velja za varstvo
hipotekarnega dolžnika pred vnovčevanjem hipoteke (par. 808
ZGB, par. 458 ODZ in par. 1134 BGB). Hipoteka je posebna oblika
zavarovanja terjatve. Hipotekarnemu upniku je zagotovljena
prednostna pravica poplačila iz obremenjene stvari, ne glede na
osebo, v katere korist je vpisana lastninska pravica na stvari in
predvsem ostalimi upniki (155.člen). Upnikovo korist še dodatno
varujeta pravili o ekstenzivnosti hipoteke in nedeljivosti hipoteke
(152. člen). Predlog zakona prav tako omogoča oblikovanje skupne
hipoteke (147.člen). Konstitutivni pogoj za nastanek hipoteke je
vpis v zemljiško knjigo (143.člen). Brez vpisa v zemljiško knjigo
hipoteka ne nastane, kar pa ne onemogoča drugačnih načinov
oblikovanja stvarnega zavarovanja. Če je ustanovljenih več
hipotek, se te ravnajo po načelu vrstnega reda, kar pomeni, da

Poglavje etažne lastnine se zaključi z načini prenehanja etažne
lastnine (125-127.člen), pri čemer predlog Stvarnopravnega
zakonika predvideva razen prenehanja po volji etažnih lastnikov
(125. člen) še prenehanje etažne lastnine zaradi uničenja cele
stavbe (126. člen) in prenehanja etažne lastnine na posameznem
delu v etažni lastnini (127. člen), če je ta uničen in ga ni mogoče
obnoviti.
Prenos premoženjskih pravic (členi 128-129)
Določba o prenosu premoženjskih pravic sicer ne sodi v klasično
stvarno pravo in bi jo bilo treba urediti v splošnem delu enotne
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v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Sistem neposestne zastave
se ohranja skoraj v enaki obliki. Zaradi varstva različnih upnikov,
ki se ne morejo prepričati o obstoju zastave, ker je zastavljena
stvar še naprej v posesti zastavitelja, je poudarjena potreba po
strožji obličnosti (173.člen). Zato se za neposestno zastavno
pravico ohranja obvezna oblika notarskega zapisa, ki ne dopušča
nikakršnega dvoma glede trenutka njenega nastanka. Zaradi
neposestne narave pa je takšna zastavna pravica po učinkih
nekoliko šibkejša kot klasična ročna zastava in zastavni upnik
izgubi svojo pravico proti kasnejšemu dobrovernemu pridobitelju
lastninske pravice.

prejšnja hipoteka do popolnega poplačila izključuje kasnejšo
(149.člen). Odločilen je kriterij nastanka hipoteke, to je trenutek
vpisa v javno knjigo in ne morebiti posla, na podlagi katerega se
hipoteka vpiše.
Prenos hipoteke (150.člen) je mogoč samo skupaj s prenosom
terjatve, ki je z njo zavarovana. Samostojno razpolaganje s
hipotekarno pravico zaradi njene odvisne narave ni mogoče.
Hipotekami upnik lahko svojo pravico uporabi kot obliko
zavarovanja v korist tretje osebe (nadhipoteka, 151. člen). To
lahko stori brez privolitve hipotekarnega dolžnika, vendar
ustanovitev nadhipoteke v pravni položaj hipotekarnega dolžnika
ne posega. Pred zapadlostjo zavarovane terjatve ima upnik
zahtevke, če dolžnik zmanjšuje vrednost s hipoteko obremenjene
stvari. Najprej je to zahteva za opustitev ravnanj, ki zmanjšujejo
vrednost stvari, ki je po svoji vsebini podoben negatorii. Nadalje
pa ima hipotekami upnik z devastacijsko tožbo pravico zahtevati
poplačilo pred zapadlostjo zavarovane terjatve, če prvi zahtevek
ni uspešen (153.člen).

Predlog odpira tudi možnost oblikovanja posebnih registrov
neposestnih zastavnih pravic, če je to mogoče glede na lastnosti
predmeta zastave (179.člen). Predpogoj vsakega registra je
namreč možnost enolične identifikacije in le na tej podlagi bi bilo
mogoče uveljaviti tako imenovano »mobiliarno hipoteko«. Glede
poplačilne pravice pa je neposestna zastava izenačena z ročno
zastavo.

Pomembna novost so različne možnosti poplačila hipotekarnega
upnika. Pri klasični hipoteki, ki se ustanovi na podlagi pogodbe, ki
vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, se poplačilo opravi na podlagi
hipotekama tožbe. Najprej mora upnik tožiti na ugotovitev obstoja
zavarovane terjatve in sodišče po izdaji ugotovitvene odločbe
nadaljuje postopek s prodajo zastavljene nepremičnine po pravilih
izvršilnega postopka (155. člen). Hipotekami upnik je že v
veljavnem sistemu postopek pospešil s tem, da je bila zastavna
pravica sklenjena v obliki izvršljivega notarskega zapisa po določilih
zakona o izvršbi in zavarovanju, kar omogoča takojšnji zahtevek
za poplačilo s prodajo po določilih izvršilnega postopka, ne da bi
bilo treba posebej tožiti na ugotovitev obstoja terjatve. Novost pa
predstavlja določba, ki omogoča upniku in dolžniku dogovor, da
se tudi prodaja in poplačilo iz zastavljene nepremičnine opravi
brez sodne intervencije in da postopek na podlagi posebne določbe
vodi notar, ki mora poskrbeti za upoštevanje dolžnikovih interesov.

Zastavna pravica na pravicah (členi 180-193)
Določbe o zastavni pravici na pravicah so zaradi enovitosti
urejanja zastavne pravice povzete iz zakona o obligacijskih
razmerjih. Spremembe so zgolj redakcijske in terminološke narave
in ne prinašajo novosti. Posebna pravila veljajo za zastavitev
terjatev, drugih premoženjskih pravic in materializiranih
vrednostnih papirjev (189.-193. člen). Opozoriti velja, da je posebej
urejena zastavna pravica na nematerializiranih vrednostnih papirjih
(190.člen), ki pa je specifična, vendar izhaja iz istih skupnih načel.
Posebna ureditev je utemeljena zaradi posebnega položaja
centralnega registra vrednostnih papirjev.
Zemljiški dolg (členi 194-202)
Zemljiški dolg je urejen po nemškem vzoru in predstavlja dopolnitev
kataloga zemljiških zastav. Mnoge zakonodaje se pri zakonskem
urejanju nepremičninskih stvarnopravnih zavarovanj niso
zadovoljile le s klasično hipoteko, ki predpostavlja obstoj terjatve,
katero varuje (akcesornost). Tako je npr. nemški zakonodajalec
uzakonil tudi t. i. zemljiški dolg »Grundschuld«, ki predstavlja
neakcesorno, od terjatve osamosvojeno stvarno pravico, ki naj
imetniku te omejene stvarne pravice omogoči poplačilo
določenega denarnega zneska iz vrednosti tako obremenjene
nepremičnine. Zemljiški dolg ima vse odlike hipoteke, poleg tega
pa ga od hipoteke ločuje še neakcesornost, torej neodvisnost od
obstoja terjatve, ki jo varuje. Za zemljiški dolg se poudarja, da je
zaradi svoje osamosvojenosti od terjatve, stabilnejši v svojem
obstoju. Tuja praksa zato daje zemljiškemu dolgu prednost pred
hipoteko.
,

Prenehanje hipoteke (156. člen) je enako kot nastanek vezan na
vpis izbrisa v javno knjigo. Nešteti so primeri, ko se izbris hipoteke
lahko zahteva. Najpogostejši in ekonomsko najpomembnejši
razlog izbrisa je plačilo terjatve, za katero zavarovanje je bila
hipoteka ustanovljena.
Z namenom, da hipotekami upnik ne bi izkoriščal svojega
prevladujočega položaja, predlog zakona prepoveduje pogodbene
klavzule, ki hipotekarnemu upniku dovoljujejo poplačilo z
obremenjeno stvarjo, pobiranje plodov ali njeno izkoriščanje (154.
člen). Tovrstne pogodbene klavzule so nične. Gre za pravilo, ki je
v korist hipotekarnega dolžnika, uveljavljeno tudi v primerjalnem
pravu.
Zastavna pravica na premičninah oz. ročna zastava pignus (členi 157-171)

Zemljiški dolg lahko obstoji sam zase, torej brez terjatve
(osamosvojen oz. izolirani zemljiški dolg), lahko pa je ustanovljen
za zavarovanje določene terjatve (varovalni zemljiški dolg). Vendar
tudi v primeru varovalnega zemljiškega dolga ne obstoji zakonska
vez med terjatvijo in zemljiškim dolgom. Pomeni, da je varovalni
zemljiški dolg prav tako neakcesoren.

Poglavje o zastavni pravici na premičninah je povzeto iz zakona
o obligacijskih razmerjih in razen redakcijskih ne prinaša posebnih
novosti. Edina omembe vredna je sprememba, ki razširja možnost
izvensodne prodaje zastavljene stvari (169. člen). Ker je bistven
pogoj ročne zastave dejstvo, da zastavitelj izgubi posest, ročna
zastava ni več ekonomsko posebej pomembna.

Zemljiški dolg se lahko ustanovi (198. člen) le kot pisemski zemljiški
dolg »Briefgrundschuld«. Za njegovo ustanovitev se zahteva ob
nastanku vpis v zemljiško knjigo( 196. člen). Medtem, ko
predstavlja prenehanje terjatve pri hipoteki zaradi akcesornosti
podlago za izbris hipoteke iz zemljiške knjige, je za zemljiški dolg
značilno, da ne preneha, pač pa se lahko z njim zavaruje nova
terjatev. V času, ko terjatev še ne obstoji, ima status mirujočega
zavarovanja.

Neposestna zastavna pravica na premičninah (členi
172-179)
Zaradi ekonomske nezanimivosti ročne zastave so se v pravu
začele iskati alternativne oblike. Ena od takih je neposestna
zastava premičnih stvari (172.člen), ki je v veljavnem pravu urejena
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ODZ), z vpisom v zemljiško knjigo (par. 731 ZGB, par. 480-481
ODZ) in načelom restriktivnosti pri izvrševanju (par. 737 ZGB,
par. 1020 BGB in par. 482-503 ODZ).

Slovenski pripravljalec predloga zakonika se je opredelil za t.i.
lastniški zemljiški dolg. Zemljiško pismo je po izrecni določbi
pripravljavca stvarnopravni vrednostni papir, ki se prenaša z
indosamentom (198.-199. člen). Tako lahko lastnik nepremičnine,
ki je izposloval pri sodišču izdajo zemljiškega pisma, ie-to prenese
na prejemnika zavarovanja (upnika), ki se bo ob dospelosti bodisi
poplačal, bodisi zemljiško pismo obdržal (če je bila npr. prva terjatev
s strani dolžnika poplačana) za zavarovanje nove morebitne
dogovorjene nove terjatve. Prav tako bo lahko upnik, kot imetnik
zemljiškega pisma in s tem stvarne pravice, v vmesnem času
(med nastankom in dospelostjo zemljiškega dolga) indosiral
zemljiško pismo na tretjega upnika, zaradi zavarovanja svojega
dolga. Naslednja možnost zavarovanja bo lahko npr. tudi v tem,
da bo lastnik, ki proda nepremičnino na obroke, pred tem ustanovil
zemljiški dolg na svoji nepremičnini ter zemljiško pismo po prehodu
lastnine na kupca zadržal v cilju zavarovanja svoje terjatve po
neplačani kupnini, itd. Zemljiško pismo tako zelo olajša prenosnost
te stvarne pravice, ki je v njem inkorporirana, saj se prenaša
izvenknjižno.

Splošna določba o vsebini služnosti je podlaga za oblikovanje
klasičnih zemljiških (poljskih) služnosti (iter, actus, via, pecoris
pascendi), klasičnih hišnih služnosti (tigni immittendi, oneris lerendi,
stillicidii), kot tudi služnosti, ki se pojavljajo zaradi sodobnega
načina življenja (parkiranje na tujem zemljišču, napeljave,
postavitev satelitske antene). Glede na raznolikost navedenih
razmerij je razumljivo, da je mogoča samo generalna klavzula kot
podlaga za njihovo oblikovanje (215. člen). Upoštevano je splošno
sprejeto načelo restrikcije pri izvrševanju služnosti, kar pomeni,
da mora služnostni upravičenec svojo pravico izvrševati na način,
ki najmanj obremenjuje tujo stvar. Nadalje je uveljavljeno klasično
načelo »servitus in laciendo consisterte nequit«, po katerem je
dolžnost služnostnega zavezanca samo v tem, da nekaj trpi, k
aktivnemu ravnanju pa je zavezan le, če je to tudi v njegovo korist
in samo v tem obsegu. Kot druge stvarne pravice je tudi nastanek
stvarne služnosti možen na podlagi pravnega posla (217. člen),
odločbe državnega organa (218. člen) in priposestvovanja (219.
člen). Pravnoposlovna pridobitev stvarne služnosti (217.člen) je
vezana na vpis v zemljiško knjigo, kar je logična posledica njene
pravne narave.

Naslednja pozitivna odlika zemljiškega dolga je tudi v tem, da je
zemljiško pismo izvršilni naslov, kar pomeni, da bo realizacija
poplačila iz nepremičnine, na kateri je ustanovljen bistveno
olajšana (201.člen).

Način prenehanja stvarnih služnosti (222.-225. člen) povzema
znane načine: prenehanje zaradi neizvrševanja v času, ki je
določen za priposestvovanje pravice; na zahtevo služnostnega
zavezanca, da služnost preneha, ker ta ni več potrebna;
prenehanje zaradi uničenja stvari in združitve lastninske pravice
na obeh nepremičninah v eni osebi; in prenehanje na podlagi
dejstva, da se lastnik služeče nepremičnine upre izvrševanju
služnosti (»usucapio libertatis«).

Prenos v zavarovanje (členi 203-211)
Prenos v zavarovanje je najsodobnejša oblika stvarnopravnega
zavarovanja terjatev in je po učinkih podoben neposestni zastavni
pravici. Zato ga večina zakonodaj ne ureja, uveljavil pa se je
predvsem v nemški sodni praksi. Veljavni Zakon o obligacijskih
razmerjih je eden redkih predpisov, ki določa možnost prenosa
terjatve v zavarovanje, s predlogom Stvarnopravnega zakonika,
pa se ta možnost razširja tudi na prenos lastninske pravice. Bistvo
prenosa v zavarovanje je, da temelji na zaupnem, liduciarnem
razmerju med dajalcem in prejemnikom zavarovanja. Gre za
dodatno možnost zavarovanja, ki je dana praksi na razpolago,
čeprav lahko pričakujemo, da se bo še naprej pretežno uporabljajo
neposestna zastavna pravica, ki prejemniku zavarovanja
zagotavlja praktično identičen pravni položaj. Ker tudi pri prenosu
v zavarovanje prihaja do cepitve lastninske pravice in posesti, je
podana izrazita potreba po večji stopnji obličnosti, zato predlog
predvideva obliko notarskega zapisa.(204. člen)

Osebne služnosti (členi 229-251)
Osebne služnosti so v predlogu zakona urejene bolj abstraktno
kot v primerjalnem pravu. S tem je prepuščena večja teža
avtonomiji strank pri oblikovanju njunega razmerja. Vendar je
mogoče z interpretacijo splošne določbe predloga zakona doseči
enake rezultate, kot jih tuje zakonodaje dosegajo s podrobnejšo
izdelavo na normativni ravni. Generalna opredelitev vsebinsko
odgovarja splošnim določbam primerjalnega prava (par. 745 ZGB,
par. 1030 BGB, in par. 509 ODZ).

Služnosti ( členi 212-214)

Podpoglavje o osebnih služnostih (229.člen) ureja tri temeljne
oblike: užitek (ususfructus), stanovanje (habitatio) in omejene
osebne služnosti (rabo-usus). Določbe tega poglavja so generalne
in omogočajo izoblikovanje omenjenih razmerij na temelju
avtonomnega pravnoposlovnega urejanja. V odsotnosti dogovora
pa je razmerja mogoče razložiti na podlagi splošnih pravil.

Tudi poglavje o služnosti zaokrožuje in nadgrajuje sedaj veljavno
zakonsko ureditev. Zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ureja
namreč samo stvarne služnosti, za osebne služnosti pa se še
zmeraj kot pravna pravila uporabljajo določbe avstrijskega ODZ.
Skupne določbe o služnostih urejajo podlago za njihov nastanek
in varstvo. Določba o varstvu služnosti služnostnemu upravičencu
zagotavlja dve nujno potrebni obliki pravnega varstva. Najprej je
to zahteva, da se ga prizna za služnostnega upravičenca. Ta
zahtevek se ravna smiselno po pravilih o vindikacijski tožbi.
Nadalje ima upravičenec še zahtevek, s katerim se lahko upre
motnjam ali oviram pri izvrševanju pravice.(214.člen) Zahtevek
je po vsebini podoben negatorni tožbi imetnika lastninske pravice
(99. člen).

Užitek (232.člen) je najširša služnostna pravica na tuji stvari, kije
ustanovljena v korist določena osebe na stvari ali pravici. Bistvo
užitka je, da se ohranja substanca predmeta. Trajanje užitka je
vezano na življenje oziroma obstoj užitkarja. Ta svoje pravice kot
celote ne sme prenesti, lahko pa prenaša posamezna
upravičenja, ki iz njegove pravice izvirajo.
Raba ( 247,- 249. člen) je osebna služnost, ki daje le pravico
uporabe in se ne more prenesti na tretjo osebo.

Stvarne služnosti (členi 215-229)

Stanovanje ( 250.-251. člen) je osebna služnost, ki upravičuje
rabo stanovanja za lastne potrebe in potrebe družine. Možnost
oblikovanja služnosti stanovanja dopolnjuje načine urejanja
razmerij med lastniki stanovanj in uporabniki, ki so določena z
drugo zakonodajo. Splošno pravilo o omejenih osebnih služnostih

Stvarna služnost je klasična stvarna pravica. Primerjalno pravno
služnostno pravico enako definira v korist gospodujočega
zemljišča (par. 730 ZGB, par. 1018-1019 BGB in par. 472-477
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je najširša podlag za oblikovanje služnostnih razmerij, ki
upravičujejo rabo tuje stvari v korist določene osebe.

uveljavljenemu pojmu» stavbne pravice«, ne glede, da tisto kar je
zgrajeno sicer poimenuje z »zgradbo«.
Stavbna pravica ni brezplačna, dogovorjeno je plačilo. Pogodbo,
ki je kot »iustus titulus« za nastanek stavbne pravice, skleneta
lastnik zemljišča in oseba, ki bo gradila (260. člen). Ker stavbna
pravica preneha s potekom časa (263.člen), pripada po njenem
prenehanju stavba lastniku zemljišča. V primeru, če stavba
propade, lahko upravičenec zgradi novo ( po zgledu nemške
zakonodajne ureditve). Stavbne pravice ni mogoče omejiti le na
eno etažno lastnino, lahko pa jo imajo etažni lastniki skupaj (
261.člen ). Na stavbni pravici je mogoče ustanoviti hipoteko,
praviloma pod posebej določenimi pogoji (267.člen). Prav tako je
stavbno pravico mogoče prodati.

Stvarno breme (členi 252-258)
Stvarnega bremena kot stvarne pravice do sedaj veljavni zakon
o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih ni urejal. Predlagana
zakonska določba pa v načelu opredeljuje realno breme kot
pravico, na podlagi katere je vsakokratni lastnik obremenjene
nepremičnine zavezan dajati upravičencu ponavljajoče se dajatve
( 252. člen). Nastanek stvarnega bremena je smiselno enako
urejen kot nastanek drugih stvarnih pravic in temelji predvsem na
pravnem poslu in konstitutivnem vpisu v zemljiško knjigo (253,255. člen). Zakon pravice realnega bremena ne razčlenjuje, temveč
nakazuje na smiselno uporabo zakonskih določb o služnostih in
deloma tudi o hipoteki (258. člen). Definicija realnega bremena
vsebinsko odgovarja primerjalnemu pravu (par. 862 ZGB in par.
1106 BGB).

Stavbna pravic pomeni ugodnosti za oba: lastnika zemljišča, ker
mu omogoča ohranitev lastninske pravice na zemljišču in hkrati
določen prihodek od zemljišča, upravičencu pa omogoča cenejši
pristop do realizacije gradbenega objekta. Njen obstoj omogoča
gospodarno rabo zemljišč.

Stavbna pravica (členi 259-267)
Prehodne in končne določbe (členi 268-278)

Instituta stavbne pravice do danes slovensko pozitivno pravo ni
urejalo. Uvedba stavbne pravice pomeni odstop od načela
enotnosti lastninske pravice na zemljišču in stavbi. Pred
osamosvojitvijo Slovenije se je v družbenolastninskem sistemu
uveljavila kot specifična pravica le pravica uporabe na zemljišču
v družbeni lastnini, ki je vedno pripadala lastniku stavbe. Ta je bila
kasneje z novo slovensko ustavo in Zakonom o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini ukinjena, imetniki pravice uporabe
na zemljiščih v družbeni lastnini pa so pridobili lastninsko pravico
na zemljišču na katerem, so doslej imeli pravico uporabe.

Predlog ne predvideva kazenskih določb, ker v tovrstnih predpisih
niso običajne. Interes vsakega posameznika je, da skrbi za
uveljavljanje svojih pravic, zato nobena prisila ni na mestu.
Prehodne določbe izhajajo iz načela pridobljenih pravic, na
nekaterih področjih pa predvidevajo naknadno vzpostavljanje
pravnih podlag. Predvsem v času družbene lastnine je prišlo do
vzpostavljanja pravnih razmerij na nepremičninah brez pravnih
temeljev in predvsem brez vpisov v zemljiško knjigo. To velja
predvsem za področje etažne lastnine in nekaterih specifičnih
objektov. Prehodna rešitev zato nalaga prizadetim osebam
sklenitev ustrezne pogodbe in jasno opredelitev medsebojnih
razmerij (273. člen). Če sporazum med njimi ni mogoč, voljo strank
nadomešča sodna odločba.

Kljub nekaterim podobnostim pa ukinjena pravica uporabe ni
predstavljala korelata stavbni pravici. Pri stavbni pravici, je
potrebno namreč upoštevati, da gre za časovno omejeno pravico,
kar je njena temeljna značilnost (259. člen). V primeru stavbne
pravice gre za pomemben odmik od enega bistvenih načel
stvarnega prava oziroma od tradicionalnega civilističnega
nepremičninskega načela superficios solo cedit. V primeru obstoja
stavbne pravice je namreč lastnina na zemljišču in na stavbi
ločena. (259. člen, 261. člen) Gospodarsko in pravno sta lastnik
zemljišča in stavbe ločena. Stavbna pravica pomeni poseg v
lastnino lastnika, saj le ta na zemljišču izgubi posest. Upravičenec
pa ima na zemljišču, če se z lastnikom ne dogovorita drugače,
pravico do užitka (262. člen). Pri poimenovanju zakon sledi
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Zakonik razveljavlja določbe, ki jih je zaradi celovitosti urejanja
stvarnopravne tvarine povzel iz drugih predpisov ( 276.člen) in
odreja prenehanje uporabe veljavnega ZTLR (277. člen) Rok za
uveljavitev zakona (278.člen) je sorazmeren obsegu besedila in
času, potrebnem za prilagoditev, ki jo povzroči seznanitev z
vsebino zakona. Nekatere spremembe pa zahtevajo tudi naknadno
uskladitev zemljiškoknjižnih predpisov.
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