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PREDLOGI ZAKONOV 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I) - hitri postopek - EPA 301 - III 3 
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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIH TAKSAH (ZST-I) 

- hitri postopek - EPA 301 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001 -2011 -0026 
Številka: 423-10/2001-1 
Ljubljana, 20.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 41. seji dne 20.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODNIH TAKSAH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na 9. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 23.10.2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodnih taksah obravnava po hitrem 
postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države. 

Nujna je namreč hitra prilagoditev razlogom, ki so narekovali 
spremembo zakona in čimprejšnje doseganje ciljev predlagane 
novele. S predlogom prilagajamo ureditev novim spremembam 
ter sledimo širšim in modernim usmeritvam, sprejetim izven 
meja Republike Slovenije in s tem ustrezno zaokrožujemo 
dosedanje dosežke na področju pravosodja v državi. S hitrim 
postopkom se tudi časovno približuje doseganju pomembnega 
cilja, ki je v zagotovitvi pogojev za zmanjšanje sodnih 
zaostankov in večji taksni disciplini strank. 

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 in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve zakona 

Veljavni Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 - prečiščeno besedilo, RS št. 14/91, 
38/96, 20/98, 50/98 - odločba US, 70/2000, 41/2001; v nadaljevanju: ZST) in taksna tarifa, ki 
je njegov sestavni del, urejata plačevanje taks pred sodišči. Sistem sodnih taks je oblikovan na 
izhodišču, da stranke v določenih vrstah sodnih postopkov krijejo del stroškov, ki nastanejo 
zaradi dela sodišča. V višini takse se odraža zahtevnost sodnega obravnavanja določene 
zadeve, ki je pogojena z ureditvijo v materialnem pravu in v postopkovnih določbah, po 
katerih se rešuje zadeva pred sodiščem. Hkrati se s taksami lahko dosegajo tudi drugi, npr. 
gospodarski, fiskalni, socialni, pravno usmeijevalni ali omejevalni nameni. 

ZST je bil sprejet v letu 1978 in bil do danes že večkrat spremenjen in dopolnjen. Novele so 
odražale siceršnje spremembe in dopolnitve v zakonodaji in bile temu prilagojene. Tudi za 
predlagatelja te novele so glavni razlog za spremembo in dopolnitev zakona nova razmeija in 
stanje na posameznih pravnih področjih (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,. 
Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o brezplačni pravni pomoči, Zakon o prekrških, Zakon o 
pravdnem postopku, Zakon o notariatu), izsledki vladne Komisije za odpravo birokratskih 
ovir, novejša ustavno sodna praksa in primerjava z ureditvami s področja sodnih taks v 
nekaterih drugih evropskih pravnih sistemih. 

Pri uporabi veljavnega zakona se je izkazalo, da višina taksnih obveznosti, kot jo zakon 
predpisuje, za določene vloge oziroma dejanja ne ustreza več uvodoma navedenim izhodiščem 
in jo je potrebno prilagoditi ali notranje uskladiti. V nekaterih primerih je po mnenju 
predlagatelja zakona utemeljeno znižanje sedanje višine sodnih taks, oprostitev ali zgolj 
prilagoditev v ustreznem razmerju glede na samo tarifo. Pri posameznih določbah pa je 
potrebno upoštevati velike sodne zaostanke pred slovenskimi sodišči in z deloma 
spremenjenimi ali dopolnjenimi določbami prispevati k hitrejšemu, predvsem sodnemu 
poravnavanju sporov, pa tudi drugim oblikam alternativnega reševanja zadev, ki jim sledi 
umik tožbe, predloga ali drugega pravnega sredstva. Navedene možnosti doslej niso bile v 
celoti izrabljene, tudi zaradi neustrezne višine ali načina odmerjanja sodnih taks. 

Tudi spremembe na področju ustanavljanja gospodarskih družb in potreba po hitri in 
učinkoviti posodobitvi evidence nepremičnin ter otežena dostopnost stečajnih ali poravnalnih 
postopkov narekujejo na teh področjih znižano oziroma selektivno taksiranje. 

Poleg navedenega je s predlagano novelo besedilo zakona in tarifo v posameznih primerih 
potrebno tudi terminološko uskladiti s spremembami predpisov oziroma pravnega reda., pri 
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plačevanju taks pa s spremenjenimi možnostmi uporabe informacijske tehnologije 
(elektronsko poslovanje, internet). 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagane rešitve v noveli ne odstopajo od načel, ki veljajo na tem področju. Višina sodne 
takse naj v prvi vrsti ustreza zahtevnosti sodnega reševanja zadeve, pri čemer naj se upošteva 
lastnosti posameznega sodnega postopka, pa tudi njegov potek. Utemeljena je zato širša 
oprostitev sodnih taks v primeru umika ali zavrženja tožbe, oprostitev v primeru sklenjene 
poravnave in oprostitev v postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. V 
omenjenih primerih pa se zasledujejo tudi širši družbeni cilji, ki so povezani s krepitvijo 
pravne zavesti upravičencev do sodnega varstva in socialno pravičnostjo ter vzpodbuja 
izvensodno oziroma mirno reševanje zadev. 

Da bi bil ta namen lahko dosežen, morajo biti stranke, ki se odločijo za tako ureditev 
medsebojnih razmerij deležne ugodnejšega obravnavanja z vidika taksnih obveznosti. Zato 
zakon v celoti odpravlja sodno takso za poravnavo. S tem se vzpodbuja in olajša sklepanja 
sodnih poravnav, kar lahko razbremeni sodišča in prispeva tudi k večji stopnji pravne zavesti 
in kulture posameznih upravičencev, ki bi spore rešili na miren način. Zakon o sodnih taksah 
je primerno sredstvo za dosego tovrstnih ciljev, saj s finančno vzpodbudo zasleduje tudi 
namene, ki imajo širše pozitivne razsežnosti. V smeri znižanja oz. prilagoditve taksnega 
sistema mirnemu reševanju sporov, se je izrekla tudi pravna teorija ob preučitvi možnosti za 
uvedbo takih postopkov v okviru projekta ministrstva za pravosodje ter za znanost in 
tehnologijo (dr. Dragica Wedam Lukič in dr. Aleš Galič: "Perspektive alternativnega 
reševanja civilnih sporov v Sloveniji", Pravna praksa št. 29/2000, str. 23). 

S selektivnim znižanjem nekaterih taks, njihovim poenotenjem (npr. za pravne in fizične 
osebe) oziroma prilagoditvijo različni stopnji zahtevnosti zadev (npr. sodni register, zemljiška 
knjiga, stečajni postopki) pa želi predlagatelj vzpodbuditi ustreznejšo, preglednejšo in 
sodobno ureditev, ki prispeva k transparentnosti pravnih razmerij. 

Znižanje taks mora na tem področju olajšati ustanavljanje gospodarskih družb, vzpodbuditi in 
omogočiti posodobitev in uskladitev evidence nepremičnin ter izvedbo ustreznih postopkov 
za prenehanje družb, če ni možna njihova finančna reorganizacija. Odpraviti mora razlike med 
pravnimi in fizičnimi osebami, ki nimajo podlage v vrsti ali zahtevnosti spora. Pri tem so 
upoštevana najnovejša priporočila Sveta Evrope N°R (81) 7 in N°R (93) 1 glede širše 
dostopnosti do sodišč in sodnega varstva, kije po oceni predlagatelja na navedenih področjih 
z višino sodnih taks že preveč omejena. Posebej to velja za zadeve pri katerih nastaja takšna 
obveznost po sili zakona in neodvisno od volje takšnega zavezanca, kot je npr. pri obveznosti 
vpisov v sodni register ali v zemljiško knjigo ali pri prijavljanju teijatev v stečaju, ko je to 
potrebno zaradi finančnih predpisov, kot pogoj za odpis ali vračilo davka. 

Upoštevati je bilo potrebno, daje tudi Ustavno sodišče RS (v odločbi U-l-112/98 z dne 
17.6.1998) ugotovilo, da določitev višine sodnih taks sicer sodi v polje zakonodajalčeve lastne 
presoje. Vendar je hkrati opozorilo, da obveznost plačevanja sodnih taks predstavlja poseg v 
pravico do sodnega varstva tedaj, kadar višina sodne takse lahko odvrača od uveljavljanja 
sodnih pravic, še zlasti pri posameznikih s povprečnimi dohodki, ki niso upravičeni do taksnih 
oprostitev. Zato je predlagana ustrezna sprememba vseh določb zakona, ki bi lahko 
predstavljale nepotrebno in neutemeljeno oviro za dostop do sodišča. 
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Predlagatelj po drugi strani šteje za potrebno spremeniti tudi dosedanjo ureditev v primeru 
neplačila takse za vlogo, kar sedaj ne predstavlja ovire za sodni postopek. Po vzoru že 
uveljavljenih drugačnih rešitev (pravdni postopek, izvršilni postopek, registrski postopek) naj 
plačilo takse na splošno postane procesna predpostavka, ki bo imela za končno posledico (če 
ni pogojev za oprostitev in taksa tudi po opominu ni plačana), da se šteje vloga za 
umaknjeno. Ob tem ostaja po eni strani možnost stranke do brezplačne pravne pomoči, po 
drugi pa se povečuje procesna disciplina. Ta se nadgrajuje tudi z določbami o zvišanju 
opominske takse. 

Posamezne določbe so namenjene tudi terminološkim in tehnološkim prilagoditvam in 
usklajevanju zaradi novih predpisov oziroma sprememb na posameznih pravnih področjih 
(Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o 
prekrških, Zakon o pravdnem postopku) ter tudi že upoštevajo možnosti sodobnega 
elektronskega poslovanja. 

3. Finančne posledice zakona 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale dodatne finančne obveznosti do proračuna Republike 
Slovenije Pričakovati je po eni strani manjše znižanje finančnih sredstev v proračun iz naslova 
sodnih taks, vendar hkrati tudi znižanje stroškov za delo sodišč, glede na večje spodbude k 
mirnemu reševanju sporov, kar pomeni, da bodo zadeve v manjšem številu oziroma manj časa 
bremenile delo sodišč in njihove proračune. Zaradi strožjih pogojev za obravnavanje vlog, pri 
katerih taksa ni plačana, se bo po drugi strani povečala plačilna disciplina strank in s tem tudi 
prihodki proračuna ter zmanjšali stroški izterjave. Tudi zaradi nedavno sprejetega Sklepa o 
uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 41/2001) v celotnem 
učinku sprememb ni pričakovati znižanja načrtovanih proračunskih prihodkov iz naslova 
sodnih taks. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 - prečiščeno besedilo, RS št. 
14/91, 38/96, 20/98, 50/98 - odločba US, 70/2000, 41/2001) se v 2. točki 2. člena za 

besedama »izvršilnem postopku« vstavi besedilo "in postopku zavarovanja". 

V 5. točki se na koncu doda besedilo "v postopku prisilne poravnave in v 

likvidacijskem postopku,". 

9. točka se črta. 

Dosedanja 10. točka postane 9. točka. 

2. člen 

V drugem odstavku 3. člena se črta vejica in besedilo "za sodrio poravnavo pa obe 
stranki". 

3. člen 

V drugem odstavku 4. člena se črta 3. točka. Dosedanje 4. do 7. točka postanejo 3. do 

6. točka. 

4. člen 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki), gotovini ali z uporabo 

informacijske tehnologije.". 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Za vloge strank ter odločbe, prepise, potrdila oziroma izpiske sodišča, ki so v 

skladu z zakonom ali mednarodno pogodbo posredovani z uporabo informacijske 

tehnologije, se taksa predpisana s taksno tarifo lahko zniža v odstotku oziroma številu 
točk, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.«. 

5. člen 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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"(1) Če taksa za vlogo, s katero se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja ali za 
pravno sredstvo, niti po opominu ni v celoti plačana ali če vlogi ni priloženo dokazilo o 

plačilu sodne takse in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, sodišče šteje 
vlogo za umaknjeno, če zakon ne določa drugače.". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Če taksa za drugo vlogo ni v celoti plačana, to ni ovira za sodni postopek ali za 

opravo posameznega dejanja, če zakon ali taksna tarifa ne določa drugače.". 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

6. člen 

V prvem odstavku 10. člena se beseda "republike" nadomesti z besedama "Republike 

Slovenije". 

Drugi odstavek se črta. 

7. člen 

V prvem odstavku 11. člena se črta beseda "samoupravne" in besedilo "Rdeči križ 
Slovenije in druge". 

8. člen 

V prvem odstavka 12. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi: 

"- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo etažne lastnine in lastninske pravice 
na etažni lastnini,". 

Na koncu druge alinee se pika nadomesti z vejico in dodajo nova tretja, četrta in peta 
alinea, ki se glasijo: 

- za vlogo o umiku in za odločbo o umiku tožbe, predloga, pravnega sredstva 
oziroma druge vloge, 

- za poravnavo ter 

- v postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne pomoči.". 

9. člen 

V drugem odstavku 16. člena se besedi "196. člen" nadomestita z besedama "191. 

člen". 

10. člen 
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Drugi odstavek 17. člena se črta. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

11. člen 

20. člen se črta. 

12. člen 

23. člen se črta. 

13. člen 

Drugi odstavek 24. člena se črta. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtata besedi "in 
drugega". 

14. člen 

V šestem odstavku 30. člena se beseda "republike" nadomesti z besedo "Republike 

Slovenije". 

* 
15. člen 

Za 32. členom se doda novi 32a. člen, ki se glasi: 

"32a. člen 

(1) Če sodišče vlogo, za katero je plačana taksa, zavrže, se stranki vrne polovico takse, 
ki je plačana v skladu s tem zakonom. 

(2) Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umakne preden je sodišče razpisalo 

narok za obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe, se stranki 
vrne polovico takse, kije plačana v skladu s tem zakonom. 

(3) Če se vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila plačana oziroma, ker ni bilo 

predloženo dokazilo o plačilu takse, je stranka dolžna za vlogo plačati četrtino takse, ki 
je določena s tem zakonom. V tem primeru se kazenska taksa ne plača.". 

16. člen 
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V tarifni številki 1 taksne tarife se v tretjem odstavku besedi "izvršilnem postopku" 
nadomestita z besedami "izvršbi in zavarovanju". 

Peti in šesti odstavek se črtata. 

17. člen 

V tarifni številki 2 taksne tarife se v četrtem odstavku besedi "izvršilnem postopku" 

nadomestita z besedami "izvršbi in zavarovanju". 

Šesti in sedmi odstavek se črtata. 

V pojasnilu k tarifni številki 2 se v prvem stavku pod opombo e) črta besedilo 
"oziroma v takso za poravnavo", v drugem stavku pa besedi "oziroma poravnavo". 

18. člen 

V tarifni številki 3 taksne tarife se črtata sedmi in osmi odstavek. 

19. člen 

V I. poglavju taksne tarife se črta oddelek "4. Poravnava" in tarifna številka 4 taksne 
tarife. 

20. člen 

Pri pojasnilu k tarifni številki 5 taksne tarife se pri opombi a) število "8" nadomesti s 

številom "7". 

Pri opombi b) se število "8" nadomesti s številom "7". 

21. člen 

V II. poglavju taksne tarife se črta oddelek "4. Poravnava" in tarifna številka 8 taksne 

tarife. 

22. člen 

Četrti odstavek tarifne številke 11 taksne tarife se črta. 

23. člen 

V tarifni številki .11 a taksne tarife se črta drugi odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 
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V pojasnilu k tarifni številki 1 la se besedilo pod opombo b) spremeni tako, da se glasi: 

"b) Taksna obveznost po dragem odstavku te tarifne številke nastane z vložitvijo 

pritožbe.". 

V pojasnilu k tarifni številki 1 la se besedilo pod opombo c) spremeni tako, da se glasi: 

"c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo 
plačilo odškodnine, v primerih iz drugega odstavka pa vložnik pritožbe.". 

24. člen 

V tarifni številki 18 taksne tarife se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača takso 1000 točk." 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se 
plača takso 500 točk.". 

V pojasnilu k tarifni številki 18 se črta opomba c), opomba č) pa se pri točki 3) 

spremeni tako, da se glasi: 

?- •»< 
" za vpis v korist države ali lokalne skupnosti;". 

25. člen 

Prvi odstavek tarifne številke 19 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Za predlog za začetek postopka za: 

- stečaj se plača taksa 3.000 točk, 

- prisilno poravnavo se plača taksa 2.000 točk, 
- likvidacijo se plača taksa 1.000 točk.". 

:r. -/.f 
V drugem odstavku se odstotek "5%" nadomesti z odstotkom "2%", besedilo "največ 

do vrednosti 2.000 točk" pa se nadomesti z besedilom "najmanj 100 točk in največ 
2.000 točk". 

V tretjem odstavku se število "10.000" nadomesti s številom "5.000". 

26. člen 
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V prvem odstavku tarifne številke 20 taksne tarife se pri 2. točki število "50.000" 

nadomesti s številom "20.000". 

27. člen 

V prvem odstavku tarifne številke 21 taksne tarife se število "1.000" nadomesti s 

številom "500". 

28. člen 

V tarifni številki 22 taksne tarife se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

" Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa 
glede na število ustanoviteljev: 

število ustanoviteljev taksa 
od 5 do 50 5.000 točk 

od 51 do 100 10.000 točk 
nad 100 15.000 točk 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se plača taksa glede na število 
ustanoviteljev: 

število ustanoviteljev taksa 

1 1.000 točk 
od 2 do 10 2.000 točk 
nad 10 3.000 točk 
ft 

V tretjem odstavku se število "3.000" nadomesti s številom "1.500". 

V četrtem odstavku se število "1.000" nadomesti s številom "500". 

V petem odstavku se število "500" nadomesti s številom "250". 

V šestem odstavku se število "3.000" nadomesti s številom "1.500". 
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29. člen 

V tarifni številki 23 taksne tarife se v drugem odstavku število "1.000" nadomesti s 

številom "500". 

V četrtem odstavku se število "500" nadomesti s številom "250". 

V petem odstavku se število "1.000" nadomesti s številom "500". 

30. člen 

Naslov VII. poglavja "Postopek v upravnih sporih in računskih upravnih sporih" se 

spremeni tako, da se glasi: "VII. Postopek v upravnih sporih in postopek za sodno 
varstvo po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev, Zakonu o zavarovalništvu in Zakonu o 
bančništvu". 

V prvem odstavku tarifne številke 27 taksne tarife se za besedama "upravni spor" doda 

besedilo: "oziroma postopek za sodno varstvo po Zakonu o trgu vrednostnih papiijev 
(Uradni list RS, št. 56/99), Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 
91/2000, 12/2001) in Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/2000, 
59/2001)". 

31. člen 

Naslov VIII. poglavja "Zahteva za sodno varstvo v postopku o prekrških" in tarifna 

številka 29 taksne tarife se črtata. 

32. člen 

Naslov nad tarifno številko 31 taksne tarife se dopolni tako, da se glasi: 

"2. Prepisi in preslikave". 

Prvi odstavek tarifne številke 31 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Za prepisovanje listin iz sodnih spisov ali iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na 

zahtevo stranke, se plača od lista izvirnika takso 30 točk, za vsak nadaljnji izvod 
prepisa pa takso 5 točk. Če se opravi preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke 
listin s pomočjo tehničnih sredstev (fotokopirni stroj, osebni računalnik, tiskalnik in 

podobno), se plača od lista izvirnika takso 5 točk.". 

V tretjem odstavku se za besedo "Prepis" dodata besedi "ali preslikava". 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 
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"(4) Za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s samim izvirnikom, se taksa ne 
plača.". 

33. člen 

V IX. poglavju taksne tarife se črta oddelek "5. Protesti" in tarifna številka 34 taksne 
tarife. 

34. člen 

Tarifna številka 37 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: 

"Za opomin za plačilo takse se plača taksa glede na vrednost neplačane takse: 

taksa za opomin 
50 točk 
100 točk 

250 točk 
500 točk 

vrednost neplačane takse 
do 100 točk 
od 100 do 500 točk 

od 500 do 1000 točk 
nad 1000 točk 

35. člen 

Sekretariat Državnega zbora Republike Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve 

določi prečiščeno besedilo zakona o sodnih taksah v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

Prehodni in končna določba 

36. člen 

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

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po 

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

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je sodišče 

prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje 
taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 
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37. člen 

Takse, ki niso bile plačane zaradi sklepa Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja 
Zakona o sodnih taksah (sklep Ustavnega sodišča, št. U-I-97/00 z dne 05.04.2001, 
Uradni list RS, št. 29/2001), se plačajo po določbah tega zakona, če so za taksnega 

zavezanca ugodnejše. 

Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo za vloge, ki so izročene sodišču po 
uveljavitvi tega zakona. 

38. člen 

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

k 1. členu 

V skladu s splošno uveljavljenim pojmovanjem postopka zavarovanja, prisilne poravnave in 
likvidacije kot posebne vrste sodnih postopkov, morajo le-ti biti tudi posebej navedeni v 
določbi 2. člena zakona, ki opredeljuje sodne postopke, v katerih se plačujejo takse. Zato se 
poleg izvršilnega postopka posebej omenja postopek zavarovanja ( 2. točka), poleg stečajnega 
postopek prisilne poravnave in likvidacije (5. točka), črta pa se navedba postopka za zahtevo 
za sodno varstvo po zakonu o prekrških (9. točka), ker tega postopka ni več. 

k 2. členu 

Predlog zakona upošteva izraženo potrebo po ustrezni pravni ureditvi, ki bo omogočila 
razširitev možnosti sklepanja poravnav med strankami, kar bo nedvomno prispevalo k 
zmanjšanju števila sodnih zaostankov (preko zmanjšanja števila zadev) in dvigu stopnje 
pravne kulture. Zato odpravlja sodno takso za poravnavo. Predlagana sprememba sedanjega 
3. člena pri tem dosledno dopolnjuje spremembo veljavnega 12. člena ZST, ki uvaja novo 
taksno oprostitev - za sodno poravnavo. Temu ustrezno se spreminjajo tudi druge določbe 
zakona in tarife. 

k 3. členu 

Sprememba je potrebna zaradi odprave takse za poravnavo. Podrobnejša obrazložitev je 
navedena pri 2. in 8. členu. 

k 4. členu 

Vedno širše možnosti uporabe najsodobnejših telekomunikacijskih storitev (elektronsko 
poslovanje, internet) v pravnem prometu (npr. oddaja vloge po 105. členu Zakona o pravdnem 
postopku) je potrebno upoštevati tudi pri ureditvi sodnih taks. Stranki, ki se bo odločila za 
tako pravno poslovanje, bo omogočeno tudi plačevanje sodne takse z uporabo storitev 
informacijske tehnologije, kar vodi k smotrnosti postopka in odpravi administrativnih ovir za 
stranke. Zaradi pospešitve komuniciranja strank in sodišč z uporabo takih storitev, ki v 
končnem učinku bistveno poenostavljajo poslovanje in znižuje stroške postopkov, pa zakon 
daje vladi pooblastilo, da za vloge in sodna pisanja posredovana po elektronski poti, zniža s 
tarifo predpisane takse v določenem odstotku ali za določeno število točk. 

k 5. členu 

Po sedanji ureditvi neplačilo takse za vlogo ne predstavlja ovire za sodni postopek. Vendar pa 
so posamezni zakoni (npr. 4. odstavek 180. člena Zakona o pravdnem postopku, 4. odstavek 
40. člena Zakona o izvršilnem postopku, 1. odstavek 30. in 4. točka 29. člen Zakona o sodnem 
registru) že določili, da ima neplačilo takse po (dodatnem) opominu sodišča za končno 
posledico (izvzeti so primeri v zvezi z možnostjo oprostitve), da se šteje vloga za umaknjeno. 

Predlagatelj se je zato odločil za spremembo 1. odstavka 8. člena ZST, s katero bi opisano 
ureditev uvedel kot splošno veljavno za vse postopke. Če taksa za vlogo, s katero se predlaga 
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izdaja odločbe ali oprava dejanja ali za pravno sredstvo, niti po opominu ni v celoti plačana 
oziroma ni predloženo dokazilo o plačilu in če ni v (drugem) zakonu drugače določeno, bo 
sodišče štelo vlogo za umaknjeno. S tako ureditvijo se krepi procesna disciplina in zmanjšuje 
obseg dela na sodiščih, saj ima neplačilo oziroma nepravočasno plačilo z izteijavo praviloma 
za posledico dodatno nepotrebno delovno in stroškovno obremenitev sodišč. Ob tem pa 
ostajajo v veljavi določila o taksnih oprostitvah oz. možnost stranke do brezplačne pravne 
pomoči, skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/2001). 

k 6. členu 

Potrebna je terminološka prilagoditev novemu sistemu, dosedanji pojem "republika" kot enota 
v bivši zvezni državi se nadomešča z imenom države "Republika Slovenija". 

Zaradi načela integralnosti proračuna je potrebno črtati drugi odstavek veljavnega 10. člena 
ZST, ki določa, da se trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks uporabi namensko za 
tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. 

k 7. členu 

Iz razloga terminološke prilagoditve je potrebno črtati besedo "samoupravne" vil. členu 
ZST. S predlaganim črtanjem besedila "Rdeči križ in druge", pa se ob preostalem besedilu 
"humanitarne organizacije", taksna oprostitev razširi na vse take subjekte. Upoštevati je treba, 
da je Rdeči križ kot pomembna organizacija s svojim poslanstvom le ena od humanitarnih 
organizacij, kiji pripada enakovredno mesto v razmeiju do ostalih humanitarnih organizacij. 

k 8. členu 

Novela v 8. členu (prva alinea 1. odstavka 12. člena ZST) izenačuje položaj fizične in pravne 
osebe pri plačilu sodnih taks za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah. Predlagatelj 
ocenjuje, da ni razumnega razloga za različno ureditev v primeru prvega predloga za vknjižbo 
in za prvo vknjižbo etažne lastnine in lastninske pravice na etažni lastnini, kjer oprostitev 
sedaj velja za fizične, ne pa tudi za pravne osebe. Podrobneje je sprememba obrazložena k 
24. členu predloga zakona. 

Taksna oprostitev se s predlaganim drugim odstavkom uvaja tudi za vlogo o umiku in za 
odločbo o umiku tožbe, predloga, pravnega sredstva oziroma druge vloge kadar se taka 
odločba izdaja v skladu s procesnim zakonom. Doslej izrecne določbe o tem ni bilo, kar je 
povzročalo dvome o obstoju te taksne obveznosti. Taksna oprostitev se uvaja in zato izrecno 
ureja tudi za sodno poravnavo in v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči. 

S prvonavedenima taksnima oprostitvama se vzpodbuja mirno reševanje sporov, ki vodi k 
umiku tožb, predlogov in pravnih sredstev (zato se umik in odločba o umiku ne »taksirata«), 
oz. k sodnemu poravnavanju. Ker sodišče ob tem ne izdela posebne, meritorne odločbe, taksa 
za delo sodišča (ki vključuje tudi obveznost poravnavanja strank) pa je že plačana s takso za 
tožbo oz. drugo vlogo, ni razloga, da bi se plačevala še posebna taksa za poravnavo. Z 
zadnjim predlogom (nova peta alinea), pa se dosledno zaokrožuje brezplačnost pravne pomoči 
po posebnem Zakonu o brezplačni pravni pomoči. 

k 9. členu 
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Posledica sprejema novega zakona, ki ureja pravdni postopek, je sprememba navedbe člena v 
členu 16 ZST, v skladu s spremenjenim oštevilčenjem v Zakonu o pravdnem postopku. 

; 1 • '• ..i , ' . ','i > ' • \ O 'i.i' ■ '■ 
k 10. členu 

Sprememba je potrebna zaradi odprave takse za poravnavo. Podrobnejša obrazložitev je 
navedena pri 2. in 8. členu. 

k 11. členu 

Določba je nepotrebna in zaradi nejasnosti celo neprimerna. Kolikor naj bi urejala 
"izločitvene zahtevke" iz skupnega premoženja (na kar kaže uporaba besede »tožnik« in 
omemba spora) je merilo za določitev takse v 1. odstavku 18. člena zakona in tarifni številki 
1/1, torej od vrednosti tistega, kar se izloča. Če naj bi šlo za delitveni (nepravdni) postopek 
(na kar kaže beseda »delitvenih« oz. »oddeli«) pa je merilo vrednosti določeno v tarifni 
Številki 12/1, ker sodišče deli celoto, v tem primeru razumljivo od vrednosti celote. 

k 12. členu 

Zaradi predloga za enotno tarifo (1000 točk) za vknjižbo ali predznambo v zemljiško knjigo 
(glej obrazložitev k 8. in 24. členu), ne glede na vrednost predmeta, je potrebno črtanje 23. 
člena ZST. 

! ' .. : v ti. 

k 13. členu 

Črtanje določbe o ugotavljanju vrednosti v zemljiškoknjižnem postopku je posledica 
predlagane enotne takse, kot je obrazloženo k 24. členu zakona. 

k 14. členu 

Potrebna je terminološka prilagoditev novi ureditvi. Dosedanji pojem "republika" kot enota v 
bivši zvezni državi, se nadomešča z imenom države "Republika Slovenija". 

k 15. členu 

S spremembo zakona se na novo, primerneje in podrobno ureja vračilo takse pri zavrženju ali 
umiku vloge. Če sodišče vlogo, za katero je plačana taksa, zavrže, bo stranki vrnjena polovica 
takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom. Če bo stranka vlogo, za katero je plačala takso, 
umaknila preden je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa 
pred izdajo odločbe, bo stranki vrnjena prav tako polovica takse za tako (umaknjeno) vlogo. 
Posebej oz. izrecno je predpisano (8. člen) da za sam umik in odločbo o umiku ni takse. 

Taka ureditev je skladnejša z načeli zakona, po katerih je taksa »poprečno« nadomestilo za 
delo sodišča, katerega zahtevnost, zamudnost in zapletenost je nedvomno manjša v primerih, 
ko sodišče vlogo zavrže, ker ta ne izpolnjuje procesnih pogojev za (vsebinsko) obravnavanje. 
Smiselno enako veslja tudi, ko se zaradi umika postopek konča brez odločbe, kar je - če gre za 
umik pred obravnavo - praviloma povezano z manjšim obsegom in vložkom sodniškega in 
siceršnjega dela v zadevi. 
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Če vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila plačana ("prisilni umik" oziroma "domneva 
umika" - kot sankcija za neplačilo), pa bo stranka dolžna za vlogo plačati le četrtino takse. 
Taka višina odraža majhno zahtevnost odločitve o zavrženju. S tem predlagatelj sledi temeljni 
določbi poglavja "Vrnitev takse" v ZST, pri čemer jo konkretizira in prilagaja realnim 
stroškom za delo sodišča ter že vloženi in v postopku pred ustavnim sodiščem sprejeti zahtevi 
za ustavnosodno presojo sedaj veljavnih določb (sklep Ustavnega sodišča, št. U-I-97/00 z dne 
05.04.2001, Uradni list RS, št. 29/2001). Sedanja ureditev namreč predstavlja nepotrebno, ob 
kazenski taksi celo dvojno, sankcioniranje neplačila takse. Zato je določeno, da se v primeru, 
ko vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila plačana, kazenska taksa ne plača oz. se ne bo 
izteijala. 

k 16., 17. in 18. členu 

Zaradi spremembe v nazivu zakona, ki ureja izvršilni postopek in postopek zavarovanja (prej 
zakon o izvršilnem postopku), je potrebna prilagoditev besedila novemu nazivu (zakon o 
izvršbi in zavarovanju) v tarifni številki 1 in 2 taksne tarife (1. odstavek 16. in 1. odstavek 17. 
člena). 

Predlagatelj meni, da taksna tarifa, ki velja za gospodarske spore (tarifna številka 1 in 2 taksne 
tarife), tj. povečanje takse za 100% v razmeiju do takse za ostale spore, ni ustrezna. Postopek 
v gospodarskih sporih je pravdni postopek, ki ga ureja ZPP ločeno od splošnega postopka 
zgolj zaradi določenih posebnosti, ki veljajo v tovrstnih sporih. Te posebnosti (ki pa so 
naravnane le na določene poenostavitve postopka, kar bi prej govorilo za znižanje višine 
taksne obveznosti) in zgolj dejstvo, da v teh sporih načeloma nastopajo stranke, ki so morebiti 
finančno močnejše, ne more biti ustavno sprejemljiv razlog za povečanje taks (za 100%) in s 
tem za drugačno ureditev od drugih postopkov oz. ureditve za druge subjekte. Predlagatelj 
zato predlaga črtanje posameznih odstavkov ZST, ki določajo 100% dvig takse v 
gospodarskih sporih, kar je utemeljeno tudi iz razloga prilagoditve drugim evropskim pravnim 
sistemom (2. odstavek 16., "2. odstavek 17. in 18. člen novele). 

S 3. odstavkom 17. člena se, skladno z 2. in 8. členom, črta določilo, vezano na sedanjo takso 
za poravnavo. Z 18. členom se hkrati črta določitev takse za pritožbo zoper odločbo Agencije 
za trg vrednostnih papiijev, ker je to pravno sredstvo odpravljeno z Zakonom o trgu 
vrednostnih papiijev. Nova ureditev tega področja je taksno usklajena s 30. členom novele. 

k 19. členu 

Sprememba je potrebna zaradi odprave takse za poravnavo. Podrobnejša obrazložitev je 
navedena pri 2. in 8. členu. 

k 20. členu 

Glede na to, da se predlaga črtanje tarifne številke 8 taksne tarife, je potrebno v tarifni številki 
5 taksne tarife popraviti navedbo (od tarifne številke 5 do 7; sedaj do 8). 

k 21. členu 
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Sprememba je potrebna zaradi odprave takse za poravnavo. Podrobnejša obrazložitev je 
navedena pri 2. in 8. členu. 

k 22. členu 

Predlog je posledica sprejema Zakona o notariatu in s tem prenesene pristojnosti sestave 
sporazuma potomca s prednikom o odpovedi dediščine (tarifna številka 11, četrti odstavek 
taksne tarife) na notaije, kjer se ne plačujejo takse, temveč ustrezne notarske pristojbine. 

k 23. členu 

Sprememba je potrebna zaradi odprave takse za poravnavo. Podrobnejša obrazložitev je 
navedena pri 2. in 8. členu. 

k 24. členu 

Predlagana je sprememba dosedanje ureditve, ki velja za plačilo takse za vknjižbo ali 
predznambo lastninske pravice, pri čemer se taksa sedaj plačuje v odvisnosti od vrednosti 
nepremičnine. Taka taksa ima bolj naravo dodatnega »obdavčenja« taksnega zavezanca. Zato 
se predlaga enotna tarifo (1000 točk) za vknjižbo ali predznambo, ne glede na vrednost 
predmeta, saj menimo, da je neutemeljeno razlikovanje glede na vrednost pravice, ki se 
vknjiži. Potrebno je izhajati iz dejstva, daje namen sodnih taks delno kritje stroškov sodišča, 
pri čemer v konkretnem primeru stroški sodišča niso prav v ničemer odvisni od vrednosti 
predmeta (nepremičnine) in glede na enostaven postopek (sklep na obrazcu, uvaja se 
elektronsko poslovanje) tudi niso v ustreznem razmerju z doslej določeno takso. 

Enaki razlogi so predlagatelja vodili k spremembi 2. odstavka 12. člena ZST (vknjižba ali 
predznamba drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo), ko je določil enotno tarifo 500 
točk. S obema spremembama želi predlagatelj na razumno raven poceniti postopek in tako 
vzpodbuditi ureditev zemljiškoknjižne evidence nepremičnin (uskladitev dejanskega in 
formalno-pravnega stanja) ter s tem povečati stopnjo pravne varnosti in pravnega prometa na 
tem področju. Pri tem tudi upošteva, da gre za vpise in uskladitve, ki so obvezni, pri čemer 
neurejenost zemljiškoknjižnih evidenc praviloma ni posledica opustitev skrbnosti zadnjega 
lastnika, posebej ko gre za prejšnjo družbeno lastnino. 

Črtanje opombe c) v pojasnilu je posledica odprave družbene lastnine, spremembo opombe č) 
pa narekuje uskladitev s pravnim redom Republike Slovenije. 

k 25. in 26. členu 

Predlagana je sprememba višine takse za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo. 
Pristavek »kadar se le-ta ne uvede po uradni dolžnosti« je izpuščen, ker v tem primeru ni 
predloga. Načeloma se takse znižujejo, pri čemer je (glede na različno zahtevnost) uvedena 
ločitev med postopki. Enotna taksa 5000 točk za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in 
likvidacijo je neprimerljivo visoka, ob tem, daje potrebno upoštevati, da se posebej plača še 
predujem za stroške postopka v katerem ima sodišče praviloma le nadzorno funkcijo, stroški 
pa se krijejo v breme stečajne mase oz. dolžnikovih sredstev. V nadaljevanju predlagana 
sprememba te določbe prav tako ustrezno prilagaja višino takse, v odvisnosti od vrste in 
zahtevnosti posameznih opravil. Tako se znižuje v odstotku določena taksa za prijavo terjatve 
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upoštevajoč, da se v tem postopku opravi le preizkušanje, ne pa tudi meritorno odločanje o 
terjatvi. Znižuje se tudi nesorazmerno visoka pritožbena taksa pri glavni razdelitvi. 

S 26. členom predlagane novele se izenačuje največja možna poprečna taksa v stečajnem 
postopku in postopku prisilne poravnave (največ 20.000 točk), saj ni razloga, da bi v 
konkretnem primeru različno urejali najvišjo poprečno takso v stečajnem postopku v razmerju 
do postopka prisilne poravnave (sedaj 50.000 točk). S tem želi predlagatelj tudi odpraviti 
finančno oviro za izpeljavo teh postopka zaradi prenehanja gospodarskih subjektov, ki je v 
posameznih primerih sedaj nesorazmerno visoko taksirano. 

k 27.. 28. in 29. členu 

Komisija Vlade Republike Slovenije za odpravo birokratskih ovir je predlagatelja novele 
seznanila s poročilom Foreign Investment Advisory Services (FIAS). Iz njega izhaja, da so 
stroški registracije gospodarskih subjektov v sodni register v nekaterih evropskih državah 
znatno nižji kot v Republiki Sloveniji. Dejstvo je, da so se na podlagi novele Zakona o sodnih 
taksah iz leta 1994 v naši državi občutno spremenile tarifne številke zakona, ki so urejale 
plačevanje taks za vpis ustanovitve gospodarskih subjektov. Iz obrazložitve Poročevalca 
Državnega zbora RS, št. 28/1993 k predlogu novele zakona izhaja, da je bil razlog v 
drugačnih izhodiščih, "ki so uveljavljena v novo sprejeti zakonodaji na gospodarskem 
področju. Te takse so bile doslej nižje, določene glede na to, daje šlo v preteklosti v celoti za 
družbeno premoženje, v zadnjem času pa v pretežni meri za tovrstno premoženje." 

Predlagatelj meni, da ni več razlogov, ki so v preteklosti narekovali sprejem sedaj veljavne 
ureditve na področju vpisovanja gospodarskih subjektov v sodni register. Omejitve 
»špekulativnega ustanavljanja« se sedaj dosegajo z višje predpisanim osnovnim kapitalom. 
Zaostreni so tudi pogoji za prenehanje oziroma izbris družb, ki ne poslujejo in odgovornost 
njihovih ustanoviteljev. Zato naj taksa v teh zadevah dosega le svojo temeljno funkcijo 
delnega povračila stroškov sodišča, ki nastajajo z vpisom, pri čemer je upoštevati, da se sodni 
register sedaj vodi računalniško, kot centralna, informatizirana baza podatkov, kar nedvomno 
zmanjšuje zahtevnost in stroške vpisa.. 

Zaradi prilagoditve primerljivim evropskim ureditvam je potrebno višino točk ustrezno znižati 
oziroma prilagoditi. 27., 28. in 29. člen predlagane novele znižuje taksno obveznost, pri čemer 
jo pri vpisu ustanovitve delniške, komanditne delniške družbe in družbe z omejeno 
odgovornostjo razčlenjuje glede na število ustanoviteljev. Primerjalno pravno se upošteva, da 
tudi nekatere druge države ne poznajo enotne višine taksne obveznosti za vpis subjekta v 
register, temveč je temeljni kriterij višina ustanovitveneiga kapitala ali število ustanoviteljev 
ali kombinacija obeh kriterijev. Predlagatelj je ocenil, da je smiselno uvesti merilo števila 
ustanoviteljev, saj le-ta najbolj ustrezno sledi vzroku, zaradi katerega je potrebno plačati takso 
(delo in stroški sodišča). Najvišja taksa za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne 
delniške družbe ostaja sicer ista (15.000 točk), vendar se v tej višini plača le v primeru 
(naj)večjega števila ustanoviteljev (nad 100). Ustrezno temu je bilo potrebno prilagoditi tudi 
višino takse za vpis statusnih sprememb in sprememb pravnoorganizacijske oblike subjekta 
vpisa, za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register in za vpis prenehanja subjekta vpisa. 

k 30. členu 

I 
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Posebno sodno varstvo obstaja po Zakonu o trgu vrednostnih papiijev (Uradni list RS, št. 
56/99), Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 91/2000, 12/2001) in Zakonu o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/2000, 59/2001), pri čemer se v vseh postopkih po 
navedenih zakonih smiselno uporabljajo določbe Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, 
št. 50/97, 65/97, 70/2000). 

Glede na navedeno menimo, daje potrebno v ZST posebej določiti obveznost za plačilo sodne 
takse v omenjenih postopkih. Ker smo mnenja, da ne obstaja razumen razlog za drugačno 
višino sodne takse kot je predpisana za upravne spore, uvajamo isto višino taksne obveznosti, 
ki jo bo moral zavezanec poravnati v navedenih primerih. 

Iz naslova VE. poglavja so izpuščeni računski upravni spori iz razloga, ker le-ti kot takšni ne 
obstajajo več. 

k 31. členu 

Veljavni Zakon o prekrških na podlagi novele (Uradni list RS, št. 24/2001) zahteve za sodno 
varstvo kot izrednega pravnega sredstva v postopku o prekrških ne ureja več. Tako je bilo 
potrebno v 31. členu predlagane novele ZST črtati naslov Vin. poglavja "Zahteva za sodno 
varstvo v postopku o prekrških" in tarifno številko 29 taksne tarife, ki je urejala plačilo taks v 
tem postopku. 

k 32. členu 

Na pobudo mnogih sodišč in udeležencev postopkov se je predlagatelj odločil za jasnejšo 
formulacijo določbe, ki je urejala področje prepisov in preslikav. Z novim besedilom je 
natančno določena možnost, ko se plača od izvirnika taksa 5 oziroma 30 točk, glede na način 
izdelave prepisa. Dodan pa je novi četrti odstavek, ki določa, da se za prepis sodnega 
zapisnika, narejenega s samim izvirnikom (tiskanje računalniškega zapisa) ne plača taksa, saj 
ne zahteva nikakršnega dodanega dela sodnega zapisnikarja oz. sodnika, »pobiranje« te, 
razmeroma nizke in s proračunskega vidika nepomembne takse, pa le po nepotrebnem 
dodatno obremenjuje stranke in sodišče. 

k 33. členu 

Predlog je posledica sprejema Zakona o notariatu in s tem prenesene pristojnosti izdaje 
protestov menic in čekov (sedanja tarifna številka 34 taksne tarife) na notarje, kjer se ne 
plačujejo takse, temveč ustrezne notarske pristojbine. 

k 34. členu 

Predlagatelj je v tem členu bolj podrobno uredil višino takse za opomin, pri čemer ostaja 
kriterij za razlikovanje enak (vrednost neplačane takse). Novela v tem delu uvaja štiri razrede 
in dviguje takso za opomin pri vrednosti neplačane takse nad 1000 točk (iz dosedanjih 200 na 
500 točk). Na podlagi tega je pričakovati večjo finančno disciplino upravičencev in s tem 
manj ovir za čimprejšnje obravnavanje zadeve ob najmanjši možni meri birokratskih zapletov. 

k 35. členu 
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Osnovno besedilo zakona o sodnih taksah je bilo sprejeto v letu 1978 in bilo nato večkrat 
novelirano (prečiščeno besedilo objavljeno v Uradnem listu SRS 1-1/1990). Tudi zadnje 
spremembe utemeljujejo potrebo po sprejetju novega prečiščenega besedila zakona in tako 
lažjo dostopnost in preglednost plačnikom taksnih obveznosti. 

k 36. členu 

V prehodni določbi novele je predvideno, da se takse za vloge, odločbe in dejanja, glede 
katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko bo začel veljati ta zakon, plačujejo po 
dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa 
za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, 
preveč plačana taksa pa se ne vrne. Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje 
razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za 
odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

k 37. členu 

Posebej je, z uveljavitvijo plačila po ugodnejših določbah spremenjenega in dopolnjenega 
zakona, urejeno tudi plačevanje taks, ki je bilo zadržano s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I 
97/01-9, z dne 5.4.2001. 

Določbe 5. člena zakona o domnevi umika vlog, za katere niti po opominu ni bila plačana 
taksa oz. predloženo dokazilo o plačilu, pa ni pogojev za oprostitev, se bodo uporabljale le za 
vloge izročene sodišču po uveljavitvi zakona. 

k 38. členu 

Predviden je običajni rok za uveljavitev zakona. 
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m. 
IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - hitri 
postopek - EVA 2001-2011-0026 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 

Na področju, kot ga ureja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah je zagotovljena suverena pravica države. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja predlog zakona. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktiv ni. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
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/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai navedenimi pravnimi 
viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Pravnih virov za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog zakona in ki bi bili 
obvezujoči za našo državo, ni. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik ? 

Predlog zakona ni preveden v noben drug tuji jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države 
članice ES. SIGMA. OEČD. Univerza...) 

Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni strokovnjaki, kot so primeroma 
našteti. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev 

/ 
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DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO OZIROMA DOPOLNJUJEJO: 

2. člen 

Takse se plačujejo: 
1. v pravdnem postopku, 
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih 
delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom, 
3. v nepravdnem postopku, 
4. v zemljiškoknjižnem postopku, 
5. v stečajnem postopku, 
6. v postopku za registracijo, 
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo, 
8. v upravnih sporih, 
9. v postopku na zahtevo za sodno varstvo po zakonu o prekrških, 
10. v drugih primerih, ki jih določa zakon ali taksna tarifa. 

3. člen 

(1) S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo 
posameznega dejanja. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje mora plačati takso tožnik oziroma predlagatelj, za sodno 
poravnavo pa obe stranki. 
(3) Če mora po tem zakonu dvoje ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost 
nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa so dediči dolžni plačati takso v sorazmeiju s 
podedovanim premoženjem. 

4. člen 

(1) Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost. 

(2) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost: 

1. za vlogo - takrat, ko se vloga izroči, za vlogo, dano na zapisnik pa takrat, ko je zapisnik 
končan; 
2. za sodno odločbo - takrat, ko je obravnava zaključena, če stranka ni navzoča na obravnavi, 
pa takrat, ko se stranki ali njenemu zastopniku vroči prepis odločbe; 
3. za sodno poravnavo - takrat, ko se poravnava sklene; 
4. za poprečno takso v zapuščinskem postopku - takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; 
5. za poprečno takso v stečajnem postopku - takrat, ko postane odločba o delitvi 
pravnomočna; v postopku prisilne poravnave pa takrat, ko postane pravnomočna odločba, s 
katero se potrdi sklenjena poravnava; 
6. za sodne prepise - takrat, ko se prepis zahteva; 
7.za druga dejanja - takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče začne postopek. 

6. člen 

(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki) ali gotovini. 
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(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora taksni zavezanec plačati takso nad 
zneskom, določenim v predpisu iz četrtega odstavka tega člena. Pri plačilu taks se znesek 
takse zaokroži tako, da se znesek do 50 stotinov ne upošteva, znesek nad 50 stotinov pa se 
zaokroži na 1 tolar. 

(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni račun sodnih taks. Potrdilo o 
vplačilu takse se priloži vlogi, za katero je taksa plačana. 

(4) Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz uporabe in zamenjavo ter 
znesek, do katerega se plačujejo sodne takse v taksnih vrednotnicah, predpiše minister, 
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. 

8. člen 

(1)Če ni plačana vsa taksa ali če taksa sploh ni plačana, to ni ovira za sodni postopek ali za 
opravo posameznega dejanja, če ni v zakonu ali taksni tarifi drugače določeno. 
(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, ki sploh niso 
kolkovane ali so premalo kolkovane. 

10. člen 

(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. 
(2) Trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks se uporabi namensko za tehnološko 
posodobitev poslovanja sodišč. 

H. TAKSNE OPROSTITVE 
11. člen 

(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, lokalne samoupravne skupnosti, 
Rdeči križ Slovenije in druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če 
tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost. 
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti za pojasnilo na 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 
(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa poseben zakon. 

12. člen 

(1) Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice na stanovanjski stavbi in 
stanovanju v etažni lastnini za fizične osebe, ter 
- za prijavo teijatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in 39/97). 

(2) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca 
oziroma osebe, kije po predpisih rodbinskega prava izenačena z zakoncem. 
(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju 
delovnega razmeija in učenec ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo 
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oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem 
dela. 

16. člen 

(1) Taksna oprostitev je v korist le tistemu, kateremu je priznana. 
(2)Če izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj opravijo procesno dejanje, pa je ena ali več 
oseb od njih oproščena taks, mora tista, ki takse ni oproščena, plačati takso tako, kot da ni 
oproščenih, razen v primerih formalnega sospomištva (2. točka prvega odstavka 196. člena 
zakona o pravdnem postopku). 

17. člen 

(1) Če v pravdnem, izvršilnem ali kazenskem postopku taks oproščena stranka uspe, je dolžna 
takse, ki bi jih morala plačati ta stranka, če ne bi bila oproščena, plačati stranka, ki ne uživa 
oprostitve, in sicer v sorazmeiju s tem, koliko je oproščena stranka uspela v postopku. 
(2) Če skleneta stranka, ki je oproščena takse, in stranka, ki takse ni oproščena, poravnavo, 
mora plačati neoproščena stranka celotno takso za poravnavo. 
(3) Kadar so podani pogoji iz četrtega odstavka 173. člena zakona o pravdnem postopku, 
lahko zahteva sodišče od oproščene stranke takso ne glede na prvi odstavek tega člena. 

20. člen 

V delitvenih sporih se vzame kot vrednost zahtevka za plačilo takse vrednost tistega dela 
premoženja, ki ga tožnik zahteva, naj se mu oddeli iz skupnega premoženja. 

23. člen 

Pri vpisu terjatve v zemljiško knjigo se kot vrednost za plačilo takse upošteva samo vrednost 
teijatve. 

24. člen 

(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost predmeta oziroma zahtevka ocenila 
prenizko, sodišče po uradni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko jo na 
primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, da je navedena vrednost zahtevka 
oziroma predmeta nepravilna, sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo takse. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja v zemljiškoknjižnem postopku, če je v 
listini, ki je podlaga za vpis pravice v zemljiško knjigo, tudi iz drugega razloga (n.pr. glede na 
čas sklenitve pogodbe) navedena vrednost, ki v času nastanka taksne obveznosti v tem 
postopku ne predstavlja več prave vrednosti predmeta. 

(3) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
dopustna posebna pritožba samo v primeru, ko se stranka ne more pritožiti zoper odločbo o 
glavni stvari. 

30. člen 
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(1) Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana 
taksa in kazenska taksa (drugi odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazenska taksa, če 
taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu takse v gotovini (tretji odstavek 29. člena). 
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa. 
(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 
(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep iz prvega 
odstavka, če je pritožbi priloženo potrdilo o plačilu takse. 
(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev enoti Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet, oziroma organizaciji, pooblaščeni za plačilni promet, ki vodi 
račun taksnega zavezanca. 
(6) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, oziroma organizacija, pooblaščena za 
plačilni promet mora ravnati po sklepu sodišča in prenesti znesek iz računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu. 

TAKSNA TARIFA 
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 
1. Vloga 

Tarifna številka 1 

(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka taksa s tem, da: 

pri vrednosti zahtevka znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

10.000 600 
10.000 20.000 700 
20.000 50.000 800 
50.000 100.000 900 
100.000 1% od tolarske vrednosti, 

vendar največ v tolarski 
vrednosti 20.000 točk 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za predlog za izvršbo, za 
odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na 
pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 
(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem postopku, za predlog za vrnitev v 
prejšnje stanje, za predlog za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave pred 
uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, 
za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 100 točk. 
(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 1000 točk, za tožbo v sporih o 
stvarnih služnostih se plača taksa 800 točk, za tožbo o sporih o osebnih služnostih in o 
dosmrtnem preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih se plača taksa 
400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o 
varstvu, vzgoji in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih sporih, ki 
niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah 
in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmeijem, ki niso premoženjske 
narave se plača taksa 250 točk. 
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(5) V postopku v gospodarskih sporih se za vloge iz prvega, drugega in tretjega odstavka te 
tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 %. 
(6) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno izvršitev sodne odločbe, 
izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi 
verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka v 
gospodarskih sporih, se za vloge iz drugega in tretjega odstavka te tarifne številke plača taksa, 
določena v teh odstavkih, povečana za 100%. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo zakonske zveze, se plača samo ena 
taksa za predlog. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati tudi 
zahtevek za varstvo, vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se 
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovitev 
očetovstva. 
c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za preživljanje otroka predlagana 
začasna odredba, se plača samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za 
preživljanje. 
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se plača ena taksa tudi tedaj, kadar je 
predlaganih več sredstev za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali drugo 
za drugim. 
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, se taksa zaračuna po vrednosti, ki 
predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov. 
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožencev in se zahtevki opirajo na 
bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega 
posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 2 

(1) Za sodbo prve stopnje se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1. 
(2) Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in za sodbo na podlagi pripoznave, 
izdano najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 
(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izprazitev poslovne stavbe oziroma poslovnega 
prostora, za sklep o predlogu za izvršbo za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi, za sklep o 
predlogu za odlog izvršbe in za sklep o stroških postopka, se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 
(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem postopku, za sklep o ugovoru zoper sklep 
o zavarovanju po zakonu o izvršilnem postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o 
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju dokazov, za sklep o predlogu za 
priznanje odločbe tujega sodišča se plača taksa 100 točk. 
(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1 
se plača enaka taksa kot je določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh 
sporih. 
(6) V postopku v gospodarskih sporih se za odločbe iz prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 %. 
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(7) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno izvršitev sodne odločbe, 
izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi 
verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka v 
gospodarskih sporih, se za odločbe iz tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke plača 
taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%. 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača taksa. 
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za polno vrednost spornega predmeta. 
V takem primeru se ne plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po vrednosti zahtevka, o katerem je z njo 
odločeno. Za dokončno odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega zneska. 
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno tožbo, se plača taksa, kot daje 
sodišče nasprotno tožbo posebej obravnavalo. 
d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se plača taksa za sodbo v vsaki 
pravdi posebej, kot da pravde niso bile združene. 
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega 
prostora se všteje v takso za odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za 
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine se všteje v takso za 
odločbo oziroma poravnavo. 
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi 
tožbe, v kateri je predlagana izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog 
oziroma tožba. 
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o 
več sredstvih za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 3 

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1, s tem 
da najvišja taksa ne sme presegati 40.000 točk. 
(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo sodne takse po tretjem odstavku 
tarifne številke 2, se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1. 
(3) Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za pritožbo zoper sodbo v sporih o 
stvarnih služnostih, za pritožbo zoper sodbo v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem 
preživljanju se plača dvojna taksa iz četrtega odstavka tarifne številke 1, za pritožbo zoper 
sodbo v vseh ostalih sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1, pa se plača enaka taksa kot 
za tožbe v teh sporih. 
(4) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o odpovedi poslovne stavbe 
oziroma poslovnih prostorov, za ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po 
drugem odstavku tarifne številke 1. 
(5) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper sklep o ugovoru zoper sklep o 
zavarovanju, zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se 
predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega sodišča, se plača taksa 100 točk. 
(6) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo. 
(7) V postopku v gospodarskih sporih se za pravna sredstva iz prvega, drugega, tretjega, 
četrtega in petega odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana 
za 100%. 
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(8) Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papiijev se plača taksa v vrednosti 
10.000 točk. 

4. Poravnava 
Tarifna številka 4 

(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi stopnji ali pred uvedbo pravdnega 
postopka se plača polovica takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na katero 
sta se stranki poravnali. 
(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 150 točk. 
(3) Za sestavo sporazuma po 251.c členu zakona o izvršilnem postopku se plača taksa po 
prvem odstavku te tarifne številke. 

Pojasnilo: Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, nato pa sklenjena 
poravnava o njenem znesku, se ne plača taksa za poravnavo. 

H. NEPRAVDNI POSTOPKI 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 
I. Predlogi 

Tarifna številka 5 

Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa 100 točk. 

Pojasnilo: 
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za 
katere so takse v tej taksni tarifi posebej določene. 
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po 
tarifnih številkah 5-8. 

f. * ; •/ ,, 

4. Poravnava 
Tarifna številka 8 

Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane za odločbo. 

Tarifna številka 11 

(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 300 točk. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 točk. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču, se 
plača taksa 100 točk. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi dediščini se plača taksa 150 točk. 

Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa 
za vrnitev oporoke, ki se nadomešča z drugo. 
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja in hkrati sestavi 
nova oporoka. 
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2.a Postopek za določitev odškodnine 
Tarifna številka 11 a 

!bo -&qos. 

(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača sodna taksa in se postopek zaključi s 
sklepom o določitvi odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene odškodnine 
taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1. 
(2) Za sodno poravnavo se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 
(3) Za pritožbo, revizijo in predlog za obnovo postopka se plača taksa 200 točk. 

Pojasnilo: 
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke nastane z vročitvijo sklepa o 
odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine. 
b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke nastane s sklenitvijo poravnave, 
taksna obveznost po tretjem odstavku pa z vložitvijo pritožbe. 
c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega in drugega odstavka je udeleženec, ki mu je 
naloženo plačilo odškodnine, oziroma se je po poravnavi zavezal plačati odškodnino, v 
primerih iz tretjega odstavka pa vložnik pritožbe. 

Tarifna številka 18 

(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice oziroma njej ustrezajoče pravice se plača 
taksa 0,5 % od vrednosti, vendar najmanj 100 točk, največ pa 20.000 točk. 
(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo se plača: 
1) če je predmet pravice ocenljiv - 1 % od vrednosti, vendar največ 5.000 točk, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 500 točk, 
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 točk. 
(3) Za zaznambo se plača taksa 100 točk. 

Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je 
takse oproščen (opomba č). 
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim 
postopkom. 
c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v primeru, če gre za pripis posameznih 
parcel k že obstoječemu vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe. 
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in popravljanje zemljiških knjig, 
razen, če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo 
uničenih zemljiških knjig; 
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi pravdnega ali izvršilnega 
postopka v korist iste osebe. Če je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa 
za presežno vrednost; 
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno 
ali več sodišč; za prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino istega 
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lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del iste nepremičnine; za razširitev iste 
pravice še na druge nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva na 
posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso nastale spremembe 
glede obsega pravice in glede upravičenca; 
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali služnostne užitne pravice med 
vpisanimi udeleženci, če so bile vpisane te pravice kot skupne; 
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta pravica že vpisana na 
nepremičnino glavnega dolžnika, in če je bila za ta vpis plačana taksa; 
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnim, ki je njuna skupna lastnina, če je 
samo eden od zakoncev vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU 
1. Vloge 
Tarifna številka 19 

(1) Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo, kadar se ta ne uvede po uradni 
dolžnosti, se plača taksa 5.000 točk. 
(2) Za prijavo terjatev se plača taksa v višini 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih 
teijatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata o glavni razdelitvi se plača taksa 10.000 točk, 
za pritožbo zoper druge odločbe pa taksa 1.000 točk. 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača taksa 1000 točk. Pojasnilo: Taksa za 
predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave se ne plača, če predlog vloži dolžnik. 

2. Poprečna taksa 
Tarifna številka 20 

(1) Poprečna taksa se plača: 
1) v stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni, ali so na razpolago za 
poravnavo dolgov stečajne mase - 2%, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk; 
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna 
poravnava - 1% vendar največ v tolarski vrednosti 50.000 točk. 

Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v katerega korist je potrjena prisilna 
poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 
1. Vloga 
Tarifna številka 21 

(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 1.000 točk. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se plača ena taksa po prvem 
odstavku te tarifne številke. 
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2. Vpis v sodni register 
Tarifna številka 22 

(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa 15.000 
točk. 
(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se plača taksa 7.000 točk. 
(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 3.000 točk. 
(4) Za vpis statusnih sprememb in sprememb pravnoorganizacijske oblike subjekta vpisa se 
plača taksa 1.000 točk. 
(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za vpis spremembe teh podatkov se 
plača za vsak registrski list taksa 500 točk. 
(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 3.000 točk. 
(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, plačajo za vpise polovico takse po tej 
tarifni številki. 

Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se plača taksa za vsak vpis 
posebej. 
b) Za vpise v zvezi s tečajnim postopkom se ne plača takse. 

3. Vpis dela subjekta vpisa 
Tarifna številka 23 

(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk. 
(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo v register in za vpis sprememb teh 
podatkov se plača polovico takse iz petega odstavka tarifne številke 22. 
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa se plača taksa 500 točk. 
(5) Za vpis prenehanja dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH 
1. Vloga 

Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo (v nadaljnjem besedilu: tožba), s katerim se začne 
upravni spor se plača taksa 800 točk. 
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk. 
(3) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali drugega 
odstavka te tarifne številke. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo se plača taksa 1000 točk. 
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk. 
(3) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika 
tožbe, se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke. 
(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali 
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drugega odstavka te tarifne številke. Pojasnilo: Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi 
ugodeno in je izpodbijani upravni akt odpravljen ali je ugotovljena nezakonitost akta ali 
dejanja, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 28a 

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 28, za 
pritožbo zoper sodbo v zadevah socialnega varstva pa se plača taksa iz drugega odstavka 
tarifne številke 28. 
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana v tretjem oziroma četrtem 
odstavku tarifne številke 28. 
(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo. 

VID. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V POSTOPKU O PREKRŠKIH 
Tarifna številka 29 

(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 200 točk. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se zahteva zavrne, se plača taksa 300 točk. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže, se plača taksa 100 točk. 

2. Prepisi 

Tarifna številka 31 

(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov iz zbirke listin, ki ga opravi 
sodišče na zahtevo stranke, se plača od lista izvirnika taksa 30 točk. Za vsak nadaljnji izvod 
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s samim izvirnikom, se plača od 
lista taksa 5 točk. 
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te tarifne številke za 50%. 
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana. 

5. Protesti 

Tarifna številka 34 

Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi neakceptiranja, neplačila ali 
neizpolnitve in za nadomestitve protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti: 
do 5.000 točk 75 točk 
nad 5.000 točk 100 točk. 

Tarifna številka 37 

Za opomin za plačilo takse se plača od vrednosti neplačane takse taksa s tem, da: 

pri vrednosti neplačane 
takse 

znaša opominska taksa 
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nad točk do točk v točkah 

100 50 

100 1.000 100 

1.000 200 
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Predlog zakona o 

JAMSTVU ZA ZAVAROVALNO KRITJE 

0 LETALSKIH PREVOZNIKOV (ZJZKLP) 

- hitri postopek - EPA 303 - III 

O 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2411-0050 
Številka: 443-09/2001-1 
Ljubljana, 27.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAMSTVU ZA ZAVAROVALNO 
KRITJE LETALSKIH PREVOZNIKOV, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga obravnavo predloga 
zakona po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države, saj 

bi v primeru nesprejetja predloga navedenega zakona Adria 
Airways, katere lastnik je država (91 % Slovenska razvojna 
družba in 9 % Nova Ljubljanska banka) utrpela gospodarsko 
škodo v znesku 87 milijonov USD. 

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 in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel Gantar, minister 
- mag. Anton Rop, minister za finance 
- Marko Peternelj, podsekretar v Ministrstvu za promet. 

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

HITRI POSTOPEK 

27.9.2001 

PREDLOG ZAKONA O JAMSTVU ZA ZAVAROVALNO KRITJE LETALSKIH 
PREVOZNIKOV 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Zaradi dejstva, da pozavarovalnice v primeru vojne, terorizma in podobnih dejanj zavarujejo, 
po znanih dogodkih v ZDA .škodo povzročeno tretjim osebam na zemlji le do zneska 50 
milijonov USD je predlagani predlog zakona edini način, da lahko Adria Airways, d.d. in drugi 
slovenski letalski prevozniki nadaljujejo dejavnost zračnega prevoznika (letenje) in izpolnjuje 
obveznosti iz obveznega zavarovanja proti tretjim osebam. 

2. CILJ IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je zagotavljanje nemotenega zračnega prevoza slovenskih letalskih prevoznikov 
v tujih državah z namenom zagotavljanja kritja povzročene škode tretjim osebam na zemlji. 
Ne sprejetje zakona bi nemudoma povzročilo propad Adrije Airways, d.d. in onemogočilo 
delo ostalim slovenskim letalskim prevoznikom, ki imajo v bodočnosti namen izvajanja 
letalskega prevoza z letali prometne kategorije. 

Načelo zakona je recipročnost, ker zahtevamo od tujih držav kritje povzročene škode do 
zneskov določenih v zakonu. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Finančne posledice za Republiko Slovenijo bi nastale le v primeru škodnega dogodka, samo 
v primeru vojne, terorizma ter podobnega dejanja za škodo povzročeno tretjim osebam na 
zemlji. 
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II. BESEDILO ZAKONA 

1. člen 
S tem zakonom se ureja jamstvo Republike Slovenije za kritje rizikov domačih letalskih 

prevoznikov in jamstvo tujih držav za kritje rizikov njihovih letalskih prevoznikov za primere 
vojne, terorizma ter podobna dejanja za škodo povzročeno tretjim osebam na zemlji. 

2. člen 
(1) Jamstvo Republike Slovenije za kritje rizikov slovenskih letalskih prevoznikov 
za primere vojne in terorizma ter podobna dejanja za škodo povzročeno tretjim 
osebam na zemlji velja za rizike, ki presegajo 50 milijonov USD in ne presegajo 750 
milijonov USD po škodnem dogodku. 

(2) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje slovenskim letalskim prevoznikom, ki 
imajo veljavno spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. členom zakona o letalstvu 
(Ur.l. RS, št. 18/01) ter so njihovi zrakoplovi vpisani v Register zrakoplovov RS, z namenom 
nemotene dejavnosti zračnega prevoznika, v kolikor to zahteva tuja država. 

(3) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje za čas do spremembe 
mednarodnih zavarovalnih in pozovarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere 
vojne, terorizma ter podobnih dejanj, vendar največ za obdobje enega leta od 
uveljavitve tega zakona. 

(4) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike Slovenije iz prvega 
odstavka tega člena, Ministrstvo za promet sklene s slovenskimi letalskimi prevozniki 
pogodbo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. 

3. člen 
(1) Tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov 
skupne vzletne mase (MTOM) nad 14.000 kg, v slovenski zračni prostor, v kolikor nimajo 
dokazila o kritju škode povzročene tretjim osebam na zemlji za primere vojne, terorizma in 
podobnih dejanj v višini največ do 750 milijonov USD. 

(2) Določbo prvega odstavka tega člena objavi Uprava RS za civilno letalstvo v 
sporočilu letalcem (NOTAM) na dan uveljavitve tega zakona. 

(3) Dokazilo iz prvega odstavka tega člena morajo tuji prevozniki Upravi RS za 
civilno letalstvo dostaviti najkasneje v petih delovnih dneh od objave sporočila 
letalcem (NOTAM). 

4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Člen določa področje, ki ga ureja zakon. Zaradi terorističnih napadov na ZDA so 
pozavarovalnice mednarodnih letalskih prevoznikov omejile zavarovanje rizika v primeru 
vojne, terorizma in podobnih dejanj na vrednost 50 milijonov USD in so morale vse države, 
kjer so sedeži letalskih prevoznikov, zagotoviti jamstva za kritje rizikov za škodo, povzročeno 
zaradi zgoraj navedenih dejanj. Letalski prevozniki, ki takih zagotovil do 27.02.2001 ne bodo 
imeli, ne bodo mogli opravljati letalskega prometa. 

Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana (v 
nadaljevanju Adria Airways, d.d.) ima sklenjeno zavarovalno pogodbo z 
Zavarovalnico Triglav, d.d. za čas od 01.03.2001 do 28.02.2002 za zavarovanje vseh 
letal (7) v lastništvu Adrie Airways, d.d., rezervnih delov, zavarovanje potnikov in 
odgovornosti do tretjih oseb na zemlji. 

Zavarovalnica Triglav, d.d. - Pozavarovalnica Triglav - Re, ima sklenjeno pozavarovanje pri 
angleškem pozavarovatelju. Zavarovalna polica je sklenjena do višine 750 milijonov USD po 
škodnem dogodku. Zavarovatelji so z dnem 23.09.2001 ob 23.59 uri po mednarodnem 
srednje evropskem času kot posledico terorističnih dejanj preklicali veljavno zavarovalno 
polico in znižali zavarovalno kritje proti tretjim osebam na tleh do 50 milijonov USD veljavno 
po celem svetu. 

Poleg navedenega določila o odgovornosti do tretjih oseb vsebujejo tudi vse kreditne 
pogodbe na podlagi katerih se je Adria Airways, d.d. zadolžila za nakup letal. Vsako 
nespoštovanje teh določil za Adrio Airways, d.d. predstavlja takojšnjo dospelost v 
plačilo vseh neodplačanih kreditov, katerih stanje v tem trenutku znaša 87.4 milijonov 
USD. 

Adria Airways, d.d. ima sklenjene komercialne pogodbe o skupnem letenju s strateškimi 
partnerji - Lufthanso, Air France in je odobritev jamstva Republike Slovenije za nadaljevanje 
teh pogodb nujna. 

K 2. členu 

Člen določa, da Republika Slovenija jamči za kritje rizikov slovenskih letalskih prevoznikov 
za primere vojne in terorizma ter podobna dejanja za škodo povzročeno tretjim osebam na 
zemlji nad višino za katero jamči zavarovalnica, to je nad 50 milijonov USD vendar do 
največ 750 milijonov USD. 

Jamstvo je časovno omejeno in sicer za obdobje, dokler zavarovalnice oz. pozavarovalnice 
ne spremenijo zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred primeri vojne, terorizma in 
podobnih dejanj za škodo povzročeno tretjim osebam na zemlji. 

Drugi odstavek določa, da se jamstvo iz prvega odstavka tega člena daje slovenskim 
letalskim prevoznikom, ki imajo veljavno spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. 
členom zakona o letalstvu (Ur.l. RS, št. 18/01) ter so njihovi zrakoplovi vpisani v Register 
zrakoplovov RS, z namenom nemotene dejavnosti zračnega prevoznika, v kolikor to zahteva 
tuja država. Edini tovrstni prevoznik v Republiki Sloveniji je Adria Airways. 
K 3. členu 

Člen vsebuje načelo recipročnosti in zahteve Republike Slovenije do tujih letalskih 
prevoznikov v zvezi s kritjem škode povzročene tretjim osebam v primeru vojne, terorizma in 
podobnih dogajanj. 

poročevalec, št. 78 42 28. september2001 



V drugem odstavku člen določa obveščanje tujih letalskih prevoznikov o vsebini določbe iz 
prvega odstavka. 

Tretji odstavek določa, da morajo letalski prevozniki dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 
prvega odstavka dostaviti Upravi RS za civilno letalstvo najkasneje v petih delovnih dneh. 

Četrti odstavek tega člena določa, da mora Ministrstvo za promet skleniti s slovenskimi 
letalskimi prevozniki pogodbo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. Predmet pogodbe bo 
določitev višine premije za izdano jamstvo, vrste zavarovanja jamstva, način obveščanja in 
ostalo. 

K 4. členu 

Člen določa dan uveljavitve zakona. 

28. september2001 43 poročevalec, št. 78 



IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O JAMSTVU ZA ZAVAROVALNO KRITJE LETALSKIH 

PREVOZNIKOV S PREDPISI EVROSPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o jamstvu za zavarovalno kritje letalskih prevoznikov - hitri postopek EVA 
2001- 

2) Skladnost predloga zakona z določbami » Evropskega sporazuma o pridružitvi« 
/ 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na 
predloženo gradivo:/ 

b) V kakšen obsegu se iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktiva oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES (leto):/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino ? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? / 

7) sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države 
članice ES, SIGMA, OECD, Univerza....):/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev: / 

Jože Taler, državni podsekretar dr. Pavel Gantar 
vodja pravne službe minister 
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Predlog zakona o 

PLAČILNEM PROMETU (ZPlaP) 

druga obravnava - EPA 1005 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1611-0086 
Številka: 440-09/99-2 
Ljubljana, 20.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 41. seji dne 20.9.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU - EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.2.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s 
predlogom, da se uvrsti na 9. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 23.10.2001. 

Hkrati Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom 
nadomešča predlog zakona o plačilnem prometu - druga 

obravnava, ki ga je poslala z dopisom št. 440-09/99-2 z dne 
24.8.2000. 

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

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Igor Umek, generalni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Stanko Štrajn, državni podsekretar v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(Vsebina zakona) 
Ta zakon ureja: 
1. opravljanje plačilnega prometa, 
2. razmerja med izvajalcem plačilnega prometa in imetnikom transakcijskega računa, 
3. razmerja med izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije v plačilnem prometu, 
4. opravljanje poravnav v plačilnem prometu, 
5. izdajanje elektronskega denarja, 
6. nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa, 
7. statistiko in informiranje v zvezi s plačilnim prometom, 
8. Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence In storitve, 
9. Upravo Republike Slovenije za javna plačila, 

2. člen 
(Načela zakona) 

Pri izvajanju plačilnega prometa veljajo naslednja načela: 
1. zakonitost pri opravljanju plačilnega prometa, 
2. zaščita interesov lastnikov denarja, 
3. prosta izbira izvajalca plačilne storitve, 
4. enakopravnost udeležencev v plačilnem prometu, 
5. učinkovitost, hitrost, varnost plačil ter obveščanje udeležencev v plačilnem prometu o stanju na 

računih in spremembah na računih, 
6. racionalno tehnologijo opravljanja plačilnega prometa, temelječo na sodobnih informacijskih 

tehnologijah In uporabo standardov pri plačilih, 
7. uporabo baze podatkov o individualnih transakcijah plačilnega prometa za statistične in analitične 

namene ter kontinuiteto obstoječih podatkov. 

3. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. transakcijski račun je poseben račun, preko katerega izvajalec plačilnega prometa opravlja 

gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev na transakcijskem računu imetnika in 
opravlja negotovinski plačilni promet na podlagi obračunskih bančnih storitev v plačilnih 
sistemih; 

2. poravnalni račun je evidenca o stanju denarnih terjatev posameznega člana plačilnega 
sistema v razmerju do Banke Slovenije oziroma klirinške družbe v zvezi z izvršitvijo nalogov 
za poravnavo; 

3. imetnik transakcijskega računa je fizična ali pravna oseba ter oseba civilnega prava, ki sklene 
z izvajalcem plačilnega prometa pogodbo o vodenju transakcijskega računa; 

4. kritje pomeni pozitiven saldo na transakcijskem računu in odobreno prekoračitev pozitivnega 
stanja na računu; 

5. izvajalec plačilnega prometa je banka, hranilnica ali druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje 
za izvajanje plačilnega prometa po tem zakonu; 

6. plačilni nalog je nalog, s katerim imetnik transakcijskega računa naloži izvajalcu plačilnega 
prometa prenos njegovih sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njegovega 
računa; 

7. nakazilo je plačilo na določen transakcijski račun na podlagi položene gotovine; 
8. banka in hranilnica imata enak pomen kot v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 

102/00 in 59/01, v nadaljnjem besedilu: ZBan); 
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9. elektronski denar je plačilni instrument, ki predstavlja denarno terjatev imetnika do izdajatelja 
elektronskega denarja, ki ga izda izdajatelj v obliki elektronskega nosilca podatkov proti 
prejemu plačila določenega denarnega zneska najmanj v višini izdanega elektronskega 
denarja, na katerem so shranjene vrednostne enote ter je s tem omogočeno, da imetnik 
elektronskega denarja s tem denarjem opravlja plačila pri osebah, ki niso izdajatelji 
elektronskega denarja; 

10. klirinška družba po tem zakonu je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema; 

11. zasebnik po tem zakonu je fizična oseba, ki opravlja dejavnost v skladu za veljavnimi predpisi; 
12. pojmi neposredni in posredni uporabnik državnega oziroma občinskega proračuna imajo enak 

pomen kot v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00); 
13. enotni zakladniški sistem je sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih pravilih za vse 

neposredne in posredne uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna; 
14. finančno poslovanje ima enak pomen kot v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni 

list RS, št. 54/99 in 110/99); 
15. sklep o izvršbi ima enak pomen kot v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 

in 89/99); 
16. sklep o prisilni izterjavi ima enak pomen kot v Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 

18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99 in 37/01); 
(2) Kadar se ta zakon sklicuje na določbe drugih zakonov, se te določbe uporabljajo v njihovem 

vsakokrat veljavnem besedilu. 

4. člen 
(Izvajalci plačilnega prometa) 

(1) Plačilni promet opravlja Banka Slovenije, banke, hranilnice in druge pravne osebe, ki opravljajo 
finančne storitve, pa opravljajo plačilni promet, če za opravljanje storitev plačilnega prometa 
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije in če za opravljanje plačilnega prometa 
pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. 

(2) Storitve vodenja transakcijskih računov lahko opravljajo samo Banka Slovenije ter banke in 
hranilnice, ki za to pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. 

(3) Banka Slovenije določi po predhodnem soglasju ministra pristojnega za finance v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona kriterije in pogoje, ki jih morajo izvajalci plačilnega prometa 
izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa. Banka Slovenije v 
dovoljenju za opravljanje storitev plačilnega prometa določi storitve plačilnega prometa, ki jih sme 
izvajalec plačilnega prometa na podlagi pridobljenega dovoljenja opravljati. 

(4) Banka Slovenije sme dovoljenje za opravljanje plačilnega prometa razširiti, omejiti ali odvzeti, na 
predlog izvajalca plačilnega prometa ali na podlagi svojih ugotovitev, če oceni, da so izpolnjeni 
pogoji glede na kriterije iz predhodnega odstavka za ustrezno spremembo izdanega dovoljenja. 

5. člen 
(Plačilni promet) 

Plačilni promet je proces prenosa denarnih sredstev, izvajanja vplačil in izplačil ter izvajanja 
obračunov oziroma drugih poravnav v plačilnih sistemih. 

6. člen 
(Enotni način in postopki plačilnega prometa) 

Enotno izvajanje plačilnega prometa pri opravljanju plačilnega prometa predpiše Banka Slovenije. 

7. člen 
(Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo plačilnega prometa) 

Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa nadzira Banka Slovenije, ki za zagotavljanje 
zakonitega in pravilnega plačilnega prometa sprejme potrebne ukrepe in lahko predpiše standarde 
opravljanja plačilnega prometa. 
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2. PLAČILNI PROMET 

8. člen 
(Transakcijski račun) 

(1) Pravne in fizične osebe ter osebe civilnega prava (v nadaljevanju: imetniki transakcijskih računov) 
lahko prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu le preko transakcijskega 
računa. 

(2) Pogodbo o vodenju transakcijskega računa lahko sklene vsaka fizična oseba, pravna oseba ali 
oseba civilnega prava pa, če je vpisana v poslovni register. 

(3) Osebe, ki so po veljavnih predpisih zavezane plačevati preko transakcijskega računa morajo 
odpreti najmanj en transakcijski račun v rokih, določenih v prehodnih določbah tega zakona. 

(4) Posamezna oseba ima lahko pri posameznem izvajalcu plačilnega prometa samo en transakcijski 
račun, razen zasebnik, ki mora imeti ločen transakcijski račun za namene v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti. 

(5) V pogodbi o vodenju transakcijskega računa lahko izvajalec plačilnega prometa in imetnik 
transakcijskega računa dogovorita, da se v okviru transakcijskega računa vodi več podpartij. 

9. člen 
(Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa) 

(1) Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa morajo obsegati: 
1. roke, v katerih bo izvajalec plačilnega prometa izvrševal posamezne vrste nalogov imetnika 

transakcijskega računa za plačilo v breme računa, šteto od sprejema naloga imetnika 
transakcijskega računa; 

2. rok, v katerem bo imetnik transakcijskega računa lahko razpolagal z dobroimetjem na računu 
iz naslova plačila v dobro njegovega računa, šteto od trenutka izvršitve tega plačila; 

3. višino provizij in stroškov, ki jih izvajalec plačilnega prometa obračunava za storitve vodenja 
transakcijskega računa, osnovo, od katere obračunava provizije ter roke in način obračuna 
oziroma plačila teh provizij in stroškov; 

4. navedbo, da se denarna sredstva na računu obrestujejo najmanj v višini obrestne mere, ki 
velja za depozite na vpogled; 

5. načine, na katere lahko imetnik transakcijskega računa izdaja naloge za plačilo; 
6. pogoje uporabe tehnične opreme s katero lahko imetnik transakcijskega računa posreduje 

naloge za plačilo, če lahko te posreduje tudi elektronsko brez uporabe plačilne kartice; 
7. uro, do katere mora izvajalec plačilnega prometa na delovni dan prejeti nalog za plačilo, da bi 

ga izvršil isti delovni dan; 
8. uro, s katero izvajalec plačilnega prometa zaključi poslovanje, tako da se nalogi, ki jih prejme 

po tej uri štejejo za naloge, ki jih je prejel naslednji delovni dan; 
9. način obveščanja imetnika transakcijskega računa o prejemu in o zavrnitvi sprejema naloga 

za plačilo; 
10. način in roke obveščanja imetnika transakcijskega računa o stanju in prometu na 

transakcijskem računu. 
(2) Kadar izvajalec plačilnega prometa na podlagi pogodbe o vodenju transakcijskega računa za 

imetnika transakcijskega računa opravlja tudi druge storitve (na primer izdaja čekov, trasiranih na 
banko, ali storitve v zvezi z izdajo plačilne kartice), morajo splošni pogoji vodenja transakcijskega 
računa določati tudi medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s temi storitvami. 

10. člen 
(Pogodba o vodenju transakcijskega računa) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa in imetniki transakcijskih računov določijo medsebojne pravice in 
obveznosti glede sredstev na računih in glede opravljanja plačilnega prometa s pisno pogodbo o 
vodenju transakcijskega računa v skladu s splošnimi pogoji o odprtju in vodenju transakcijskega 
računa. Pogodba o vodenju transakcijskega računa mora biti sklenjena v pisni obliki. 

(2) Imetniki transakcijskih računov morajo predložiti izvajalcu plačilnega prometa, pri katerem odpirajo 
račun, vse potrebne podatke za vodenje transakcijskega računa in registra iz 28. člena tega 
zakona. Imetniki transakcijskih računov morajQ izvajalca plačilnega prometa, ki vodi njihove 
transakcijske račune, redno najkasneje v roku petih dni, obveščati o statusnih spremembah in o 
drugih spremembah podatkov, potrebnih za vodenje računov in registra računov. 
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11. člen 
(Vsebina pogodbe) 

S pogodbo o transakcijskem računu prevzame izvajalec plačilnega prometa obveznost odpreti 
imetniku transakcijskega računa poseben račun, preko katerega bo za imetnika transakcijskega 
računa v okviru pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega računa: 

1. sprejemal vplačila in opravljal izplačila v njegovem imenu in za njegov račun v mejah 
njegovega kritja, 

2. opravljal obračunsko poslovanje v negotovinskem plačilnem prometu, 
3. opravljal poravnave njegovih finančnih obveznosti z njegovimi terjatvami v poravnalnih 

plačilnih sistemih, 
4. vodil evidenco o stanju denarnih terjatev posameznega imetnika transakcijskega računa, 
5. vodil obračun obresti, 
6. opravljal druge storitve, določene v pogodbi o vodenju transakcijskega računa. 

12. člen 
(Obveza opravljanja plačilnega prometa) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa morajo izvršiti vsako plačilo, če so izpolnjeni pogoji po tem ali drugem 
zakonu. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa je dolžan izvršiti plačila na podlagi plačilnih nalogov imetnika 
transakcijskega računa ali na podlagi izvršljivih davčnih, sodnih in drugih upravnih odločb, če ima 
imetnik transakcijskega računa na računu kritje. Če izvajalec plačilnega prometa ne zavrne 
izvršljivega plačilnega naloga do izteka roka, v katerem je plačilo naloženo, se šteje, da je plačilni 
nalog sprejel in ga je dolžan izvršiti tudi, če imetnik transakcijskega računa za izplačilo nima kritja. 

13. člen 
(Nalog za plačilo) 

(1) Nalog za plačilo je nalog imetnika transakcijskega računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi 
njegov transakcijski račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos denarnih 
sredstev, bodisi v dobro transakcijskega računa drugega imetnika transakcijskega računa pri 
istem ali pri drugem izvajalcu plačilnega prometa, bodisi v dobro njegovega transakcijskega 
računa pri drugem izvajalcu plačilnega prometa, bodisi v dobro njegovega drugega računa pri 
istem izvajalcu plačilnega prometa. Nalogodajalec lahko odredi plačilo na določen transakcijski 
račun tudi na podlagi položene gotovine. V tem primeru se opravi plačilo na račun kot nakazilo. 

(2) Nalog za plačilo mora obsegati: 
1. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa - nalogodajalca, 
2. številko imetnikovega transakcijskega računa v breme katerega naj se opravi plačilo, 
3. denarni znesek plačila in valuto, v kateri naj se plačilo opravi, 
4. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa - prejemnika plačila, 
5. številko transakcijskega računa prejemnika plačila, v dobro katerega naj se plačilo opravi, in 

oznako izvajalca plačilnega prometa, ki vodi prejemnikov transakcijski račun, 
6. druge podatke, določene s predpisom iz drugega in četrtega odstavka 68. člena tega zakona 

oziroma predpisi iz prvega odstavka 84. člena tega zakona, potrebne za zbiranje podatkov za 
statistične namene oziroma predpisom, izdanim na podlagi Zakona o deviznem poslovanju 
(Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljnjem besedilu: ZDP) ter druge podatke določene s 
predpisom iz tretjega odstavka 73. člena potrebne za vplačevanje in razporejanje 
javnofinančnih prihodkov. 

(3) Kadar imetnik transakcijskega računa izda pisni nalog za plačilo, mora biti na nalogu lastnoročni 
podpis imetnika transakcijskega računa oziroma pooblaščene osebe imetnika transakcijskega 
računa. Izvajalec plačilnega prometa se mora z uporabo legitimacijske kartice oziroma na drug 
zanesljiv način prepričati o identiteti nalogodajalca. 

(4) Kadar po splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa imetnik transakcijskega računa lahko 
izda elektronski oziroma telefonski nalog za plačilo, mora izvajalec plačilnega prometa zagotoviti, 
da je mogoče na zanesljiv način preveriti identiteto nalogodajalca in sicer bodisi z uporabo 
enolične identifikacijske kode, ki jo dodeli imetniku transakcijskega računa, bodisi z uporabo 
drugega podobnega postopka preverjanja identitete. 

(5) V nalogu za plačilo je lahko določen dan, na katerega mora izvajalec plačilnega prometa izvršiti 
nalog, oziroma namen oziroma referenčna oznaka namena plačila. 

(6) Nalog za plačilo ne sme biti vezan na noben odložni oziroma razvezni pogoj. Če je v nalogu za 
plačilo zapisan odložni oziroma razvezni pogoj, nalog za plačilo nima pravnih učinkov. 

(7) Za nakazilo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nalogu za plačilo. 
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14. člen 
(Prejem naloga za plačilo) 

(1) Šteje se, da je izvajalec plačilnega prometa prejel: 
1. pisni nalog za plačilo: ko je ta izročen v poslovalnici izvajalca plačilnega prometa, 
2. elektronski nalog za plačilo: ko izvajalec plačilnega prometa prejme nalog v elektronski obliki 

in na način, določen s splošnimi pogoji vodenja transakcijskega računa, 
3. telefonski nalog za plačilo: ko so podatki o nalogu sporočeni na telefonsko številko, določeno 

v splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru, če izvajalec plačilnega prometa prejme nalog 

za plačilo po uri, s katero izvajalec plačilnega prometa zaključi poslovanje (8. točka prvega 
odstavka 9. člena tega zakona) šteje, da je izvajalec plačilnega prometa nalog za plačilo prejel ob 
začetku naslednjega delovnega dne. 

15. člen 
(Sprejem naloga za plačilo) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora sprejeti nalog za plačilo: 
1. če nalog obsega vse, kar mora obsegati po drugem, tretjem oziroma četrtem odstavku 13. 

člena tega zakona in če ni v nasprotju s 6. točko drugega odstavka 13. člena tega zakona, ter 
2. če je na transakcijskem računu imetnika transakcijskega računa, v breme katerega naj se 

plačilo opravi, kritje v višini, ki je potrebna za izvršitev naloga. 
(2) Izvajalec plačilnega prometa mora imetnika transakcijskega računa obvestiti o zavrnitvi sprejema 

naloga v roku, določenem v splošnih pogojih poslovanja, vendar ne kasneje kot naslednji delovni 
dan po prejemu naloga. 

(3) Če izvajalec plačilnega prometa v roku iz drugega odstavka tega člena ne zavme sprejema naloga 
za plačilo, se šteje, da je nalog za plačilo sprejel. 

(4) S sprejemom naloga za plačilo nastane obveznost izvajalca plačilnega prometa izvršiti nalog za 
plačilo. 

16. člen 
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki transakcijskih računov pri istem izvajalcu plačilnega 

prometa) 
(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika plačila, ki je imetnik 

transakcijskega računa pri istem izvajalcu plačilnega prometa kot nalogodajalec, izvrši izvajalec 
plačilnega prometa nalog za plačilo tako, da za znesek plačila, ki je predmet naloga za plačilo, 
hkrati zmanjša kritje na transakcijskem računu nalogodajalca in poveča kritje na transakcijskem 
računu prejemnika. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa mora nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena izvršiti isti delovni 
dan kot ga je prejel, če ni v nalogu določen kasnejši datum izvršitve. 

17. člen 
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki transakcijskih računov pri različnih izvajalcih 

plačilnega prometa) 
(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika plačila, ki je imetnik 

transakcijskega računa pri drugem izvajalcu plačilnega prometa kakor nalogodajalec, izvrši 
izvajalec plačilnega prometa nalog za plačilo tako: 
1. da za znesek plačila, ki je predmet naloga za plačilo, zmanjša kritje na transakcijskem računu 

nalogodajalca, 
2. da bodisi neposredno bodisi prek plačilnega sistema posreduje izvajalcu plačilnega prometa 

prejemnika nalog za odobritev prejemnikovega računa za znesek plačila, ki je predmet naloga 
in 

3. da zagotovi, da izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila prejme kritje v višini zneska 
plačila, ki je predmet naloga. 

(2) Nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena je izvršen, ko izvajalec plačilnega prometa 
prejemnika naloga sprejme nalog iz 2. točke prvega odstavka tega člena in ko prejme kritje iz 3. 
točke prvega odstavka tega člena. Z izvršitvijo naloga nastane terjatev prejemnika plačila do 
izvajalca plačilnega prometa v višini zneska plačila, ki je predmet naloga. 

(3) Če ni v nalogu določen kasnejši datum izvršitve, mora izvajalec plačilnega prometa izvršiti nalog 
za plačilo iz prvega odstavka tega člena: 
1. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila sedež na območju Republike 

Slovenije: isti delovni dan kot ga je sprejel, 
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2. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila sedež izven območja Republike 
Slovenije: v rokih, določenih s splošnimi pogoji vodenja transakcijskega računa. 

(4) Po 1. točki tretjega odstavka tega člena se šteje, da ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika 
plačila sedež na območju Republike Slovenije tudi, kadar transakcijski račun prejemnika plačila 
vodi: 
1. podružnica banke države članice na območju Republike Slovenije, 
2. banka države članice, ki je po ZBan pooblaščena neposredno opravljati plačilni promet na 

območju Republike Slovenije, 
3. podružnica tuje banke na območju Republike Slovenije. 

18. člen 
(Rok za izvedbo nakazil) 

če gre za nakazilo v plačilnem prometu brez pogodbenega temelja med izvajalcem plačilnega 
prometa in nalogodajalcem (nakazilo na podlagi gotovinskega pologa), morajo izvajalci plačilnega 
prometa izvajanje plačilnega prometa organizirati tako, da se vsa plačila prejeta do zaključka 
dnevnega poslovanja ustreznega poravnalnega sistema izvedejo v dnevu v katerem je izvajalec 
plačilnega sistema prejel plačilni nalog, ne glede na to, ali se izvede plačilo znotraj enega izvajalca 
plačilnega prometa ali med različnima izvajalcema plačilnega prometa, plačila, prejeta po zaključku 
dnevnega poslovanja ustreznega poravnalnega sistema, pa naslednji dan. 

19. člen 
(Izjeme pri poravnavanju obveznosti) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa izvršujejo plačila po sklepu o prisilni izterjavi in v skladu z zakonom, ki 
ureja davčni postopek. Način ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem 
sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, predpiše 
minister, pristojen za finance. 

(2) Če izvajalec plačilnega prometa ne more izvesti plačila po sklepu o izvršbi, ravna ne glede na 
določbo 17. člena po določilih zakona, ki ureja izvršbo. 

20. člen 
(Sredstva na transakcijskem računu) 

(1) Denarna sredstva na transakcijskem računu se stekajo iz vplačil imetnika transakcijskega računa 
in iz zanj prejetih denarnih zneskov. 

(2) Pozitivno stanje na računu se šteje kot vpogledni denarni depozit pri banki. 

21. člen 
(Razpolaganje s saldom) 

(1) Imetnik transakcijskega računa sme vsak trenutek razpolagati s svojim kritjem na transakcijskem 
računu, ki nastane v njegovo dobro. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila mora temu omogočiti razpolaganje z dobroimetjem 
na transakcijskem računu v višini plačila, ki je predmet posameznega naloga za plačilo, 
izvršenega v dobro tega računa, zmanjšano za morebitno provizijo in stroške izvajalca plačilnega 
prometa nalogodajalca, ki bremenijo prejemnika plačila, takoj po izvršitvi naloga. 

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalec plačilnega prometa imetniku 
transakcijskega računa ne sme omogočiti razpolaganja z dobroimetjem na transakcijskem računu, 
če bi bilo takšno razpolaganje v nasprotju s sklepom davčnega organa o prisilni izterjavi oziroma s 
sklepom davčnega organa o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti, oziroma sklepom sodišča 
o izvršbi oziroma zavarovanju oziroma z drugo odločbo pristojnega državnega organa, ki jo je 
izvajalec plačilnega prometa prejel do takrat, ko je nalog imetnika transakcijskega računa za 
plačilo še mogoče preklicati po 65. členu tega zakona. 

22. člen 
(Obresti na transakcijskem računu) 

Če s pogodbo ni dogovorjeno drugače, plačuje izvajalec plačilnega prometa imetniku transakcijskega 
računa za pozitivni saldo obresti v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa priznava za depozite na 
vpogled. 
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23. člen 
(Pooblastilo izvajalca plačilnega prometa) 

Izvajalec plačilnega prometa sme poravnavati obveznosti imetnika transakcijskega računa do izvajalca 
plačilnega prometa samo v mejah pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega računa. 
Prekoračitev danih pooblastil se presoja po pravilih obligacijskega prava. 

24. člen 
(Odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega prometa) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa odgovarja za neizpolnitev oziroma nepravilno izpolnitev naloženega 
plačila objektivno. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti iz predhodnega odstavka tega člena v 
razmerju do nalogodajalca ne more razbremeniti niti takrat, kadar je vzrok za izvršitev oziroma 
nepravilno izvršitev naloga oziroma za zamudo z izvršitvijo naloga ravnanje: 

1. osebe, ki za banko opravlja storitve obdelave in posredovanja plačilnih nalogov prek 
plačilnih sistemov, 

2. korespondenčne banke, ki za banko opravlja storitve plačilnega prometa, potrebne za 
zagotovitev dobroimetja banki prejemnika plačila, 

3. osebe, ki vodi poravnalni račun banke oziroma, ki zanjo opravlja druge storitve plačilnega 
prometa potrebne za izvršitev naloga. 

(3) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti iz prvega odstavka tega člena lahko 
razbremeni, če dokaže, da je vzrok za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma za 
zamudo z izvršitvijo naloga dogodek ali ravnanje nalogodajalca ali koga tretjega, ki je zunaj 
njegovega poslovanja in njegovega učinka ni niti mogel pričakovati niti se mu izogniti ali ga 
odvrniti. 

(4) Kadar izvajalec plačilnega prometa zamudi z izvršitvijo naloga za plačilo, mora nalogodajalcu 
plačati nadomestilo v višini, ki je enaka obrestim po obrestni meri zamudnih obresti, ki jo določa 
zakon, za obdobje od dneva, ko bi nalog moral izvršiti, do dneva, ko je nalog izvršil, tudi če 
nalogodajalcu zaradi zamude z izvršitvijo ni nastala nikakršna škoda. Če je nalogodajalcu nastala 
škoda v višini, ki je večja od zneska nadomestila iz prejšnjega stavka, ima nalogodajalec tudi 
pravico zahtevati doplačilo razlike do polne odškodnine. 

(5) Odškodninske odgovornosti iz tega člena s pogodbo ni mogoče niti izključiti niti omejiti pod znesek 
iz predhodnega odstavka tega člena. 

25. člen 
(Provizija in povračilo stroškov) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa ima pravico zaračunavati provizijo za opravljene storitve plačilnega 
prometa in tudi posebne stroške, ki jih je imel v zvezi z vodenjem transakcijskega računa. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa si poplača svojo provizijo in stroške vodenja transakcijskega računa 
iz kritja na transakcijskem računu, če s pogodbo ni dogovorjeno drugače. Izvajalec plačilnega 
prometa obračuna provizijo in stroške za svoje storitve po veljavni tarifi, ki jo sprejmejo njegovi 
organi upravljanja in je javno objavljena. 

26. člen 
(Pošiljanje obvestil) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca mora nalogodajalca obvestiti o izvršitvi naloga za 
plačilo v breme njegovega transakcijskega računa najkasneje naslednji delovni dan po izvršitvi 
naloga. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora obsegati: 
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 
2. datum izvršitve naloga in 
3. znesek provizije in drugih stroškov, ki jih je banka obračunala za izvršitev naloga. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila mora tega obvestiti o izvršitvi naloga za plačilo v 
dobro njegovega transakcijskega računa najkasneje naslednji delovni dan po izvršitvi naloga. 
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora obsegati: 
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 
2. datum izvršitve naloga in 
3. če je nalogodajalec v nalogu navedel, da provizija in drugi stroški, ki jih je njegov izvajalec 
plačilnega prometa obračunal za izvršitev naloga, v celoti oziroma delno bremenijo prejemnika 
naloga, tudi znesek te provizije in teh stroškov. 
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(3) Obvestilo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena mora biti pisno. V primerih, določenih s 
splošnimi pogoji vodenja transakcijskega računa, lahko izvajalec plačilnega prometa obvestilo iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena posreduje v elektronski obliki. 

(4) Ne glede na prvi oziroma drugi odstavek tega člena se lahko izvajalec plačilnega prometa in 
imetnik transakcijskega računa dogovorita: 
3. da bo izvajalec plačilnega prometa imetnika transakcijskega računa obveščal o izvršitvi vseh 

nalogov za plačilo v breme oziroma v dobro njegovega transakcijskega računa v določenem 
obdobju, ki ne sme biti daljše od enega meseca, in v roku, ki ne sme biti daljši od petih 
delovnih dni po koncu obdobja, na katerega se nanaša obvestilo, oziroma 

2. da bo izvajalec plačilnega prometa provizije in druge stroške obračunaval za določena obdobja. 

27. člen 
(Trajanje računa) 

(1) Če v pogodbi o vodenju transakcijskega računa ni določeno njeno trajanje jo sme vsaka stranka 
odpovedati s petnajstdnevnim odpovednim rokom. 

(2) Če se transakcijski račun vodi za določen čas, izvajalec plačilnega prometa in imetnik 
transakcijskega računa opredelita v pogodbi odpovedni rok za odpoved pogodbe, pred iztekom 
veljavnosti pogodbe. 

28. člen 
(Register transakcijskih računov) 

(1) Register transakcijskih računov je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in 
imetnikih transakcijskih računov. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa, ki vodi transakcijske račune, mora tekoče zagotavljati podatke za 
vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. 

(3) Register transakcijskih računov vodi Banka Slovenije. 
(4) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen tako, da je mogoča enolična identifikacija 

imetnikov transakcijskih računov. 
(5) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih 

računov. 
(6) Banka Slovenije lahko s predpisom iz petega odstavka tega člena za vodenje registra 

transakcijskih računov pooblasti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

29. člen 
(Vsebina in javnost registra transakcijskih računov) 

(1) V registru transakcijskih računov se vodijo naslednji podatki o transakcijskih računih posameznega 
imetnika transakcijskega računa: 
1. podatki o imetniku transakcijskega računa: 

- ime in priimek ter naslov imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba oziroma firma, 
sedež in naslov imetnika transakcijskega računa, ki je pravna oseba oziroma firma, sedež in 
naslov ter ime in priimek imetnika transakcijskega računa, ki je zasebnik, oziroma naziv 
drugega imetnika transakcijskega računa, 

- davčna številka in matična številka pravne osebe in zasebnika; 
2. podatki o transakcijskem računu: 

- številka računa, 
- naziv in matična številka izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun; 

3. drugi podatki, potrebni za vodenje registra, ki jih določi Banka Slovenije s predpisom iz petega 
odstavka 28. člena tega zakona. 

(2) Podatki o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so pravne osebe oziroma 
zasebniki so v delu, ki se nanaša na njihovo dejavnost, javni. 
(3) Izpis podatkov iz drugega odstavka tega člena lahko zahteva vsak, ne da bi za to moral izkazati 
pravni interes. 
(4) Podatke o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so druge fizične osebe, lahko 

zahteva samo: 
1. imetnik transakcijskega računa glede podatkov, ki se nanašajo nanj, 
2. sodišče oziroma drug pristojni državni organ, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih 
pristojnosti, 
3. upnik, ki s pravnomočnim in izvršljivim izvršilnim naslovom dokaže pravni interes, glede podatkov o 
transakcijskih računih dolžnika. 
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(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena Banka Slovenije ali od nje pooblaščena organizacija 
dnevno pošilja podatke iz registra transakcijskih računov Davčni upravi Republike Slovenije za njihov 
vpis v davčni register. 

30. člen 
(Poslovanje z gotovino) 

(1) Imetnik transakcijskega računa, ki je vpisan v poslovni register, sme za plačevanje v gotovini 
dvigniti z računa potrebno gotovino. 

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje in način vplačila, razpolaganja in plačevanja z 
gotovino za imetnike transakcijskega računa iz prvega odstavka tega člena. 

3. ELEKTRONSKI DENAR 

31. člen 
(Opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja) 

(1) Storitve izdaje elektronskega denarja lahko opravlja: 
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja 
pridobi dovoljenje Banke Slovenije, 
2. banka države članice Evropske unije, ki je v skladu z ZBan pooblaščena opravljati storitve 
izdaje elektronskega denarja kot druge finančne storitve bodisi prek podružnice bodisi 
neposredno, 
3. podružnica tuje banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev po ZBan. 

(2) Elektronski denar lahko izdaja, ne glede na določbe 3. člena ZBan, tudi: 
1. družba za izdajo elektronskega denarja, ki je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje 
Banke Slovenije, 
2. družba za izdajo elektronskega denarja države članice Evropske unije, ki je po tem zakonu 
pooblaščena opravljati storitve izdaje elektronskega denarja, 
3. podružnica tuje družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je pridobila dovoljenje Banke 
Slovenije za ustanovitev po tem zakonu. 

(3) Sprejemanje denarnih vplačil za izdajo elektronskega denarja se ne šteje za sprejemanje 
depozitov v smislu določb ZBan. 

32. člen 
(Prepoved opravljanja storitev izdaje elektronskega denarja) 

Nihče drug razen oseb iz prvega oziroma drugega odstavka 31. člena tega zakona ne sme opravljati 
storitev izdaje elektronskega denarja. 

33. člen 
(Pogoji za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja) 

(1) Banka Slovenije predpiše podrobnejše organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje 
storitev izdaje elektronskega denarja in opravlja nadzor nad družbami za izdajo elektronskega denarja 
smiselno enako, kot opravlja nadzor nad bankami pO določbah ZBan. 
(2) Za stečaj družbe za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporabljajo določbe 160., 161., 162., 
164., 165., 167. in 168. člena ZBan. 

34. člen 
(Podružnica in prosto opravljanje storitev družb za izdajo 

elektronskega denarja držav članic Evropske unije) 
(1) Družba za izdajo elektronskega denarja države članice Evropske unije, ki je na območju države 

članice upravičena opravljati storitve izdaje elektronskega denarja, lahko te storitve opravlja tudi 
na območju Republike Slovenije bodisi prek podružnice bodisi neposredno. 

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja družb za izdajo elektronskega denarja držav 
članic Evropske unije se smiselno uporabljajo določbe 48. do 51. člena ZBan. 
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35. člen 
(Podružnica tuje družbe za izdajo elektronskega denarja) 

(1) Tuja družba za izdajo elektronskega denarja lahko na območju Republike Slovenije opravlja 
storitve izdaje elektronskega denarja samo prek podružnice. 

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja tuje družbe za izdajo elektronskega 
denarja se smiselno uporabljata 53. in 54. člen ZBan. 

36. člen 
(Pravnoorganizacijska oblika - družba za izdajo elektronskega denarja) 

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja je lahko organizirana kot delniška družba ali kot družba z 
omejeno odgovornostjo. 

(2) Za družbo za izdajo elektronskega denarja se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01, v nadaljnjem 
besedilu: ZGD), če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Določbe 38., 40., 41. in 42. člena tega zakona, ki se nanašajo na delnice in delničarje družbe za 
izdajo elektronskega denarja, ki je organizirana kot delniška družba, se smiselno uporabljajo za 
poslovne deleže in družbenike družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je organizirana kot 
družba z omejeno odgovornostjo. 

37. člen 
(Dejavnost) 

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja ne sme opravljati nobenih drugih dejavnosti razen storitev 
izdaje elektronskega denarja. Družba za izdajo elektronskega denarja zlasti ne sme opravljati v 
katerikoli obliki storitev kreditiranja. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko družba za izdajo elektronskega denarja opravlja tudi 
naslednje storitve: 

1. finančne in nefinančne storitve, ki so povezane s storitvijo izdaje elektronskega denarja, kot so 
upravljanje elektronskega denarja z izvajanjem operativnih in drugih pomožnih storitev, povezanih 
z njegovo izdajo, in izdaja oziroma upravljanje drugih plačilnih instrumentov, in 

2. storitve shranjevanje podatkov na elektronske naprave za druge osebe. 
(3) Družba za izdajo elektronskega denarja je lahko bodisi sama bodisi skupaj z drugimi osebami, 

povezanimi z družbo za izdajo elektronskega denarja, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma 
drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu 
določene pravne osebe samo, če ta pravna oseba kot edino dejavnost opravlja storitve iz drugega 
odstavka tega člena. 

38. člen 
(Osnovni kapital in delnice) 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za izdajo elektronskega denarja je 220.000.000 
tolarjev. 

(2) Za delnice družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je organizirana kot delniška družba, se 
smiselno uporablja 16. in 17. člen ZBan. 

(3) Banka Slovenije uskladi denarni znesek iz prvega odstavka tega člena, če se za več kot 10% 
spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenija. 

39. člen 
(Uprava) 

(1) Za upravo družbe za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporabljajo 22. do 28. člen ZBan. 
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati član uprave družbe za izdajo 

elektronskega denarja. 

40. člen 
(Dovoljenje za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja) 

Za dovoljenje za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja se smiselno uporablja prvi odstavek 
36. člena, 37. člen, 39. člen, 4. do 8. točka 40. člena in 41. člen ZBan. 

t 41. člen 
(Obvladovanje tveganj) 

(1) Za obvladovanje tveganj, ki jim je družba za izdajo elektronskega denarja izpostavljena, se 
smiselno uporabljajo 62. do 67. člen ZBan in predpisi, izdani na podlagi navedenih določb, če ni v 
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drugem do četrtem odstavku tega člena oziroma v predpisu, izdanem na podlagi petega odstavka 
tega člena drugače določeno. 

(2) Kapital družbe za izdajo elektronskega denarja mora biti vedno najmanj enak 2 odstotkom tistega 
od naslednjih zneskov, ki je višji: 

1. od tekočega stanja vseh obveznosti iz naslova izdaje elektronskega denarja ali 
2. od povprečnega stanja vseh obveznosti iz naslova izdaje elektronskega denarja v obdobju zadnjih 

šestih mesecev. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena kapitai družbe za izdajo elektronskega denarja ne sme biti 

nikoli nižji od zneska iz prvega odstavka 38. člena tega zakona. 
(4) Družba za izdajo elektronskega denarja mora imeti premoženje, najmanj v vrednosti, ki je enaka 

skupnemu znesku njenih obveznosti iz naslova izdaje elektronskega denarja, v obliki naložb, 
katerih stopnja za tehtanje kreditnih tveganj je 0 % in drugih naložb, ki so glede na kreditna 
tveganja, povezana z njimi, in njihovo likvidnost primerne za kritje obveznosti iz naslova izdaje 
elektronskega denarja. 

(5) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način obvladovanja tveganj družb za izdajo elektronskega 
denarja in poročanja o izpolnjevanju obvladovanj tveganj. 

42. člen 
(Uporaba drugih določb ZBan) 

(1) Za kvalificirane deleže v družbi za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporablja 19. do 21. 
člen ZBan. 

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja družbe za izdajo elektronskega denarja izven 
območja Republike Slovenije se smiselno uporablja 43. do 47. člen ZBan. 

(3) Za družbo za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporabljajo 29. do 31. člen, 95. do 110. 
člen, 112. do 120. člen ter prvi, tretji in četrti odstavek 121. člena ZBan. 

(4) Banka Slovenije predpiše: 
1. podrobnejša pravila o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih družbe za izdajo elektronskega 

denarja, 
2. podrobnejšo obliko in najmanjši obseg revizijskega pregleda in revizorjevega poročila. 

43. člen 
(Pogodba o izdaji elektronskega denarja - pojem) 

(1) S pogodbo o izdaji elektronskega denarja se izdajatelj elektronskega denarja zaveže proti plačilu 
določenega denarnega zneska izdati elektronski denar, ki omogoča imetniku elektronskega 
denarja opravljanje plačil v višini kritja izdanega elektronskega denarja, imetnik pa se zaveže, da 
bo izdajatelju za te storitve plačal provizijo. 

(2) Kritje izdanega elektronskega denarja je znesek vplačila, opravljenega za izdajo elektronskega 
denarja, zmanjšan za zneske opravljenih plačil in obračunanih provizij. 

44. člen 
(Uporaba določb) 

Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za pravna razmerja med izdajateljem elektronskega 
denarja in imetnikom uporabljajo pravila Zakona o obligacijskih razmerjih, ki urejajo pogodbo o 
naročilu. 

45. člen 
(Pravica imetnika zahtevati izplačilo kritja) 

(1) Imetnik lahko kadarkoli zahteva, da mu izdajatelj izplača kritje izdanega elektronskega denarja 
bodisi v gotovini bodisi z nakazilom na njegov transakcijski račun, v roku, ki ne sme biti daljši 
od osmih dni, šteto od prejema zahteve za izplačilo. 

(2) Izdajatelj elektronskega denarja imetniku za uresničitev pravice iz prvega odstavka tega člena 
nima pravice zaračunati provizije oziroma drugih stroškov, razen stroškov, ki so neposredno 
povezani z nakazilom na imetnikov transakcijski račun. 

(3) Pravice imetnika iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena s pogodbo ni mogoče niti 
izključiti niti omejiti. 

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko fplošni pogoji poslovanja določijo najnižji znesek 
kritja, ki je lahko predmet zahteve iz prvega odstavka tega člena. Najnižji znesek iz prejšnjega 
stavka ne more biti višji od 2.000 tolarjev. 

(5) Banka Slovenije uskladi denarni znesek iz predhodnega odstavka, če se za več kot 10% 
spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenija. 
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46. člen 
(Obveznost izdajatelja elektronskega denarja) 

Izdajatelj elektronskega denarja mora imetniku omogočiti, da sproti preverja zadnjih pet plačil, ki so 
bila opravljena z uporabo elektronskega denarja in vsakokratno kritje izdanega elektronskega denarja. 

47. člen 
(Odgovornost izdajatelja elektronskega denarja) 

(1) Izdajatelj elektronskega denarja objektivno odgovarja imetniku za izgubljeni znesek kritja in za 
napačno izvršitev plačila, tudi če je razlog za izgubo kritja oziroma napačno izvršitev plačila 
okvara medija na katerem je shranjen elektronski denar oziroma opreme, ki ni neposredno 
oziroma izključno pod nadzorom izdajatelja elektronskega denarja, razen če gre za sredstva 
oziroma opremo, katere uporabe izdajatelj elektronskega denarja ni odobril. 

(2) Odgovornosti iz prejšnjega odstavka se izdajatelj elektronskega denarja lahko razbremeni, če 
dokaže, da je razlog za izgubo kritja oziroma napačno izvršitev plačila okvara, ki jo je povzročil 
imetnik iz hude malomarnosti oziroma namenoma. 

4. PORAVNAVE V PLAČILNEM PROMETU 

48. člen 
(Poravnave) 

(1) Poravnava je tisto dejanje, ki pomeni izpolnitev obveznosti med dvema ali več izvajalci plačilnega 
prometa v imenu in za račun udeležencev plačilnega prometa. 

(2) Poravnavo po prvem odstavku tega člena lahko izvrši Banka Slovenije oziroma drug izvajalec 
plačilnega prometa (upravljavec plačilnega sistema), ki ima dovoljenje Banke Slovenije za 
upravljanje plačilnega sistema. 

49. člen 
(Izvajanje poravnav) 

Poravnava se izvaja s prenosom denarnega dobroimetja med izvajalci plačilnega prometa oziroma 
med izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije, ali drugem upravljavcu plačilnega sistema: 
1. bodisi zaradi izpolnitve obveznosti izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca do imetnika 

transakcijskega računa izvršiti nalog tega imetnika transakcijskega računa iz prvega odstavka 17. 
člena tega zakona, 

2. bodisi zaradi izpolnitve medsebojnih denarnih obveznosti med izvajalci plačilnega prometa oziroma 
med izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije oziroma drugim upravljavcem plačilnega 
sistema. 

50. člen 
(Način poravnave) 

Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune imetnikov transakcijskih računov, lahko 
uredijo vsebino medsebojnih pravnih razmerij v zvezi izvrševanjem nalogov imetnikov transakcijskih 
računov, bodisi z dvostransko pogodbo bodisi s pravili plačilnega sistema, če ni v tem zakonu oziroma 
predpisu, izdanem na podlagi 52. člena tega zakona, drugače določeno. 

51. člen 
(Nalog za poravnavo) 

Nalog za poravnavo se lahko nanaša bodisi na izvršitev posameznega naloga imetnika 
transakcijskega računa iz prvega odstavka 17. člena tega zakona bodisi na izvršitev več nalogov iz 
prvega odstavka 17. člena tega zakona, če so nalogodajalci imetniki transakcijskih računov pri istem 
izvajalcu plačilnega prometa. 

52. čl?n 
(Predpis o poravnavah) 

Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa, s 
katerimi zlasti določi: 
1. pogoje za opravljanje poravnav, 
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2. pravila o načinih obvladovanja kreditnih, likvidnostnih in sistemskih tveganj, ki jih morajo zagotavljati 
plačilni sistemi, in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plačilni sistemi, 

3. poročanje izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z opravljanjem poravnav, 
4. pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

klirinška družba. 

5. PLAČILNI SISTEMI 

53. člen 
(Pojem) 

Plačilni sistem je pravno razmerje med tremi ali več izvajalci plačilnega prometa (člani plačilnega 
sistema), katerega vsebina so njihove medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s poravnavo med 
člani plačilnega sistema. 

54. člen 
(Oblikovanje plačilnega sistema) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa oblikujejo plačilni sistem s tem, da sprejmejo pravila plačilnega 
sistema. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa se vključi v že oblikovani plačilni sistem s tem, da pristopi k pravilom 
tega plačilnega sistema. 

55. člen 
(Pravila plačilnega sistema) 

(1) Pravila plačilnega sistema urejajo vsebino pravic in obveznosti med izvajalci plačilnega prometa - 
člani plačilnega sistema ter vsebino pravic in obveznosti med izvajalci plačilnega prometa - člani 
plačilnega sistema in upravljavcem plačilnega sistema. 

(2) Pravila plačilnega sistema morajo določati: 
1. pogoje za članstvo v plačilnem sistemu ter način in pogoje za vključitev novih članov v plačilni 
sistem oziroma za izključitev posameznega člana iz plačilnega sistema, 
2. način opravljanja poravnave, 
3. način posredovanja nalogov za poravnavo, način preverjanja pravilnosti nalogov in roke za 
obveščanje o zavrnitvi naloga za poravnavo, 
4. način posredovanja nalogov imetnikov transakcijskih računov iz prvega odstavka 17. člena tega 
zakona, 
5. roke za izračunavanje in poravnavo (izpolnitev) medsebojnih denarnih obveznosti članov 
plačilnega sistema v poravnavi, 
6. način izračuna in poravnave medsebojnih denarnih obveznosti članov plačilnega sistema v 
poravnavi, 
7. pravila o obvladovanju kreditnih, likvidnostih in sistemskih tveganj v plačilnem sistemu, 
8. pravila o tem, kdaj se šteje, da je nalog za poravnavo dokončen in ga ni več mogoče preklicati. 

(3) Izračun in poravnava medsebojnih denarnih obveznosti članov v poravnavi med člani plačilnega 
sistema se lahko opravi: 
1. bodisi na podlagi seštevka vseh obveznosti in vseh terjatev posameznega člana plačilnega 
sistema na podlagi nalogov za poravnavo v obračunskem obdobju (bruto poravnava) 
2. bodisi na podlagi razlike med seštevkom vseh obveznosti in seštevka vseh terjatev 
posameznega člana plačilnega sistema na podlagi nalogov za poravnavo v obračunskem obdobju 
(neto poravnava). 

(4) Neto poravnava iz 2. točke tretjega odstavka tega člena se lahko opravi 
1. bodisi na podlagi pobota vzajemnih terjatev in obveznosti med posameznima članoma plačilnega 

sistema, 
2. bodisi z izravnavo vseh obveznosti in vseh terjatev posameznega člana plačilnega sistema do 

ostalih članov plačilnega sistema. 

56. člep 
(Dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa - člani plačilnega sistema lahko začnejo opravljati poravnave prek 
plačilnega sistema, ko pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega sistema. 
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema morajo člani plačilnega sistema 
priložiti pravila plačilnega sistema in druge dokaze o tem, da plačilni sistem izpolnjuje pogoje, 
določene s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

(3) Banka Slovenija izda dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema, če plačilni sistem izpolnjuje 
pogoje, določene s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

(4) Sprememba pravil plačilnega sistema začne veljati, ko člani plačilnega sistema pridobijo soglasje 
Banke Slovenije k spremembi teh pravil. Za soglasje iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljata 
drugi in tretji odstavek tega člena. 

57. člen 
(Stečaj člana plačilnega sistema) 

Kadar v skladu s pravili plačilnega sistema zaradi izračuna, izravnave in poravnave obveznosti članov 
plačilnega sistema v poravnavi, denarne terjatve članov plačilnega sistema preidejo na Banko 
Slovenije oziroma klirinško družbo in Banka Slovenije oziroma klirinška družba prevzame denarne 
obveznosti članov plačilnega sistema zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev in obveznosti, se v 
stečajnem postopku nad članom plačilnega sistema ne uporabljajo določbe 118. in 119. člena Zakona 
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji {Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99, v nadaljnjem 
besedilu: ZPPSL) o prepovedi pobotanja cediranih terjatev. 

58. člen 
(Nadzor nad delovanjem plačilnega sistema) 

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad delovanjem plačilnega sistema z namenom preverjanja, če 
plačilni sistem izpolnjuje pogoje, določene v tem zakonu in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 123. do 128. člen, 1., 2., 
in 4. točka 130. člena, in 131. do 133. člen ZBan, pri čemer se ukrepi nadzora izrekajo članom 
plačilnega sistema in morebitnemu upravljavcu plačilnega sistema. 

59. člen 
(Storitve upravljanja plačilnega sistema) 

(1) Storitve upravljanja plačilnega sistema obsegajo zlasti: 
1. vodenje poravnalnih računov članov plačilnega sistema, 
2. izračun obveznosti članov plačilnega sistema v poravnavi med člani plačilnega sistema, 
3. zagotavljanje med dnevne likvidnosti članom plačilnega sistema v poravnavi in druge storitve v 

zvezi z obvladovanjem kreditnih in likvidnostnih tveganj znotraj plačilnega sistema. 
(2) Storitve upravljanja plačilnega sistema opravlja Banka Slovenije, klirinška družba ali posamezen 

član plačilnega sistema pa lahko opravljata storitve upravljanja plačilnega sistema, če imata 
dovoljenje Banke Slovenije za upravljanje plačilnega sistema. 

60. člen 
(Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema) 

(1) Klirinška družba mora pred začetkom opravljanja storitev upravljanja posameznega plačilnega 
sistema iz prvega odstavka predhodnega člena tega zakona dobiti dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje teh storitev. 

(2) Zahteva za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora obsegati določno opredelitev vrst 
storitev iz prvega odstavka 59. člena, na katere se zahteva nanaša. 

(3) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena: 
1. če klirinška družba izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev, na katere se nanaša zahteva za izdajo 

dovoljenja, in 
2. če je izdala dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema iz 56. člena tega zakona. 

61. člen 
(Nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja plačilnih sistemov) 

Za nadzor nad klirinškimi družbami se smiselno uporablja 123. do 128. člen, 1., 2., 4., 6. in 7. točka 
130. člena, 131. do 136. člen, 147. do 152. člen ZBan, za njihov stečaj pa 160. do 162., 164., 165., 
167. in 168. člen ZBan. 

62. člen 
(Plačilni sistem za poravnavo plačil velikih vrednosti) 

(1) Plačilni sistem za poravnavo plačil velikih vrednosti je plačilni sistem poravnave med člani 
plačilnega sistema, ki se opravi zaradi izpolnitve obveznosti člana plačilnega sistema 
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nalogodajalca do imetnika transakcijskega računa izvršiti nalog tega imetnika transakcijskega 
računa iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, če se nalog nanaša na plačilo, ki presega 
znesek, določen s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 63. člena tega zakona. 

(2) Poravnava zaradi izvršitve nalogov za plačila velikih vrednosti mora biti opravljena prek plačilnega 
sistema za poravnavo plačil velikih vrednosti. 

63. člen 
(Pravila plačilnega sistema za poravnavo plačil velikih vrednosti) 

(1) Upravljavec plačilnega sistema za poravnavo plačil velikih vrednosti je Banka Slovenije. 
(2) Poravnava plačil velikih vrednosti se opravi kot bruto poravnava v realnem času z izvršitvijo naloga 

člana plačilnega sistema nalogodajalca v breme poravnalnega računa člana plačilnega sistema 
nalogodajalca in v dobro poravnalnega računa člana plačilnega sistema prejemnika plačila, pri 
čemer oba poravnalna računa članov plačilnega sistema vodi Banka Slovenije in se nalogi izvršijo 
v istem dnevu kot so bili posredovani Banki Slovenije. 

(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila plačilnega sistema za poravnavo plačil velikih 
vrednosti, s katerimi določi tudi znesek, nad katerim se plačilo šteje za plačilo velikih vrednosti po 
62. členu tega zakona. 

64. člen 
(Nepreklicnost naloga za plačilo med imetniki transakcijskih računov pri isti banki) 

Naloga za plačilo med imetniki računov pri istem članu plačilnega sistema ni več mogoče preklicati, ko 
je nalog izvršen po prvem odstavku 16. člena tega zakona. 

65. člen 
(Nepreklicnost naloga za plačilo med imetniki transakcijskih računov pri različnih bankah) 

(1) Kadar banka nalogodajalca izpolnjuje svoje obveznosti do imetnika transakcijskega računa izvršiti 
nalog tega imetnika transakcijskega računa iz prvega odstavka 17. člena tega zakona na podlagi 
dvostranske bančne poravnave z banko prejemnika plačila, naloga za plačilo ni mogoče več 
preklicati, ko je nalog izvršen po prvem odstavku 17. člena tega zakona. 

(2) Kadar banka nalogodajalca izpolnjuje svoje obveznosti do imetnika transakcijskega računa izvršiti 
nalog tega imetnika iz prvega odstavka 17. člena tega zakona prek plačilnega sistema, naloga za 
plačilo ni več mogoče preklicati, ko je po pravilih plačilnega sistema nalog za poravnavo, ki ga je 
izdala banka nalogodajalca zaradi izvršitve naloga imetnika, dokončen. 

66. člen 
(Stečaj imetnika transakcijskega računa) 

Ne glede na prvi odstavek 123. člena ZPPSL preneha veljati nalog za plačilo imetnika transakcijskega 
računa, nad katerim je bil začet stečajni postopek, z dnem začetka stečajnega postopka nad tem 
imetnikom transakcijskega računa, če je izvajalec plačilnega prometa obvestilo stečajnega upravitelja 
o začetku stečajnega postopka prejel do takrat, ko je nalog še mogoče preklicati po 63. oziroma 64. 
členu tega zakona. 

6. NADZIRANJE 

67. člen 
(Izvajanje nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa in nad izvajalci plačilnega prometa opravlja Banka 
Slovenije v skladu z določbami Zakona o Banki Slovenije, ZBan in drugih predpisov s ciljem 
zagotoviti varen in zakonit plačilni promet v državi. 

(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije po postopku, določenem v ZBan. 
(3) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad osebami, ki v nasprotju s tem zakonom opravljajo 

storitve vodenja transakcijskih računov, storitve izdaje elektronskega denarja in storitve 
upravljanja plačilnega sistema. 

(4) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata 170. in 171. člen ZBan. 
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7. STATISTIKA IN INFORMIRANJE 

68. člen 
(Zbiranje in uporaba podatkov o plačilnem prometu za statistične in davčne namene) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune, morajo zbirati podatke o stanjih in 
prometu prek teh računov in druge podatke za statistične namene ter za druge z zakoni 
predpisane namene, in jih posredovati Banki Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve. 

(2) Banka Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve predpišeta 
vsebino poročil iz prvega odstavka tega člena ter način in roke za pošiljanje poročil, vsaka za tiste 
podatke, ki jih je pooblaščena zbirati in obdelovati. 

(3) Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune neposrednih oziroma posrednih 
uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna, morajo podatke iz prvega odstavka tega 
člena v zvezi s temi transakcijskimi računi posredovati tudi ministrstvu, pristojnem za finance. 

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše vsebino poročil iz tretjega odstavka tega člena ter način in 
roke za pošiljanje poročil. 

(5) Obveznost zbiranja in posredovanja podatkov Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve po prvem odstavku tega člena oziroma ministrstvu, pristojnem za finance, po 
tretjem odstavku tega člena velja tudi za Banko Slovenije glede transakcijskih računov, ki jih vodi. 

(6) Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune, morajo zbirati podatke o stanjih in 
prometu prek teh računov in druge podatke za davčne namene in jih preko Banke Slovenije 
brezplačno posredovati Davčni upravi Republike Slovenije. 

(7) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, vsebino, način in roke za pošiljanje poročil iz 6. 
odstavka tega člena. 

69. člen 
(Varovanje skrivnosti) 

Izvajalci plačilnega prometa morajo pri svojem delu varovati poslovne skrivnosti. 

8. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 

70. člen 
(Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je pravna oseba, ki se ustanovi 
za vodenje javnopravnih evidenc in opravljanje drugih zadev javnega pomena, določenih s tem 
zakonom ali drugim predpisom. 

(2) Do uveljavitve zakona, ki ureja javne agencije se za pravni položaj Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, če ni v 
tem zakonu drugače določeno. 

(3) Ustanovitelj Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je Republika 
Slovenija. 

(4) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima sedež v Ljubljani, naloge iz 
71. člena tega zakona pa opravlja tudi prek izpostav izven kraja sedeža v krajih podružnic 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v aktu o 
ustanoviti Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

71. člen 
(Naloge Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja naslednje naloge: 
1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne javnopravne podatke, v zvezi s poslovnim 

registrom Republike Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno uporabo v 
ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike ter za raziskovalne namene, 

2. vodi poslovni register Republike Slovenije, 
3. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za potrebe Republike 

Slovenije oziroma državnih organov. 
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4. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni in javno 
objavlja letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih poslovnih 
subjektov v skladu z ZGD in drugimi zakoni, 
5. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem 

položaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov za izdelavo 
uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih, 

6. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov, 
7. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni in predpisi, 
8. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo pooblasti 

Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. 
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve lahko kot gospodarsko dejavnost 

opravlja tudi storitve izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja nalogov za 
poravnavo in druge podobne storitve. 

(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima pri opravljanju nalog iz 
prvega odstavka tega člena javna pooblastila določena s tem oziroma drugim zakonom in 
prevzame javna pooblastila, pristojnosti in naloge, ki jih je do uveljavitve tega zakona imela 
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

(6) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Banko Slovenije in 
Ministrstvom za finance predpiše načine, postopke in udeležence za izvajanje statističnega 
raziskovanja o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. Za izdajanje metodoloških navodil za 
izvajanje drugih javnih pooblastil iz tretjega odstavka tega člena je pristojna Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(7) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, mora Davčni upravi Republike 
Slovenije brezplačno posredovati podatke, ki so potrebni za izvajanje nalog davčne službe. 

(8) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, vsebino, način in roke za pošiljanje poročil iz 5. 
odstavka tega člena. 

72. člen 
(Javnost dela Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 

(1) Delo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je javno. 
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve obvešča javnost o svojem delu z 

letnimi poročili. 
(3) Vsebino letnega poročila in način obveščanja javnosti uredi akt o ustanovitvi Agencije Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

9. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 

73. člen 
(Uprava Republike Slovenije za javna plačila) 

(1) S tem zakonom se v sestavi Ministrstva za finance ustanovi Uprava Republike Slovenije za javna 
plačila. Uprava za javna plačila ima sedež v Ljubljani, naloge pa opravlja tudi v krajih podružnic, ki 
jih določi Vlada Republike Slovenije. 

(2) Banka Slovenije in banke, ki vodijo transakcijske račune neposrednih oziroma posrednih 
uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna, morajo Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila sporočati podatke o plačilih opravljenih v breme in v dobro teh računov. Obveznost iz 
prejšnjega stavka velja tudi za Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, dokler ta vodi žiro 
račune neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna. 

(3) Minister, pristojen za finance predpiše: 
1. način in roke za pošiljanje podatkov iz drugega odstavka tega člena, 
2. vrste računov, način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, obvezne podatke na 

nalogu za plačilo javnofinančnega prihodka ter obliko in način sporočanja teh podatkov. 

74. člen 
(Naloge Uprave Republike SJovenije za javna plačila) 

(1) Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja naslednje naloge za potrebe evidentiranja in 
izvajanja javnofinančnih tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema: 

1. vodi register neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega 
proračuna, 
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2. sprejema plačilne iristrukcije neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma 
občinskega proračuna in drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema, 

3. izdaja naloge za plačilo v breme računov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki 
poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema, 

4. v imenu in za račun bank in Banke Slovenije, ki vodijo transakcijske račune neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna, lahko izvršuje izvršljive sklepe 
davčnega organa o prisilni izterjavi oziroma sklepe davčnega organa o zavarovanju izpolnitve 
davčne obveznosti ter sodne odločbe o izvršbi in zavarovanju na denarna sredstva oziroma druge 
odločbe pristojnih organov in organizacij, 

5. zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in iz drugega odstavka 73. člena tega zakona, vodi 
ustrezne evidence teh podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne informacije, 
2. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz proračuna Republike 

Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih oseb, ki morajo po predpisih o enotnem 
zakladniškem sistemu poslovati prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila v rokih, ki jih 
predpiše minister, pristojen za finance. 

3. zagotavlja podatke o plačilih davkov, prispevkov in drugih dajatev, ki jih davčna uprava pobira 
oziroma izterjuje. 

(2) Minister, pristojen za finance s posebnim predpisom določi pravne osebe (neposredne in posredne 
uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna in druge osebe), ki so vključene v enotni 
zakladniški sistem. 

10. KAZENSKE DOLOČBE 

75. člen 
(Kršitve izvajalcev plačilnega prometa) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje izvajalec plačilnega 
prometa: 
1. ki opravlja storitve plačilnega prometa, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje Banke 

Slovenije (prvi odstavek 4. člena), 
2. ki začne opravljati poravnavo prek plačilnega sistema, ne da bi za oblikovanje tega plačilnega 

sistema članice pridobile dovoljenje Banke Slovenije (prvi odstavek 56. člena), 
3. ki ne izvrši naloga za velika'plačila prek plačilnega sistema za poravnavo plačil velikih vednosti 

(drugi odstavek 62. člena), 
4. ki tekoče ne zagotavlja podatkov za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov (drugi 

odstavek 28. člena) ali Banki Slovenije ne zagotavljapodatkov oziroma poročil določenih s predpisi 
izdanimi na podlagi 6., 7. in 52. člena tega zakona, 

5. ki ne zbira podatkov o stanjih in prometu prek transakcijskih računov in drugih podatkov za 
statistične namene oziroma jih ne posreduje Banki Slovenije, Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve in Davčni upravi Republike Slovenije v skladu s prvim in šestim 
odstavkom 68. člena tega zakona oziroma predpisi, izdanimi po drugem in sedmem odstavku 68. 
člena tega zakona, 

6. ki ne posreduje podatkov iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona ministrstvu, pristojnem za 
finance oziroma jih ne posreduje z vsebino, v rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na 
podlagi četrtega odstavka 68. člena tega zakona, 

7. ki ne sporoča podatkov iz drugega odstavka 73. člena tega zakona Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila oziroma jih ne sporoča na način in v rokih, določenih s predpisom, izdanim na 
podlagi tretjega odstavka 73. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 

izvajalca plačilnega prometa, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se za prekršek kaznuje 

klirinška družba oziroma odgovorna oseba klirinške družbe, ki opravlja storitve upravljanja 
plačilnega sistema, ne da bi pridobila dovoljenje Banke Slovenije (59. člen) ali Banki Slovenije 
ne zagotavlja podatkov oziroma poročil, določenih s predpisom iz 52. člena tega zakona. 

(4) Za kršitve družbe za izdajo elektronskega denarja se uporabljajo določbe 231. in 232. člena 
ZBan. 
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76. člen 
(Kršitve drugih oseb) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, 
1. ki opravlja storitve vodenja transakcijskih računov v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega 

zakona, 
2. ki sprejema oziroma opravlja plačila v gotovini v nasprotju s 30. členom tega zakona oziroma 

predpisom, izdanim na njegovi podlagi, 
3. ki opravlja storitve iz 31. člena tega zakona v nasprotju s prepovedjo iz 32. člena tega zakona, 
4. ki opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema iz prvega odstavka 59. člena tega zakona, ne da 

bi za opravljanje teh storitev dobila dovoljenje Banke Slovenije. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 

pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki stori 

prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje imetnik transakcijskega 

računa, ki izvajalca plačilnega prometa ne obvesti oziroma ne obvesti pravočasno o statusnih 
spremembah oziroma drugih spremembah podatkov, potrebnih za vodenje računov in registra 
računov po tem zakonu. 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

77. člen 
(Ustanovitev Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 

(1) Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme akt o ustanovitvi 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in imenuje člane organov 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(2) Vlada Republike Slovenije v aktu o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve določi tudi prehod potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(3) Vlada Republike Slovenije zagotovi pogoje za delo Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve s prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne opreme, ki jo ob uveljavitvi 
tega zakona upravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, v upravljanje Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

78. člen 
(Začetek dela Uprave Republike Slovenije za javna plačila) 

(1) Minister, pristojen za finance, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona sprejme akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 

(2) V aktu iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti prehod potrebnega števila delavcev iz 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v Upravo Republike Slovenije za javna plačila. 

(3) Pogoji za delo Uprave Republike Slovenije za javna plačila se zagotovijo s prenosom osnovnih 
sredstev in druge potrebne opreme, ki jo ob uveljavitvi tega zakona upravlja Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet, v upravljanje Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 

79. člen 
(Prevzem opravljanja storitev plačilnega prometa in storitev vodenja transakcijskih računov) 

(1) Banke do 30.6.2002 postopoma prevzamejo od Agencije Republike Slovenije za plačilni promet 
opravljanje storitev plačilnega prometa in s tem povezane storitve na način, določen s Kriteriji za 
opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00) in s predpisi, 
izdanimi na podlagi teh kriterijev. 

(2) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet konča vse storitve plačilnega prometa do 
30.6.2002, razen razporejanja javnofinančnih prihodkov in storitev iz prvega odstavka 82. člena 
tega zakona. 
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80. člen 
(Prenos nalog Agencije Republike Slovenije za plačilni promet) 

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in Uprava Republike Slovenije 
za javna plačila postopoma prevzameta naloge iz prvega odstavka 71. člena oziroma iz 74. člena 
tega zakona od Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in drugih izvajalcev, ki ob 
uveljavitvi tega zakona opravljajo te naloge. Postopoma začneta opravljati tudi druge naloge po 
tem zakonu. 

(2) Prevzem nalog po prvem odstavku tega člena se opravi na podlagi programov prevzema nalog, ki 
jih sporazumno v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona po predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za finance, določijo Agencija Republike Slovenije za plačilni promet oziroma drugi 
izvajalci iz prejšnjega odstavka z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
oziroma Upravo Republike Slovenije za javna plačila. 

(3) V programih iz drugega odstavka tega člena se uredi tudi postopen prehod potrebnega števila 
delavcev iz drugega odstavka 77. člena oziroma iz drugega odstavka 78. člena tega zakona in 
postopen prevzem opreme iz tretjega odstavka 77. člena oziroma iz tretjega odstavka 78. člena 
tega zakona. 

81. člen 
(Sklenitev pogodb o vodenju transakcijskih računov) 

(1) Po uveljavitvi tega zakona imetniki transakcijskih računov ne morejo več odpreti računov pri 
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, če zakon ne določa drugače. 

(2) Imetnik transakcijskega računa, ki ima ob uveljavitvi tega zakona odprt račun pri Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, mora do 30.6.2002 z izvajalcem plačilnega prometa skleniti pogodbo 
o vodenju transakcijskega računa, prenesti denarno dobroimetje z računa, ki ga vodi Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, na transakcijski račun pri izvajalcu plačilnega prometa in 
zapreti račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. 

(3) Zasebniki iahko sprejemajo in opravljajo plačila prek žiro računov in tekočih računov pri izvajalcih 
plačilnega prometa dokler ne odprejo transakcijskega računa in najkasneje do 30.6.2002. 

(4) Zasebniki iz tretjega odstavka tega člena morajo do 30.6.2002 pri banki odpreti transakcijski račun 
in najkasneje s 1.7.2002 začeti sprejemati plačila in opravljati plačila prek tega računa. S pogodbo 
o vodenju transakcijskega računa iz prejšnjega stavka se lahko imetnik transakcijskega računa in 
izvajalec plačilnega prometa dogovorita, da se žiro račun oziroma tekoči račun od datuma, 
določenega v pogodbi, vodi kot transakcijski račun po tem zakonu. 

(5) Druge fizične osebe, ki niso zasebniki, lahko sprejemajo in opravljajo plačila prek žiro računov in 
tekočih računov pri izvajalcih plačilnega prometa dokler ne odprejo transakcijskega računa in 
najkasneje do 30.6.2003. 

(6) Izvajalci plačilnega prometa morajo uskladiti svoje splošne pogoje vodenja transakcijskega računa 
in poslovanje z določbami tega zakona do 30.6.2002 za pravne osebe in zasebnike oziroma do 
30.6.2003 za druge fizične osebe. 

82. člen 
(Zapiranje računov po uradni dolžnosti) 

(1) Račune, odprte pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, ki jih imetniki transakcijskih 
računov ne bodo zaprli po drugem odstavku 81. člena tega zakona, zapre Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet po uradni dolžnosti, denarno dobroimetje s teh računov pa prenese na 
poseben zbirni račun, ki ga odpre Banka Slovenije do 30.9.2002, in o tem obvesti imetnika 
transakcijskega računa. 

(2) Banka Slovenije prenese denarno dobroimetje z zbirnega računa imetniku transakcijskega računa 
iz prvega odstavka tega člena na njegov transakcijski račun pri banki na podlagi naloga tega 
imetnika transakcijskega računa, če imetnik transakcijskega računa naloga iz prejšnjega stavka 
tega člena ne izda do 30.6.2004, terjatev imetnika transakcijskega računa do Banke Slovenije 
glede denarnega dobroimetja, prenesenega na zbirni račun po prvem odstavku tega člena 
zastara. Banka Slovenije denarno dobroimetje, ki po 30.6.2004 ostane na zbirnem računu 
prenese v dobro proračuna Republike Slovenije. 

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet mora vso dokumentacijo v zvezi z računi iz prvega 
odstavka tega člena izročiti Banki Slovenije najkasneje do 30.12.2002. 
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83. člen 
(Zapiranje računov, v zvezi s katerimi je vzpostavljena evidenca dospelih neporavnanih 

obveznosti) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 81. člena tega zakona imetnik transakcijskega računa ne more zapreti 

računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, dokler je v zvezi s tem računom 
vzpostavljena evidenca dospelih neporavnanih obveznosti po 40. a oziroma 40. b členu Zakona o 
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) in denarno dobroimetje na 
računu ne zadošča za plačilo vseh obveznosti, o katerih se vodi evidenca dospelih neporavnanih 
obveznosti. 

(2) Račune, ki jih po prvem odstavku tega člena ni mogoče zapreti do 30.6.2002, zapre Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet po uradni dolžnosti po stanju 30.6.2002. Vse neizvršene 
podlage za plačila Agencija Republike Slovenije za plačilni promet vrne predlagateljem z 
napotilom, da uveljavijo svoje terjatve v rednih postopkih izterjave. Izvršljive sodne odločbe, 
sklepe o izvršbi, sklepe o prisilni izterjavi oziroma sklepe o zavarovanju izpolnitve davčne 
obveznosti ter izvršljive odločbe oziroma izvršljive naloge organizacij, ki so po zakonu 
pooblaščene izdajati takšne odločbe in naloge, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet 
vrne sodiščem oziroma drugim izdajateljem, o neplačanih davkih in prispevkih pa obvesti Davčno 
upravo Republike Slovenije. 

84. člen 
(Delovanje Agencije za plačilni promet v prehodnem obdobju) 

(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet v obdobju od uveljavitve tega zakona do 
31.12.2002 nadaljuje z delom po Zakonu o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, -68/95, 18/96, 87/97, 54/99), po 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, po drugih predpisih, ki urejajo njene naloge in pristojnosti ter 
pogodb, sklenjenih na podlagi teh predpisov. 

(2) Postopki plačilnega prometa, ki tečejo na dan uveljavitve tega zakona, se do prevzema opravljanja 
storitev po 79. in 81. členu tega zakona nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

(3) Druge naloge iz 4. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona, do prenosa teh .nalog na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve oziroma na Upravo Republike Slovenije za javna plačila po 80. členu tega 
zakona. 

(4) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet konča svoje poslovanje do 31.12.2002 in 1.1.2003 
preneha obstajati. Arhivska gradiva Agencije Republike Slovenije za plačilni promet prevzame 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Vse pravice in obveznosti 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet prevzame Republika Slovenija. 

85. člen 
(Delovno razmerje razporejenih delavcev in delavcev, ki bodo delali v Agenciji Republike 

Slovenije za plačilni promet do 31.12.2002) 
(1) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki so sporazumno po določbah Zakona o 

delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 29/92, 13/93, 
71/93, 2/94, 38/94, 29/95, 12/99 in 36/00) začasno razporejeni na dela in naloge v drugih državnih 
organih, imajo pravico s 1.1.2003 skleniti delovno razmerje za nedoločen čas za opravljanje teh 
nalog v organu Republike Slovenije, v katerem opravljajo dela in naloge na podlagi sporazumne 
začasne razporeditve. 

(2) Organi Republike Slovenije, v katere so začasno razporejeni delavci Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet, morajo do 31.10.2002 tem delavcem za dela in naloge, na katere so začasno 
razporejeni, ponuditi sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s 1.1.2003. Če delavec 
ponudbe za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v osmih dneh po prejemu ne sprejme, 
se šteje, da mu je delovno razmerje pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet prenehalo 
z iztekom roka za sprejem ponudbe. 

(3) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki bodo po tem zakonu razporejeni v 
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v Upravo Republike Slovenije 
za javna plačila in v Službo za informacijsko tehnologijo Ministrstva za finance, opravljajo dela in 
naloge in imajo sklenjeno delovno razmerje v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v 
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skladu z njenimi potrebami in možnostmi do 31.12.2002. Navedene institucije morajo tem 
delavcem najkasneje do 31.10.2002 izdati sklepe o razporeditvi na ustrezna delovna mesta in 
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. 

(4) Delavcem agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki jih po veljavnih predpisih ni mogoče 
razvrstiti kot tehnološki višek in, ki bodo v delovnem razmerju v Agenciji Republike Slovenije za 
plačilni promet na dan 31.12.2002, pa nimajo zagotovljenih pravic iz prvega do tretjega odstavka 
tega člena, delovno razmerje preneha z dnem prenehanja Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet. Ti delavci imajo iz naslov delovnega razmerja in prenehanja delovnega razmerja enake 
pravice kot delavci, ki jim delovno razmerje preneha na podlagi stečaja ali prisilne poravnave po 
2PPSL. 

86. člen 
(Prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona nehajo veljati določbe Zakona o Agenciji Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 
87/97, 54/99), ki urejajo delovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. 

(2) Po uveljavitvi tega zakona se določbe iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za delovanje 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet po 84. členu tega zakona. 

(3) Z uveljavitvijo tega zakona se nehajo uporabljati določbe XXXIII. poglavja (1052. do 1060. člen) 
Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) o bančnem tekočem 
računu. 

87. člen 
(Uporaba zakona za hranilnokreditne službe do njihove uskladitve z ZBan) 

Za hranilno kreditne službe iz prvega odstavka 241. člena ZBan, ki še niso pridobile dovoljenja Banke 
Slovenije za opravljanje bančnih storitev po ZBan, veljajo določbe tega zakona s tem, da smejo 
opravljati storitve vodenja transakcijskih računov samo za druge fizične osebe in zasebnike. 

88. člen 
(Izdaja predpisov) 

(1) Minister, pristojen za finance, in Banka Slovenije morata, če v tem zakonu ni določeno drugače, v 
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izdati predpise na podlagi tega zakona. 

(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno uporabljajo predpisi izdani na podlagi 
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o 
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 
48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/99). 

89. člen 
(Začetek uporabe posameznih določb) 

(1) Določbe 34. člena tega zakona se začnejo uporabljati s pristopom Republike Slovenije k Evropski 
uniji. 

(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se za opravljanje storitev izdaje 
elektronskega denarja družbe za izdajo elektronskega denarja države članice uporabljajo določbe 
35. člena tega zakona. 

90., člen 
(Uveljavitev zakona) 

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

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 431-2/97, z dne 18.8.2000 sprejela predlog Zakona o 
plačilnem prometu in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo obravnavo. 
Državni zbor Republike Slovenije druge obravnave predloga zakona še ni začel. Po predložitvi 
predloga zakona Državnemu zboru Republike Slovenije sta Banka Slovenije in Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: APP) posredovali še dodatne predloge 
amandmajev k predlogu zakona, ki jih je po mnenju Ministrstva za finance smotrno vgraditi v 
besedilo predloga zakona, ker se s temi dopolnitvami in spremembami besedilo zakona bistveno 
izboljšuje. Nadalje je predlagatelj predlog zakona dogradil z določbami, ki opredeljujejo možnost 
plačevanja z denarjem v elektronski obliki ter z določbami, ki podrobneje opredeljujejo poravnave 
v plačilnih sistemih. Glede na navedeno bo z nadomestitvijo predloga zakona z novim čistopisom 
dosežena enostavnejša obravnava v Državnem zboru Republike Slovenije, hkrati pa bo besedilo 
zakona nomotehnično boljše. 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 19. seji dne 25.2.2000 sprejel sklep št. 450-01/99- 
4/1, EPA 1005-2, s katerim je odločil, da je predlog Zakona o plačilnem prometu - 1. obravnava 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo ter naložil Vladi Republike 
Slovenije, naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči: 

1. Predlagatelj naj pri opredelitvi izvajalcev plačilnega prometa (člen 3) opredeli temeljne 
pogoje in kriterije za opravljanje plačilnega prometa in s tem tudi jasneje opredeli, kdo so 
»druge pravne osebe« kot izvajalci plačilnega prometa. 

2. Predlagatelj naj jasneje opredeli čim večje poenotenje postopkov in standardizacijo 
tehnoloških rešitev plačilnega prometa (5. člen). 

3. Predlagatelj naj jasno uredi vsebino pravnih razmerij (npr. pogodbe o vodenju računov) 
med imetniki računov ter bankami in drugimi izvajalci plačilnega prometa. 

4. Predlagatelj naj v zakonu predvidi takšen način oblikovanja cen storitev plačilnega 
prometa, da ne bo prišlo do povišanja cen nad sedanjo ravnjo. 

5. Predlagatelj naj v zakonu predvidi kriterije za oblikovanje cene izvajanja plačilnega 
prometa oz. soglasje Vlade Republike Slovenije k tarifi plačilnega prometa. 

6. Predlagatelj naj predvidi javnost podatka o številki transakcijskega računa (12. člen). 
7. Predlagatelj naj že v samem zakonu zagotovi Čim večjo hitrost izvedbe plačil. Opredeli naj 

tudi rok za povratno informacijo imetniku računa o prometu in stanju na računu 
(»izpisek«). 

8. Predlagatelj naj uredi odgovornost izvajalcev plačilnega prometa za neizpolnitev oziroma 
nepravilno izpolnitev kot profesionalno, torej objektivno odgovornost. 

9. Predlagatelj naj podrobneje opredeli določbe, ki varujejo vse udeležence plačilnega 
prometa v primeru napak izvajalcev plačilnega prometa. 

10. Predlagatelj naj jasneje opredeli položaj, status in naloge Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve ter Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri 
čemer naj pri Agencije ustrezno razmeji komercialne storitve (npr. bonitetna službe), ki jih 
opravlja Agencija, od javnih pooblastil te pravne osebe. 

11. Predlagatelj naj predvidi rešitev, da bo Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
(3. člen) organizirana tako, da bo imela svoje izpostave tudi izven Ljubljane (na sedanjih 
podružnicah APP). 

12. Predlagatelj naj jasneje opredeli način reševanja prerazporejanja in reševanja problem 
eventuelnih presežkov delavcev sedanje APP. 

13. Predlagatelj naj podrobneje uredi časovni.okvir prenosa plačilnega prometa iz APP v med 
bančno okolje. 

14. Predlagatelj naj prouči in upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

15. Predlagatelj naj prouči pripombe Banke Slovenije. 
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16. Predlagatelj naj prouči pripombe Združenja bank Slovenije. 
17. Predlagatelj naj prouči pripombe Ekonomsko socialnega sveta Vlade republike Slovenije. 

In dodatni sklep: Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da v aktu 
o ustanovi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve zagotovi takšno 
razpršenost izpostav Agencije po posameznih področjih Slovenije, da bodo njene storitve enako 
dostopne gospodarskim in drugim subjektom. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo branje skrbno proučil stališča Državnega zbora 
Republike Slovenije ter jih v celoti upošteval in vključil v predlog zakona za drugo branje. 

Ad 1; V predlogu zakona je dodan 3. člen, ki v skladu s sprejetimi stališči Državnega zbora 
Republike Slovenije in mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
Republike Slovenije opredeljuje uporabljene pojme in pomen kratic v zakonu, med ostalimi tudi 
pojem izvajalca plačilnega prometa. Ta pojem je še dodatno opredeljen v 4. členu predloga 
zakona, kjer je izrecno določeno, da so druge pravne osebe, ki opravljajo plačilni promet, osebe, 
ki opravljajo finančne storitve, če za opravljanje storitev plačilnega prometa izpolnjujejo pogoje, ki 
jih predpiše Banka Slovenije in če za opravljanje teh poslov pridobijo dovoljenje Banke Slovenije 
v skladu z Zakonom o bančništvu (Ur. I. RS, št. 7/97). 

Ad 2; Postopki in standardizacija tehnoloških rešitev plačilnega prometa so sedaj urejeni v 
navodilih in pravilnikih ter drugih podzakonskih aktih, ki jih je sprejela na podlagi zakonskih 
pooblastil APP. Gre za materijo, ki je v ustreznem obsegu v zakonu ni mogoče urediti, zaradi 
česar je v 6. členu predloga zakona - Enoten način in postopki plačilnega prometa - zagotovljena 
pravna podlaga Banki Slovenije, da bo enako kot do sedaj APP lahko podrobno uredila postopke 
plačilnega prometa ter zagotovila poenotenje in standardizacijo tehnoloških rešitev plačilnega 
prometa. 

Ad 3; V predlogu zakona so v 2. poglavju - Plačilni promet - dodani členi, ki urejajo obligacijska 
razmerja med izvajalcem plačilnega prometa in njegovim imetnikom transakcijskega računa. V 
skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije je predlagatelj opredelil vsebino 
transakcijskega računa ter z zakonom določil obligacijska razmerja. Dodane določbe zagotavljajo 
varstvo imetnika transakcijskega računa pred morebitno samovoljo izvajalcev plačilnega prometa 
ter izvajalcem plačilnega prometa nalagajo enak standard storitev plačilnega prometa kot ga ima 
sedaj APP. Predlog zakona opredeljuje v tem delu tudi odgovornost izvajalcev plačilnega prometa 
za pravočasno in pravilno izvajanje plačil. 

Ad. 4 in 5; Predlagatelj je na podlagi stališč Državnega zbora Republike Slovenije skrbno 
pretehtal vprašanje obvladovanja provizij in povračil stroškov izvajalcev plačilnega prometa ter 
ocenil, da se bo doseglo najboljše varovanje interesov komitentov, če se prepusti to vprašanje 
urejanju tržne konkurence. Administrativno predpisovanje provizij bi bilo lahko sporno tudi s 
stališča ustavnosti, saj bi tako država posegala v svobodo ekonomske pobude izvajalcev 
plačilnega prometa. Glede na cene, ki jih uveljavljajo banke pri izvajanju plačil pri že prenesenih 
transakcijskih računih je možno zaključiti, da konkurenca sili banke k določanju cen, ki so 
primerljive s cenami, ki jih zaračunava APP: 

Ad 6; Predlagatelj je v 29. členu predloga zakona - Javnost registra transakcijskih računov - 
izrecno določil, da so številke transakcijskih računov pravnih oseb javni podatek, ki ga lahko v 
registru transakcijskih računov pridobi vsakdo. Podatke glede transakcijskega računa fizičnih 
oseb lahko v skladu z načeli varovanja zasebni podatkov pridobi le tisti, ki izkaže pravni interes. 
Takšna rešitev je skladna tudi z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju ter omogoča vsakemu 
upniku pridobiti informacijo o številki transakcijskega računa, zaradi potreb izvršilnega postopka. 

Ad 7; Predlog zakona predvideva v 16. členu zavezo izvajalcev, da se vsa zahtevana plačila med 
računi istega izvajalca plačilnega prometa izvedejo do zaključka dnevnega poslovanja ustreznega 
poravnalnega sistema v dnevu, v katerem je bil vložen plačilni nalog. Če gre za plačilo med 
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različnima izvajalcema plačilnega prometa, določa 17. člen predloga zakona izvedbo plačila še 
istega dne, če gre za plačilo znotraj območja Republike Slovenije, plačila v tujino pa se izvedejo v 
rokih določenih s splošnimi pogoji vodenja transakcijskega računa. Hitrost plačilnega prometa je 
zagotovljena tudi s predpisano odgovornostjo izvajalca plačilnega prometa po 12. členu predloga 
zakon, ki določa, da je izvajalec plačilnega prometa odgovoren za škodo zaradi zamude pri 
izvršitvi plačil. V kolikor želi imetnik transakcijskega računa plačilo v kasnejšem roku od tistega 
dne lahko v skladu s pogodbo o vodenju transakcijskega računa v plačilni inštrukciji odredi plačilo 
na kasnejši datum. V teh primerih gre za poslovno voljo stranke, v katero z zakonom ni mogoče 
posegati. S predlogom zakona je tako zagotovljena enaka hitrost plačilnega prometa kot jo sedaj 
zagotavlja APP. 

Predlog zakona določa v novem 26. členu predloga zakona - Pošiljanje obvestil - da mora 
izvajalec plačilnega prometa ob vsaki spremembi stanja na transakcijskem računu izdati izpisek z 
navedbo salda in ga izročiti imetniku računa, če se pogodbeni stranki v pogodbi o vodenju 
transakcijskega računa ne dogovorita drugače. Tako je izvajalec plačilnega prometa po zakonu 
dolžan informirati imetnika transakcijskega računa s povratno informacijo o prometu in stanju na 
njegovem transakcijskem računu. 

Ad 8; Predlagatelj je v 3. odstavku 12. člena predloga zakona v skladu s stališčem Državnega 
zbora Republike Slovenije izrecno predvidel objektivno odgovornost izvajalca plačilnega prometa 
za neizpolnitev oz. neizpolnitev naloženega plačila. 

Ad 9; Iz določb 12. člena predloga zakona sledi jasna opredelitev, da je izvajalec plačilnega 
prometa odgovoren za neizpolnitve, zamude ali napake pri izvršitvi plačil. V kolikor obligacijska 
razmerja niso izrecno opredeljena v določbah predloga zakona, ki urejajo pogodbo o vodenju 
transakcijskega računa, se po 24. členu predloga zakona izrecno predpisuje odgovornost 
izvajalca plačilnega prometa po pravilih pogodbe o naročilu. Pogodba o vodenju transakcijskega 
računa je po svoji vsebini posebna oblika pogodbe o naročilu. Smiselno enako ureditev pa 
vsebuje tudi predlog obligacijskega zakonika, ki je v fazi 3. obravnave v Državnem zboru 
Republike Slovenije. Predlagatelj ocenjuje, da je komitent z vsemi temi določbami ustrezno 
zavarovan ter je njegov pravni položaj, torej vsota njegovih pravic in obveznosti ustrezno 
opredeljen. 

Ad 10; Položaj, status in naloge Agencije RS za javnopravne evidence in storitve opredeljuje 70. 
člen predloga zakona, ki podrobneje kot predlog zakona za prvo branje opredeljuje položaj, status 
in naloge te agencije. Predlagatelj ocenjuje, da je s spremenjeno in razširjeno dikcijo tega člena 
ustrezno sledil stališču Državnega zbora Republike Slovenije. Uprava RS za javna plačila je 
opredeljena v 73. členu predloga zakona, predlagatelj pa je v skladu s stališči Državnega zbora 
Republike Slovenije dodatno opredelil njeno poslovanje. 

Ad 11; Predlagatelj je v skladu s stališči Državnega zbora Republike Slovenije, v 70. členu 
predvidel, da ima Agencija RS za javnopravne evidence in storitve sedež v Ljubljani, svojo 
dejavnost pa opravlja tudi na svojih izpostavah izven Ljubljane, ki jih bo določila Vlada RS v 
ustanovitvenem aktu po krajih dosedanjih podružnic APP. 

Ad 12; Reševanje prerazporejanja presežkov delavcev sedanje Agencije RS za plačilni promet je 
problematika, ki se razrešuje v okviru projekta reforme plačilnega prometa, ki poteka na podlagi 
določb 73. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. Vlada RS je na svoji 137. seji, dne 2.12.1999, sprejela sklep št. 440-05/98-2, iz 
katerega je razvidno , da je v okviru reforme plačilnega prometa ustrezno razrešeno tudi 
vprašanje zaposlovanja presežnih delavcev, tako da je zagotovljena socialna varnost prizadetih 
delavcev in smotrnost zaposlitve teh delavcev v državnih organih, kakor rudi ustrezen angažma 
vseh dejavnikov APP. Iz priloženih sklepov Vlade RS , ki temeljijo na celoviti analizi te 
problematike je razvidno, da se to vprašanje ustrezno rešuje v okvirih reforme plačilnega 
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prometa, predlog zakona pa daje v prehodnih določbah ustrezno pravno podlago za dokončno 
razrešitev delovnih razmerij delavcev APP. 

Ad 13; V členih od 77 do 90 prehodnih določb je predlagatelj natančno uredil časovni okvir in 
uredil datume prenosa plačilnega prometa iz APP v med bančno okolje. V 81. členu sta dodana 
novi 4. in 5. odstavek, ki časovno urejata zapiranje računov še za fizične osebe in samostojne 
podjetnike. 

Ad 14, 15, 16 in 17; Predlagatelj je skrbno preučil pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, Banke Slovenije, Združenja bank Slovenije in 
Ekonomsko socialnega sveta Vlade Republike Slovenije ter jih upošteval v največji možni meri, v 
kolikor niso nasprotovala ostalim stališčem Državnega zbora Republike Slovenije. 

Banka Slovenije je predlagala, da se v 3. členu definira pojem kritja, ter da se v celotnem zakonu 
uporabi pri posameznih členih pojem kritja, namesto opisnega besedila, ki je v več členih navajal 
na opisen način kako naj ravna banka, oziroma kakšne so posledice pozitivnega oziroma 
negativnega salda in odobrene prekoračitve stanja na računu. S to izboljšavo je nedvomno 
dosežena večja jasnost besedila, ne gre pa za vsebinsko spremembo. 

Predlog zakona o plačilnem prometu za drugo obravnavo ne spreminja koncepta reforme 
plačilnega prometa, ki je že v teku na podlagi določb 73. člena Zakona o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in APP, nadziranje in informiranje. 
Temeljne določbe so ostale glede na predlog zakona za prvo obravnavo po vsebini 
nespremenjene, besedilo zakona za prvo obravnavo pa je tudi bilo obravnavano s predstavniki 
Evropske Unije, ki so izhodišča zakona ocenili kot skladna s pravnim redom Evropske Unije. 

Glede na dejstvo, da je reforma plačilnega prometa že v teku in je v letu 2000 že steklo 
prenašanje žiro računov pravnih oseb iz APP na poslovne banke, je po mnenju predlagatelja 
nujno pospešiti tudi sprejem predlaganega zakona, ki je usklajen z odločitvami Državnega zbora 
Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije o reformi plačilnega prometa in omogoča 
dokončanje reforme . Sprejem zakona bo tako zaključil večletna prizadevanja za prenos 
plačilnega prometa v bančno okolje, hkrati pa bo tudi zagotovil pravno podlago za razrešitev 
problematike postopnega zapiranja APP ter ustanovitve Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve in Uprave Republike Slovenije za javna plačila, tako da bo 
omogočeno izvajanje vseh funkcij države in plačilnem prometu. Sprejem zakona se tako kot ena 
od faz vključuje v širše družbene procese, prilagajanja pravne ureditve Republike Slovenije s 
pravom Evropske Unije in pomeni pravno sodobno ureditev plačilnega prometa. 

Predlagatelj je predlog zakona pripravil ob sodelovanju strokovnih služb Banke Slovenije, APP in 
Davčne uprave Republike Slovenije. Pri pripravi zakona je predlagatelj upošteval tudi stališča 
Združenja bank in Sindikata. Predlog zakona je usklajen s predlogi vseh navedenih, razen v tistih 
določbah, kjer so imele Banka Slovenije in banke drugačne predloge kot Davčna uprava 
Republike Slovenije. Predlagatelj je pri pripravi zakona skrbno pretehtal vse predloge ter se 
odločil za rešitve, ki zagotavljajo nemoteno opravljanje plačilnega prometa, enak standard 
plačilnega prometa in izvajanje vseh funkcij Davčne uprave Republike Slovenije. Pri tem je 
predlagatelj kot temeljen kriterij upošteval tudi načelo varstva imetnikov transakcijskih računov v 
skladu s stališči Državnega zbora Republike Slovenije. 

I. USKLADITEV Z UREDITVIJO V PRAVNEM REDU EVROPSKE UNIJE 

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s pripombami 
Banke Slovenije upošteval vsa priporočila in-direktive Evropske Unije, ki urejajo posamezne 
sklope v zvezi s plačilnim prometom. 

V pravnem redu Evropske Unije urejajo direktive in priporočila komisije naslednje sklope vprašanj: 
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1. Sodobni plačilni instrumenti 

Priporočilo komisije o kodeksu ravnanja v zvezi z elektronskimi plačili (Commission 
Recommendation on a European Code of Conduct relating to electronic payment - 87/598/EEC; 
v nadaljevanju Priporočilo 87/598/EEC) 

Priporočilo nanaša samo na elektronska plačila opravljena z uporabo kartice bodisi na terminalih 
na prodajnem mestu bodisi na elektronskih plačilnih terminalih. Povedano drugače, priporočilo se 
nanaša samo na plačilne kartice. 

Priporočilo komisije glede plačilnih sistemov in zlasti v zvezi z razmerjem med imetnikom kartice 
in izdajateljem kartice (Commission Recommendation concernig payment systems, and in 
particular the relationship betvveen card holder and card issuer - 88/590/EEC; v nadaljevanju 
Priporočilo 88/590/EEC). 

V uvodni preambuli opredeli naslednje namene oziroma razloge za sprejem priporočila: 
1. Potrebno je pospešiti potrošniško zaščito na področju plačilnih sistemov in določenih storitev, 

povezanih s tem; 
2. V zadnjih letih je prišlo do pomembnih sprememb in razvoja plačilnega prometa glede načinov 

plačil; 
3. Splošni pogoji izdaje plačilnih instrumentov se ne le razlikujejo med seboj, temveč je na njihovi 

podlagi v posameznih primerih uporabnik (imetnik plačilnega instrumenta) v neutemeljeno 
slabšem položaju. Učinkovitejšo zaščito uporabnikov je mogoče doseči z uporabo enakih 
splošnih pogojev, ki veljajo za vse te oblike finančnih storitev. 

4. Uporabnik mora prejeti ustrezne informacije, vključno z informacijami o provizijah in drugih 
stroških. 

Priporočilo v dodatku določa (priporoča) vsebino ureditve medsebojnih pravic in obveznosti med 
izdajateljem in imetnikom (sodobnega) plačilnega instrumenta. Priporočilo se nanaša na 
(sodobne) plačilne instrumente, s katerimi je mogoče opraviti opravila, določena v 1. točki 
dodatka, in sicer 
- elektronsko plačilo z uporabo kartice zlasti na terminalu na prodajnem mestu, 
- dvig denarne gotovine oziroma polog denarne gotovine in čekov, in s tem povezana opravila na 
elektronskih plačilnih terminalih, 
- neelektronsko plačilo z uporabo kartice, ki obsega tudi postopek, pri katerem je potreben podpis 
imetnika in pri katerem se izdela slip, razen kadar je kartica uporabljena izključno kot identifikacija 
za plačilo s čekom, 
- elektronsko plačilo, ki ni opravljeno z uporabo kartice kot na primer domače bančništvo. 

To priporočilo obsega najširši krog (sodobnih) plačilnih instrumentov, in sicer: 
1. elektronske plačilne instrumente, s katerimi se lahko opravijo opravila iz 1., 2. oziroma 4. alinee 
1. točke dodatka, in 
2. kartice, ki omogočajo neelektronska plačila, torej kreditne in trgovske kartice. 

Priporočilo komisije glede plačil z uporabo elektronskih plačilnih instrumentov in zlasti v zvezi z 
razmerjem med izdajateljem in imetnikom (Commission Recommendation concernig transactions 
by electronic payment instruments and in particular the relationship betvveen issuer and holder - 
97/489/EC; v nadaljevanju Priporočilo 97/489/EC). 

Priporočilo se nanaša na elektronske plačilne instrumente, ki jih razvršča v dve skupini: 
1. Plačilni instrumenti z daljinskim dostopom, za katere je značilno, da omogočajo neposreden 
dostop do imetnikovega transakcijskega računa in s tem izdajo elektronskega naloga za plačilo v 
breme tega računa. Ta skupina obsega zlasti: 

Plačilne kartice, z uporabo katerih je mogoče opraviti opravila iz 1. in 2. alinee 1. točke 
dodatka k Priporočilu 88/590/EEC in 
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Telefonsko in domače bančništvo kot aplikacija (skup postopkov, povezanih zlasti z 
identifikacijo in uporabo ustrezne komunikacije), ki omogoča imetniku, da opravi opravila iz 4. 
alinee 1. točke dodatka k Priporočilu 88/590/EEC. 

2. Elektronski denar 

Direktiva o opravljanju storitev in nadzoru nad opravljanjem storitev izdajateljev elektronskega 
denarja (Directive 2000/46/EC on taking up, pursuit of and prudential supervision of the business 
of electronic money institutions; v nadaljevanju Direktiva 2000/46/EC). Direktiva določa pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati izdajatelji elektronskega denarja in nadzor nad izdajatelji elektronskega 
denarja. 

3. Vsebina pravnih razmerij v zvezi z izvrševanjem nalogov za plačilo, ki se opravi prek meje 

Priporočilo komisije glede preglednosti bančnih pogojev v zvezi z finančnimi transakcijami, ki se 
opravijo prek meje (Commission recommendation on the transparency of banking conditions 
relating to cross-border financial transactions - 90/109/EEC; v nadaljevanju Priporočilo 
90/109/EEC). Vsebino priporočilo sedaj s (podrobnejšo) ureditvijo nadomešča Direktiva 97/5/EC. 

Direktiva o plačilih, ki se opravijo prek meje (Directive 97/5/EC on cross-border credit transfers; v 
nadaljevanju Direktiva 97/5/EC). 

Direktiva glede pravnih razmerij med nalogodajalcem za plačilo oziroma prejemnikom plačila 
in banko nalogodajalca oziroma prejemnika plačila ureja dve skupini vprašanj: 
- preglednost pogojev izvrševanja nalogov za plačilo in 
- najmanjši (obvezen) obseg obveznosti in odgovornosti bank. 

Glede preglednosti pogojev izvrševanja nalogov za plačilo, določa dve skupini pravil o 
informacijah, ki jih mora posredovati banka, in sicer: 

1. Informacije o pogojih izvršitve naloga za plačilo, ki jih je treba posredovati pred sprejemom 
naloga za plačilo, ki morajo obsegati zlasti (3. člen): 
- čas, ki je potreben za izvršitev naloga, 
- način izračuna provizij in stroškov, ki bremenijo nalogodajalca, 
- podatke o postopkih za reševanje reklamacij in 
- podatke o tečaju, ki se uporabi. 

2. Informacije o izvršenem plačilnem nalogu, ki morajo obsegati zlasti (4. člen): 
- podatke, ki omogočajo prejemniku identifikacijo plačila, 
- znesek plačila, 
- znesek morebitnih stroškov in provizij, ki bremenijo prejemnika, 
- datum izvršitve naloga v dobro prejemnikovega računa. 

Glede najmanjšega (obveznega) obsega obveznosti in odgovornosti banke pa določa naslednje 
obveznosti in s tem povezano odškodninsko odgovornost banke: 
1. Obveznost pravočasne izvršitve naloga ter odškodninsko odgovornost banke nalogodajalca 
oziroma banke prejemnika za zamudo z izvršitvijo naloga (6. člen). 
2. Obveznost pravilne izvršitve naloga ter odškodninsko odgovornost banke nalogodajalca 
oziroma banke prejemnika za nepravilno izvršitev oziroma za neizvršitev naloga (7. člen). 

4. Dokončnost plačil: Direktiva o dokončnosti plačil (Directive 98/26/EC on settlement finality in 
payment and securities settlement systems; v nadaljevanju: Direktiva 98/26/EC). 

Način uskladitve s prej navedenimi priporočili in direktivami je razložen v zvezi s posameznimi 
določbami predloga zakona. 
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II. PLAČILNI PROMET 

V poglavju plačilni promet (členi od 8 do 30) je predlagatelj v skladu s sklepi Državnega zbora 
opredelil pogodbo o vodenju transakcijskega računa, plačilni nalog, obveznosti in odškodninsko 
odgovornost izvajalcev plačilnega prometa, register transakcijskih računov in poslovanje z 
gotovino. 

Pogodba o vodenju transakcijskega računa je hkrati tudi posebna vrsta pogodbe o bančnem 
denarnem depozitu. S pogodbo o vodenju transakcijskega računa (člena 10 in 11) se tako banka 
zaveže opravljati dve skupini storitev: 
- vodenje stanja denarnih terjatev imetnika do banke, torej stanja denarnega depozita na vpogled, 
- storitev izvrševanja nalogov (torej opravljanja oziroma sprejemanja plačil) v breme in v dobro 
tega računa. 

Obveznost izvajalca plačilnega prometa opravljati storitve izvrševanja nalogov v breme računa 
obstaja samo do obsega (višine) kritja na računu. Kritje na računu pa je seštevek: 
- vsote terjatev imetnik do banke (dobroimetje, v poslovni praksi imenovano tudi pozitivno 
stanje), ki je po svoji pravni naravi bančni denarni depozit, in 
- odobrene prekoračitve pozitivnega stanja, ki je po svoji pravni naravi kredit. 

Opredelitev vsebine naloga za plačilo je potrebna zaradi jasne opredelitve obveznosti banke 
izvršiti nalog in s tem povezane odgovornosti za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev. Roki za 
izvršitev naloga tečejo od dneva, ko je izvajalec plačilnega prometa nalog sprejel. Sprejem naloga 
je pravni posel (izjava volje izvajalca plačilnega prometa, s katero prevzame obveznost nalog 
izvršiti - primerjaj prvi odstavek 749. člena ZOR - četrti odstavek 15. člena predloga zakona). 
Prvi odstavek 15. člena predloga zakona določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da nastane 
obveznost izvajalca plačilnega prometa sprejeti nalog. Drugače od sprejema naloga pa je prejem 
naloga samo »tehnično« dejanje, ki omogoči, da izvajalec plačilnega prometa prejme podatke o 
vsebini naloga ne glede na obliko, v kateri se ti podatki posredujejo (14. člen predloga zakona). 
Opredelitev pojma prejema naloga je potrebna zato, ker se s tem določi trenutek, od katerega 
dalje teče rok za sprejem naloga oziroma za zavrnitev sprejema naloga (drugi odstavek 15. člena 
predloga zakona). 

Natančna opredelitev dejanj, ki morajo biti opravljena, da se v razmerju med nalogodajalcem in 
izvajalcem plačilnega prometa nalogodajalca in v razmerju med prejemnikom in izvajalcem 
plačilnega prometa prejemnika šteje, da je bil nalog izvršen (in s tem izpolnjena obveznost 
izvajalca plačilnega prometa) v 16. in 17. členu (izvršitev v razmerju med izvajalcem plačilnega 
prometa nalogodajalca in nalogodajalcem) in v 21. členu (izvršitev - razpolaganje z dobroimetjem 
v razmerju izvajalca plačilnega prometa prejemnika in prejemnikom) je potrebna zaradi jasne 
ureditve odškodninske odgovornosti izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca oziroma izvajalca 
plačilnega prometa prejemnika (12. člen predloga zakona). 

Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika plačila, ki je imetnik 
transakcijskega računa pri istem izvajalcu plačilnega prometa (16. člen predloga zakona), izvrši 
izvajalec plačilnega prometa (ki je hkrati izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca in izvajalec 
plačilnega prometa prejemnika ter zato poravnava ni potrebna) tako, da zmanjša kritje na računu 
nalogodajalca in ga poveča na računu prejemnika. 

Kadar pa se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika plačila, ki je imetnik 
transakcijskega računa pri drugem izvajalcu plačilnega prometa (17. člen predloga zakona) je 
zaradi izvršitve tega naloga potrebno opraviti poravnavo. Povedano drugače, izvajalec plačilnega 
prometa nalogodajalca mora: 
1. izvajalcu plačilnega prometa prejemnika izdati nalog za poravnavo zaradi izvršitve naloga 
imetnika računa - nalogodajalca (17. člen predloga zakona). Nalog za odobritev prejemnikovega 
računa pa lahko izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca posreduje izvajalcu plačilnega 
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prometa prejemnika bodisi neposredno (v primeru dvostranske poravnave) bodisi prek plačilnega 
sistema (v primeru poravnave prek plačilnega sistema) in 
2. zagotoviti, da izvajalec palčilnega prometa prejemnika prejme kritje. 

V 26. členu predloga zakona je v skladu z ureditvijo v Direktivi 97/5/EC in s prej navedenim 
stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, urejena vsebina obvestil o izvršenem oziroma 
prejetem plačilu in roki za pošiljanje obvestil. 

Imetnik razpolaga z dobroimetjem na računu bodisi tako, da opravi gotovinski dvig, bodisi tako, 
da izdaja naloge za plačilo. Po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 21. člena, mora 
izvajalec plačilnega prometa prejemnika omogočiti prejemniku razpolaganje z dobroimetjem na 
računu v višini plačila, ki je predmet naloga za plačilo, takoj po izvršitvi naloga, torej takoj po tem, 
ko sprejme nalog izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca za odobritev računa prejemnika in 
ko prejme kritje v višini zneska plačila, ki je predmet naloga. V tretjem odstavku 21. člena pa je 
urejen pravni položaj, ko je imetniku z odločbo pristojnega državnega organa prepovedano 
razpolagati z dobroimetjem na računu (na primer začasna odredba) oziroma ko je izvajalcu 
plačilnega prometa kot dolžnikovemu dolžniku naloženo, da denarno terjatev do imetnika 
namesto njemu izpolni v korist upnika (sodna izvršba) oziroma proračuna (davčna izvršba). 
Zaradi jasnosti (in zaradi uskladitve z Direktivo 98/26/EC) je tudi določen časovni trenutek, do 
katerega mora izvajalec plačilnega prometa prejeti odločbo pristojnega državnega organa, da ta 
odločba učinkuje za naloge imetnika, ki jih je izvajalec plačilnega prometa prejel pred tem in sicer 
je to trenutek, do katerega je plačilo še mogoče preklicati. 

V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije in tudi v skladu z uveljavljenimi pravili 
pravne stroke o odgovornosti je odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega prometa 
nalogodajalca za neizvršitev, nepravilno izvršitev oziroma za zamudo z izvršitvijo naloga ter 
odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega prometa prejemnika plačila za kršitev obveznosti 
urejena kot objektivna odgovornost. Za objektivno odgovornost je značilno, da so predpostavke 
obveznosti povrniti škodo samo tri (in ne tudi krivda, ki je dodatna predpostavka krivdne 
odškodninske odgovornosti), in sicer: 
1. protipravno ravnanje (kršitev obveznosti), 
2. vzročna zveza med protipravnim ravnanjem in škodo in 
3. škoda. 

Objektivne odškodninske odgovornosti se lahko dolžnik (v obravnavanem primeru izvajalec 
plačilnega prometa) tudi po splošnih pravilih (primerjaj 177. člen ZOR) razbremeni samo, če 
dokaže, da je vzrok za škodo bodisi dogodek bodisi ravnanje druge osebe, ki je zunaj notranje 
sfere (sfere poslovanja) in ki ga ni bilo mogoče pričakovati oziroma ga preprečiti oziroma se 
izogniti njegovim posledicam. Kadar bo izvajalec plačilnega prometa na podlagi objektivne 
odgovornosti v razmerju do imetnika računa odgovarjala za škodo, ki jo je povzročilo ravnanje 
druge osebe (na primer ene od oseb iz 24. člena predloga zakona), bo od te druge osebe po 
pravilih o regresu zahtevala povrnitev vseh zneskov, ki jih bo morala plačati imetniku na podlagi 
odgovornosti v razmerju do imetnika. 

Po splošnih pravilih obligacijskega prava so zamudne obresti (civilna) zakonska sankcija za 
zamudo s plačilom denarne obveznosti. Obveznost izvajalca plačilnega prometa (pravilno) izvršiti 
nalog za plačilo pa je nedenarna obveznost, za katero ne veljajo splošna pravila o zamudnih 
obrestih. Ker pa je položaj imetnika transakcijskega računa v primeru zamude z izvršitvijo naloga 
istovrsten položaju upnika, ki mu dolžnik izpolni denarno obveznost z zamudo (glej 24. člen 
predloga zakona), je imetnik transakcijskega računa upravičen do nadomestila (zakonske 
sankcije) v enaki višini in pod enakimi pogoji (primerjaj 278. člen ZOR, takšen način ureditve 
nadomestila predvideva tudi 6. člen Direktive 97/5/EC) kot upnik denarne obveznosti. S pogodbo 
torej ni mogoče izključiti odgovornosti niti je omejiti pod znesek nadomestila iz 24. člena. 
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III. ELEKTRONSKI DENAR 

Predlagatelj je na pobudo Banke Slovenije v predlog zakona dodatno dodal tudi poglavje 
elektronski denar, saj je v skladu s priporočilom 97/489/EC to področje potrebno ustrezno urediti. 
Elektronski denar je oblika denarja, ki se na podlagi razvoja informacijske tehnologije v svetu vse 
bolj uveljavlja. Izdajatelj elektronskega denarja se zaveže proti plačilu določenega denarnega 
zneska izdati elektronski denar in omogočiti imetniku elektronskega denarja opravljanje plačil v 
višini kritja elektronskega denarja. Imetnik elektronskega denarja se obratno zaveže, da bo za to 
storitev plačal dogovorjeno provizijo. Položeno plačilo je depozit, zaradi česar je bilo v predlogu 
zakona (31. člen) potrebno glede tega posla izključiti določbe tretjega člena ZBan, ki določa, da 
smejo depozitno poslovanje opravljati le banke. Elektronski denar namreč izdajajo in opravljajo 
plačilne storitve z njim namreč povsod po svetu tudi osebe, ki niso banke. 

Prav zato je predlagatelj v tem poglavju podrobno opredelil statusne elemente in pristojnosti 
Banke Slovenije glede nadzora nad izdajatelji elektronskega denarja. Predlagatelj ocenjuje, da so 
določbe, ki zagotavljajo nadzor nad poslovanjem in poslovanje družbe za izdajo elektronskega 
denarja ustrezne, tako da bo zagotovljena varnost pologov, na podlagi katerih bodo izdajatelji 
izdali denar v elektronski obliki. 

Tudi izdajatelj elektronskega denarja odgovarja imetniku objektivno za izgubljene zneske kritja ali 
za kakršnekoli napake pri izvajanju plačil. 

IV. PORAVNAVE 

V skladu s stališčem Državnega zbora (in vsebinsko enako pripombo Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije) je predlagatelj v 4. poglavju jasno uredil 
tudi vsebino pravnih razmerij v zvezi s poravnavo. Poglavje v prvem delu ureja skupna pravila za 
vse poravnave prek plačilnih sistemov. 

Poravnava pomeni (poenostavljeno) plačilni promet v ožjem pomenu oziroma prenos denarnega 
dobroimetja med izvajalci plačilnega prometa oziroma med izvajalci plačilnega prometa in Banko 
Slovenije. Zaradi jasnosti (in povezave z izvrševanjem nalogov imetnikov transakcijskih računov) 
je tudi določeno, da poravnava obsega vse prenose denarnega dobroimetja in sicer: 
- bodisi tiste, ki se opravijo zaradi izvršitve naloga posameznega imetnika, s čimer izvajalec 
plačilnega prometa nalogodajalca izpolni svojo obveznost do imetnika izvršiti imetnikov nalog za 
plačilo, 
- bodisi tiste, ki se opravijo zaradi izpolnitve medsebojnih denarnih obveznosti med izvajalci 
plačilnega prometa oziroma izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije. 

V prvem odstavku 50. člena predloga zakona so zaradi preglednosti navedeni vsi možni načini, 
na katere se lahko opravi prenos denarnega dobroimetja med izvajalci plačilnega prometa. 

52. člen predloga zakona pooblašča Banko Slovenije, da predpiše podrobnejša pravila o 
poravnavah. 

V. PLAČILNI SISTEMI 

V tem delu so urejena skupna pravila za vse plačilne sisteme. Plačilni sistem je opredeljen kot 
večstransko pravno razmerje med izvajalci plačilnega prometa člani plačilnega sistema, katerega 
vsebina so njihove medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem poravnav. 

V prvem odstavku 54. člena predloga zakona je opredeljen pojem oblikovanja plačilnega sistema. 
Izvajalci plačilnega prometa (članice plačilnega sistema) oblikuje plačilni sistem s tem, da 
sprejmejo pravila plačilnega sistema, ki so po svoji naravi večstranska pogodba. Povedano 
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drugače, članice plačilnega sistema oblikujejo plačilni sistem, s tem da določijo medsebojne 
pravice in obveznosti v zvezi z medbančno poravnavo. 

Nadzor nad opravljanjem medbančne poravnave opravlja Banka Slovenije. V zvezi z nadzorom 
nad opravljanjem dvostranske bančne poravnave se že po prvem odstavku 123. člena ZBan 
uporabljajo pravila ZBan o nadzoru. V primeru poravnave pa je v 56. členu predloga zakona 
določen dodaten (preventivni) ukrep nadzora - dovoljenje Banke Slovenije k oblikovanju 
plačilnega sistema. Zaradi jasnosti je v 61. členu izrecno določeno, katere določbe ZBan se 
uporabljajo za druge oblike nadzora Banke Slovenije nad plačilnim sistemom, in da se ukrepi 
nadzora izrekajo članicam plačilnega sistema in morebitnemu upravljavcu plačilnega sistema. 

Določba 66. člena predloga zakona ureja poseben vidik načela o dokončnosti plačil, izraženega v 
zahtevi, da stečaj člana plačilnega sistema ne sme imeti retroaktivnih učinkov na dokončnost 
plačil (7. in 8. člen Direktive 98/26/EC). Posebno pravilo, ki izključuje uporabo (splošnih) določb 
ZPPSL je potrebno samo v primeru neto poravnave, ki se opravi z izravnavo vseh obveznosti in 
vseh terjatev posamezne članice plačilnega sistema do ostalih članic plačilnega sistema, v 
poslovni praksi imenovana tudi multilateralna kompenzacija oziroma novacija s (personalno) 
subrogacijo. Pravno dosledno namreč pri takšnem načinu izravnave upravljavec plačilnega 
sistema vstopi v vsako posamično pravno razmerje na podlagi cesije (prenosa) vseh terjatev in 
prevzema dolga (obveznosti), urejen v pravilih plačilnega sistema. S tem se zagotovijo pogoji za 
(pravni) pobot - vzajemnost terjatev in obveznosti. 

Posebej so urejena pravila za plačilni sistem za poravnavo plačil velikih vrednosti (plačilni sistem 
bruto poravnave v realnem času) - primerjaj člena 62 in 63 predloga zakona. 

VI. NADZIRANJE 

V 67. členu predloga zakona je poudarjena vloga Banke Slovenije kot monetarne oblasti, ki je 
pristojna za urejanje plačilnega prometa kot posebnega bančnega posla. Izvajalci plačilnega 
prometa, ki niso banke, imajo po tem predlogu zakona jasno opredeljena pooblastila in 
obveznosti glede izvajanja pristojnosti Banke Slovenije. Centralne banke imajo tudi v drugih 
državah Evropske unije položaj regulatorja plačilnega prometa. V Republiki Sloveniji je do sedaj 
to funkcijo v sodelovanju z Banko Slovenije izvajala APP. 

VII. STATISTIKA IN INFORMIRANJE 

Izvajalci plačilnega prometa so v javnem interesu v skladu z 68. členom predloga zakona dolžni 
zbirati podatke pomembne za statistične podatke in jih posredovati Banki Slovenije, Davčni upravi 
Republike Slovenije in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. Vsebino in način 
poročanja predpišeta Banka Slovenije in Agencija, vsaka v okviru svojih pristojnosti. 

Izvajalci plačilnega prometa morajo pri poročanju varovati poslovno skrivnost. 

VIII. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 

Predlagatelj je v skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije pod točko 10. in 
pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije v 
70. členu jasneje uredil pravni položaj Agencije Republike Slovenije za javopravne evidence in 
storitve s tem, da je določil, da se za njen položaj do uveljavitve zakona, ki bo urejal javne 
agencije, zanjo uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode. V skladu s stališčem Državnega 
zbora Republike Slovenije pod točko 11. je v četrtem odstavku 70. člena predloga zakona 
določeno, da Agencija Republike Slovenije za'javnopravne evidence in storitve opravlja naloge 
tudi prek izpostav, določenih po krajih sedanjih podružnic APP: 

V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije pod točko 10. in pripombami 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije je 
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predlagatelj v prvem odstavku 71. člena jasneje opredelil naloge Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, ki jih opravlja za potrebe državnih organov oziroma na podlagi 
drugih zakonov, v drugem odstavku pa je opredelitev storitve, ki jih lahko Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja kot gospodarsko dejavnost (komercialne 
storitve). 

IX. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 

V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije pod točko 10. in pripombami 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije je 
predlagatelj v 74. členu jasneje opredelil naloge Uprave za javna plačila. 

X. KAZENSKE DOLOČBE (75. in 76. člen) 
I 

Predlagatelj je kazenske določbe uskladil z drugimi določbami zakona. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (77. do 90.člen) 

V skladu s stališčema Državnega zbora Republike Slovenije pod točko 12. in 13. in pripombami 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije je 
predlagatelj v prehodnih določbah: 
- v 77. členu predloga zakona uredil ustanovitev Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve in v 78. členu prdloga zakoa uredil začetek dela Uprave za javna plačila, 
- v 79. do 84. členu predloga zakona jasneje opredelil časovne okvire prenosa plačilnega prometa 
iz APP v medbančno okolje, tako da bo ta prenos opravljen do 30.6.2002 za pravne osebe in za 
zasebnike, za katere velja obveznost poslovanja prek transakcijskega računa (prvi do četrti 
odstavek 85. člena predloga zakona). Ker za druge fizične osebe (ki niso zasebniki) ne velja 
obveznost poslovanja prek transakcijskega računa je predlagatelj v petem odstavku 81. člena 
predloga zakona za te osebe določil rok do 30.6.2003. Pri določitvi daljšega roka za druge fizične 
osebe, je predlagatelj upošteval, da so banke v okviru Združenja bank Slovenije pričele s 
projektom uvajanja transakcijskih računov fizičnih oseb, v okviru katerega bodo tudi poenotile in 
spremenile informacijsko podporo izvajanja storitev, povezanih s plačilnih prometom. Za celovito 
implementacijo novih rešitev pa je potrebno daljše časovno obdobje. 
- v 85. členu predloga zakona jasneje opredelil način razporejanja delavcev (na ta vprašanja se 
nanašajo tudi pripombe Ekonomsko socialnega sveta Vlade Republike Slovenije - stališče 17.) 

Ker predlog zakona celovito ureja pogodbo o vodenju transakcijskega računa, se preneha 
uporabljati določbe XXXIII. poglavja ZOR o bančnem tekočem računu (tretji odstavek 86. člena 
predloga zakona). 

V 88. členu predloga zakona je predlagatelj določil roke v katerih morata minister za finance in 
Banka Slovenije izdati predpise na podlagi tega zakona. V izogib nastanka pravne praznine do 
izdaje novi podzakonskih predpisov, je predlagatelj predvidel smiselno uporabo predpisov izdanih 
na podlagi Zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o APP. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU - ZA DRUGO OBRAVNAVO 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«: 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki bi se nanašale na razmerja, ki jih 
ureja Predlog Zakona o plačilnem prometu. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

Obveznosti bodo izpolnjene v celoti, glede na dejstvo, da sporazum teh razmerij ne 
opredeljuje. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev obveznosti. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti, usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Predlog zakona upošteva direktive: 
- direktivo 97/5EC o kreditnih transferih s tujino, 

98/96EC o dokončnosti poravnav pri plačilih in poravnalnih sistemih vrednostnih 
papirjev, 

ter priporočila: 
- komisije (87/598/EC, z dne 8.12.1987), v zvezi z evropski kodeksom, ki zadeva 

elektronska plačila, 
- komisije (88/590/EC, z dne 17.11.1988), ki zadeva plačilne sisteme in zlasti odnose 

med imetnikom kartice in izdajateljem kartice 
- komisije (97/489/EC, z dne 30.7.1997), ki zadeva transakcije z elektronskimi 

plačilnimi instrumenti in še posebej odnos med izdajateljem in imetnikom. 

Predlog zakona je v celoti usklajen z navedenimi direktivami in priporočili. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

Ni razlogov. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai navedenimi pravnimi viri ES 
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5) 

(leto): 

/ 

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ni preveden. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. Taiex. Komisija ES. države članice ES. 
SIGMA. OECD. Univerza): 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev: 

Predlog Zakona o plačilnem prometu je vključen v državni program za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ljubljana, 27.7.2001 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko Štrajn 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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naročilnica 

I 'me in priimek:   

| Naslov:    

| Telefon: Poštna številka:  

. Podjetje:   

I Davčna številka:    

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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