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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je 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 :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 STROKOVNIH IN

ZNANSTVENIH NASLOVIH (ZSZN-A)
- skrajšani postopek - EPA 797 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2002-3311-0100
Številka: 135-01/2003-1
Ljubljana, 13.03.2003
Vlada Republike Slovenije je na 12. redni seji dne 13.3.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH EU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH
NASLOVIH (ZSZN)
I. UVOD
Z uveljavitvijo Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS. št 74/1998), veljati |e začel 14 7 1998. |e bila na celovit in
posodobljen način razrešena problematika strokovnih in
znanstvenih naslovov Sprejem novega zakona je sledil uveljavitvi
Zakona o visokem šolstvu sprejetem v letu 1993, Odloku o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000),
Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št
28/2000) in njunim statutom
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obravnava po skrajšanem postopku, saj gre pri spremembah
in dopolnitvah za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona oziroma za manj zahtevne uskladitve zakona s pravnim
redom Evropske unije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport,
dr. Lučka Lorber, državna sekretarka v Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na
visokošolskih zavodih po končanem dodiplomskem ali
podiplomskem študijskem programu z javno veljavnostjo
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav,
ki jih po tem zakonu podeljujejo visokošolski zavodi, je Ministrstvo
za šolstvo in šport objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/2000, 12/2001 in 47/
2002). Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni
naslovi, pridobljeni po visokošolskih programih na območju
Republike Slovenije pred uveljavitvijo tega zakona so bili usklajeni
z določbami omenjenega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi
Uskladitve za programe s svojega študijskega, znanstvenega
oziroma umetniškega področja oziroma discipline so visokošolski
zavodi opravili in jih prav tako objavili v Uradnem listu Republike
Slovenije (Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih
naslovov, Uradni list RS, št. 22/99, 58/99, 10/2000)
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drugim državah članicah in tam usposobljenim zobozdravnikom
omogočiti stalno ali začasno opravljanje poklica zobozdravnika.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se
dodiplomski univerzitetni študijski program »stomatologija«
preimenuje v študijski program »dentalna medicina« in se strokovni
naslov »doktor oziroma doktorica stomatologije« preimenuje v
»doktor oziroma doktorica dentalne medicine«.
1.

Minimalni pogoji, ki se tičejo formalne izobrazbe morajo zagotoviti,
da diplomant lahko izvaja preventivo, diagnoze in zdravljenje
anomalij in bolezni zob, ustne votline, čeljusti ter obzobnih tkiv (1.
člen Direktive 78/687). Študij mora trajati najmanj 5 let.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih
in znanstvenih naslovih

Poklicni nazivi oziroma strokovni naslovi za opravljanje poklica
zobozdravnika so v različnih državah različni, vsi pa uporabljajo
izpeljave besed zobozdravnik, dentist in odontolog.

(a) Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS. št. 47/1998)

Poklicni nazivi v jezikih vseh držav članic so določeni v 1. členu
direktive 78/686 (za katerega je Slovenija predlagala vnos »doktor
oziroma doktorica stomatologije«). Obenem pa navedba poklicev
v tem členu določi osebno veljavnost direktive (za katere poklice
velja direktiva): »Ta direktiva velja za poklic zobozdravnika, kot je
definiran v 5. členu Direktive 78/687 in se v (državah članicah)
izvaja pod naslednjimi nazivi ...«
Tako direktiva velja za poklic »Zahnarzt« v Avstriji, »Odonotoiatra«
v Italiji, »Dentist«, »Dental Practicioner« ali »Dental Surgeon« na
Irskem in v Veliki Britaniji in bo veljala za »zubni lekar« in Zubni
kirurh« na Češkem, itd.

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih ureja strokovne in
znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po
končanem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu
z javno veljavnostjo. Ne glede na splošno določbo o načinu
tvorjenja strokovnih naslovov (4. člen) zakon določa (druga alineja
7. člena), da se po dodiplomskih (univerzitetnem) študijskem
programu stomatologije pridobi strokovni naslov doktor oziroma
doktorica stomatologije. V osmi alineji drugega odstavka 12. člena
je določena tudi okrajšava omenjenega strokovnega naslova in
sicer dr. stom.

Strokovni naslov lahko načelno zobozdravniki, ki gostujejo v drugi
članici, uporabljajo tak kot v domovini, razen če sta poklicni in
strokovni naslov enaka v jeziku tiste države, ki je potrdilo o formalni
izobrazbi in usposobljenosti podelila; ali pa bi bil njihov strokovni
naslov v njihovem (domačem, npr. slovenskem) jeziku lahko
zamenljiv z nazivom, ki v državi gostiteljici zahteva dodatno
izobrazbo v njenem jeziku (tujem. npr. francoskem). V tem primeru
lahko država gostiteljica sama določi strokovni naslov, ki ga morajo
uporabljati (8. člen direktive 78/686).

Za pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova morajo
študentje stomatologije opraviti program, ki traja 12 semestrov (6
let ali 5500 ur). Diplomant pri tem študiju pridobi znanja potrebna
za zdravljenje bolezni zob, obzobnih tkiv in ustne votline.
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in 67/2002)
kot temeljne nosilce opravljanja zdravstvene dejavnosti določa
zdravni(ce)ke in zobozdravni(ce)ke.
(b)

Slovenski strokovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije
je po oceni Evropske komisije zavajajoč, ker v vseh državah
članicah že obstaja poklicna podskupina zdravnikov, ki nosijo
enak strokovni naslov za opravljanje drugega poklica. Sporno je
tudi to, da sta poklicni naziv in strokovni naslov enaka.

Direktive ES

(b. 1.) Zobozdravniški direktivi (78/686/EEC in 78/687/
EEC)

(b.2) Zdravniška direktiva (93/16/EGS)

Direktivi sta eni izmed osmih direktiv, ki urejata t i. »regulirane
poklice«.

Ta direktiva velja za zdravnike, ki so zaposleni ali ki opravljajo
dejavnost kot samozaposleni.
Podobno koz zobozdravniška direktiva navaja minimalne zahteve
glede vsebine izobraževanja in glede njegove dolžine Za
zdravnike mora osnovno izobraževanje trajati najmanj 6 let. Za
specializacije so minimalne dolžine formalnega izobraževanja
razdeljene v tri skupine trajanja študija: najmanj 5 let (npr. interna
medicina), 4 leta (npr. ginekologija) ali najmanj 3 leta (npr
stomatologija).

Poleg splošnega sistema vzajemnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij, ki omogoča prost pretok storitev in pravico do
ustanavljanja ter opravljanja dejavnosti samozaposlenih oseb v
EU, so ti poklici »regulirani« zato, ker so zaradi svoje narave
(zadevajo javno zdravje in varnost) v večini držav članic predmet
posebnih zahtev in predpisov, ki naj zagotovijo državljanom, da
bo njihova varnost in zdravje v primerno usposobljenih rokah.
Da bi pri takih poklicih odpravili zadržke držav do splošnega
sistema, ki temelji na načelu zaupanja med državami - če je
država podelila dovoljenje in potrdila o primerni usposobljenosti
svojemu državljanu, ji mora zaupati tudi država v katero je prišel
opravljat poklic ali storitev - so te sektorske direktive uvedle tudi
poklicne kategorije in predpisale minimalne pogoje (najmanjši
možni skupni imenovalec, ki še zadovolji varnost in obenem odraža
presek obstoječih pogojev v državah članicah) Obenem so
podrobneje predpisale postopke, ki zagotavljajo medsebojno
priznavanje kvalifikacij brez nesorazmernih administrativnih ovir,
ki bi dejansko zavrle prost pretok nosilcev teh poklicev med
državami članicami

Glede uporabe strokovnega naslova veljajo podobni pogoji kot
pri zobozdravnikih. Drugi odstavek 10. člena določa - enako kot
drugi odstavek 8. člena zobozdravniške direktive - da se mora
strokovni naslov načeloma uporabljati v jeziku države, ki je izdala
potrdilo o formalni izobrazbi razen, če bi bil tako akademski naslov
lahko zamenljiv z nazivom, ki obstaja v državi gostiteljici, zahteva
pa dodatno izobrazbo (če bi npr. tako slovenski doktor stomatologije
bil zamenljiv z nemškim doktorjem stomatologije, ki ni
zobozdravnik ampak zdravnik). V tem primeru lahko država
gostiteljica sama določi strokovni naslov, ki ga mora uporabljati.
Zdravniška direktiva (prvi odstavek 10. člena) pa ne vsebuje
prepovedi uporabe strokovnega naslova kadar je ta enak
poklicnemu nazivu, kot je to določeno v zobozdravniški direktivi
(prvi odstavek 8 člena).
Težava, s katero se srečuje Slovenija je v poimenovanju poklica
zobozdravnika, za katerega bi bilo dovolj 5 let usposabljanja (pri

Tako zobozdravniški direktivi določata minimalne pogoje, ki jih
morajo pri usposabljanju zobozdravnikov upoštevati države članice
in uvajata sistem ter pogoje pod katerimi morajo vse države članice
na svojem ozemlju priznavati formalne kvalifikacije pridobljene v
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predlogov za spremembe aktov, ki so potrebne zaradi pristopa
Republike Slovenije k EU. Pri izpolnjevanju seznama tehničnih
prilagoditev aktov institucij za poglavje 2 - Prost pretok oseb je
Republika Slovenija za predlog dopolnitve 1. člena Direktive 78/
686, ki navaja pod kakšnim poklicnim nazivom opravljajo poklic
zobozdravnika v posamezni državah članicah, navedla »doktor
stomatologije/doktorica stomatologije.« Za dopolnitve 3. člena
omenjene direktive, ki našteva strokovne naslove in potrdila o
formalni izobrazbi, katerim morajo vse države članice na svojem
ozemlju priznati enako veljavnost glede opravljanja poklica
zobozdravnika kot velja v državi izdajateljici, je bilo predlagano
»diploma of doctor of stomatology.«

nas 6 let), v poklicnem nazivu doktor oziroma doktorica
stomatologije, ki ga v EU smejo uporabljati le zdravniki, in še to
samo tisti, ki so opravili tudi specializacijo iz stomatologije (najmanj
9 let študija).
(c) Pogajanja z EU - pregled pogajalskih izhodišč RS
in EU
1. Republika Slovenija je v prvih pogajalskih izhodiščih (CONF-SI
64/99) zatrdila, da so naši predpisi usklajeni z direktivo 78/686/
EGS in na kratko opisala zahteve študija, ter povedala, da
podeljuje diplome s strokovnim naslovom »doktor/doktorica
stomatologije"
2. V osnutkih skupnega stališča EU z dne 20. 4. 2000 je Komisija
EU predlagala naj zavzame stališče, da mora biti poklic
zobozdravnika jasno ločen od poklica zdravnika, še posebej na
področju študijskega programa in strokovnih naslovov. Navedeno
je bilo, da se strokovni naslov »doktor stomatologije« v EU
uporablja za specializacije in ne more biti uporabljen za
zobozdravnike ter da ga bo zato potrebno spremeniti.
3. V dodatnih pojasnilih je bilo s slovenske strani 16. 10. 2000
(CONF-SI 78/00) odgovorjeno, da se Republika Slovenija zaveda,
da lahko v skladu s pravnim redom Evropske unije, posameznik
v gostujoči državi članici uporablja svoj strokovni naslov le, če ta
ni zamenljiv z naslovom, za katerega je potrebno dodatno
izobraževanje Tako bodo stomatologi, ki so si pridobili izobrazbo
v Republiki Sloveniji, v državah članicah uporabljali naslov, kije v
skladu s predpisi tistih držav članic.
4 Na tehničnem sestanku med predstavniki Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ožje pogajalske skupine, Službe
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in Komisije 12. 2.
2001, ki je služil razčiščevanju tehničnih podrobnosti, so
predstavniki Komisije ponovno ponovili vse zadržke, ki izhajajo iz
predstavljenih stališč in od Republike Slovenije zahtevali program študija »doktor stomatologije«. Na podlagi omenjenega
sestanka je Republika Slovenija v dodatnih pojasnilih (CONF-SI
8/00) z dne 23. 2. 2001 ponovila svoje stališče, da v skladu s
pravno ureditvijo Evropske unije, posameznik uporablja strokovni
naslov le v primeru, če ni mogoča zamenjava s strokovnim
naslovom v gostujoči državi članici EU, za katerega slednja
zahteva dodatno usposabljanje Glede na to Republika Slovenija
ugotavlja, da bodo njeni državljani, ki zaključijo univerzitetni študij
stomatologije in pridobijo diplomo s strokovnim naslovom doktor
stomatologije v Republiki Sloveniji, v primeru zaposlitve v državi
članici EU, uporabljali strokovni naslov, ki je v veljavi v tej državi.
5 Komisija |e v svojem DCP 25 4 2001 in v svojem skupnem
stališču (CONF-SI 24/01) 31 5. 2002 stališča ponovila.
6 V svojem odgovoru je Republika Slovenija 6.12.2001 ponovila,
da bo glede zakonske ureditve pogojev za opravljanje poklicev,
ki jih urejajo sektorske ureditve harmonizirala svojo zakonodajo
do konca leta 2002 in torej sprejema Skupno stališče EU

V aprilu 2002 je Komisija poslala nekatere pripombe k slovenskim
predlogom. Iz pripomb je razvidno, da je sporna uporaba izraza
»stomatologija« v zvezi z zobozdravniškim poklicem, saj se ta
izraz lahko uporablja le za zdravnike specialiste stomatologije
Komisija je odgovorila, da se poklicni in strokovni naslov nanašata
na stomatologijo in zato nista sprejemljiva glede na
zobozdravniške direktive ter da bosta ta naziva morala biti
spremenjena. Iz navedenega izhaja, da je strokovni naslov »doktor
stomatologije«, ki se v Republiki Sloveniji uporablja kot poklicni in
strokovni naslov za zobozdravnike, neskladen z direktivo, saj je
uporaba izraza »stomatologija« dovoljena samo v poklicni skupini
zdravnikov. Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
je ocenila, da bi ponovna pogajanja o tem vprašanju najverjetneje
ne bila uspešna, sprememba, ki jo zahteva uskladitev s pravnim
redom EU, pa ne poslabšuje položaja slovenskih zobozdravnikov.
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih temelji med drugim
tudi na načelu akademskega izročila pri tvorjenju strokovnih in
znanstvenih naslovov na posameznih področjih. V 4. členu določa
kako se tvorijo strokovni in znanstveni naslovi na posameznih
študijskih, znanstvenih oziroma umetniških področjih ali
disciplinah. Tudi na področjih (študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe), kjer so se v preteklosti uveljavili specifični
strokovni naslovi, zakon uveljavlja načelo akademskega izročila.
V teh izjemnih primerih ne določa pravil za njihovo tvorjenje, ampak
jih neposredno določi. Gre za strokovne naslove, pridobljene po
študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe in sicer
se po končanem študiju stomatologije pridobi strokovni naslov
doktor oziroma doktorica stomatologije (7. člen).
Upoštevajoč navedene pripombe s strani Komisije EU in obstoječo
slovensko zakonodajo na področju strokovnega naslova za poklic
zobozdravnika je zato predlagana sprememba omenjenega
strokovnega naslova iz doktor stomatologije oziroma doktorica
stomatologije v doktor dentalne medicine oziroma doktorica
dentalne medicine, po dodiplomskem študijskem programu
dentalne medicine
Posamezniku s strokovnim naslovom »doktor/doktorica dentalne
medicine« se poklicna kvalifikacija priznava avtomatsko, v skladu
z direktivo za poklic zobozdravnika 78/686/EEC. Tisti pa, ki bodo
izobraževanje zaključili še po študijskem programu pod imenom
stomatologija in pridobili strokovni naslov »doktor/doktorica
stomatologije«, na trgu delovne sile obdržijo isti položaj, kakršnega
jim je končanje omenjenega študija dajalo doslej. Ker strokovni
naslov ni usklajen s pravnim redom Evropske unije priznavanje
ne poteka avtomatsko, temveč v skladu z načelom pridobljenih
pravic, kije opredeljeno v 7. členu direktive 78/686/EEC. Državljani
države članice, katerih diplome, certifikati in drugi dokazi o formalni
izobrazbi ne zadostujejo pogojem iz 1 člena te direktive (v danem
primeru nimajo ustreznega strokovnega naslova), imajo pravico,
da druge države članice kot zadosten dokaz o kvalificiranosti
priznajo na podlagi dokazila o izobrazbi z ustreznim potrdilom, da
je posameznik opravljal svoj poklic vsaj tri zaporedna leta v petih
letih pred izdajo tega potrdila. Vsi diplomanti študijskega programa
stomatologije pred implementacijo direktive 78/686/EEC, torej

V mesecu januarju je Republiko Slovenijo obiskala skupina
ekspertov Evropske unije (Technical Assistance Information
Exchange Ottice - TAIEX), ki je pregledala usklajenost slovenske
študijskih programov in zakonodaje za področje poklicev s
področja zdravstva ter poklic arhitekta in veterinarja. V poročilu
strokovnjakov z dne 30 4 2002 je bilo glede strokovnega naslova
za poklic zobozdravnika ponovno priporočeno, da se za poklic
zobozdravnika uvede za Republiko Slovenijo ustrezni strokovni
naslov, najboljša bi bila izbira med obstoječimi strokovnimi naslovi
za zobozdravnika v EU oziroma med naslovi, ki jih je zaslediti v
direktivah za zobozdravnike npr doktor dentalne medicine ali
kirurgije
V okviru priprave Pogodbe in ostalih aktov o pristopu k Evropski
komisiji, ki zbira predloge kandidatk, je Služba Vlade Republike
Slovenije za Evropske zadeve 1. marca 2002 poslala seznam
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je bilo Italiji z 19. členom direktive dovoljeno prehodno obdobje. V
tem obdobju so vpisali prve študente »zobozdravstva« v
popolnoma nov petletni študij, kar pomeni, da so prve diplome
»zobozdravnikov« podelili šele pet let po uveljavitvi direktive
(1985). Ta študij se konča z » diploma di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria.«

dosežejo priznanje poklicne kvalifikacije v drugih državah članicah
s predložitvijo svoje diplome in dokazilom, da so svoj poklic
opravljali tri zaporedna leta.
2.

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga
zakona

Obenem so, v skladu z načelom pridobljenih pravic, določili, da
lahko vsi italijanski zdravniki stomatologi, ki so diplomirali pred
28.7.1985 po študijskem programu medicine-stomatologije v
veljavi pred 28.1.1980, opravljajo ta poklic tudi po uveljavitvi
direktive.

Ob upoštevanju pripomb Komisije EU oziroma načela prostega
pretoka oseb bi bila s predlagano spremembo in dopolnitvijo
odpravljena spornost omenjenega strokovnega naslova in
opravljena uskladitev z direktivo 78/686/EEC, tako da bi lahko
naši državljani po končnem študiju v Republiki Sloveniji, v EU
opravljali poklic zobozdravnika.

Italija je direktivo prenesla v svoj pravni red z zakonom št. 409 in
z njim ustvarila poklicno kategorijo »zobozdravnik« kot edino, ki
lahko opravlja poklic zobozdravnika. Zakon pa seveda vsebuje
tudi v direktivi dovoljeno izjemo glede pridobljenih pravic in tako
dovoljuje opravljanje poklica zdravnikom stomatologom, ki so
diplomirali pred 28. 7.1985.

Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za zdravje na besedilo
sprememb in dopolnitev zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih v predloženem besedilu nista imela pripomb.
Ocenjeno je bilo. da bi, po uvedbi predlagane spremembe in
dopolnitve zakona in s sprejetjem spremembe naslova
univerzitetnega študijskega programa ter strokovnega naslova,
ki ga sprejme senat visokošolskega zavoda - Univerze v Ljubljani,
Medicinske fakultete, bile naštete spremembe lahko uveljavljene
v študijskem letu 2004/2005
3.

(b) Avstrija
Podoben primer je imela Avstrija, ki ravno tako ni imela poklica
zobozdravnik, ampak so to dejavnost opravljali zdravniki s
specializacijo stomatologije. Avstrija je z vstopom v EU morala
odpreti popolnoma nov študij zobozdravstva.

Ocena finančnih posledic predloga zakona za
državni proračun in druga finančna sredstva

(c) Španija

Zakon ne bo zahteval dodatnih sredstev iz državnega proračuna
ali drugih finančni sredstev.
4.

Španija je bila v času svoje pridružitve EU tudi v procesu
usklajevanja z direktivami za poklic zobozdravnika V
izobraževalnem sistemu niso imeli dodiplomskega študija za poklic
zobozdravnik ampak so imeli zdravnike splošne medicine, ki so
specializirali na področju stomatologije (estomatologo). Za potrebe
izpolnjevanja zahtevam iz direktiv EU za poklic zobozdravnika
so v Španiji ustanovili nove fakultete in sicer fakultete za
odontologijo, ki so ustanovljene z namenom dodiplomskega
izobraževanja na področju odontologije Specilizacije iz
stomatologije so bile tako opuščene iz sistema izobraževanja
Dodiplomski študij odontologije traja pet let

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in
prilagojenosti predlagane ureditve pravu
Evropske unije

V vseh državah članicah Evropske unije je poklic zobozdravnika
jasno ločen od poklica zdravnika, prav tako nobena od teh držav
ne uporablja (in ne sme uporabljati) poklicnih nazivov za
zobozdravnike, ki bi jih bilo mogoče zamenjati za kakšnega od
nazivov za zdravnike. Ob sprejetju predpisa je imela z njegovim
spoštovanjem nekaj težav Italija, ob pristopu k EU pa Avstrija Po
podatkih vse ostale države kandidatke sprejemajo takšno
interpretacijo direktiv in so že uskladile svoje poklicne nazive
zobozdravnikov z direktivo oziroma bodo to storile do dne pristopa
k Evropski uniji.

(d) Finska
Dodiplomski študijskim program za dentiste je lahko zaključen v
petih letih. Izvaja se na predklinični in klinični ravni. Študij dentistike
na predklinični ravni traja dve leti in se praviloma izvaja skupaj s
študijem splošne medicine na predklinični ravni. V skupinah delajo
študenti dentistike in študenti splošne medicine skupaj. Študij na
klinični ravni traja najmanj tri leta in se izvaja na univerzitetni kliniki
(dentalna klinika).

Vse države članice EU imajo torej enako urejeno področje pogojev
za opravljanje reguliranega poklica zobozdravnik in s tem tudi
enako urejen strokovni naslov. Italija in Avstrija sta primera, ko je
država morala uvesti popolnoma nov študij, ker nista imeli poklica
zobozdravnika, ampak samo zdravnika s specializacijo iz
stomatologije

5.

Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic.

(a J Italija
V Italiji so ob sprejemu zobozdravniških direktiv poklic
zobozdravnika opravljali samo zdravniki stomatologi. Zaradi tega
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» - doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja
okrajšava dr. dent. med.;«

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. člen

V napovednem stavku 7. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št 47/98) se beseda »stomatologije«
nadomesti z besedama »dentalne medicine«.
Druga alineja se spremeni tako. da se glasi:
>• - končan univerzitetni študijski program dentalne medicine: doktor
oziroma doktorica dentalne medicine«

Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovni naslov z določbami
tega zakona do objave razpisa za vpis v študijsko leto 2004/
2005.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2. člen
Besedilo osme aline|e drugega odstavka 12. člena se spremeni
tako. da se glasi

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu in 2. členu

je bila upoštevana praksa članic EU, ki pri tvorjenju strokovnega
naslova za poklic zobozdravnika uporabljajo izpeljave besed
zobozdravnik, dentist in odontolog.

V prvem členu predloga zakona je spremenjen 7. člen zakona
tako, da se uvaja novo poimenovanje dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa in sicer namesto »stomatologija«
•>dentalna medicina« ter novo poimenovanje strokovnega
naslova, kise pridobi po končanem dodiplomskem univerzitetnem
študijskem programu in sicer namesto »doktor stomatologije«
-doktor oziroma doktorica dentalne medicine«
Tako je glede na zobozdravnike (78/686/EGS in 78/687EGS) in
zdravniške direktive (93/16/EGS) odpravljena sporna uporaba in
nesprejemljivost izraza >■stomatologija« v zvezi z zobozdravniškim poklicem, sa/ se ta izraz lahko uporablja le za zdravnike
specialiste stomatologije Pri uvedbi novega strokovnega naslova

Smiselno je glede na spremembe 7. člena spremenjen tudi 12
člena zakona.
K 3. členu
Do objave razpisa za vpis v študijsko leto 2004/2005 morajo
visokošolski zavodi uskladiti strokovni naslov z določbami tega
zakona
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJATA IN DOPOLNJUJETA
7. člen
(strokovni naslovi v medicini, stomatologiji, veterinarstvu
in farmaciji)

-

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se po dodiplomskih
študijskih programih medicine, stomatologije, veterinarstva in
farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:
končan univerzitetni študijski program medicine: doktor
oziroma doktorica medicine;
končan univerzitetni študijski program stomatologije: doktor
oziroma doktorica stomatologije;
končan univerzitetni študijski program veterinarstva: doktor
oziroma doktorica veterinarske medicine;
končan univerzitetni študijski program farmacije: magister
oziroma magistrica farmacije.
12. člen
(okrajšave)

diplomirani oziroma diplomirana diplomirana se uporablja
okrajšava dipl. ...,
univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna
diplomirana inženirka ..., se uporablja okrajšava univ.dipl
inž....;
diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka ..., se
uporablja okrajšava dipl. inž ...;
profesor oziroma profesorica ..., se uporablja okrajšava
prof. ...;
akademski oziroma akademska..., se uporablja okrajšava
akad. ...;
doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava
dr. med.;
doktor oziroma doktorica stomatologije, se uporablja okrajšava
dr.stom.;
doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se uporablja
okrajšava dr. vet. med.;
magister oziroma magistra farmacije, se uporablja okrajšava
mag. farm.;
specialist oziroma specialistka ..., se uporablja okrajšava
spec. ...

Za znanstveni naslov magister oziroma magistrica znanosti ali
umetnosti se uporablja okrajšava mag.

V študijskih programih se poleg polnega strokovnega oziroma
znanstvenega naslova določi tudi njegova okrajšava.

Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se
uporablja okrajšava dr.

Pri strokovnih naslovih, ki vsebujejo izraz:
univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomirana....
se uporablja okrajšava univ.dipl ...;
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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
strokovnih in znanstvenih naslovih - skrajšani postopek (EVA
2002-3311-0100)
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
Visokošolski za vodi morajo uskladiti strokovni naslov z določbami
tega zakona do objave razpisa za vpis v študijsko leto 2004/
2005.
i
5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Da

IV. oddelek: Pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja,
opravljanja storitev

61 Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?

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

Ne.

Obveznosti so izpolnjene v celoti
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES, SIGMA. OECD. Univerza...)
in priloženo njihovo mnenje o usklajenosti

/

/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
78/686/EECDirektiva Sveta o medsebojnem priznavanju diplom,
certifikatov in drugih dokazil o formalni izobrazbi zobozdravnikov
in ukrepov, ki omogočajo uspešno uresničevanje pravice do
ustanavljanja podjetij in pravice do zagotavljanja storitev (v celoti
usklajeno)

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
strokovnih in znanstvenih naslovih - skrajšani postopek (EVA
2002-3311-0100) je sestavni del revizije državnega programa za
prevzem pravnega reda EU v letu 2003.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

17. marec 2003

Darja Lendero Kos
Državna podsekretarka

dr. Slavko Gaber
MINISTER
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lIEL0VNA TELESIi
ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Poročilo

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA 0 KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM
ZAKONA (ZKZ-D)
- skrajšani postopek - EPA 758 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za kmetijstvo,
fiozilar.stvo in prehrano
Številka: 720-03/89-1/68
Ljubljana. 13.3.2003

EPA 758-III

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika Državnega zbora daje Odbor za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo naslednje

Poročilo
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih
(ZKZ-B)
(skrajšani postopek)

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je na 38 seji 6.3.2003 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije.
17. marec 2003
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DELOVNA MESA
ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Odločitev kolegija predsednika Državnega zbora, da se predlog zakona obravnava v
skrajšanem postopku, je bila sprejeta 14.2.2003.
Na seji odbora so bili navzoči predstavnika predlagatelja, Zakonodajno-pravne
službe in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Predložene spremembe in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih so v pretežni
meri posledica odločbe Ustavnega sodišča, s katero je le-to razveljavilo celotno III.
poglavje (členi 17 do 25) zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ureja promet s
kmetijskimi zemljišč1 Razlog za razveljavitev omenjenega poglavja, ki prične
učinkovati z 28.3.2003,
je v njegovi neskladnosti z Ustavo R Slovenije v
posameznih členih, zlasti glede omejitev lastninske pravice. Ustavno sodišče sicer
meni, da vse določbe tega poglavja niso v neskladju z ustavo, temveč le nekatere,
zaradi prepletenosti določb o prometu s kmetijskimi zemljišči pa razveljavlja poglavje
v celoti.
Za pripravo novega poglavja je Ustavno sodišče postavilo najdaljši možni rok.
Državni zbor je z dopisom z dne 11.2.2003 na podlagi 94. člena zakona o lokalni
samoupravi poslal besedilo predloga zakona v mnenje županom občin in mestnih
občin. Mnenja in predloge amandmajev k 1. členu predloga zakona so posredovali:
občina Dobrepolje (13.2.2003), občina Trbovlje (15.2.2003), Skupnost slovenskih
občin (28.2.2003) in Mestna občina Novo mesto (28.2.2003).
Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 20.2.2003,
mnenjem Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne
20.2.2003 in s predlogi za amandmaje k 1. členu predloga zakona z dne 28.2.2003
Gospodarske zbornice Slovenije.
Odboru so bili posredovani amandmaji poslancev:
-

Alojza Soka k 1. členu (za spremembo 21.. 22.. 23. in 24. člena zakona).
Lidije Mainik (za spremembo 23. člena zakona) in
Franca Sušnika. prav tako za spremembo 23. člena zakona.

Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju (5.3.2003) nasprotuje vsem vloženim
amandmajem, razen amandmaju Alojza Soka k 1. členu, s katerim bi se v drugem
odstavku 24 člena za besedo: "kmetijskih pridelkov" dodalo besedilo: "vključno s
prihodki iz naslova državnih pomoči." Ta amandma je v razpravi na seji odbora
postal brezpredmeten, ker je odbor sprejel svoj amandma k 1. členu, kar je razvidno
iz nadaljevanja poročila
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Zakonodajno-pravna služba je navedeni predlog zakona proučila z vidika
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V_
splošnih pripombah opozarja, da je predlagatelj k spremembam in dopolnitvam
veljavnega zakona pristopil na način, ki v zakonodajni praksi ni običajen, saj je v
okviru enega člena spremenil oziroma dopolnil celotno poglavje, ki sicer vsebuje
devet členov. Zakonodajno-pravna služba v zvezi s tem meni, da bi v izogib
uveljavljanju prakse, ki je v nasprotju z uveljavljeno zakonodajno tehniko, o
predlaganem načinu spreminjanja in dopolnjevanja zakona veljalo znova razmisliti in
pretehtati, ali ne bi kazalo uporabiti uveljavljene zakonodajne tehnike tako, da bi se
spreminjal vsak člen posebej.
V nadaljevanju svojega mnenja Zakonodajno-pravna služba daje konkretne
pripombe k 1. členu predloga zakona (18., 19., 21., 22. in 23. člen) ter k 5. členu
predloga zakona, ki so bile upoštevane v predlogih za amandmaje odbora, ki jih je
le-ta v razpravi o posameznih členih predloga zakona tudi sprejel.
V okviru druge obravnave predloga zakona je bila v razpravi o posameznih členih
predloga zakona pozornost namenjena predvsem določbi 1. člena (17. do 25. člen)
in vloženim amandmajem poslancev Alojza Soka, Lidije Majnik in Franca Sušnika ter
predlogom za amandmaje odbora k temu členu.
V razpravi o amandmaju Alojza Soka k 1. členu za novi tretji odstavek 21. člena, ki
se glasi: "če vrednost ponujenega zemljišča ni ugotovljena v roku 30 dni po preteku
roka za sprejem ponudbe iz 20. člena tega zakona, lahko prodajalec zemljišče proda
po prvotno ponujeni ceni", je predlagatelj dodatno pojasnil namen amandmaja, s
katerim želi v primeru ugotavljanja cene ponujenega zemljišča upravno enoto z
rokom zavezati, da bo opravila cenitev ponujenega kmetijskega zemljišča v
doglednem času. V nasprotnem primeru bo predkupna pravica upravičenca v zvezi
z zahtevo po cenitvi ponujenega zemljišča ostala le zakonsko določena, v praksi pa
bo zavirala izvršitev pravnega posla, kar pa ne more biti v interesu države
Predstavnica predlagatelja zakona je pojasnila, da je upravni organ dolžan na
podlagi cenitve najkasneje v dveh mesecih izdati odločbo, s katero ugotovi
vrednost ponujenega zemljišča. Sam postopek cenitve je praviloma zelo hitro
končan, zaplete pa se v postopkih ugotavljanja vrednosti ponujenega zemljišča, ker
se o novougotovljeni vrednosti le-tega odloči z odločbo, zoper katero je možna
pritožba in uveljavljanje nadaljnjih pravnih sredstev. Ti postopki pa so ob
upoštevanju vseh rokov za vlaganje pravnih sredstev zelo dolgotrajni.
Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v zvezi s tem pripomnila, da pri tem
niso bistvenega pomena roki, temveč je težava v upravnem postopku, ki mora biti
končan Ob upoštevanju vseh pritožbenih rokov bi sprejetje predlagane rešitve
pomenilo "blokiranje" predkupnega upravičenca, saj bo prikrajšan v primeru, ko bo
menil, da cena v ponudbi presega vrednost ponujenega zemljišča za več kot 30 %.

17. marec 2003
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Veliko razprave in deljenih mnenj je bilo v zvezi s predlagano rešitvijo prvega
odstavka 23. člena in amandmaji k temu členu. Nekateri člani odbora so menili, da
je spremenjeni vrstni red predkupnih upravičencev pri nakupu kmetijskega zemljišča
določen v korist zasebnemu interesu, medtem ko so kmetijske organizacije določene
kot zadnji, šesti predkupni upravičenec. Predlagana dikcija prvega odstavka tudi ne
sledi v celoti odločbi Ustavnega sodišča, ki je v svoji odločbi ugodilo pritožnikom zakupnikom in jih ne ločuje na kmete zakupnike in kmetijske organizacije zakupnice, temveč uporablja zgolj termin "zakupnik". Pri tem je v razpravi posebej
opozorjeno, da se predlagani vrstni red predkupnih upravičencev v skladu s prvim
odstavkom 27. člena zakona smiselno uporablja tudi za zakup kmetijskih zemljišč.
Glede na to je upravičeno pričakovati, da kmetijske organizacije, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, vezano na kmetijska zemljišča, ne bodo imele možnosti
nakupa ali zakupa, ker bo interes prednostnih upravičencev na urejenih kompleksih
velik. Uzakonitev predlaganega besedila bi pomenila nespoštovanje ustavnega
načela o neomejevanju konkurence in o svobodni gospodarski pobudi, kar bi lahko
privedlo do ponovne ustavne presoje zakonskega besedila. Ker bi takšna rešitev
posledično povzročila tudi, da kmetijske organizacije po izteku zakupnih pogodb ne
bodo mogle več zaposlovati cca 3200 delavcev, na kar je v svojih pripombah
opozorila tudi Gospodarska zbornica Slovenije, je predlagano besedilo po mnenju
nekaterih članov odbora toliko bolj nesprejemljivo.
Nasprotno, pa so nekateri člani z navedbo obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
- ki je v 36 točki obrazložitve izrecno zapisalo, da očitek pobudnika, da vrstni red
prednostnih upravičencev po prvem odstavku 21. člena ni v skladu z ustavo, kolikor
postavlja bližnje kmetijske organizacije na zadnje mesto, ni utemeljen - dokazovali,
da vrstni red upravičencev ni sporen. Te organizacije so še zmeraj prednostni
upravičenci. Ustavno sodišče v obrazložitvi še dodaja, da je zakonodajalec v
splošnem interesu, da bi se krepile in zaokrožale majhne in srednje (družinske)
kmetije, očitno našel dovolj tehtne razloge, da je določil še pred upravičenjem
sklada prednostno upravičenje kmetu mejašu ali bližnjemu kmetu, kmetijski
organizaciji pa ne. Ob tem so člani še posebej opozorili, da se bo država morala
jasno opredeliti, ali bomo podpirali takšno kmetijsko politiko, ki bo šla v smeri
povečanja družinskih kmetij in bodo primerljive z evropskimi kmetijami, ali pa bomo
sedanjim kmetijskim organizacijam, ki obdelujejo najkakovostnejša kmetijska
zemljišča in se poleg kmetovanja ukvarjajo tudi z drugimi nekmetijskimi dejavnostmi
(kar jim omogoča kapitalsko krepitev), še naprej omogočali povečevanje kmetijskih
kompleksov
V zvezi s tem je predstavnik predlagatelja obrazložil, da je predlagani vrstni red
predkupnih upravičencev sprejemljiv, saj je splošni interes države, da kmetijska
zemljišča zagotavljajo primeren dohodek za preživetje tistim, ki jim kmetijstvo
pomeni glavno ali dopolnilno dejavnost, poleg tega pa je vrstni red tudi opredeljen
na podlagi leta 1993 sprejete Strategije razvoja kmetijstva, ki kot temeljno enoto
opredeljuje družinsko kmetijo.

poročevalec, št. 19
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Na opombo, da po predlagani noveli ostajajo kmetijske organizacije predkupni
upravičenci, je opozorjeno, da v primeru, če se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
R Slovenije ne bo odločil, da proda kmetijsko zemljišče v času ko ga ima v zakupu
kmetijska organizacija, slednji izgubijo prednostno pravico do nakupa oziroma
zakupa, ker se ta določba smiselno uporablja tudi za zakup kmetijskih zemljišč.
V nadaljevanju je bilo izraženo tudi nestrinjanje s črtanjem občin kot prednostnih
upravičencev pri nakupu kmetijskega zemljišča, saj bodo občine kot nosilke
prostorskega planiranja s tem izgubile možnost, da za potrebe celovitega urejanja
svojih nalog na številnih področjih pridobivajo kmetijska zemljišča in tako vstopajo v
partnerski odnos z državo.
Nekateri razpravljalci tudi niso podprli rešitve, po kateri lahko uveljavlja predkupno
pravico kmet, ki ima stalno prebivališče v oddaljenosti največ 20 km od zemljišča, ki
je naprodaj. Omejevanje oddaljenosti ni upravičeno, saj so za posamezne oblike
kmetijske dejavnosti potrebni tudi specifični pogoji (gozd, vinogradi, pašniki itd.),
poleg tega pa kljub moderni kmetijski mehanizaciji kmetovanje na tako oddaljenih
kmetijskih zemljiščih ne omogoča gospodarne obdelave teh zemljišč.

V skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika Državnega zbora je odbor po
končani razpravi o vloženih amandmajih, predlogih za amandmaje odbora ter o
členih zakonskega predloga sprejel amandma Alojza Soka k 1. členu (za novi tretji
odstavek 21. člena).
Odbor ni sprejel amandmajev:
-

-

Lidije Majnik k 1. členu (za spremembo prvega odstavka 23. člena),
Alojza Soka k 1. členu (za spremembo četrte in šeste alinee prvega odstavka 23.
člena, za novo 5. točko prvega odstavka 23. člena, za novo 3. točko drugega
odstavka 23. člena in za dopolnitev besedila tretjega odstavka 24. člena),
Franca Sušnika k 1. členu (za novo 6. točko prvega odstavka 23. člena).
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Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena sprejel naslednje svoje
amandmaje:
K 1. členu
1

Črta se zadnja alinea 18. člena.
Obrazložitev:
Določilo zadnje alinee 18.člena je nepotrebno, saj je že vsebovano v 18.členu
navedenih pogojev in primerih, v katerih se sme deliti zaščitena kmetija.
2.

V 1. členu se doda nov drugi odstavek 18.člena, ki se glasi:
»Zaščitena kmetija se sme deliti v primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka le, kolikor preostali obseg zaščitene kmetije še zagotavlja primerno
gospodarsko zmožnost zaščitene kmetije.«
Obrazložitev
Z amandmajem se zagotavlja ohranjanje obstoječe zaščitene kmetije in njene
gospodarske zmožnosti tudi v primerih, ko se omogoča delitev zaščitene kmetije
zaradi povečevanja ali zaokroževanja drugih kmetij oziroma ko se povečuje ali
zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije in v primerih, ko
se izločajo stavbna zemljišča, ki niso nujno potrebna gospodarski funkciji
zaščitene kmetije.

3. V 1.členu se v 6. alinei drugega odstavka 19. člena besedilo »v skladu s predpisi
o graditvi objektov« nadomesti z besedilom »v skladu z veljavnim prostorskim
aktom in s predpisi o graditvi objektov«
Obrazložitev:
V primeru prometa z objekti, ki so zgrajeni izven ureditvenih območij naselij na
območju kmetijskih zemljišč, dejansko ne gre za promet s kmetijskimi zemljišči, če
je objekt zgrajen v skladu s prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov.
Zato odobritev pravnega posla v tem primeru ni potrebna. Z amandmajem se
omogoča promet z zemljišči, ki glede na rabo niso več kmetijska zemljišča, temveč
gradbene parcele.
4.

Amandma k amandmaju
V amandmaju Alojza Soka za novi tretji odstavek se številka "30" nadomesti s
številko "60
Obrazložitev:
Primerneje je, da se upravni enoti določi daljši rok, v katerem mora izpeljati
postopek cenitve zemljišča
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5.

V 1. členu se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži
vlogo za odobritev pravnega posla. Vloga se vloži pri upravni enoti, na območju
katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega
posla se vloži najpozneje v šestdesetih dneh po poteku roka iz četrtega odstavka
20. člena tega zakona in četrtega odstavka prejšnjega člena. Vlogi je treba
priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo.
Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo
v skladu s tem zakonom.
Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna enota o tem potrdilo. Če
ne gre za primere, ko se izda potrdilo, se izdaja potrdila zavrne z odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz drugega in četrtega odstavka tega člena odloča
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le na podlagi odločbe
o odobritvi oziroma potrdila iz tega člena."
Obrazložitev:
Z amandmajem se jasneje določi postopek v zvezi odobritvijo oziroma potrditvijo
pravnega posla in v skladu z mnenjem zakonodajno pravne službe poenoti način
določitve rokov. Podaljša se tudi rok za vložitev vloge za odobritev pravnega posla
na 60 dni od dneva poteka roka za sprejem ponudbe.

6

7.

V 1.členu se v 5. točki prvega odstavka 23.člena za besedo »Sklad« doda
besedilo » kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije«
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi jasnosti in določenosti, na kateri sklad se predkupna
pravica nanaša.
V 1 členu se v drugem odstavku 24.člena za besedilom »vrednost kmetijskih
pridelkov na kmetiji«
doda vejica in besedilo »vključno s prihodki iz naslova
ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči«.
Obrazložitev:
Pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti lahko predstavljajo tudi prihodki iz
naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči.

8.

17. marec 2003

V 1. členu se v četrtem odstavku 24.člena za besedo »vključno« doda besedilo »s
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Obrazložitev:
Prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike lahko predstavljajo pomemben del
prihodkov kmetijske organizacije.
K S. členu
V 5. členu se besedilo: »iz 23. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »iz 24.
člena zakona«.
Obrazložitev:
Z amandmajem se odpravlja napaka v sklicevanju na člen.

V razpravi je odbor glasoval tudi o predlogu člana odbora Geze Džubana za
amandma odbora k 1. členu (prvi odstavek 23. člena), s katerim bi se spremenil
vrstni red predkupnih upravičencev tako, da bi bili kmetje mejaši v vrstnem redu
uvrščeni takoj za solastniki, predlagal pa je tudi črtanje kriterija primerne
oddaljenosti stalnega prebivališča od zemljišča, ki je naprodaj.
Odbor navedenega predloga za amandma odbora ni sprejel.
Zaradi sprejetja amandmajev odbora, sta postala brezpredmetna amandmaja
Alojza Soka k 1 členu (za dopolnitev besedila tretjega odstavka 22. člena in
drugega odstavka 24. člena
Odbor je sprejel tudi vse člene predloga zakona.

Ob upoštevanju navedenih odločitev odbora je v skladu s prvim odstavkom 133.
člena poslovnika Državnega zbora pripravljen dopoljnjen predlog zakona, ki je
sestavni del tega poročila.

Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik odbora
mag. Janez Kramberger
,

Dragana Čuljkovič l.r.
Podsekretarka DZ
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DOPOLNJEN PREDLOG
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH (ZKZ-B)
(skrajšani postopek)

l.člen
Naslov tretjega poglavja in členi 17. do 25. Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96, 31/98 Odi. US:U-I 340/96, 1/99, 54/00, 68/00 Odi. US:U-l-26/97,
27/02 Odl.US: U-l-266/98, 58/02, 67/02,110/02) se spremenijo tako, da se glasijo:
»III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI IN KMETIJAMI
17. člen
Za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami po tem zakonu se šteje
pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in v drugih primerih, ki
jih določa ta zakon.
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami teče po postopku in na
način določen s tem zakonom, če ni glede predkupne pravice kmetijskih zemljišč
in gozdov z drugim zakonom določeno drugače.

18.člen
Ne glede na določbe o prepovedi delitve zaščitenih kmetij
po določbah
predpisov o dedovanju kmetijskih gospodarstev se zaščitena kmetija v prometu
sme deliti v naslednjih primerih:
- če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova
zaščitena kmetija;
- če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje
ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije;
- če se odtujijo stavbna zemljišča;
• če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih
gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma
občina;
- če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist
solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali
njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po
predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev;
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»Zaščitena kmetija se sme deliti v primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka le, kolikor preostali obseg zaščitene kmetije še zagotavlja primerno
gospodarsko zmožnost zaščitene kmetije.«
19. člen
Pravni posel odobri upravna enota.
Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali
kmetije:
v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij;
• med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim
zakonitim dedičem, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu
z 18.členom tega zakona;
• med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v lasti dveh
solastnikov;
- na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
- na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre za promet
z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18.členom tega zakona ;
- če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt (stavbišče in
funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z veljavnim prostorskim aktom in s
predpisi o graditvi objektov.
Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije se ne odobri:
- če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena;
- če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem zakonom;
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 23. členu tega zakona;
• če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča, ki je bilo urejeno s
komasacijo.

20. člen
Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo
v treh izvodih izročiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd
ali kmetija leži.
Ponudba mora vsebovati:
• osebne podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega
prebivališča oziroma firmo in sedež,
- podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji (pare.št., k.o.,
površina, katastrska kultura),
- ceno,
- morebitne druge prodajne pogoje.
Upravna enota mora ponudbo iz prvega odstavka tega člena nemudoma objaviti
na oglasni deski upravne enote na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali
poročevalec, št. 19
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kmetija leži in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to
ponudbo nemudoma pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski
pisarni, da jo objavi na oglasni deski.
Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na
oglasni deski upravne enote.
Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če
še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

21. člen
Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora
dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico
prodajalcu in upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti.
Če predkupni upravičenec iz 23.čiena tega zakona meni, da cena v ponudbi za
več kot 30 % presega vrednost ponujenega zemljišča, lahko v roku iz četrtega
odstavka prejšnjega člena sproži pri upravni enoti postopek za ugotovitev
vrednosti ponujenega zemljišča. Vrednost določi izvedenec po predpisani
metodologiji.
»Če vrednost ponujenega zemljišča ni ugotovljena v roku 60 dni po preteku roka
za sprejem ponudbe iz 20. člena tega zakona, lahko prodajalec zemljišče proda
po prvotno ponujeni ceni«."
Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike
ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v
roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena oziroma o tem, da je sprožen
postopek za ugotovitev vrednosti ponujenega zemljišča.
Če v 15 dneh po tem, ko je prodajalec zvedel za vrednost ponujenega zemljišča,
ugotovljeno v skladu z drugim odstavkom tega člena, ponudbe ne umakne, je to
zemljišče dolžan prodati po ceni, ki je enaka ugotovljeni vrednosti. V takem
primeru se cena v prodajalčevi ponudbi popravi na ugotovljeno vrednost. Tisti, ki
želijo kupiti na prodaj dano nepremičnino pa lahko pisno sprejmejo novo
ponudbo objavljeno v skladu s prejšnjim členom, v 15 dneh po objavi nove
ponudbe.
Izjava o umiku ponudbe po drugem odstavku tega člena je veljavna, če jo
prodajalec pošlje priporočeno s povratnico upravni enoti ali vloži neposredno
na upravni enoti.
Metodologijo iz drugega odstavka tega člena izda minister, pristojen za
kmetijstvo.
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22. člen
Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži
vlogo za odobritev pravnega posla. Vloga se vloži pri upravni enoti, na območju
katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega
posla se vloži najpozneje v šestdesetih dneh po poteku roka iz četrtega odstavka
20. člena tega zakona in četrtega odstavka prejšnjega člena. Vlogi je treba
priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo.
Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli
ponudbo v skladu s tem zakonom.
Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna enota o tem potrdilo. Če
ne gre za primere, ko se izda potrdilo, se izdaja potrdila zavrne z odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz drugega in četrtega odstavka tega člena odloča
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le na podlagi odločbe
o odobritvi oziroma potrdila iz tega člena."

23. člen
Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede kmetijskega
zemljišča ali gozda z drugimi zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo
predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. solastnik;
2. kmet, ki je zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali ga drugače uporablja,
meji na zemljišče, ki je naprodaj;
4. drug kmet, ki ima stalno prebivališče v oddaljenosti največ 20 km od zemljišča,
ki je naprodaj;
5. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko
Slovenijo;
6. kmetijska organizacija, ki ji je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje
kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti in ima sedež v oddaljenosti največ 20
km od zemljišča, ki je naprodaj.
Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto v skladu s prejšnjim
odstavkom, pravica do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec.

poročevalec, št. 19

22

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost, če pridelki oziroma
sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za
preživljanje.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko
prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo
pravočasno in na način, predpisan s tem zakonom, če sklenjeno pogodbo odobri
upravna enota v skladu z 19. členom tega zakona.

24. člen
V smislu tega zakona je kmet fizična oseba:
- ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica kmetijskega zemljišča,
to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za to obdelovanje
ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del
dohodka;
- ki je družinski član osebe iz prejšnje alinee, če opravlja kmetijsko dejavnost
na kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost
in je za to ustrezno
usposobljena. Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost v
primerih, določenih v prejšnjem členu;
- ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa
zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;
- ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih
obdelovala kmetijska zemljišča, za katera verjetno izkaže, da jih bo pridobila,
da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del
dohodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega
člena.
Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o
standardni klasifikaciji dejavnosti. Kot pomemben dohodek iz kmetijske
dejavnosti se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji,
vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih
pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3
letne poprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.
Šteje se, da je kmet ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če
ima strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje kmetijske smeri ali katerokoli smer
izobrazbe najmanj IV. stopnje in opravljen preizkus znanja po veljavnem
programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske dejavnosti, ki
jo opravlja ali jo namerava opravljati ali če pridobi nacionalno poklicno
kvalifikacijo za področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne
poklicne kvalifikacije.
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Za kmetijsko organizacijo po tem zakonu se šteje gospodarsko družbo, kmetijsko
zadrugo ali drugo pravno osebo, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in
ustvari več kot 50 % prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz
naslova ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz naslova državnih pomoči, kar
je razvidno iz zadnjega revidiranega izkaza prihodkov in odhodkov oziroma
izkaza poslovnega izida.
Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma pravna oseba kmetijska
organizacija, odloča o tem upravna enota na območju katere leži pretežni del
kmetijskega zemljišča, ki ga fizična oseba oziroma kmetijska organizacija
uporablja. V primeru iz tretje alinee tega člena odloča o izpolnjevanju pogojev za
kmeta upravna enota, v kateri ima fizična oseba prebivališče.
Minister, pristojen za kmetijstvo predpiše vsebino in način preizkusa znanja iz
tretjega odstavka
25. člen
Po končani javni dražbi kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, mora izvršilno
sodišče ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno napotiti na pristojno upravno
enoto, da v roku, ki mu ga določi, vloži vlogo za pridobitev odobritve.
Vlogi za pridobitev odobritve se priloži sklep sodišča o ponudniku, ki je ponudil
najvišjo ceno. Če obstoji kateri od razlogov iz tretjega odstavka 19. člena tega
zakona, upravna enota odobritev zavrne.
Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za stečajne in
likvidacijske postopke.«.

2.člen
V drugem odstavku 111.člena se število »22« nadomesti s številom »24«.

3.člen
Črta se prvi odstavek 114.člena.

4. člen
Postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
zaključijo v skladu s tem zakonom.
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S.člen
Do izdaje predpisa iz 24. člena zakona se potrdilo o usposobljenosti pridobi s
preizkusom znanja po veljavnem programu kmetijskih šol.

6.člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
i

17. marec 2003
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Poročilo

K PREDLOGU ZAKONA 0

NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU Z

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA

(ZNPosr)
- druga obravanava - EPA 606 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za infrastrukturo in okolje

EPA 606-111

Številka: 310-09/02-5/1
Ljubljana, 13.3.2003
Na podlagi 42. In 133. člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenije daje
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje

POROČILO
k predlogu zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)
- druga obravnava -

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 39. seji, dne 13.3.2003
opravil drugo obravnavo predloga zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek predložila Vlada
Republike Slovenije 13.2.2003.
Na zahtevo skupine poslancev je bila o predlogu zakona opravljena splošna razprava
na 23. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 26.2.2003. Državni zbor je
sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

17. marec 2003
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Na seji odbora so poleg predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora sodelovali še predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije Združenja za poslovanje z nepremičninami, Informacijske borze nepremičnin, Zveze
potrošnikov Slovenije in Notarske zbornice.
K predloženemu zakonu je pisno mnenje posredovala Zakonodajno-pravna služba
dne 27.2.2003, ravno tako pa so pisno mnenje posredovali še Nepremičninska
zbornica, Renes, trgovina in storitve d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza
potrošnikov Slovenije.
Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju podaja opozorila k posameznim
rešitvam v predlogu zakona še posebej pa izpostavlja pomisleke glede rešitve v 5.
členu, ki se nanaša na ničnost celotne pogodbe, saj je plačilo za posredovanje
bistvena sestavina pogodbe. V 9. členu opozarja, da obveza po dopolnilnem
izobraževanju nepremičninskega posrednika v zakonu ni nikjer določena, zato
meni, da ne more biti razlog za trajen oziroma začasen odvzem licence za
opravljanje poslov posredovanja. V zvezi z 27. Členom meni, da besedilo
naslovnega člena presega okvir tega zakona, katerega vsebina je opredeljena v 1.
členu in se nanaša na posredovanje v prometu z nepremičninami. Glede možnost,
da ministrstvo prenese del svojih pristojnosti na druge institucije, kar opredeljuje
določba 31 člena ugotavlja, da zakonske norme niso jasne in določne. Takšen
abstrakten prenos pa tem zahtevam ne ustreza. Poleg samega prenosa pa bi
kazalo pojasniti tudi pomen načela preprečevanja nasprotnih interesov in
subjekte, na katere naj bi se to načelo nanašalo.
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Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. In 131. členom
poslovnika Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih
členih predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem pa je sprejel tudi
svoje amndmaje.
Amandmaje so vložili Poslanski klub LDS, Poslanska skupina ZLDS, Poslanska
skupina SLS in Poslanska skupina DeSUS k 1., 2., 5., 7., 8., 9., 12., 14., 15., 16.,
21., 22., 23., 26., 27., 30., 31., 33., 35., 36. 37. členu in za novi 37. a člen,
poslanec Alojz Sok k 2., 5. (2 amndmaja), 6., 8., 16., 17., 21. , 23. (2 amadmaja),
30., 33. (2 amandmaja), 34., 36. (4 amandmaji) in 37. členu, poslanec Jože Tanko
k 5., 35. in 36. členu. Vlada Republike Slovenije je vložila amandma na amandma
k 2. in 6. členu poslanca Alojza Soka ter amandma na amandma koalicijskih
strank k 36. in 37.a členu.
V razpravi k posameznim členom predloga zakona je bila posebna pozornost
namenjena rešitvam, ki se nanašajo na najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje
in plačilo za posredovanje v primeru sklenitve predpogodbe in odstopa od
pogodbe, na izdajo licence za opravljanje poslov posredovanja , na splošne
pogoje poslovanja nepremičninske družbe, ter na sestavljanje listin o pravnih
poslih in gdo te listine sestavlja.
Odbor za inf-astrukturo in okolje je sprejel amandmaje:
- Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLDS, Poslanske skupine SLS in
Poslanske skupine DeSUS k 1., 2., 5., 8., 9., 12., 14., 15., 21., 22., 23., 30.,
33., 35., 36. in 37. členu;
- Amandma vlade na amandma koalicije k 36. in 37.a.členu
Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmaje:
- Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLDS, Poslanske skupine SLS in
Poslanske skupine DeSUS k 27. členu,
- Poslanca Alojza Soka k 5., 6., 8., 17., 21., 23. in 34. členu,
S sprejetjem amandmajev koalicije so postali brezpredmetni amandmaji:
- Poslanca Alojza Soka k 5., 23., 30., 33. ( 2 amandmaja), 36. (4 amandmaji) in
37 členu,
- Poslanca Jožeta Tanka k 5., 35. in 36.členu;
S sprejetjem amandmajev odbora so postali brezpredmetni amandmaji:
Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLDS, Poslanske skupine SLS in
Poslanske skupine DeSUS k 7., 16., 26., 31. členu in za novi 37.a člen
- Poslanca Alojza Soka k 2., 16. členu,
Amandma vlade na amandma poslanca Alojza Soka k 2. In 6. členu nista vložena
pravilno
♦**

29

poročevalec, št. 19

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje

amandmaje:

k 2. členu:
V 2. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s
katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otoci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati."
Dosedanji šeti odstavek postane sedmi odstavek.
Obrazložitev:
Amandma smiselno povzema amandma poslanca Alojza Soka, ga vsebinsko
dodela in je povezan s predlogom amandmaja odbora k četrtemu odstavku 23.
členu.

K 5. členu:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Pogodba, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, je
nična."
Obrazložitev:
Glede na določbo 88 člena obligacijskega zakonika delna ničnost ni ustrezna, saj je
višina plačila za posredovanje, ki je bistvena sestavina pogodbe, določena v
razponu.
K 6. členu:
V drugem odstavku 6 člena se beseda "zviša" nadomesti z besedo: "spremeni".
Obrazložitev:
Z amandmajem se omogoči širša odzivnost pristojnega ministra v zvezi s
spreminjanjem zavarovalne vsote.
K 7. členu
Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
» (1) Pristojno ministrstvo izda posamezniku na njegovo prošnjo licenco za
opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, če ima najmanj
višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni Izpit v skladu s tem zakonom in
če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še
ni izbrisana.
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(2)lzpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z javnimi listinami
oziroma potrdili.
(3)V imenik nepremičninskih posrednikov se pri pristojnem ministrstvu na
predlog posameznika, ki je pridobil licenco iz prvega odstavka tega člena,
vpisuje naslednje podatke :
1.
osebni podatki (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna
številka, prebivališče);
2.
izobrazba;
3.
številka in datum izdaje licence;
4.
pridobitev licence;
5.
odvzem licence;
6.
številko in datum obnovitve licence;
7.
vrsta licence (pogojna, nepogojna).
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se pridobivajo na podlagi predloga za vpis,
ki mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka ter priloge, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.
(5) S pridobitvijo licence in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov
pridobi posameznik status nepremičninskega posrednika.
(6) Nepremičninski posrednik je pristojnemu ministrstvu dolžan sporočiti tudi
vse spremembe podatkov iz tretjega odstavka In sicer v roku 15 dni od nastale
spremembe.
(7) Imenik nepremičninskih posrednikov je javen. Upravitelj tega imenika ima
pravico in dolžnost, da iz centralnega registra prebivalstva občasno obnavlja
podatke iz tretjega odstavka.«
Obrazložitev:
Predlagani amandma nedvoumno določa kdaj posameznik pridobi status
nepremičninskega posrednika in rok za posredovanje spremenjenih podatkov
potrebnih za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov. Amandma bolj jasno
opredeli vsebino 7. člena kot amandma koalicije k temu členu.

Za novi 7. a člen:
Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi:
"7. a člen
( dopolnilno usposabljanje nepremičninskega posrednika)
(1) Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet
let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu
strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika."
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Obrazložitev:
Amandma je potreben glede na določbo 9. člena predloga zakona, ki govori o
trajnem ali začasnem odvzemu licence v primeru, če se nepremičninski posrednik
dopolnilno ne usposablja.

K 8. členu:
3. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem
ministrstvu, pri čemer je vlogi za vpis potrebno priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev po tem zakonu."
Obrazložitev:
Amandma bolj jasno opredeli vpis v imenik pri pristojnem ministrstvu v Republiki
Sloveniji.

K 9. členu:
Amandma na amandma koalicije k 9. členu.
V 3. točki prvega odstavka 9. člena se besedo "izobražuje" nadomesti z besedo:
"usposablja".
Obrazložitev:
Amandma predstavlja uskladitev z besedilom predloga amandmaja odbora za
novi 7 a člen.
K 12. členu:
V prvem odstavku 12. člena se beseda "provizijo" nadomesti z besedilom:"plačilo
za posredovanje".
Obrazložitev:
Amandma predstavlja poenotenje uporabe termina skozi celotno besedilo
predloga zakona.

K 13. členu:
V drugem odstavku 13. člena se beseda "provizije" nadomesti z besedilom: "plačila
za posredovanje".
Obrazložitev:
Amandma predstavlja poenotenje uporabe termina skozi celotno besedilo
predloga zakona.
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K 14. členu:
Amamndma na amandma koalicije k 14. členu:
3. točka k drugemu odstavku se spremeni tako, da se glasi:
"3. vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v
dogovoru z naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je
predmet posredovanja."
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.
K 16. členu:
Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik morata pri
opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren
način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja
za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu morata zlasti
razumljivo pojasniti naslednje okoliščine:
1.
tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z
nepremičninami;
2.
vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v
prometu z nepremičninami;
3.
višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske
overovitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo In morebitnih drugih stroškov
v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem
nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami
tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi
razmerji."
Obrazložitev:
Predlagani amandma vključuje tudi nepremičninskega posrednika in je
nomotehnično ustreznejši od amandmaja, ki ga je predlagala koalicija, ravno tako
pa povzema amandma poslanca Alojza Soka.

Za novi 16. a člen:
Za 16. členom se doda nov 16,a člen , ki se glasi:
"16. a člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki
so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
(2) Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je
bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti
nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.
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(3) Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti
razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini."

na vpogled vso

Obrazložitev:
Vsebino dosedanjega 24. člena je primerneje umestiti za besedilom 16. člena.

K 22. členu:
Na koncu prvega odstvka 22. člena se pred piko doda besedilo: " s pravniškim
državnim izpitom, kar slednji potrdi s priimkom in imenom ter podpisom na
listini, ki jo sestavi".
Obrazložitev:
Amamndma zavezuje diplomiranega pravnika, da ima opravljen pravniški državni
izpit, kar viša raven strokovnosti pri sestavi listin o pravnih poslih posredovanja.

K 23. členu:
Amandma na amandma koalicije k 23. členu.
V četrtem odstavku 23 člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"(4) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v
primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v
zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s
katero je naročiteija spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta
pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju
pogodbe o
posredovanju."
Obrazložitev:
Amandma sledi namenu amandmaja poslanca Alojza Soka k 23. členu pot št. 2 in
izhaja iz obrazložitve k temu amandmaju, čeprav ga je poslanec umestil v
5. odstavek. Povezan je z predlogom amandmaja odbora k 2. členu, ki konzumira
amandma poslanca Soka k 2. členu in je naveden pod št.2. Amandma preprečuje
možnost izigravanja določila o plačilu za posredovanje.

K 24. členu:
Člen se črta.
Obrazložitev:
Besedilo dosedanjega 24. člena je zajeto v amandmaju za novi 16. a člen.

K 26. členu:
Tretji in četrti odstavek 26. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Nepremičninska družba mora podatke iz prejšnjega odstavka mesečno
posredovati pristojnemu ministrstvu, ki za namene izvajanja zemljiške in
stanovanjske politike, tržnega vrednotenja nepremičnin, ter analiz trga
nepremičnin, vzpostavi in vodi skupno bazo podatkov o posredovanju v
prometu z nepremičninami.
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(4) Pristojni minister izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona navodilo, s
katerim podrobneje uredi vodenje evidence iz tega člena ter način
posredovanja podatkov iz drugega odstavka tega člena.«
Obrazložitev:
Amandma jasneje upošteva pripombe Zakonodajno-pravne
vzpostavitve in določitve namena skupne baze podatkov.

službe

glede

K 27. členu:
V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo »oziroma instituciji, ki jo pristojno
ministrstvo pooblasti za vodenje in vzdrževanje evidence prometa nepremičnin«
V drugem odstavku se besedilo »z Davčno upravo Republike Slovenije« nadomesti z
besedilom: «z ministrom, pristojnim za finance«.
Obrazložitev:
Za izdajo predpisov je skladno z zakonom o državni upravi pristojen minister in ne
organ v sestavi (DURS). Možen prenos javnih pooblastil iz prvega odstavka je urejen
v 30. členu tega zakona.

K 28. členu:
Drugi stavek prvega odstavka 28. člena se črta.
Drugi odstavek tega člena se črta.
Obrazložitev:
Z amandmajem se črta določba o zaračunavanju storitev na podlagi tarife, ki jo
predpiše minister, saj gre za upravne naloge za katere se uporablja zakon o upravnih
taksah. Po zakonu o upravnih taksah državni organi taks ne plačujejo.

K 30. členu:
Amandma na amandma koalicije k 30. členu;
V drugem odstavku amandmaja k 30. členu se za besedama »ocenjevanja znanja«
doda besedilo: » vsebino in način dopolnilnega usposabljanja,« ter za besedo
»ter« doda beseda »podrobnejšo«.
Obrazložitev:
Podzakonski akt lahko določi le podrobnejšo vsebino strokovnega izpita.

K 31. členu:
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojno ministrstvo lahko prenese pristojnosti iz druge ali tretje točke
prvega odstavka prejšnjega člena, kot javno pooblastilo, na posamezno
organizacijo s področja izobraževanja ali na zbornico, pri tem pa mora
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zagotoviti upoštevanje načela preprečevanja nasprotja interesov. Pristojnosti
iz 1. točke prejšnjega člena ni mogoče prenesti kot javno pooblastilo.«
Obrazložitev:
Amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe in amandmaju koalicije k temu
členu, tako, da jasno določa, da gre za javna pooblastila in subjekte na katere je meri
drugim (predlog koalicije) ta pooblastila možno v skladu z 121. členom Ustave RS
možno prenesti.
K 33. členu:
V deseti točki prvega odstavka 33. člena se za besedilom »univerzitetni diplomirani
pravnik« doda besedilo: »s pravniškim državnim izpitom«.
Obrazložitev:
Amandma predstavlja uskladitev z amandmajem k 22. členu.
K 35. členu:
Amandma na amandma koalicije k 35. členu.
Na koncu besedila amandmaja koalicije k 35. Členu se pred piko doda besedilo, »in
vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov«.
Obrazložitev:
Amandma je uskladitvene narave
K 36. členu:
Amandma na amandma koalicije k 36. členu.
V četrtem odstavku amandmaja koalicije k 36. členu se besedi »pet let« nadomestita
z besedama: »tri leta«.
Obrazložitev:
Amandma za nepremičninskega posrednika znižuje prag delovnih izkušenj iz pet let
na tri leta saj je to zadostna doba za opravljanje poslov posredovanja.

Za novi 37.a členu:
Amandma na amandma vlade, ki oa ie vlada dala na amandma koalicije.
Napovedni stavek v amandmaju vlade na amandma koalicije za novi 37. a člen se
spremeni in se glasi:
» Za 37. členom se doda novi 37. a člen, ki se glasi:
37. a člen«
Obrazložitev:
Amandma Vlade na amandma koalicije k novemu 37. a členu predstavlja
spremembo celotnega besedila predlaganega 37. a člen. S sprejemom amandmaja
odbora na amandma vlade, postane amandma koalicije brezpredmeten.
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***
Odbor za infrastrukturo in okolje je po končani razpravi o členih zakona ter razpravi in
glasovanju o vloženih amandmajih in amandmajih odbora v skladu z 128. členom
poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih
sprejel.

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena
poslovnika državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o
nepremičninskem posredovanju sestavni del poročila.

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Branko
Jane.

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r.
Podsekretarka D2RS

17. marec 2003

Branko Jane l.r.
Predsednik
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM
POSREDOVANJU (ZNPosr)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

l.člen
(vsebina zakona)
Ta zakon:
1. določa nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom
pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami;
3. določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem
posredovanju, ki so jih nepremičninske družbe in nepremičninski
posredniki dolžni upoštevati pri svojem delu;
4. določa pristojnosti ministrstva, pristojnega za posredovanje v prometu z
nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo);
5. določa javne evidence o posredovanju v prometu z nepremičninami;
6. opredeljuje strokovne podlage za posamično ocenjevanje tržne vrednosti
nepremičnine;
7. ureja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona.
2. člen
(uporabljeni pojmi)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1) Nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma samostojni
podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve
posredovanja v prometu z nepremičninami po tem zakonu.
2) Nepremičninski posrednik I nepremičninska posrednica je fizična oseba,
ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi
pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco
pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana
v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
3) Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje
registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z
nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z
nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med
naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev
pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna,
prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno
nepremičnino.
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4) Naročitelj / naročiteljica je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko
družbo sklene posredniško pogodbo.
5) Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v
stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene
pogodbe v zvezi z nepremičnino.
6)

Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s
katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

6) Pristojno ministrstvo po tem zakonu je ministrstvo, pristojno za prostor.

II.
POGOJI ZA
NEPREMIČNINAMI

1.

OPRAVLJANJE

POSREDOVANJA

V

PROMETU

Z

Nepremičninske družbe in opravljanje storitev posredovanja

3. člen
(opravljanje storitev posredovanja)
Nepremičninska družba sme pričeti z opravljanjem storitev posredovanja, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima zagotovljene ustrezne prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje
storitev posredovanja, pri čemer za ustrezen prostor šteje, da je zagotovljen
vsaj en prostor, ki se ločeno od ostalih uporablja za individualne razgovore s
strankami, če ima nepremičninska družba več kot enega zaposlenega;
2. da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi opravlja
posle posredovanja eden ali več nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco
pristojnega ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri
pristojnem ministrstvu;
3. da ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami tega zakona.

4. člen
(obveznost nepremičninske družbe)
Nepremičninska družba mora zagotoviti, da zanjo v razmerju do naročitelja posle
posredovanja bodisi na podlagi zaposlitve bodisi na drugi pravni podlagi
opravljajo samo nepremičninski posredniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
teh poslov po tem zakonu.

17. marec 2003

39

poročevalec, št. 19

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE

S. člen
(najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje)
(1) Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa
ali prodaje največ 4 % od pogodbene cene. V primeru drugih pravnih
poslov pa višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo.
(2) Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le
naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. V primeru, da je
dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek
iz prejšnjega odstavka razdeli.
(3) Pogodba, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, je
nična.
(4) Minister, pristojen za prostor, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za
gospodarstvo, s podzakonskim aktom predpiše merila za oblikovanje cen
storitev nepremičninskega posredovanja v okviru najvišjega dovoljenega
plačila za posredovanje iz prvega odstavka tega člena, upoštevaje tudi
stroške iz tretje točke 14. člena tega zakona.

6. člen
(odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti)
(1) Nepremičninska družba mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki
jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o
nepremičninskem posredovanju, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti
nižja od 40.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma od
80.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v posameznem letu.
(2) Pristojni minister lahko za posamezno koledarsko leto spremeni
zavarovalni vsoti iz prejšnjega odstavka.
(3) Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena mora kriti odgovornost
nepremičninske družbe za ravnanja vseh nepremičninskih posrednikov
in drugih oseb, ki za nepremičninsko družbo bodisi na podlagi pogodbe
o zaposlitvi bodisi na drugi pravni podlagi opravljajo posle v prometu z
nepremičninami.

2.

Nepremičninski posrednik in opravljanje poslov posredovanja

7. člen
(izdaja licence za opravljanje poslov posredovanja in vpis v imenik
nepremičninskih posrednikov)
(1) Pristojno ministrstvo izda posamezniku na njegovo prošnjo licenco za
opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, če ima najmanj
višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom in
če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še
ni izbrisana.
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(2)lzpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z javnimi listinami
oziroma potrdili.
(3)V imenik nepremičninskih posrednikov se pri pristojnem ministrstvu na
predlog posameznika, ki je pridobil licenco iz prvega odstavka tega člena,
vpisuje naslednje podatke :
1.
osebni podatki (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna
številka, prebivališče);
2.
izobrazba;
3.
številka in datum izdaje licence;
4.
pridobitev licence;
5.
odvzem licence;
6.
številko in datum obnovitve licence;
7.
vrsta licence (pogojna, nepogojna).
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se pridobivajo na podlagi predloga za vpis,
ki mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka ter priloge, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.
(5) S pridobitvijo licence in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov
pridobi posameznik status nepremičninskega posrednika.
(6) Nepremičninski posrednik je pristojnemu ministrstvu dolžan sporočiti tudi
vse spremembe podatkov iz tretjega odstavka in sicer v roku 15 dni od nastale
spremembe.
(7) Imenik nepremičninskih posrednikov je javen. Upravitelj tega imenika ima
pravico in dolžnost, da iz centralnega registra prebivalstva občasno obnavlja
podatke iz tretjega odstavka.
7. a člen
( dopolnilno usposabljanje nepremičninskega posrednika)
Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let
oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu
strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

8. člen
(tuje fizične osebe)
Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti opravlja posle
nepremičninskega posrednika:
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za
nepremičninskega posrednika;
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila
pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje
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oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni
izbrisana.
3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem
ministrstvu, pri čemer je vlogi za vpis potrebno priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev po tem zakonu. -

9. člen
(odvzem licence ter izbris iz imenika nepremičninskih posrednikov)
(1) Nepremičninskemu posredniku lahko pristojno ministrstvo trajno ali
začasno odvzame licenco za opravljanje poslov posredovanja v naslednjih
primerih:
1.
če ni strokovno usposobljen za delo oziroma krši predpise;
2.
če huje krši pravila varnega in skrbnega posredovanja v prometu z
nepremičninami, pri čemer se za hujše kršitve šteje dajanje nepopolnih,
napačnih, zavajajočih ali lažnih podatkov v zvezi z nepremičnino, ki je predmet
posredovanja;
3.
če se dopolnilno ne usposablja vsakih pet let oziroma ob sprejemu
predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega Izpita za
nepremičninske posrednike;
4.
če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje
oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev;
5.
če mu je odvzeta poslovna sposobnost
(2)
Pristojno ministrstvo nepremičninskemu posredniku v primeru
ponavljajočega ravnanja iz prve in druge točke ter iz razlogov iz četrte in pete
točke trajno odvzame licenco.
(3)
Nepremičninski posrednik se izbriše
posrednikov v naslednjih primerih:
1.
če tako sam zahteva;
2.
če umre;
3.
če se mu trajno odvzame licenco;
4.
če mu poteče pogojna licenca.

iz imenika

nepremičninskih

10. člen
(pravno varstvo)
O izdaji, zavrnitvi izdaje ali odvzemu licence in o vpisu ali izbrisu iz imenika
nepremičninskih posrednikov odloča pristojno ministrstvo z odločbo, ■ izdano v
upravnem postopku. Zoper odločbo je dovoljena tožba na upravno sodišče.

poročevalec, št. 19

42

17. marec 2003

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE

11. člen
(prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco)
V času, ko nepremičninski posrednik opravlja posle posredovanja za določeno
nepremičninsko družbo, ne sme brez soglasja nepremičninske družbe opravljati
poslov posredovanja za drugo nepremičninsko družbo niti drugih poslov oziroma
ravnanj, ki so konkurenčni storitvam posredovanja, ki jih opravlja nepremičninska
družba.
III. PRAVILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE PRI NEPREMIČNINSKEM
POSREDOVANJU

12. člen
(pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami)
(1)S pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se
nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v
stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev
določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se
zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal plačilo za posredovanje, če
bo pogodba sklenjena.
(2) Za pravno razmerje med nepremičninsko družbo in naročiteljem veljajo
splošna pravila obligacijskega prava o pogodbi o posredovanju, če ni v
tem zakonu drugače določeno.
(3) Določb tega poglavja s pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti,
razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen
dogovor pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem
interesu naročitelja.
(4) V pogodbi o posredovanju, sklenjeni med nepremičninsko družbo in
naročiteljem, morajo biti navedeni podatki o zavarovanju odgovornosti
ter naveden nepremičninski posrednik, ki bo opravljal posle
posredovanje za naročitelja.

13. člen
(skrbnost dobre nepremičninske družbe oz. dobrega nepremičninskega
posrednika)
(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik, ki zanjo opravlja
posle posredovanja, morata pri opravljanju storitev oziroma poslov
posredovanja v prometu z nepremičninami ravnati s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka.
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(2) Nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik ne smeta
spodbujati ali priporočati sklenitve določene pogodbe zgolj z namenom
pridobitve plačila za posredovanje.
14. člen
(splošni pogoji poslovanja)
(1) Nepremičninska družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev
posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: splošni
pogoji poslovanja).
(2) Splošni pogoji poslovanja morajo za vsako vrst storitev posredovanja, ki jih
nepremičninska družba nudi strankam, vsebovati:
1.
določen opis posameznih poslov, ki se jih nepremičninska družba
zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste storitve;
2.
višino običajnega plačila za posredovanje in določen opis poslov iz 1.
točke, ki so obseženi s tem plačilom in ki obvezno vsebuje zlasti vzpostavljanje
stikov ter preverjanje stanja nepremičnine, potrebna pogajanja in pripravo na
sklenitev ter sklenitev pravnega posla;
3.
vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja
v dogovoru z naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je
predmet posredovanja.
(3) Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o
posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev
poslovanja in mu omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.
(4) Nepremičninska družba mora v vsakem prostoru, v katerem posluje s
strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne
pogoje poslovanja.

15. člen
(oglaševanje)
(1) Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri drugih javnih
objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma na spletnih straneh, v
prostorih nepremičninske družbe ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno
oglaševanje, v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja,
zagotoviti objavo cene, lokacije, leta izgradnje stavbe oziroma zadnje
prenove in velikosti nepremičnine ter firme in sedeža nepremičninske
družbe.
(2) V kolikor nepremičninska družba oglaša lastno nepremičnino, mora to v
oglasu posebej navesti.
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(3) Prepovedano je oglaševati na način, ki je v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena (na primer z letaki, ki se lepijo na vhode stavb, ali letaki, ki se
puščajo v njihovih nabiralnikih).
(4) Za oglaševanje časovnega zakupa stanovanjskih objektov se uporabljajo
določbe zakona o varstvu potrošnikov.

16. člen
(zaščita interesov naročitelja)
(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik morata pri opravljanju
posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način
seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za
sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu morata zlasti
razumljivo pojasniti naslednje okoliščine:
1.
tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z
nepremičninami;
2.
vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v
prometu z nepremičninami;
3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske
overovitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov
v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
5. morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem
nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami
tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi
razmerji.

16. a člen
(dolžnost obveščanja)
(1)
Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki
so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
(2)
Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je
bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega
posrednika oziroma nepremičninsko družbo.
(3)
Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso
razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.

17. člen
(anonimnost naročnika)
Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi
ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni
posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.
17. marec 2003
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18. člen
(nepristranost pri posredovanju)
(1) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki
meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero
je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na
podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve
interese.
(2) Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem pri
posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo,
s katero je naročitelja spravila v stik, jasno opozoriti, da nastopa v vlogi
zastopnika in ne posrednika.

19. člen
(nasprotje interesov)
Nepremičninska družba mora naročitelja poučiti o morebitnih nasprotjih med
interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev,
za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z
nepremičninami.
20. člen
(ekskluzivno posredovanje)
(1)Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska
družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z
nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju,
nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih
družb, na katere prenaša naročilo.
(3) Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino skleniti samo z
eno nepremičninsko družbo, če ni drugače dogovorjeno.

21. člen
(preverjanje stanja nepremičnine)
(1) Nepremičninska družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero
je posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, in
pogodbeni stranki jasno in razumljivo pisno opozoriti na morebitne
pravne napake oziroma stvarne napake nepremičnine.
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(2) Nepremičninska družba mora pri preverjanju pravnega in dejanska stanja
v okviru posredovanja nepremičnine zlasti:
1. na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma če nepremičnina ni
vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki so podlaga za vknjižbo,
preveriti ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki
je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, in ali so na tej
nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko
omejevale oziroma izključevale pravice stranke,
2. na podlagi skrbnega ogleda preveriti, ali ima nepremičnina očitne
napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno
nepremičnine,
3. kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, zemljišče: na
podlagi potrdila (lokacijske informacije) pristojnega upravnega organa
preveriti namembnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi
akti.
(3) Nepremičninska družba odgovarja naročitelju oziroma tretji osebi, ki jo je
spravila z naročiteljem v stik, za škodo, ki nastane naročitelju oziroma
tretji osebi'zaradi pravne oziroma stvarne napake nepremičnine, na
katero je nepremičninska družba ni opozorila, če je nepremičninska
družba za napako vedela oziroma če bi jo lahko ugotovila s skrbnim
preverjanjem stanja nepremičnine.

22. člen
(sestavljanje listin o pravnih poslih)
(1) Kadar posredovanje v prometu z nepremičninami, ki jih opravlja
nepremičninska družba, vključuje tudi sestavo listin, ki vsebujejo zapis
pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba posredovala
oziroma listin o drugih pravnih poslih, ki obsegajo posle posredovanja
mora nepremičninska družba zagotoviti, da te listine sestavi univerzitetni
diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom, kar slednji potrdi s
priimkom in imenom ter podpisom na listini, ki jo sestavi.
(2) Kadar nepremičninska družba pri opravljanju storitve posredovanja
sestavi tudi listino o pravnem poslu, odgovarja naročitelju oziroma tretji
osebi tudi za škodo, ki jima nastane zaradi nepravilno sestavljene listine
o pravnem poslu.

23. člen
(plačilo za posredovanje)
(1) Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je
sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala, razen če se
nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, da se pridobi pravico do
plačila že ob sklenitvi morebitna predpogodbe.
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(2) Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za
posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega se posreduje.
Lahko pa sprejme plačilo za dodatne storitve v zvezi s cenitvijo
nepremičnine, sestavo pogodbe in podobno, v višini dejanskih stroškov,
če je tako posebej dogovorjeno med strankama.
(3) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če
pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
(4) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v
primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo
v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s
katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta
pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o
posredovanju.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninska družba in
naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico
plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s
katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za
posredovanje iz prejšnjega stavka ne sme presegati ene četrtine s
pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba nima
pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot
pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja,
oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski
posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

24. člen
(člen je črtan)

25. člen
(trajanje in odpoved pogodbe)
(1) Če se stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, da je pogodba o posredovanju
sklenjena za določen čas devetih mesecev in se lahko sporazumno večkrat
podaljša.
(2) Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju * dobro vero
in poštenjem.
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IV. JAVNE EVIDENCE O POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

26. člen
(evidenca nepremičninskih družb o posredovanju v prometu z
nepremičninami)
1) Nepremičninska družba mora voditi evidenco o posredovanju v prometu
z nepremičninami.
2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora za vsak posel (pogodbo)
obsegati naslednje podatke:
1. vrsto pravnega posla;
2. vrsto nepremičnine (zemljišče z oznako namena rabe, stanovanje,
poslovni prostor in podobno);
3. tehnične podatke o nepremičnini;
4. identifikacijske podatke o nepremičnini (identifikacijska oznaka iz
zemljiškega katastra oziroma katastra stavb), če nepremičnina te oznake
ima, oziroma druge podatke, s katerimi je mogoče nepremičnino enolično
identificirati;
5. prodajno ceno oziroma najemnino za m2 površine.
(3) Nepremičninska družba mora podatke iz prejšnjega odstavka mesečno
posredovati pristojnemu ministrstvu, ki za namene izvajanja zemljiške in
stanovanjske politike, tržnega vrednotenja nepremičnin, ter analiz trga
nepremičnin, vzpostavi in vodi skupno bazo podatkov o posredovanju v
prometu z nepremičninami.
(4) Pristojni minister izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona navodilo, s
katerim podrobneje uredi vodenje evidence iz tega člena ter način
posredovanja podatkov iz drugega odstavka tega člena.

27. člen
(evidenca prometa nepremičnin)
1) Za potrebe izvajanja zemljiške in stanovanjske politike ter tržnih analiz
Davčna uprava Republike Slovenije pristojnemu ministrstvu redno
posreduje naslednje podatke o prometu nepremičnin iz evidence o
odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davka na promet nepremičnin:
- leto prejema napovedi
• lokacijo nepremičnine (katastrska občina in naselje)
- vrsto nepremičnine
- površino zemljišča
- površino objekta
- leto izgradnje objekta
- pogodbeno ceno.
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(2) Roke in način posredovanja podatkov iz prvega odstavka določi pristojni
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se vodijo v samostojni bazi
podatkov.
28. člen
(dostopnost podatkov)
Podatki iz baze podatkov 26. in 27. člena so javno dostopni v roku 30 dni od
zaprosila.

V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE

29. člen
(uporaba načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine)
(1)Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine uporabljajo cenilci
strokovne standarde, sprejete skladno z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Podrobnejša navodila o usposabljanju cenilcev in priznavanju znanj s področja
uporabe standardov iz prvega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen
za prostor v soglasju z ministrom, pristojnim za finance ter ministrom,
pristojnim za pravosodje.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko pristojni minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, pristojnim za finance, z
namenom udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti
nepremičnin izda predpis, ki ureja metodologijo posamičnega ocenjevanja
tržne vrednosti nepremičnin.

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA POSREDOVANJE V
PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
30. člen
(pristojnosti ministrstva)
(1) Pristojno ministrstvo:
1.
izdaja in odvzame licenco za opravljanje poslov posredovanja;
2.
vodi imenik nepremičninskih posrednikov;
3.
vzpostavi, vodi in vzdržuje javne evidence o posredovanju v prometu z
nepremičninami.
(2) Pristojni minister ob soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, izda
pravilnik s katerim predpiše vsebino strokovnega izpita, način in postopek
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preverjanja in ocenjevanje znanja, vsebino in način dopolnilnega
usposabljanja,
vsebino in
obliko licence za opravljanje
poslov
nepremičninskega posredovanja ter podrobnejšo vsebino in obliko imenika ter
način vpisovanja vanj.«

31. člen
(nasprotje interesov)
(1) Pristojno ministrstvo lahko prenese pristojnosti iz druge ali tretje točke
prvega odstavka prejšnjega člena, kot javno pooblastilo, na posamezno
organizacijo s področja izobraževanja ali na zbornico, pri tem pa mora
zagotoviti upoštevanje načela preprečevanja nasprotja interesov. Pristojnosti
iz 1. točke prejšnjega člena ni mogoče prenesti kot javno pooblastilo.«
(2) Pristojnosti iz prejšnjega odstavka pristojno ministrstvo prenese na
podlagi javnega razpisa.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

32. člen
(pristojnost)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem storitev posredovanja izvajajo inšpektorji
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

VIII KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(kršitve nepremičninskih družb)
1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 do 30.000.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje nepremičninska družba :
1. če nima zagotovljenih prostorov skladno skladno s prvo točko 3. člena
zakona;
2. če ne sklene zavarovanja za odgovornost iz tretje točke 3. člena;
3. če ne določi nepremičninskega posrednika skladno s 4. členom,
dejansko pa opravlja dejavnost posredovanja;
4. če se dogovori za plačilo za posredovanje v nasprotju s 5. členom;
5. če ne določi splošnih pogojev poslovanja ali če ne izroči splošnih
pogojev poslovanja Iz 14. člena;
6. če oglašuje v nasprotju s 15. členom;
7. če ne zagotavlja nepristranostl pri posredovanju skladno z 18. členom;
8. če naročitelja ne pouči o nasprotju interesov iz 19. člena;
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9. če ne ugotavlja morebitnih stvarnih in pravnih napak na nepremičnini in
če ne ugotavlja dejanskega in pravnega stanja nepremičnine po 21.
členu;
10. če listine iz prvega odstavka 22. člena ni sestavil univerzitetni diplomirani
pravnik, s pravniškim državnim izpitom ;
11. če ne vodi evidenc o posredovanju v prometu z nepremičninami oziroma
če ne posreduje podatkov v skupno bazo podatkov skladno z 26.
členom.
2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba nepremičninske
družbe.
3) Če pristojna inšpekcija ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega
zakona izda odločbo s katero prepove opravljanje dejavnosti.

34. člen
(kršitve nepremičninskih družb)
Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
nepremičninska družba za katero opravlja posle posredovanja v prometu z
nepremičninami oseba, ki nima licence pristojnega ministrstva in ni vpisana v
imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
35. člen
(kršitve nepremičninskih posrednikov)
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
posameznik:
1. če pristojnemu ministrstvu ne sporoči spremembe podatkov, ki se
vpisujejo v imenik nepremičninskih posrednikov, v petnajstih dneh po
nastanku spremembe;
2. če opravlja posredovanje brez veljavne licence za opravljanje poslov
posredovanja in vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov;
3. če ne obvesti tretjih oseb, ki bi želele skleniti pogodbo z naročiteljem, o
ugotovitvah o stvarnih in pravnih napakah na nepremičnini in če ne
obvešča o značilnostih ter stanjih nepremičnine.

IX PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(uskladitev z zakonom pri opravljanju poslov posredovanja)
(1) Nepremičninski posredniki, ki ob uveljavitvi tega zakona za nepremičninske
družbe opravljajo posle posredovanja in imajo opravljen program
Izobraževanja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Nepremičninske
poročevalec, št. 19

52

17. marec 2003

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE

zbornice (NZ) v sodelovanju z Informacijsko borzo nepremičnin d.o.o.(IBN),
Slovenske borze nepremičnin (SBN), Gospodarskem interesnem združenju
nepremičninskih podjetij ter pri Inštitutu za gospodarsko pravo pri Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru, morajo za pridobitev licence za opravljanje
poslov posredovanja in za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov pri
pristojnem ministrstvu opraviti strokovni izpit za nepremičninskega posrednika
v roku treh let po uveljavitvi pravilnika iz drugega odstavka 30. člena tega
zakona, pri čemer so oproščeni ponovnega preverjanja že uspešno osvojenih
temeljnih znanj o stroki, razvidnih iz vsebine programov izobraževanja in
osebnih dokazil o preverjanju znanja;
(2) Nepremičninski posredniki, ki nimajo opravljenega programa izobraževanja
iz prejšnjega odstavka, morajo opraviti strokovni izpit v enem letu po
uveljavitvi pravilnika iz drugega odstavka 30. člena tega zakona;
(3) V primeru, da nepremičninski posrednik ne izpolni pogojev iz prvega
oziroma drugega odstavka, ne more več opravljati poslov posredovanja.
(4) Šteje se, da nepremičninski posrednik s končano najmanj splošno srednjo
šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja
po prejšnjih predpisih in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z
nepremičninami na dan uveljavitve tega zakona, izpolnjuje izobrazbeni pogoj
za nepremičninskega posrednika.
(5) Nepremičninski posredniki, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo
ustrezne višje strokovne izobrazbe in nimajo potrebnih delovnih izkušenj iz
prejšnjega odstavka, morajo za pridobitev licence nepremičninskega
posrednika pridobiti potrebno Izobrazbo v štirih letih od uveljavitve tega
zakona.
(6) V primerih iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena izda pristojno
ministrstvo nepremičninskemu posredniku licenco pogojno.
(7) Nepremičninske družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo storitve
posredovanja, morajo izpolniti pogoj iz 2. točke 3. člena tega zakona v roku iz
drugega odstavka, pogoj iz 3. točke 3.člena tega zakona pa v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

37. člen
(rok za izdajo predpisa)
(1)
Predpis iz drugega odstavka 29. člena mora biti izdan v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(2)
Predpis iz drugega odstavka 30. člena mora biti izdan v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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37.a člen
(1) Višina denarne kazni po prvem in drugem odstavku 33. ter 34. člena tega
zakona se prične uporabljati s 1. januarjem 2005.
(2) Oo roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za:
1. prekršek iz 33. člena tega zakona:
- pravna oseba v razponu od 3.000.000 do 10.000.000 tolarjev,
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 1.500.000 do 5.000.000
tolarjev,
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 250.000 do 500.000
tolarjev.
2. prekršek iz 34. člena tega zakona:
- pravna oseba v razponu od 2.000.000 do 10.000.000 tolarjev,
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 1.000.000 do 5.000.000
tolarjev.

38. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe drugega predpisa)
Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.8/87) preneha veljati z dnem
uveljavitve tega zakona.

39. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

54

l1EL0VNA TELESIl
ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO

Poročilo

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI

SPORAZUMA 0 SOCIALNI VARNOSTI

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN

VLADO AVSTRALIJE (BAUSV)
■ EPA 778 ■ III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor

zunanjo politiko

EPA 778-111

Številka: 540-01/03-21/1
Ljubljana, 12. marca 2003

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo
naslednje:

Poročilo
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na 65. redni seji, ki
je bila 7. marca 2003 in na 51. nujni seji, ki je bila 12. marca 2003, obravnaval Predlog
zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Avstralije.
17. marec 2003
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Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela
pripomb.
Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor
v zakonodajni postopek in ga sprejme.
Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin.

Tanja Pandev, l.r.
SVETOVALKA DZ

Jelko Kacin, l.r.
PREDSEDNIK
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Poročilo

K PREDLOGU ZA SPREJEM AVTENTIČNE

RAZLAGE 1. ČLENA ZAKONA 0

PARLAMENTARNI PREISKAVI

(ORZPPrel)
- enofazni postopek - EPA 766 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Oilbnrzit notranjo pnlilihri
Številka. 020-02/93-37/8
Ljubljana, 14 03. 2003

EPA 766 - III

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Odbor
za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil naslednje

k predlogu za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni
preiskavi (ORZPPrel)
- enofazni postopek Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju:
odbor) je na 1. in 2. nadaljevanju 32. redne seje dne 07. in 13. 03. 2003 obravnaval
predlog za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi
(v nadaljevanju: predlog za razlago), ki ga je v enofazni postopek predložil poslanec
Bogomir Zamernik (v nadaljevanju: predlagatelj).
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1. Predlagatelj k predlogu za razlago ni podal dopolnilne obrazložitve.
2. Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju meni, da predlagana
razlaga ni sprejemljiva in sicer tako iz pravno-tehničnih kot tudi pravno-sistemskih
razlogov, vendar pa hkrati predlaga proučitev možnosti za dopolnitev 1. člena o
parlamentarni preiskavi z natančnejšo opredelitvijo pojma "nosilec javne funkcije"
za potrebe tega zakona.
3. V razpravi se je večina članov odbora strinjala s predlogom Zakonodajnopravne službe, da bi bilo bolje dopolniti zakon tako, da se natančno določi
preiskovance v parlamentarni preiskavi, medtem ko so pa nekateri menili, da
dopolnjevanje oziroma spreminjanje zakona zahteva veliko časa ter da je za
rešitev tega vprašanja najprej potrebno ugotoviti, ali sploh obstaja prava volja za
tolmačenje. Če bi namreč prava volja za tolmačenje obstajala, bi se lahko to
vprašanje rešilo tudi z razlago zakona, v nasprotnem primeru pa se ne bo rešilo
tudi z dopolnitvami zakona.
V nadaljevanju razprave je bil podan tudi predlog, da se za nosilca javne funkcije
ne bi štel samo funkcionar, ampak vsakdo, ki ima javna pooblastila ter bili
izpostavljeni tudi direktorji javnih podjetij (npr. Elan in Tam). Le-ti namreč, po
mnenju zakonodajno-pravne službe, predstavljajo le instrument zagotavljanja
javnega interesa pri opravljanju javne službe, ne pa tudi položaja, ki bi se lahko
primerjal z nalogami in položajem funkcionarjev. Takšno stališče je po mnenju
nekaterih članov nesprejemljivo glede na to, da so ta podjetja v večinski lasti
države in da so nekatera od nje prejela tudi veliko nepovratnih denarnih sredstev
za premostitev svojega neugodnega položaja.
4. Po končani razpravi je odbor, na podlagi drugega odstavka 150. člena poslovnika,
sprejel naslednji
sklep:
Odbor za notranjo politiko Državnemu zboru predlaga, da se predlog za
sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi ne
sprejme.
5. Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe in na predloge izražene v razpravi,
pa so člani odbora sprejeli še naslednji
sklep:
Odbor za notranjo politiko poziva Zakonodajno-pravno službo državnega zbora
in druge pristojne službe državnega zbora, da v roku 60 dni, v sodelovanju s
strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, pripravijo ustrezno gradivo za
spremembo oziroma dopolnitev zakona o parlamentarni preiskavi.
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6. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik
odbora Maksimilijan Lavrinc.

Pripravila:
Božena Pem l.r.
Svetovalka DZ - sekretarka

Maksimiljan Lavrinc, l.r.
Predsednik
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Poročilo

K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA

PRORAČUNA REPURLIKE SLOVENIJE ZA

LETO 2001

(RZ2001

- EPA 652 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

-

Komisija za nazdor proračuna in drugih javnih financ
Številka: 411-01/02-72/01
Ljubljana, 14. 3.2003

EPA 652-III

Na podlagi 42. in 168. člena poslovnika državnega zbora daje
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ naslednje

I.del, 7. 11.2002
Predsednik komisije je v uvodu opozoril, da je to že četrti zaključni
račun, ki ga komisija obravnava v zadnjih 14 mesecih in da je bil
tokratni pripravljen časovno že skoraj povsem v skladu z
zakonom o javnih financah. Opozoril pa je, da se pri revidiranju
zaključnih računov s strani računskega sodišča pojavljajo razlike
v pristopih in zato primerjave med leti niso možne Komisija ima
pri obravnavi tega zaključnega računa še posebej pomembno
nalogo, saj je računsko sodišče podalo negativno mnenje k
izvrševanju proračuna kot celote, negativno mnenje ter mnenje s
pridržkom pa so dobili tudi mnogi revidirani neposredni uporabniki
proračuna.

POROČILO
k
predlogu zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (RZ2001)
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ je na 18 seji, dne 7. 11. 2002 in
na 20. seji, dne 19. in 20.2.2003, kot MATIČNO DELOVNO TELO
obravnavala predlog zakl|učnega računa proračuna Republike
Slovenijk za leto 2001, ki ga je Državnemu zboru Republike
Slovenije v sprejem na podlagi četrtega odstavka 97. člena zakona
o javnih financah posredovala Vlada Republike Slovenije.

Predsednik računskega sodišča je pojasnil, da je revizija
zaključnega proračuna RS za leto 2000 obsegala
- revidiranje pravilnosti izkazov splošnega dela zaključnega
računa (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja),
revidiranje pravilnosti izvršitve proračuna kot celote in
finančnih načrtov 17 posamičnih neposrednih proračunskih
uporabnikov ter
analizo poročil o doseženih ciljih in rezultatih pri 17 neposrednih
proračunskih uporabnikih.

Člani komisije so poleg predloga zaključnega računa z
revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike
Slovenije in sklepi Vlade Republike Slovenije pred sejo prejeli
še
zaupno dodatno gradivo k predlogu zaključnega računa
proračuna RS za leto 2001
obrazložitve predloga zaključnega računa
dopis predsednika komisije predsedniku računskega sodišča
odgovor Računskega sodišča Republike Slovenije na dopis
predsednika komisije
dopis predsednika komisije vladi v zvezi z realizacijo sklepov,
ki jih je sprejela
17. marec 2003

dopis predsednika komisije revidirancem za predložitev
odzivnih poročil
dopis predsednika komisije računskemu sodišču za
predložitev porevizijskih poročil
odzivna poročila desetih revidirancev
odgovor vlade v zvezi z realizacijo sklepov, ki jih je sprejela
ob obravnavi zaključnega računa proračuna za leto 2001.

Predstavnik vlade (Ministrstva za finance) je povedal, da so
takoj po prejemu revizijskega poročila računskega sodišča pričeli
z analiziranjem nepravilnosti in odpravljanjem napak. Na podlagi
te aktivnosti, ki je potekala poleti, je Vlada Republike Slovenije
61
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(vlada) na seji v začetku oktobra, ko je obravnavala zaključni
račun proračuna, tudi sprejela vrsto sklepov, s katerimi naj bi
odpravili nepravilnosti in napake ter zagotovili, da se v bodoče ne
bi ponavljale
Razprava se je pričela s obravnavo poročila računskega sodišča
o revidiranju pravilnosti izkazov splošnega dela zaključnega
računa V razpravi so bili v zvezi'z bilanco prihodkov in
odhodkov proračuna postavljena sledeča vprašanja:
a) Zakaj je vlada v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 spremenila
računovodske usmeritve glede vračanja davka na dodano
vrednost in trošarin v podaljšanem proračunskem letu? V letu
2000 je namreč v januarju 2001 prikazala kot prihodek leta 2000
vsa prejeta sredstva iz DDV in trošarin, hkrati pa tudi prikazala
kot odhodek in izplačala vsa vrnjena sredstva iz naslova DDV in
trošarin. V letu 2001 pa je prikazala kot prihodek leta 2001 prejeta
sredstva v januarju 2002, medtem ko sredstev, ki bi morala biti
vrnjena v januarju 2002, ni prikazala kot odhodek proračuna 2001
in jih tudi ni vrnila v januarju ampak šele v februarju 2002. Računsko
sodišče je namreč to v podrobnosti osvetlilo (Poročevalec št.
100-1, str. 215) in vključilo posebno opozorilo v svojem mnenju o
izkazih državnega proračuna za leto 2001 s pripombo, da s tem,
»ministrstvo za finance ne upošteva v zadostni meri
računovodskega načela stalnosti«. Predstavniki računskega
sodišča so pojasnili, da to sicer ni protizakonito, je pa neustrezno,
saj ne omogoča primerjave med leti Predstavnik vlade je povedal,
da so se tako odločili in da to ni protizakonito, sredstva so bila
vrnjena iz proračuna za leto 2002 in bodo bremenila proračun za
to leto
b) V zvezi z davčnimi prihodki je predsednik opozoril na pomembno
odstopanje med načrtovanim nivojem in dejansko realiziranim,
predvsem na področju prihodkov od DDV, čeprav so se v letu
2001 v celoti povečali v primerjavi z letom 2000. Predstavnik
ministrstva za finance je zagotovil, da se tega zavedajo in skrbno
spremljajo gibanja vseh finančnih prihodkov. Opozoril je, da je v
konkretnem primeru glede prihodkov od DDV nujno vzeti na znanje,
da je dvoletna izkušnja na tem področju nezadostna da bi lahko
natančneje predvidevali vsa gibanja, ki vplivajo na dejansko
realizirano vsoto Predsednik je izrazil pričakovanje, da bo v
najkrajšem času prišlo do realizacije sklepa, s katerim je komisija
ob obravnavi zaključnega računa proračuna za leto 2000
računskemu sodišču na podlagi drugega odstavka 25 člena
zakona o računskem sodišču predlagala revizijo Davčne uprave
Republike Slovenije
c) Pri nedavčnih prihodkih je pri postavki »7100 - prihodki od
udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in
finančnih institucij« prišlo do veliko nižje realizacije od pričakovane
(le 43%). Predstavniki vlade so pojasnili, da dobičkov javnih
podjetij, skladov ali državnih bank ni možno točno določiti in da so
lahko tudi drugačni od planiranih
Glede računa finančnih terjatev in naložb je bilo postavljeno
vprašanje, zakaj je na postavki »7503 - prejeta vračila dani posojil
- od finančnih institucij., ob tem, da ni bilo planiranih prejemkov.
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izkazanih kar 16,8 milijard. Pojasnjeno je bilo, da gre za predčasna
vračila obveznosti Nove Ljubljanske banke. Glede nizke realizacije
postavke »7502 - Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij«
(realizacija je 40 %) je bilo povedano, da ta posojila odobravajo in
nadzirajo njihovo vračanje posamezna ministrstva Predstavniki
vlade so se obvezali, da bodo zbrali podrobnejše podatke in jih
posredovali komisiji. V zvezi z računom finančnih terjatev in naložb
je bilo opozorjeno še na napako, ki je nastala, ko so del obresti od
obveznic, ki so bile izdane za sanacijo Slovenskih železarn, te
vplačale v proračun že 28. 3. 2000, izkazane pa so bile kot
prejemek proračuna šele v letu 2001.
V zvezi z računom financiranja je predsednik komisije opozoril
predvsem na problem financiranja temeljnih razvojnih programov
za obrambne namene. Ti se financirajo po posebnem zakonu in
evidentiranje te porabe je drugačno od evidentiranja ostale porabe
in zadolževanja. Že računsko sodišče je ugotovilo, da to ni povsem
pravilno, na neustreznost te ureditve pa nas opozarja tudi
Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad Predstavniki vlade
so povedali, da oni izvajajo zakon, kije začel veljati leta 1993 in da
ga bodo po enakem principu izvajali do konca njegove veljavnosti
ravno zato, da bodo podatki med seboj primerljivi. Podatki pa so
na razpolago in se jih ne skriva.
V zvezi z obrazložitvami izvajanja načrta razvojnih
programov in obrazložitvijo podatkov iz bilance stanja je
računsko sodišče ugotovilo, da so te obrazložitve neustrezne in
nezadostne. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov
ne vsebuje pregleda realizacije vseh postavk sprejetega načrta
razvojnih programov, navedbe v obrazložitvi niso primerljive med
seboj (med neposrednimi uporabniki) in ne omogočajo primerjave
s sprejetim proračunom. Obrazložitev nekaterih podatkov iz
bilance stanja je v zaključnem računu nadomestek za celotno
bilanco, ki ni obvezna sestavina zaključnega računa (dela se
ločeno samo vsaki dve leti) Po mnenju računskega sodišča v tej
obrazložitvi manjkajo podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih
opredmetenih osnovnih sredstev, o neplačanih terjatvah iz
preteklega leta in neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Predstavniki vlade so povedali, da bodo skušali v naslednjih dneh
te podatke pridobiti in jih posredovati
Sledila je razprava o reviziji pravilnosti izvrševanja proračuna
kot celote in revizije pravilnosti izvrševanja finančnih načrtov 17
neposrednih proračunskih uporabnikov. Posebna pozornost je
bila dana problemu vzorčenja. Predsednik komisije je ocenil, da je
računsko sodišče pri tem zavzelo konservativen pristop, saj bi
drugače vsaj še trije neposredni uporabniki proračuna dobili
negativno mnenje. O vzorčenju se je nato razvila strokovna
diskusija, za katero so prisotni menili, da bi jo bilo potrebno prenesti
na poseben sestanek. Predstavnik Ministrstva za finance je
povedal, da so oni po prejemu revizijskih poročil preverjali
konkretne nepravilnosti na ministrstvu in ugotovili, da je teh
nepravilnosti v resnici manj kot jih kaže revizija na podlagi
vzorčenja. Nasprotoval pa je trditvi, da bi ob bolj striktnem
tolmačenju sistema vzorčenja še več neposrednih uporabnikov
dobilo negativna mnenja, saj za tako mnenje ni argumentov
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V nadaljevanju razprave je predsednik komisije ponovno opozoril
na to. da računsko sodišče iz leta v leto spreminja način
poročanja o reviziji pravilnosti izvrševanja proračuna. Medtem,
ko so bila prejšnja leta in za leto 2000 dana podrobna poročila o
reviziji na posameznih ministrstvih, je za leto 2001 to skrčeno, za
posameznega proračunskega uporabnika je le nekaj splošnih
podatkov Po njegovem mnenju na tak način komisija ne more
nadzirati izvrševanja državnega proračuna Zaradi tega je tudi
poslal dopis predsedniku računskega sodišča, s katerim ga je
zaprosil za revizijska poročila o teh proračunskih uporabnikih.
Dobil je odgovor, da drugih revizijskih poročil ni in da je računsko
sodišče posredovalo vse, kar je v zvezi z revizijo zaključnega
računa proračuna za leto 2001 opravilo. Po mnenju predsednika
komisije to ni dovolj, zato je predlagal sprejem naslednjega
SKLEPA:

II. del, 19. In 20.2.2003
Uvodoma je predsednik komisije na kratko povzel dotedanjo
razpravo na komisiji in opozoril, da je potrebno glede na do, da ni
bil sprejet sklep, s katerim bi od računskega sodišča pridobili
podrobnejša poročila o revidiranju, nadaljnjo razpravo opraviti na
podlagi revizijskega poročila računskega sodišča, sklepov vlade,
odzivnih poročil posameznih revidirancev in mnenj proračunske
inšpekcije o posameznih odzivnih poročilih. Ocenil je, da se je v
zadnjem času (tudi zaradi nesprejetja navedenega sklepa)
pokazalo, da ni popolnoma jasno - oziroma, da obstajajo različne
razlage - kako naj komisija nadzira javno porabo in o tem poroča
državnemu zboru. Zato je pisno zaprosil predsednika Državnega
zbora Republike Slovenije za tolmačenje 39. člena poslovnika
državnega zbora, ki govori o pristojnostih in delu Komisije za
nadzor proračuna in drugih javnih financ.

"Računsko sodišče naj najkasneje do 10. decembra 2002
predloži državnemu zboru revizijska poročila o izvrševanju
finančnih načrtov za leto 2001 za neposredne proračunske
i/porabnike, na podlagi katerih je v zgoščeni obliki podalo
mnenje v skupnem revizijskem poročilu o izkazih in izvršitvi
proračuna Republike Slovenije za leto 2001. Poleg tega naj
hkrati predloži pripadajoča priporočila za oblikovanje
odzivnega poročila. Odzivna poročila posameznih
proračunskih uporabnikov naj posreduje takoj po prejemu."

Podpredsednik komisije, Marko Diaci, je nato predlagal, da bi
glede na to, da med predsednikom komisije, predsednikom
računskega sodišča in predsednikom državnega zbora poteka
korespondenca o odnosu med računskim sodiščem in komisijo,
dodatno uvrstili na dnevni red seje komisije tudi to problematiko.
Pojasnjeno je bilo, da na sami seji ni možno širiti dnevnega reda.
Predsednik komisije pa je zagotovil, da bo to vprašanje predmet
dnevnega reda na eni od naslednjih sej.
M. Diaci je nato predlagal, da bi razpravo o predlogu zaključnega
računa proračuna za leto 2001 prekinili do takrat, ko bi razčistili
nejasne zadeve glede odnosa med komisijo in računskim
sodiščem in pristojnosti komisije. Predlog je bil z glasovanjem
zavrnjen (4 glasovi ZA, 4 PROTI).

V razpravi o tem predlogu sklepa je predsednik računskega
sodišča pojasnil, da je bil za leto 2001 drugačen samo pristop
poročanja, ne pa sama vsebina revizije zaključnega računa. Za
leto 2000 so pripravili za vsakega revidiranega neposrednega
uporabnika posebno poročilo, za leto 2001 pa je poročilo skupno.
Zato je bil za leto 2000 v vsakem poročilu tudi poseben uvod, ki
ga letos ni več in je zato obseg poročil manjši Za leto 2000 so tudi
za vsakega uporabnika revidirali pravilnost odhodkov, za leto
2001 pa tega niso storili Povedal je, da ne obstajajo posebna
poročila, v revizijskem postopku pa so bila uporabljena še druga
gradiva, konkretni primeri nepravilnosti pa so bili predstavljeni
proračunskim uporabnikom na razčiščevalnih sestankih.
Predstavniki računskega sodišča so pojasnili, da so od nekaj
milijonov pregledali 4500 izplačil in da vsak pregled ene postavke
pomeni en dosje Povedali so še, da izraz »revizijsko poročilo« ne
more biti uporabljen za drug namen ali drug dokument kot samo
za tisto, "kar računsko sodišče posreduje kot revizijsko poročilo v
skladu z zakonom o računskem sodišču

Nato je komisija prešla na obravnavo nepravilnosti in ukrepov za
njihovo odpravo. Uvodoma je prva namestnica predsednika
računskega sodišča še enkrat pojasnila, da je bila revizija delana
po sistemu vzorčenja in da so nato rezultate vzorčenja
ekstrapolirali na celoto. Ob tem je poudarila, da glavni namen
takega načina revizije ni ugotoviti posamezne nepravilnosti ampak
ugotoviti, koliko nepravilnosti se je lahko pojavilo in ali so vzroki
za njih sistemske narave. Tega seveda ne more ugotoviti samo
računsko sodišče (saj je od približno 2 milijona izplačil pregledalo
le 4500), ampak je to naloga revidirancev, ki morajo na podlagi
ugotovitev računskega sodišča pregledati svoje poslovanje in
ugotoviti, koliko je vseh nepravilnosti in zakaj so se pojavile. To bi
morali zapisati v odzivno poročilo skupaj z ukrepi, ki so jih glede
tega sprejeli. Povedala je, da so vsa zahtevana odzivna poročila
prejeli in jih tudi že pregledali, riiso pa še pripravili porevizijskega
poročila, s katerim bi dali dokončno oceno odzivnih poročil. V
enem primeru (Center Vlade za informatiko) so namreč podvomili
v verodostojnost odzivnega poročila in zato šli v ponovno revizijo,
s katero naj bi ugotovili njegovo ustreznost.

Predsednik komisije je nato spremenil predlog sklepa tako, da
je v prvem delu besedila besedici »revizijska poročila« zamenjal
s »poročila« Predlog sklepa je dal na glasovanje, vendar sklep
ni bil izglasovan (3 ZA, 3 PROTI).
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Glede nepravilnosti pri javnih naročilih in dodeljevanju transfernih
sredstev je bilo izpostavljeno predvsem to, da je zakon o javnih
naročilih, ki sedaj velja (ZJN-1) zelo kompliciran in neživljenjski in
se ga ni vedno možno držati v celoti oz. sploh ni jasno, kaj bi bila
v nekaterih primerih prava rešitev. Opozorjeno je bilo, da sta
komisija in državni zbor že ob obravnavi zaključnega računa za
leti 1998 in 1999 sprejela sklep, s katerim sta naložila vladi, da
čimprej pripravi spremembe oz. novi zakon o javnih naročilih, pri
čemer naj bi upoštevala zlasti predloge strokovne javnosti in
Državne revizijske komisije. Vlada pa zakona še vedno ni predložila
v razpravo. Predstavnica vlade je pojasnila, da je predlog zakona
že pripravljen in da potekajo le še zadnja usklajevanja z Evropsko
komisijo, potem pa bo predložen v obravnavo.

Predstavnica vlade (Ministrstva za finance) je povedala, da je
vlada ob sprejemu zaključnega računa proračuna sprejela svoje
sklepe, s katerimi je naložila revidirancem in drugim organom, kaj
morajo storiti za odpravo nepravilnosti. Med drugim je naložila
službi za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance, da
pregleda odzivna poročila revidirancev še pred oddajo na
računsko sodišče. Proračunska inšpekcija je o odzivnih poročilih
poročala vladi, ki je ob tem sprejela nekatere dodatne sklepe. Na
podlagi tega so bila odzivna poročila posredovana računskemu
sodišču, proračunska inšpekcija pa mora dodatno pregledati
izvajanje ukrepov, ki so jih revidirane! navedli v svojih odzivnih
poročilih in ugotoviti, ali se ukrepi izvajajo in ali so zadostni za
odpravo nepravilnosti O tem bo približno čez en mesec
proračunska inšpekcija ponovno poročala vladi. Menila je, da iz
teh ukrepov jasno izhaja, da vlada želi izboljšati poslovanje in
odpraviti nepravilnosti.

Po obravnavi je predsednik komisije predlagal, da Komisija za
nadzor proračuna in drugih javnih financ v zvezi s predlogom
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001
sprejme naslednji SKLEP:

V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje vzorčenja in
ekstrapoliranja na celoto Smisel sistema vzorčenja je v tem, da
morajo revidiranci potem pregledati celotno poslovanje, če je bila
na enem primeru ugotovljena nepravilnost. Pri nekaterih
revidirancih ni jasno, ali so to storili ali pa so samo ugotovili, zakaj
je v vzorčnem primeru prišlo do napake Predstavnica računskega
sodišča je opozorila, da je to ključni problem, s katerim bi se
morala ukvarjati tudi komisija.

»Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi
168. člena poslovnika državnega zbora ne sprejme
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
leto 2001.»
Predlog sklepa je utemeljil s tem, da

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje odgovornosti za stor|ene
napake, saj iz odzivnih poročil (z eno izjemo) skoraj ne izha|a, da
bi ugotavljali kakršnokoli odgovornost. Celo nasprotno je
predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ugotavljal, da možnosti za uvedbo disciplinskih postopkov ni več,
ker so zastaralni roki za to že potekli

je vlada v zaključnem računu previsoko izkazala prihodke za
znesek 20,5 milijard, ki ni imel kritja v prejemkih proračuna in
je posledično za isti znesek prenizko izkazala proračunski
primanjkljaj - vlada je namreč kot prihodke za zadnji mesec
proračunskega leta 2001 izkazala vsa vplačila davka na
dodano vrednost in trošarin v januarju 2002, ne da bi jih
zmanjšala za vračila teh davkov izplačanih za to obdobje;

V nadaljevanju je komisija podrobno obravnavala ugotovljene
nepravilnosti po posameznih revidirancih, ki so prejeli
negativna ali mnenja s pridržkom in so morali pripraviti odzivna
por.očila V razpravi so sodelovali predstavniki računskega
sodišča, proračunske inšpekcije, revidirancev in člani komisije
Ugotovljeno je bilo, da je bilo največ nepravilnosti pri plačah in pri
javnih naročilih oz. transfernih sredstev.

je bilo izvrševanje proračuna za leto 2001 v pomembnem
neskladju s predpisi - po oceni računskega sodišča je bilo
vseh nepravilnosti v poslovanju neposrednih proračunskih
uporabnikov najmanj za 11,5 milijard SIT; poleg izvršitve
proračuna kot celote je negativno mnenje (od 17 pregledanih)
dobilo šest neposrednih proračunskih uporabnikov, šest pa
jih je dobilo mnenje s pridržkom;

Pri plačah je bilo največ nepravilnosti pri razporejanju delavcev
na delovna mesta, za katera niso izpolnjevali pogojev glede
izobrazbe ali potrebnih delovnih izkušenj. Ugotovljeno je bilo, da
posameznim delavcem, ki zasedajo ta delovna mesta, ni mogoče
za nazaj jemati pridobljenih pravic, zato so nekatera ministrstva
in drugi proračunski uporabniki začeli probleme reševati s
pogodbapii o izobraževanju (pri pomanjkljivi izobrazbi), medtem,
ko pri pomanjkanju potrebnih izkušenj večina čaka, da bodo delavci
(ali pa so že) izpolnili formalne pogoje za zasedbo delovnega
mesta V zvezi s temi problemi je vlada tudi naročila Uradu za
sistem plač pri Ministrstvu za notranje zadeve, da poskuša najti
rešitve, s katerimi bi odpravili navedene probleme

poročevalec, št. 19

še vedno ni odpravljen nesistemski pristop v izkazovanju
proračunske porabe za zadolževanje države po zakonu o
zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne programe
obrambnih sil;
vlada ob predložitvi predloga zaključnega računa za leto 2001
ni zagotovila vseh informacij, ki so potrebne za pregledno
informiranje o proračunski porabi in za celovit in verodostojen
vpogled v pravilnost poslovanja države (izkazovanje
premoženjskega stanja države);
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vlada pri poročanju o doseženih ciljih in rezultatih ni ravnala
skladno z 62. členom zakona o javnih financah - računsko
sodišče je ugotovilo, da noben revidiranec ni v celoti upošteval
vseh predpisov, navodil in usmeritev za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih svojega poslovanja.

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ bo spremljala
porevizijski postopek ter izvrševanje popravljalnih ukrepov in
nadalje poročala Državnemu zboru.

Predlog sklepa ni bil sprejet: 3 člani komisije so glasovali ZA, 3
člani pa PROTI
mag. Jože KONČAN, l.r.
podsekretar DZ
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dr. Andrej BAJUK, l.r.
predsednik
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Poročilo

K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA 0 PARLAMENTARNI PREISKAVI
Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM SPREMEMR
IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA (PoPP-A)
- druga obravnava - EPA 1114 - II
amandmajem poslanca Branka Kelemine. V zvezi s predlaganim
amandmajem poslanca Kelemine k 1. členu predloga sprememb
in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi je povedala,
da je amandma nenatančen in bi lahko povzročil neskladje z
drugimi členi poslovnika o parlamentarni preiskavi. V zvezi s
predlaganim amandmajem poslanca Kelemine k 2. členu je
pojasnila, da se predlagana vsebina ne nanaša na vsebino 2.
člena predloga sprememb in dopolnitev, kar bi morda kazalo urediti
s spremembami in dopolnitvami zakona o parlamentarni preiskavi.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Komisija za poslovnik
Številka: 020-02/92-24/15
Ljubljana. 13 marec 2003

EPA 1114-II

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije daje Komisija Državnega zbora za
poslovnik kot matično delovno telo naslednje

Člani komisije o predlaganih spremembah in dopolnitvah
poslovnika o parlamentarni preiskavi niso posebej razpravljali,
razpravljali so le o predlaganem amandmaju poslanca Kelemine
k 2. členu.

POROČILO
Na podlagi razprave je komisija sprejela preoblikovani amandma
poslanca Kelemine kot amandma komisije k 2. členu predloga
sprememb in dopolnitev.

K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA O PARLAMENTARNI PREISKAVI
(PoPP-A)

Komisija po zaključeni razpravi ni sprejela amandmaja poslanca
Kelemine k 1. in 4. členu predloga sprememb in dopolnitev,
amandma poslanca Kelemine k 2. členu pa je postal
brezpredmeten, ker je komisija na podlagi razprave predlog
njegovega amandmaja preoblikovala in ga v nadaljevanju sprejela
kot svoj amandma

- druga obravnava Komisija Državnega zbora za poslovnik je na 9. redni seji, dne 13.
3. 2003, obravnavala predlog sprememb in dopolnitev poslovnika
o parlamentarni preiskavi (PoPP-A), ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo predložila Komisija za poslovnik
prejšnjega mandata Državnega zbora

Komisija je skladno s tretjim odstavkom 2. člena poslovnika
državnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih poslancev
sprejela kot svoje naslednje amandmaje:

Državni zbor je na 23 seji, dne 26. 2.2003, ob obravnavi predloga
sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi
(PoPP-A) - prva obravnava - na podlagi drugega odstavka 122.
člena poslovnika državnega zbora sprejel sklep, da je predlog
sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi
primeren za nadaljnjo obravnavo

k 1, členu:
V prvem odstavku se v spremenjenem prvem odstavku 6. člena
v drugem stavku za besedama »Vsak član« dodata besedi
»preiskovalne komisije«, na koncu stavka pa se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »ki je član iste poslanske skupine «

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je na seji predstavila
pisno mnenje Zakonoda|no-pravne službe z dne 27 2. 2003,
potem pa je podala še mnenje in pripombe k vloženim
17. marec 2003
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V tretjem odstavku se za besedo »oziroma« doda beseda
»njihovih«

novega 6.a člena združijo v enoten prvi odstavek 6. a člena
zaradi česar je posledično je treba črtati tretji odstavek, ker je
vsebinsko že zajet v prvem odstavku. S tem je jasneje določeno
kakšne so pravice in dolžnosti namestnika člana preiskovalne
komisije pri izvedbi parlamentarne preiskave in dokazil v postopku

Obrazložitev:

k 4. členu:

Besedilo amandmaja spreminja besedilo prvega odstavka 1. člena
skladno z mnenjem Zakonodajno - pravne službe, ki se sklicuje
na 54. člen poslovnika Državnega zbora. Tako se predlaganemu
besedilu doda besedilo, da mora biti namestnik člana preiskovalne
komisije član iste poslanske skupine, kot je član preiskovalne
komisije.

V drugem odstavku 4. člena se v predlaganem novem drugem
odstavku 11. člena za besedami »Pri zagotavljanju sklepčnosti«
dodata besedi »preiskovalne komisije«, za besedama
»nadomeščanju poslanca« pa se doda vejica ter preostalo
besedilo spremeni tako, da se glasi: »ki se iz opravičenih razlogov
ne more udeležiti seje delovnega telesa, katerega član je.«.

Besedilo drugega odstavka se uskladi z določbo 15. člena novega
poslovnika Državnega zbora, po kateri državni zbor predsednike
in podpredsednike delovnih teles imenuje in ne izvoli.

Obrazložitev:

V drugem odstavku se črta besedica »izvoli« in se namesto nje
doda besedica »imenuje«

Amandma je oblikovan sledeč mnenju Zakonodajno-pravne službe
in upošteva vsebino določbe prvega odstavka 54. člena novega
poslovnika Državnega zbora, ki ureja nadomeščanje poslanca
na seji delovnega telesa Po tej določbi lahko poslanca, ki se iz
opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa,
katerega član je, na seji nadomesti poslanec, ki je član iste
poslanske skupine, in sicer z vsemi pravicami in obveznostmi
člana delovnega telesa, če ni z aktom o ustanovitvi delovnega
telesa ali z drugim aktom državnega zbora drugače določeno

Besedilu tretjega odstavka se skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe zaradi večje jasnosti v besedilu »oziroma
namestnikov« za besedo »oziroma« doda beseda »njihovih«.
k 2. členu:
1. Besedilo drugega člena se spremeni tako, da se v 6. a členu
doda novi četrti odstavek:
»Vsak poslanec DZ ima pravico vpogleda v dokazila, zbrana v
preiskavi.«.

za novi 5. a člen:
Za 5. členom se doda novi 5. a člen, ki se glasi:

Obrazložitev:

»Preiskovalne komisije, ki delujejo v času uveljavitve teh
sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi,
nadaljujejo z delom v nespremenjeni sestavi«

Poslancu mora biti po ustavi in obstoječi zakonodaji zagotovljena
pravica do vpogleda v dokazne listine ne glede na to, ali je član
preiskovalne komisije ali ne. Vsakemu poslancu mora biti
omogočeno, da se seznani z zbranimi dokumenti v postopku.

Obrazložitev:

2. Prvi odstavek 6 a člena se spremeni tako, da se glasi

Amandma je oblikovan skladno z opozorilom Zakonodajno-pravne
službe, da je, glede na to, da v Državnem zboru že delujejo
preiskovalne komisije, treba določiti ustrezen prehodni režim. Zato
je predlagana prehodna določba, ki določa, da obstoječe
preiskovalne komisije nadaljujejo z delom v obstoječi sestavi

»Namestnik člana preiskovalne komisije je lahko prisoten na sejah
preiskovalne komisije, pri opravljanju posameznih preiskovalnih
dejanj in izvajanju dokazov v skladu s sklepom preiskovalne
komisije ter ima pravico do vpogleda v dokazila in sprotne
obveščenosti o postopku parlamentarne preiskave «

***

Tretji odstavek se črta
Komisija je po zaključeni razpravi in glasovanjih o amandmajih
glasovala o vseh členih predloga sprememb in dopolnitev
poslovnika o parlamentarni preiskavi skupaj in jih skladno s tretjim
odstavkom 2 člena poslovnika državnega zbora sprejela z
dvotretjinsko večino navzočih članov komisije (od 7 članov, ki so
se prijavili k glasovanju, jih je 5 glasovalo ZA in 0 PROTI)

Obrazložitev:
Skladno z mnenjem Zakonodajno-pravne službe se s tem
amandmajem predlaga, da se določbe prvega in tretjega odstavka
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Sprejeti amandmaji so vključeni v predlog sprememb in dopolnitev
poslovnika, s čimer je komisija določila besedilo dopolnjenega
predloga sprememb in dopolnitev poslovnika o
parlamentarni preiskavi, ki je sestavni del poročila komisije
Dopolnilno obrazložitev na seji državnega zbora bo kot predlagatelj
podal predsednik komisije Bojan Kontič.

DOPOLNJEN PREDLOG
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA O
PARLAMENTARNI PREISKAVI (PoPP-A)
1. člen
V poslovniku o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93) se prvi odstavek 6. člena spremeni, tako, da se glasi:
»Preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Vsak
član preiskovalne komisije ima svojega namestnika, ki je
član iste poslanske skupine. Poslanska skupina se lahko
odpove članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni
komisiji.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za poročevalca komisije na seji državnega zbora je bil določen
podpredsednik komisije Dušan Vučko.

Sekretarka
Maja Briški, I. r.

Predsednik
Bojan Kontič, l.r.

in sprotne obveščenosti o postopku parlamentarne
preiskave.
Kadar namestnik člana preiskovalne komisije nadomešča
odsotnega predsednika oziroma podpredsednika
preiskovalne komisije ali člana preiskovalne komisije ima
pravice in dolžnosti člana preiskovalne komisije.
Za namestnika člana preiskovalne komisije veljajo smiselno
določbe poslovnika in zakona o parlamentarni preiskavi, ki
veljajo za člana preiskovalne komisije.
Vsak poslanec DZ ima pravico vpogleda v dokazila, zbrana
v preiskavi.«.
3. člen
V četrtem odstavku 10. člena se besedi »njegov namestnik«
spremenijo v »podpredsednik«.

"Državni zbor izmed članov imenuje predsednika in
podpredsednika preiskovalne komisije.«

4. člen

V tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta četrti in peti
odstavek, se za besedico »članov« doda »oziroma njihovih
namestnikov«.

V 11. členu se v prvem odstavku besedi »njegov namestnik«
spremenijo v »podpredsednik«, namesto pike pa se doda
vejica in naslednje besedilo »ki ne opravljajo funkcije
predsednika ali podpredsednika preiskovalne komisije.«

Peti odstavek se črta.

Za prvim odstavkom se dodata nova dva odstavka, ki se
glasita:
2. člen

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi:
»6. a člen
Namestnik člana preiskovalne komisije je lahko prisoten na
sejah preiskovalne komisije, pri opravljanju posameznih
Preiskovalnih dejanj in izvajanju dokazov v skladu s sklepom
preiskovalne komisije ter ima pravico do vpogleda v dokazila
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»Pri zagotavljanju sklepčnosti preiskovalne komisije se ne
uporablja določba o nadomeščanju poslanca, ki se iz
opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega
telesa, katerega član je.
Zadržanost člana preiskovalne komisije, ki ga je nadomestil
na seji namestnik člana, se šteje za opravičeno odsotnost.«.
DrugI odstavek postaneta tretji odstavek.
Sedanji tretji odstavek se črta.
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5. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besede »namestnika
predsednika« spremenijo v »podpredsednika«.
5. a člen
Za 5. členom se doda novi 5. a člen, ki se glasi:
»Preiskovalne komisije, ki delujejo v času uveljavitve teh
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sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni
preiskavi, nadaljujejo z delom v nespremenjeni sestavi.«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

__
Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
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
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno.

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 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856, ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS,
št.89/98)
I

