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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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 PREVZEMIH 

(ZPre-B) 

- skrajšani postopek - EPA 994 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Sašo Peče 
Poslanec 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 8. oktobra 2003 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 35/2002) vlaga podpisani poslanec 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PREVZEMIH 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Sporoča, da bo kot predlagatelj novele zakona o prevzemih 
sodeloval v razpravah glede omenjenega zakona na sejah 
matičnega delovnega telesa in državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI 
ZAKONA O PREVZEMIH 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V zadnjem času se Slovenija srečuje s povečanim številom 
Poskusov prevzemov slovenskih podjetij s strani velikih 
Mednarodnih korporacij, katerih primarni namen je pridobitev trga, 
ki ga obvladujejo slovenska podjetja. Tarča prevzemov niso slaba 
Podjetja, ampak najbolje stoječa slovenska podjetja. Socialne 
Posledice takšnega ravnanja se kažejo v večjem številu 
brezposelnih in posledično v nižji življenjski ravni ljudi na določenem 
geografskem območju. 

Predlagane dopolnitve Zakona o prevzemih bi imele velik praktičen 
Pomen kot posebno varstvo pred morebitnimi sovražnimi prevzemi 

za večje javne delniške družbe s strani »sovražnih« tujih oseb. 
Na ta način bi bilo mogoče preprečiti, da bi se s pridobljeno kontrolo 
uničile ali okrnile bistvene dejavnosti domačega podjetja, še 
posebej, če bi bil prevzem opravljen s strani tujega monopolnega 
podjetja v lasti tuje države. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Predlagana sprememba oziroma dopolnitev Zpre predstavlja 
dodatno varovalo pri morebitnih prevzemih podjetij. Sprememba 
zakona temelji na zgledu pravne prakse nekaterih držav članic 
EU. Predlog zakona pooblašča Vlado Republike Slovenije za 
neobvezno izdajo soglasja. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o prevzemih 
bi torej opredelili že oddano intencijo Zakona o prevzemih po 
zaščiti velikih družb pred sovražnimi prevzemi, s tem da bi se ta 
zaščita nanašala ne samo na sovražne prevzeme ampak bi se 
lahko ščitili tudi strateški gospodarski, nacionalni ter državni 
interesi. 
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3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel 
sprejem zakona 

Zakon ne bo imel finančnih in drugih posledic. 

4. Prilagojenost pravu Evropske unije in prikaz 
ureditve v nekaterih drugih pravnih sistemih 

Kot osnovni dokument za mednarodno pravni dokument je služilo 
Winterjevo poročilo, ki predstavlja pregled ključnih odprtih 
vprašanj, med katerimi posebej izstopa zaščita pred sovražnimi 
prevzemi. Ugotovljeno je, da ima večina evropskih držav 
omenjeno problematiko urejeno z zakonom. Preostanek držav 
Evropske unije pa ima omenjeno zaščito urejeno v okviru 
podzakonskih aktov s pristojnostmi njihovih vlad. Evropska 
skupnost si prizadeva poenotiti pravila pri prevzemih s sprejetjem 
harmonizacijskega pravnega akta - direktive (Directive of the 
European Parliament and of the Council of company law con- 
cerning takeover bids), istočasno pa so posamezne države 
članice zaradi potreb gospodarstva in nacionalne zaščite sprejele 
akte na nacionalni ravni. 

V državah EU so številna podjetja, ki se ukvarjajo s področjem 
energetike in naftnih derivatov v 100% ali vsaj večinski lasti tujih 
držav. V glavnem gre za velike kapitalsko močne holdinge, ki 
skušajo tudi prevzemati podjetja s področja energetike in naftnih 
derivatov. V takšnem primeru pridemo do situacije, ko bi namesto 
sodobnega trga kapitala in liberalizacije trga kapitala ter 
privatizacije prišlo do podržavljenja s strani tujih držav, kakor tudi 
na vpliv tujih držav na energetsko politiko. Iz primerov, ki so nam 
znani in ki so se odvijali v letu 2001 v Evropi ugotavljamo, da so 
posamezne evropske države zelo odločno odreagirale zoper 
takšne prevzeme. 

Kot prvi primer domačega podjetja navajamo družbo Petrol. Vsi 
kazalci kažejo, da je družba Petrol d.d. v razmerju do slovenskega 
trga strateško pomembna družba, ki oskrbuje preko 70 odstotkov 
slovenskih potreb s tekočimi gorivi. 

Menimo, da je potrebno zaščititi in oceniti tudi eventuelne interese 
države pri lastninjenju tako velikih in strateško pomembnih podjetij 
kot je Petrol. 

Kot primer tovrstne zaščite v državah EU pa navajamo italijansko 
podjetje Montedision. Pri pripravi zakona smo bili seznanjeni s 
pravnim aktom Republike Italije, s katerim je ta država posegla v 
poskus prevzema njihovega podjetja, vodilne italijanske privatne 
družbe na področju energetike Montedision. 

Francoski energetski holding EDF, ki je v 100 odstotni lasti države 
je v maju 2001 pridobil 20 odstotkov kapitala navedene italijanske 
družbe. V prevzem se je vključila tudi Deutsche Bank in pridobila 
3,1 odstotka kapitala. Italijanska vlada je sprejela odredbo, s katero 
je zamrznila pravico glasovanja v primeru, da monopolno podjetje 
v državni lasti pridobi več kot 2 odstotka kapitala italijanskih podjetij 
na področju energetike. 

Podobno so ravnale tudi druge države, članice EU. Naj navedemo 
tudi ukrep španske vlade, ko je le ta prav tako zaščitila svoje 
podjetje, medtem ko je isto francosko podjetje EDF skušalo 
prevzeti španski Hidrocantarbice. 

Tovrstne zaščite so pogost pojav tudi v ostalih evropskih državah, 
ki v skladu s prej omenjeno direktivo vzporedno sprejemajo tudi 
nacionalne zakonodaje, na kar nakazuje predvsem nemško 
zaščitno pravo (Verteidigung Gesetz), ki v svoji vsebini določa 
potrebo po soglasju izvršilnega organa, kadar prihaja do prevzema 
določenega deleža vrednostnih papirjev posameznega podjetja. 
Nemško pravo opravičuje soglasje zaradi gospodarskih, socialnih 
oziroma nacionalnih interesov. 

5. Druge posledice 

Kot predlagatelj novele zakona o prevzemih ocenjujem, da njeno 
sprejetje pomeni pomembno varovalo pred prevzemi domačih 
družb s strani tujega monopolnega podjetja v lasti tujcev, in s tega 
vidika zaščito strateških gospodarskih, nacionalnih in državnih 
interesov. 

6. Razlogi za skrajšani postopek 

V skladu s 142. členom Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagatelj zakona predlaga skrajšani postopek. 
Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o prevzemih predstavlja manj 
zahtevno spremembo, saj se doda samo novi 82.a člen zakona. 
Pri spremembi člena gre za potrebe države na področju 
gospodarstva. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 82. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) se 
doda novi 82,a člen, ki se glasi: 

»82. a člen 

(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe - izdajatelja 
vrednostnih papirjev - večja kot 800.000.000,00 slovenskih 
tolarjev, je za pridobitev več 25 odstotkov delnic posameznega 
izdajatelja s strani ponudnika, ki je v lasti tuje države ali pri katerem 
je tuja država imetnica več kot 25 odstotkov kapitala ponudnika, 
potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije. 

(2) V kolikor Vlada Republike Slovenije ne da soglasja v roku 30 
dni od dneva, ko je ponudnik zanj zaprosil, se šteje, da soglasje 
ni bilo dano. 

(3) Vladi Republike Slovenije ni potrebno obrazložiti svoje 
odločitve, s katero je zavrnila soglasje iz 82,a člena tega zakona.« 

2. člen 

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

S sprejemom predlagane dopolnitve Zakona o prevzemih v 82. a 
členu bi zapolnili statusno praznino kapitalske oblike podjetja, 
kajti že dosedanji 82. člen Zakona o prevzemih skuša prevzeme 
regulirati s strani Vlade Republike Slovenije, vendar se nanaša 
samo na delniške družbe, ki so izdale delnice na podlagi odločb 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in so imele v času 
lastninskega preoblikovanja vrednost osnovnega kapitala večjo 
kot 800 milijonov tolarjev. Vendar pa je ta določba veljala le pet let, 
kot to opredeljuje 87. člen Zakona o prevzemih. V predlogu zakona 
prav tako določamo rok, v katerem Vlada Republike Slovenije 
lahko izda soglasje oziroma ga ne izda in na to veže svojo odločitev. 

Sprejem navedenega dopolnila je po naši oceni nujen s stališča 
varstva in zaščite domačih vitalnih gospodarskih in nacionalnih 
interesov. 

Predlogu zakona prilagam Odredbo Vlade Republike Italije in dopis 
Ministrstva za zunanje zadeve, sektorja za mednarodno pravne 
zadeve z dne 30.04.2003 ter opis dogajanja v zvezi s prevzemom 

s strani francoske družbe EDF, ki so ga sestavile strokovne 
službe slovenske ambasade v Rimu. 

k 1. členu 

Prvi člen Predloga o dopolnitvi zakona o prevzemih določa in tudi 
časovno opredeljuje pristojnosti Vlade Republike Slovenije glede 
njenega ravnanja v primeru, kadar je vrednost osnovnega kapitala 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev - večja kot 
800.000.000,00 slovenskih tolarjev, in gre za pridobitev več kot 
25 odstotkov delnic posameznega izdajatelja s strani ponudnika, 
ki je v lasti tuje države ali pri katerem je tuja država imetnica več 
kot 25 odstotkov kapitala ponudnika. 

k 2. členu 

Zadnji člen zakona določa rok v katerem začne le-ta veljati. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

DOPOLNJUJE 

82. člen 

(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe-izdajatelja 
vrednostnih papirjev, ki se je lastninsko preoblikoval, ob vpisu 
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni regis- 
ter, večja kot 800 milijonov tolarjev, je za pridobitev več kot 

25% delnic posameznega izdajatelja, izdanih na podlagi ZLPP, 
ne glede na to, ali je izdajatelj opravil javno prodajo delnic, 
potrebno pridobiti tudi dovoljenje, ki ga izda Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za ekonomske 
odnose in razvoj. 

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi 
postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za pridobitev delnic iz 
prejšnjega odstavka. 
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Predlog zakona o 

PRENOSU NALOG NEKATERIH VLADNIH 

SLUŽR NA MINISTRSTVA (ZPNNVSNI) 

- skrajšani postopek - EPA 1001 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0107 
Številka: 023-21/2003-1 
Ljubljana, 02.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 40. redni seji dne 2.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRENOSU NALOG NEKATERIH 
VLADNIH SLUŽB NA MINISTRSTVA, 

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 prenosu nalog 

nekaterih vladnih služb na ministrstva obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne (redakcijske) 
spremembe področnih zakonov, ki določajo kot nosilce 
področnih nalog posamezne vladne službe. 

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. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
dr. Gregor Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O PRENOSU 
NALOG NEKATERIH VLADNIH SLUŽB 

NA MINISTRSTVA 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva je 
pripravljen v kontekstu reforme javne uprave. Cilji modernizacije 
slovenske javne uprave so: zakonito delujoča, profesionalna, 
odgovorna, politično nevtralna, odprta, pregledna, učinkovita in k 
uporabniku usmerjena javna uprava. Ključna področja reforme 
javne uprave so uslužbenski sistem in ravnanje z ljudmi pri delu, 
organizacija, izboljšanje kakovosti in dostopnosti storitev, uvajanje 
sistemov upravljanja kakovosti in poslovne odličnosti ter 
poenostavljanje, standardizacija in informatizacija poslovnih 
procesov. 

Na področju organizacije je bil v maju 2002 sprejet Zakon o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo), ki 
je prinesel v sistem organizacije državne uprave vrsto novosti. 
Med drugim je s tem zakonom Državni zbor RS pristojnost za 
ustanavljanje in ukinjanje ter za določanje delovnih področij 
upravnih organov v sestavi ministrstev prenesel na Vlado RS (pri 
tem pa določil merila in pogoje za ustanavljanje in delovanje teh 
organov) in ji na ta način prepustil pristojnost in odgovornost za 
oblikovanje strukture vladnega sektorja (v pristojnosti Državnega 
zbora RS pa seveda ostaja določitev ministrstev in njihovih 
delovnih področij). S tem in pa seveda v okviru že dosedanje 
pristojnosti in odgovornosti za delovanje vladnih služb je vladi 
zagotovljena potrebna fleksibilnost pri prilagajanju organizacije 
položaju in potrebam družbenih sprememb, Državni zbor RS pa 
razbremenjen odločanja o organizacijskih vprašanjih izvršilne 
oblasti. Vlada torej sama določa različne ravni notranje organizacije 
ministrstev, v okviru katerih je večja stopnja strokovne in 
upravljavske avtonomije namenjena organom v sestavi 
ministrstev in vladnim službam, nadalje pa različnim notranjih 
organizacijskim enotam ministrstev. 
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Na podlagi Zakona o državni upravi je Vlada RS pristopila k 
reorganizaciji državne uprave na makro, mezo in mikroravni. Na 
makroravni reorganizacija zajema organe v sestavi ministrstev, 
vladne službe in upravne enote. Na mezoravni reorganizacija 
zajema notranje organizacijske enote in horizontalno povezovanje 
poslovnih procesov (projektne skupine ipd.), na mikroravni pa 
pripravo novih sistemizacij delovnih mest. 

Vlada je z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 
št. 58/2003) ukinila deset organov v sestavi ministrstev, ki niso 
ustrezali zakonskim merilom (le-ti prenehajo delovati najkasneje 
do 1.1.2004), nato pa se je lotila reorganizacije vladnih služb. 
Sprejeta je bila odločitev o ukinitvi petih vladnih služb in prenosu 
njihovih nalog v ministrstva. 

Med vladnimi službami jih trenutno deluje 22; nekatere so vezane 
neposredno na predsednika Vlade RS (Služba Vlade RS za 
zakonodajo, Statistični urad RS, SOVA, UMAR, Urad za 
preprečevanje korupcije), druge na generalnega sekretarja Vlade 
RS, dve vladni službi pa delujeta pod ministroma brez listnice za 
evropske zadeve ter za strukturno politiko in regionalni razvoj. 
Število vladnih služb presega potrebe političnega centra vlade 
(predsednika vlade, ministrov brez resorja in generalnega 
sekretarja vlade). Kot vladne službe naj bi delovale le tiste, ki 
opravljajo strokovno-tehnične naloge za vlado, in tiste, ki 
zagotavljajo strokovno podporo koordinativni moči centra vlade 
(predsednika in ministra/ministrov brez resorja, zadolženih za 
koordinacijo politik). Oblikovanje služb za podporo koordinacijski 
moči centra vlade je sicer smiselno, a le v tolikšni meri, kolikor 
center vlade (predsednik vlade ali minister za koordinacijo) lahko 
operativno obvladuje koordinacijo posameznih projektov. 

Določene vladne službe je zato Vlada RS sklenila ukiniti in njihove 
naloge prenesti v resorna ministrstva. To so Urad za priseljevanje 
in begunce, Urad za javna naročila, Urad za droge, Urad za 
invalide in bolnike ter Urad za slovenski jezik. Vladne službe, ki jih 
je vlada sklenila preoblikovati, imajo izrazito majhno število 
zaposlenih (od 3 do 13), kar ne opravičuje statusa samostojnega 
organa z vsemi upravljavskimi pristojnostmi oziroma bremeni 
samostojni finančni načrt (proračun) in kadrovski načrt. S tem 
bosta dosežena dva pozitivna učinka: 

racionalizacija (zmanjšanje števila proračunskih uporabnikov, 
ukinitev režijskih dejavnosti, boljša izraba virov v ministrstvih, 
močnejša kontrola, zmanjšanje obsega sredstev za plače) in 
jasna umestitev politične odgovornosti za navedena področja. 

Štiri od navedenih petih vladnih služb (Urad za priseljevanje in 
begunce, Urad za javna naročila, Urad za droge, Urad za invalide 
in bolnike) so zajete v področnih zakonih. Glede na to, da Zakon 
o vladi določa, da vladne službe ustanavlja Vlada, omenjanje 
vladnih služb v zakonih predstavlja nekonsistentno prakso. Vendar 
lahko glede na pravno stanje (obstoj navedenih vladnih služb je 
zakonska materija) vlada reorganizacijo izvede samo preko 
zakona. 

Vlada se je odločila za pripravo enovitega Zakona o prenosu 
nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva. Nomotehnično bi 
bilo mogoče reorganizacijo sicer izpeljati tudi s spremembami in 
dopolnitvami področne zakonodaje; z enovitim zakonom želi vlada 
poudariti, da gre za organizacijsko problematiko, za problematiko 
organizacije državne uprave, in ne za problematiko posameznih 
področij. 

Z reorganizacijo se ne ukinja skrb vlade oziroma državne uprave 
za izvajanje nalog, ki jih opravljajo vladne službe, pač pa se s 
prenosom teh nalog (z njimi pa tudi kadrov, opreme in proračunskih 
sredstev) prepreči podvajanje funkcij in poslovnih procesov, 
racionalizirajo režijske (spremljajoče) dejavnosti in omogoči boljša 
izraba kadrovskih in finančnih virov. Poleg tega se z umestitvijo 
nalog v resorno ministrstvo jasno določa politična (ministrska) 
odgovornost za določeno področje, ki gaje doslej pokrivala vladna 
služba. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Cilj dopolnitve zakona je prenos zakonsko določenih nalog štirih 
vladnih služb (Urad za priseljevanje in begunce, Urad za javna 
naročila, Urad za droge, Urad za invalide in bolnike) na pristojna 
ministrstva s 1. 1. 2004. Skupaj z nalogami se prenašajo tudi 
uslužbenci, pravice proračunske uporabe, dokumentacija, 
oprema ter druge pravice in obveznosti. 

3. Primerjalni pregled 

Pregled organizacije upravnih nalog na področju nacionalnega 
jezika v državah članicah Evropske unije po podatkih organizacije 
SIGMA (skupna iniciativa Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj - OECD in programa Phare) kaže, da so naloge 
slovenskega: 

Urada za priseljevanje in begunce umeščene v večini primerov 
v ministrstvo za notranje zadeve, v nekaterih državah pa 
celo v ministrstvo, pristojno za socialne zadeve; 
Urada za javna naročila umeščene v večini primerov v 
ministrstvo za finance, redkeje pa tudi v ministrstvo za 
gospodarstvo; 
Urada za droge umeščene v večini primerov v ministrstvo za 
zdravje, ponekod tudi v ministrstvo za notranje zadeve, 
dodatno ponekod delujejo tudi posebni inštituti (a nimajo 
samostojne pravne osebnosti, temveč delujejo pod okriljem 
ministrstva) ali medresorske koordinacije; 
Urada za invalide in bolnike umeščene v nekaterih državah v 
ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, v drugih pa v 
ministrstvo, pristojno za zdravje. 

4. Zakonodajni postopek sprejemanja zakona 

Predlagan je skrajšani postopek, saj gre za manj zahtevne 
spremembe področnih zakonov, ki določajo kot nosilce področnih 
nalog posamezne vladne službe. 

5. Finančne posledice zakona 

Predlagani zakon ne pomeni dodatnega obremenjevanja 
proračuna; potrebna bo le prerazporeditev pravic porabe 
proračuna za leto 2004. Pač pa bo zakon posredno prinesel 
pozitivne finančne učinke, saj se zaradi zmanjšanja števila 
proračunskih porabnikov ukine režijska dejavnost in omogoči 
boljšo izrabo virov, nadalje pa se tudi zmanjša obseg sredstev za 
plače zaradi ukinitve funkcije oziroma položaja vodje vladne službe. 

6. Druge posledice 

Predlagani zakon nima drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S 1. 1. 2004 se na pristojna ministrstva prenesejo zakonsko 
določene naloge naslednjih vladnih služb: Urada za priseljevanje 
in begunce, Urada za javna naročila, Urada Vlade Republike 
Slovenije za droge in Urada Vlade Republike Slovenije za invalide 
in bolnike. 

2. člen 

Pristojna ministrstva prevzamejo s prenosom nalog vladnih služb 
iz 1. člena tega zakona tudi njihove uslužbence, pravice 
proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore, opremo in druge 
pravice ter obveznosti. 

3. člen 

S 1.1. 2004 se spremenijo naslednje določbe: 

1. v Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 
94/00, 67/02): 

v 11. členu se besedilo "Urad za priseljevanje in begunce 
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad)" 
nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve"; 
v prvem odstavku 18. člena, v drugem stavku drugega 
odstavka 18. člena, v drugem odstavku 21. člena, v 24. 
členu, v drugem odstavku 24a. člena, v 25. členu, v 25a. 
členu in v 26. členu se beseda "urad" v ustreznih sklonih 
nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve,"; 

- v prvem stavku drugega odstavka 18. člena se besedilo 
"iz evidence organov za notranje zadeve" nadomesti z 
besedilom "iz lastnih evidenc"; 
v drugem odstavku 19. člena se besedilo "Urad in 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve morata" 
nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, mora", besedilo "za potrebe dela urada, 
ministrstva pristojnega za notranje zadeve" pa se 
nadomesti z besedilom "za potrebe dela ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve"; 

- v 31. členu se črta besedi "in uradu"; 

2. v Zakonu o ratifikaciji Ustave Mednarodne organizacije za 
migracije (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/99, 
Mednarodne pogodbe 28/99) se v 3. členu besedilo "Urad za 
priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije" nadomesti 
z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve"; 

3. v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 
30/01, 33/03): 

- v 1. členu se črta četrti odstavek; 
- v 19., 20., 127. in 131. členu se besedilo "Urad za javna 

naročila" in beseda "urad" v ustreznih sklonih nadomestita 
z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance"; 
poglavje "5. Urad za javna naročila" se preimenuje v "5. 
Naloge strokovne službe za javna naročila, ki deluje v 
ministrstvu, pristojnem za finance"; 

v prvem odstavku 129. člena se besedilo "Urad za javna 
naročila je Služba Vlade Republike Slovenije, ki" nadomesti 
z besedilom "Strokovna služba za javna naročila, ki deluje 
v ministrstvu, pristojnem za finance,". Na koncu odstavka 
se doda stavek: "Strokovna služba se organizira v 
ministrstvu, pristojnem za finance, v skladu s predpisi, ki 
urejajo organizacijo državne uprave"; 
v drugem in tretjem odstavku 129. člena se besedilo "Urad 
za javna naročila" nadomesti z besedilom "ministrstvo, 
pristojno za finance,"; 
četrti odstavek 129. člena se črta; 
135. člen se črta; 
členi in odstavki se ustrezno preštevilčijo; 

4. v Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 
RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo) se v drugem 
odstavku 9. člena, v drugem odstavku 12. člena, v tretjem 
odstavku 20. člena, v četrtem odstavku 23. člena, v 24. členu, 
v petem odstavku 28a. člena, v drugem odstavku 29. člena, 
v prvem odstavku 30. člena in v petem odstavku 37. člena 
besedilo "urad, pristojen za javna naročila" v vseh ustreznih 
sklonih nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za fi- 
nance"; 

5. v Zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 - 
uradno prečiščeno besedilo) se v deveti točki prvega odstavka 
71. člena besedilo "Urada za javna naročila" nadomesti z 
besedilom "ministrstva, pristojnega za finance,"; 

6. v Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 
98/99): 
- v prvem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade 

Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedilom 
"Ministrstvo, pristojno za zdravje,"; 
v drugem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade 
Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedilom 
"Strokovna služba za droge, ki deluje v ministrstvu, 
pristojnem za zdravje,"; 
na koncu drugega odstavka 5. člena se doda stavek: 
"Strokovna služba se organizira v ministrstvu, pristojnem 
za zdravje, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo 
državne uprave."; 
v osmem odstavku 16. členu se besedilo "iz proračunskih 
sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za droge" 
nadomesti z besedami "iz državnega proračuna"; 

7. v Zakonu o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/ 
99) se v tretji točki 5. člena Besedilo "Urada Republike Slovenije 
za invalide" nadomesti z besedilom "ministrstva, pristojnega 
za delo, družino in socialne zadeve"; 

8. v Zakonu o ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem 
področju in v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 15/00) se 
v 3. členu besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za invalide" 
nadomesti z besedilom "vsak na svojem delovnem področju 
ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, in 
ministrstvo, pristojno za zdravje". 

4. člen 

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

K 1. členu 

S 1. členom se zakonsko določene naloge štirih vladnih služb 
(Urada za priseljevanje in begunce, Urada za javna naročila, 
Urada za droge, Urada za invalide in bolnike) v sklopu 
reorganizacije vladnih služb prenašajo na pristojna ministrstva. S 
prenosom zakonsko določenih nalog se odstranjuje ovira za 
izvedbo reorganizacije (ukinitve) teh vladnih služb. 

Reorganizacija vladnih služb bo imela dva pozitivna učinka. Z njo 
bo dosežena racionalizacija (zmanjšanje števila proračunskih 
uporabnikov, ukinitev režijskih dejavnosti, boljša izraba virov, 
močnejša kontrola, zmanjšanje obsega sredstev za plače), poleg 
tega pa bo jasno določena ministrska odgovornost za koordinacijo 
vladnih politik na določenem področju. S tem se koordinacija okrepi, 
področje pa dobi večjo težo. 

Reorganizacija vladnih služb torej prinaša racionalizacijo uprave 
in okrepitev koordinacije na posameznih področjih, ki so 
medresorske narave. Pri tem je treba poudariti, da se s 
prenehanjem delovanja nekaterih vladnih služb ne prenehajo 
izvajati njihove naloge, temveč jih prevzemajo pristojna 
ministrstva, katerih delovno področje je določeno z Zakonom o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno 
besedilo). 

Tako bo naloge urada za priseljevanje in begunce prevzelo 
ministrstvo za notranje zadeve, saj po 34. členu ZDU Ministrstvo 
za notranje zadeve pokriva tudi področje upravnih notranjih zadev, 
kamor sodijo begunci oz. na splošno področje migracij. Naloge 
urada za javna naročila prevzame ministrstvo za finance, saj 
ZDU v 29. členu opredeljuje delovno področje Ministrstva za fi- 
nance tako, da ministrstvo opravlja naloge na področjih 
zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, 
davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in 
finančnega sistema, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, 
prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih 
analiz in napovedi. Iz definicije je razvidno, da je področje javnih 

naročil že izrecno zajeto v resorju finančnega ministrstva. 40. 
člen ZDU določa, da Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na 
področjih varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, 
zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, 
zdravstvene varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in 
medicinskih pripomočkov ter kemikalij. Zakona v delu dejavnosti, 
ki so preventivne ali kurativne in se vežejo na zdravje ljudi, zaradi 
prevzema nalog urada za droge ne bi bilo treba dopolnjevati. 
Enako velja za prevzem pretežnega dela nalog urada za invalide 
in bolnike, pri čemer preostali del v skladu s 25. členom ZDU 
prevzame ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

K 2. členu 

Z nalogami preidejo z vladnih služb na pristojna ministrstva tudi 
uslužbenci, pravice proračunske uporabe, oprema, 
dokumentacija, prostori in druge pravice ter obveznosti, vezani 
na naloge. Ministrstva morajo zaradi prevzema uslužbencev v 
roku do 1. 1. 2004 ustrezno spremeniti svoje akte o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pri čemer morajo 
upoštevati ZDU, Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
56/03) in na njuni podlagi sprejeto Uredbo o notranji organizaciji, 
sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03). 

K 3. členu 

Vse spremembe zakonov so le redakcijske. V vseh členih, ki se 
spreminjajo, se tekstovno nadomešča različne urade (kot nosilce 
nalog) s pristojnim ministrstvom. 

K 4. členu 

Ustava Republike Slovenije določa, da začnejo predpisi veljati 
petnajsti dan po objavi, če sam predpis ne določa drugače. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA 
ZAKONA O PRENOSU NALOG NEKATERIH VLADNIH SLUŽB NA MINISTRSTVA 

- SKRAJŠANI POSTOPEK - EVA 2003-1711-0107 

1) Naslov predloga akta: Zakon o prenosu nalog nekaterih 
vladnih služb na ministrstva - EVA 2003- 1711-0107 

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

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

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

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

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

Dr. Grega VIRANT 
DRŽAVNI SEKRETAR 

Dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-C) 

- skrajšani postopek - EPA 1003 - III 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvo podpisani Janez Janša) 

Ljubljana, 8.10.2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 
35/2002) vlagajo podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah 
Pomorskega zakonika 

Na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
Republike Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakonika. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodeloval 
prvo podpisani Janez Janša. 

/) 1. Janez Janša 
2. C(v£-£npi £ 
3. uac.<> . ■S.kdg.G^ KjiZ.' 
4. lete. tt 
5. HJ-pct-e 

to , Tam K e 

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Pomorskega zakonika 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Hrvaška je leta 1994 sprejela Pomorski zakonik (Narodne novine, 
št.17/94), v katerem ureja tudi institut izključne ekonomske cone. 
Na podlagi teh določb je hrvaški sabor dne 03.10.2003 sprejel 
sklep o razglasitvi zaščitne ekološke-ribolovne cone na Jadranu, 
ki bo stopil v veljavo eno leto po sprejemu. S tem je Hrvaška 
uresničila svoje napovedi in preprečila Sloveniji dostop do 
mednarodnih voda. 

Predlog o razglasitvi se nanaša na tri točke: na suvereno pravico 
raziskovanja in izkoriščanja morja, ohranitev in gospodarjenje z 

živimi naravnimi bogastvi voda izven meja hrvaškega 
teritorialnega morja ter jurisdikcijo glede znanstvenega 
raziskovanja morja ter zaščite in ohranitve morskega bogastva. 
S tem predlogom se prejudicira vprašanje meje s Slovenijo na 
morju. V ustavnih aktih iz leta 1991 sta obe državi priznali nekdanjo 
mejo med nekdanjimi republikami SFRJ kot državno mejo in se 
dogovorili, da bodo pristojni organi obeh novo nastalih držav izvajali 
svoja pooblastila v obsegu, kot je veljalo dne 25.6.1991. 

Republika Hrvaška je s svojo odločitvijo o razglasitvi zaščitne 
ekološke-ribolovne cone na Jadranu odstopila od sporazuma o 
meji, ki sta ga sklenila takratna predsednika vlad Ivica Račan in 
dr. Janez Drnovšek in v katerem je Hrvaška ponovno priznala 
pravico Slovenije do neposrednega dostopa do odprtega morja. 

Hrvaški Pomorski Zakonik ureja tudi epikontinetalni pas, vendar 
ne predvideva razmejitve epikontinentalnega pasu Republike 
Hrvaške z Republiko Slovenijo, temveč samo z Italijo ter Srbijo in 
Črno goro. 

15. oktober 2003 13 poročevalec, št. 84 



Slovenija ima neposredni dostop do mednarodnih voda, kar izhaja 
tudi iz dejanskega stanja na dan 25.06.1991 in iz drugega razdelka 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 1-4/91-1, popravek 19/91). 

Republika Slovenija na podlagi določb veljavnega Pomorskega 
zakonika (Ur.l. RS, št.26/01, 21/02) nima določb o 
epikontinentalnem pasu, prav tako nima opredeljene izključne 
ekonomske cone, zato so potrebne spremembe in dopolnitve 
pomorskega zakonika, s katerimi bo Republika Slovenija zaščitila 
svojo suverenost na morju. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

S predlogom zakona se v pomorski zakonik vnaša določbe o 
epikontinentalnem pasu, Republika Slovenija pa bo lahko na 
podlagi novega 13.b člena razglasila izključno ekonomsko cono, 
pri čemer je potrebno slediti dejanskemu stanju na morju, kakršno 
je bilo na dan 25.06.1991. V tem času je na območju Piranskega 
zaliva veljal Odlok skupnosti obalnih občin Koper iz leta 1987, ki 
je slovenskim obalnim občinam še leta 1991 zagotavljal nadzor 
nad ribolovom nad celotnim in celovitim Piranskim zalivom vse do 
rta Savudrija. Po odloku slovensko ribolovno morje seže od rta 
Debeli Rtič do rta Savudrija. Pomorski policisti so imeli posebno 
črto nadzora, ki se je ujemala s slovenskim ribolovnim območjem. 
Ladje, ki so prihajale v Kanegro, so se prijavile v Luški kapitaniji v 
Piranu, kar pomeni, da je Republika Slovenija izvajala suverenost 
na območju celotnega Piranskega zaliva. 

S hrvaško razglasitvijo zaščitne ekološko-ribolovne cone bo 
Slovenija neposredno prizadeta, zato je potrebno s spremembo 
Pomorskega zakonika popraviti napako, ki je bila storjena leta 
2001, ko je bil sprejet Pomorski zakonik. Pri tem je potrebno 
izhajati iz 4. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je 
zapisano, da je Republika Slovenija enotna in nedeljiva država. 
Republika Slovenija ima suverenost nad notranjimi morskimi 
vodami in teritorialnim morjem in ne sodi med t.i. "geografsko 
prikrajšane države", torej države brez pripadajočega 
epikontinentalnega pasu oziroma suverenih pravic na tem pasu. 
Republika Slovenija ima glede na svojo lego možnost, da bi 
razglasila druge morske pasove zunaj območja svoje državne 
suverenosti v smeri proti odprtemu morju (zunanji morski pas, 
izključna ekonomska cona). 

Določitev pomorskih meja je stvar mednarodnih konvencij, sicer 
pa se uporabljajo splošna načela mednarodnega prava. S 
predlogom sprememb pomorskega zakonika se sledi določilom 
mednarodnih konvencij, še posebej pa jamajški konvenciji 
Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982. Na podlagi 
te konvencije se v pomorski zakonik vnaša določbe o izključni 
ekonomski coni in epikontinentalnem pasu. Tako je mogoča 
pravna podlaga, da tudi Slovenija v prihodnosti razglasi morske 
pasove zunaj območja suverenosti. S predlogom zakona se ne 
prejudicira meje s Republiko Hrvaško, saj bi se pri morebitni 
razglasitvi morskih pasov upoštevalo dejansko stanje na morju 
kot je bilo na dan 25.06.1991, pri čemer velja omeniti, da sta Italija 
in SFRJ že leta 1968 določili epikontinetalni pas in razmejitev po 
sredini Jadrana. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Predlog zakona nima finančnih posledic za proračun. Finančne 
posledice bi nastopile v kolikor se instituta epikontinentalnega 
pasu ali izključne ekonomske cone razglasita. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih zajema Nemčijo, Dansko 
in Portugalsko. Vse tri države imajo v svoji zakonodaji na podlagi 
določil mednarodnih konvencij določbe o razglasitvi izključne 
ekonomske cone. 

4.1. Nemčija 

Nemčija je 11. novembra 1994 povečala zunanjo mejo teritorialnega 
morja iz 3 navtičnih milj na 12 navtičnih milj, tako v Severnem 
morju kot tudi v Baltiškem morju, 25. novembra 1994 pa je v obeh 
morjih razglasila še izključno ekonomsko cono. 

Nemčija ima sklenjene sporazume s sosednjimi državami kot so 
Danska, Nizozemska, Poljska, Švedska, Velika Britanija ter 
Severna Irska. Ti sporazumi se nanašajo na vprašanja, ki so 
povezana z mejo na morju in zajemajo določitev meje in izvrševanje 
pravic posamezne države. 

4.2. Danska 

Danska je 22.maja 1996 sprejela Zakon št.11 o izključni ekonomski 
coni, ki je stopil v veljavo 1 .julija 1996. Zakon se ne nanaša na 
Farske otoke in Grenlandijo. Zakon predvideva za razmejitev 
črto sredine, v kolikor se državi z nasproti ležečimi obalami ne 
dogovorita drugače. Pravice in dolžnosti, ki jih ima Danska v 
izključni ekonomski coni se presojajo po določilih Konvencije ZN 
o mednarodnem pomorskem pravu iz leta 1982. Za izvedbo je 
sprejela 24.junija 1996 Odlok št. 584, ki določa koordinate za 
razmejitev izključne ekonomske cone in je stopil v veljavo 1 .julija 
1999. 

V svojo zakonodajo je 6. maja 1999 prenesla Akt št.200 Združenih 
Narodov z dne 7.aprila 1999, ki ureja razmejitev teritorialnega 
morja, prav tako pa je sprejela zakon, ki predvideva razširitev 
teritorialnih voda do 12 milj, ki je stopil v veljavo 1. maja 1999. 

4.3. Portugalska 

Portugalska je 28.maja 1977 sprejela Zakon št. 33/77, s katerim 
ureja pravni status portugalskega teritorialnega morja in izključne 
ekonomske cone. Z zakonom je ustanovila izključno ekonomsko 
cono, ki ima zunanjo mejo 200 navtičnih milj od točke, ki je najbliže 
izhodišču, od katerega se računa širina teritorialnega morja. 
Ustanovitev izključne ekonomske cone ne pomeni, da se ne 
uporabljajo pravila mednarodnega prava, ki urejajo neškodljiv 
prehod in pravico do preleta. V coni ima Portugalska izključno 
pravico, da razpolaga z naravnimi bogastvi. Tuja plovila nimajo 
pravice do ribolova v izključni ekonomski coni. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Pomorskem zakoniku (Ur.l. RS, št. 26/01, 21/02) se za 13. 
členom dodata novi 13.a in 13.b člen, ki se glasita: 

»13.a člen 

1) Epikontinentalni pas Republike Slovenije zajema morsko 
območje izven zunanje meje teritorialnega morja Republike 
Slovenije do meje epikontinentalnega pasu s sosednjimi 
državami. 

2) Meje epikontinentalnega pasu Republike Slovenije in Republike 
Italije so določene s sporazumom z Republiko Italijo in bivšo 
SFRJ iz leta 1968. 

3) Dokler se ne doseže sporazum o razmejitvi 
epikontinentalnega pasa z Republiko Hrvaško, bo Republika 
Slovenija izvajala suverene pravice v tem pasu skladno s 
stanjem na dan 25.06.1991. 

4) Nad epikontinentalnim pasom Republika Slovenija izvaja 
suverene pravice zaradi njegovega raziskovanja in zaradi 
izkoriščanja naravnih bogastev tega pasu. 

5) Izkoriščanje naravnih bogastev epikontinentalnega pasu 
Republike Slovenije, kakor tudi dvigovanje, puščanje v 
obratovanje in vzdrževanje potrebnih naprav za raziskovanje 
in opravljanje dejavnosti zaradi izkoriščanja naravnih 
bogastev, se lahko opravljajo pod pogoji določenimi z 
zakonom in predpisi sprejetimi na podlagi zakona. 

6) Pristojno ministrstvo dovoli in nadzira polaganje in 
ohranjevanje podmorskih kablov in cevovodov v 
epikontinentalnem pasu, ki prehajajo v področje teritorialnega 
morja Republike Slovenije, medtem, ko se za podmorske 
cevovode, ki se polagajo v epikontinentalnem pasu Republike 

Slovenije, vendar ne prehajajo v področje teritorialnega morja 
Republike Slovenije podeljuje soglasje o smeri polaganja. Proti 
odločitvi ministrstva je mogoč samo upravni spor. 

13.b člen 

1) Izključna ekonomska cona Republike Slovenije zajema 
morsko površino in morsko dno od zunanje meje teritorialnega 
morja do njene zunanje mejne črte skladno z mednarodnim 
pravom. 

2) V izključni ekonomski coni Republika Slovenija izvaja 
naslednje suverene pravice: 

raziskovanje in izkoriščanje, 
ohranitev in gospodarjenje z živim in neživim naravnim 
bogastvom, 
proizvodnja energije pridobljene s izkoriščanjem morja, 
morskih tokov in vetrov. 

3) Pristojni organi Republike Slovenije imajo pravico in dolžnost, 
da zagotovijo vse potrebne ukrepe zaradi uresničevanja 
suverenih pravic raziskovanja, izkoriščanja, zaščite, 
ohranitve in gospodarjenja z živim morskim bogastvom v 
izključni ekonomski coni Republike Slovenije, vključujoč 
pregled inšpekcijskih organov, zaplembe tujega plovila in sodne 
postopke o zaplembi in zadržanju tujega plovila in o izrečenih 
kaznih. O ukrepih se po diplomatski poti obvesti država 
zastave plovila. 

4) y izključni ekonomski coni ima Republika Slovenija izključno 
pravico graditi, dovoliti reguliranje gradenj, postavitev in 
uporabo umetnih otokov, naprav na morju, morskem dnu in 
morskem podzemlju. Soglasje za navedene posege da 
pristojno ministrstvo.« 

2. člen 

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

K 1. členu: 

Glede na to, da ima Slovenija neposreden stik z odprtim morje, 
ima tudi možnost razglasiti izključno ekonomsko cono in 
pripadajoči epikontinentalni pas. Ker obstoječi Pomorski zakonik 
omenjenih institutov ne ureja, se z predlogom odpravlja ta 
pomanjkljivost. Zakon se dopolnjuje z dvema novima členoma. 
13.a člen določa epikontinentalni pas in pravice ter dolžnosti 
Republike Slovenije v tem pasu. Zajema morsko območje izven 

zunanje meje teritorialnega morja Republike Slovenije do meje 
epikontinentalnega pasu s sosednjimi državami. Novi 13.a člen 
pa opredeljuje izključno ekonomsko cono ter suverene pravice, 
ki jih Republika izvaja v omenjeni coni. 

K 2. členu: 

Člen določa začetek veljavnosti zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

Ne gre za spremembo obstoječih členov, ampak za nove člene 
Pomorskega zakonika. 

♦ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIH TAKSAH (ZST-J) 

- skrajšani postopek - EPA 1009 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2011-0024 
Številka: 423-10/2001-2 
Ljubljana, 09.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 42. redni seji dne 9.10.2003 
določila besedilo: 

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

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 sodnih taksah obravnava po skrajšanem 
postopku. S predlogom zakona se predlaga zapolnitev pravne 
praznine, ki je nastala zaradi odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, ki je razveljavilo del besedila "in 

zavarovanju" v četrtem odstavku tarifne številke 3 Zakona o 
sodnih taksah in določbo prvega odstavka 8. člena zakona. 
Ostale spremembe predstavljajo le manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve zakona oziroma manj zahtevne uskladitve zakona 
z drugimi zakoni glede plačevanja taks v pogojih elektronskega 
poslovanja. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Špela Maček Guštin, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-J) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

a.) Neskladnost z Ustavo Republike Slovenije 

Zakon o sodnih taksah, ki je začel veljati 6.1.1976 in je bil do sedaj 
devetkrat noveliran (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/ 
86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS, št. 34/90,14/91, 38/96, 20/98, 
35/98 - odi. US, 50/98 - odi. US, 70/00, 29/01 - odi. US, 46/01 - odi. 

US 93/01,16/02 - odi. US in 99/02 - odi. US), ureja plačilo sodnih 
taks pred sodišči v Republiki Sloveniji. Med cilji, ki jih je zasledoval 
zakonodajalec ob sprejetju zakona in ob njegovih spremembah 
in dopolnitvah, je tudi določitev takšnih sodnih taks, ki so v skladu 
z ustavnimi načeli enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS), 
pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS) in pravice 
do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS). Zaradi navedenega 
je pri ureditvi sodnih taks ustavna skladnost še posebej 
pomembna. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo, opr. št. U-l- 
268/99-9 (objavljena v Uradnem listu RS, št. 99/2002) v četrtem 
odstavku tarifne številke 3 Zakona o sodnih taksah razveljavilo 
del besedila, ki zajema besedi "in zavarovanju". 

Do razveljavitve navedene določbe z odločbo ustavnega sodišča 
je bilo v četrtem odstavku tarifne številke 3 določeno, da se za 
ugovor zoper sklep o zavarovanju plača sodna taksa po drugem 
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odstavku tarifne številke 1, torej glede na vrednost zahtevka, in 
sicer polovico takse, ki se po prvem odstavku tarifne številke 1 
plača za tožbo in nasprotno tožbo. Navedeno je pomenilo, da se 
je ugovor zoper sklep o zavarovanju lahko taksiral v razponu 
med 300 in 10.000 točk. Hkrati pa zakon za predlog za zavarovanje 
določa plačilo takse v vrednosti 100 točk (torej ne glede na 
vrednost zahtevka). Prav tako tudi za sklep o zavarovanju ter za 
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju zakon določa plačilo 
takse v vrednosti 100 točk. 

Ustavno sodišče RS je v obrazložitvi odločbe ugotovilo, da 
določba, po kateri se taksa za ugovor zoper sklep o zavarovanju 
plača glede na vrednost zahtevka (v možnem razponu od 300 do 
10.000 točk) ni v skladu z ustavnim načelom pravne države, iz 
katerega izhaja, da je zakonodajalec zavezan razporediti breme 
(začasnega) plačevanja sodnih taks med stranke sorazmerno, 
kar pomeni: v skladu s povprečnim obsegom sodnega dela, ki ga 
posamezno dejanje stranke povzroči, hkrati pa brez očitnih 
medsebojnih nesorazmerij. 

Po presoji Ustavnega sodišča RS je bila uzakonjena možna razlika 
med takso za upnikov predlog in takso za dolžnikov ugovor 
tolikšna, da je presegala meje svobodne zakonodajalčeve presoje, 
hkrati pa je vzpostavila neravnovesje med obremenitvami strank 
ter dolžniku jemala občutek pravne varnosti in zaupanja v pravo, 
zaradi česar je omenjeni del besedila, ki se nanaša na besedi "in 
zavarovanju", v četrtem odstavku tarifne številke 3, v neskladju 
z Ustavo RS. 

Zaradi navedene odločbe Ustavnega sodišča RS je nastala 
pravna praznina, saj sedaj v Zakonu o sodnih taksah ni določena 
višina takse za ugovor zoper sklep o zavarovanju. Glede na to, 
da so prihodki od sodnih taks po prvem odstavku 10. člena Zakona 
o sodnih taksah prihodki Republike Slovenije in zaradi enakosti 
taksnih bremen v postopku, je smotrno, da zakonodajalec to 
pravno praznino odpravi v razumnem roku. 

Ker je potrebno zadostiti načelu pravne države, Vlada Republike 
Slovenije predlaga novo višino takse za ugovor zoper sklep o 
zavarovanju, in sicer z ustrezno dopolnitvijo petega odstavka 
tarifne številke 3 Zakona o sodnih taksah. 

Poleg tega je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-l-32/02-19, z 
dne 10.07.2003 razveljavilo določbo prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodnih taksah, ker iz nje ni jasno razvidno, kako naj se 
razlaga besedilo "če zakon ne določa drugače". Iz citirane odločbe 
Ustavnega sodišča RS izhaja, da z uporabo metod razlage ni 
mogoče priti do nedvoumnega odgovora na vprašanje, ki je za 
razlago določbe prvega odstavka veljavnega 8. člena zakona 
bistveno: ali dejstvo, da posamezni zakon za nekatere vloge 
izrecno določa domnevo umika, pomeni, da za vse ostale vloge 
domnevo izključuje in da torej "določa drugače", ali pa nemara 
domneva umika velja za vse tiste vloge, za katere je posamezni 
zakon ni izrecno izključil. Dosedanji pristop zakonodajalca k 
urejanju tega vprašanja je bil namreč takšen, da so domnevo 
umika oziroma posledico zavrženja za posamezne vloge izrecno 
urejali zakoni s posameznih področij. V primeru nekaterih vlog, za 
katere velja ta domneva, vsebuje zakon tudi določbe, ki podrobneje 
urejajo ravnanje sodišča in strank zaradi neplačila takse. 

Zaradi zagotovitve jasnosti zakonske ureditve se je Vlada RS 
odločila, da predlaga spremembo 8. člena zakona tako, da bo 
nedvoumno določal, da je plačilo sodne takse procesna 
predpostavka, kadar tako izrecno določa zakon, ki ureja sodni 
postopek. 

b.) Druge spremembe in dopolnitve 

Poleg navedenega se s predlaganim zakonom spreminjajo in 
dopolnjujejo še nekatere druge določbe, pri čemer gre za 
zakonske novote ali uskladitve manjšega pomena, vključno s 
terminološkimi prilagoditvami. Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP; 
Uradni list RS, št. 30/02) je v slovensko pravno ureditev uvedel 
pojem elektronskega denarja, ki predstavlja t. im. plačilne in debetne 
kartice. Navedeno ureditev upošteva tudi Zakon o upravnih taksah 
(ZUT, Ur. I. RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 41/01, 45/01, 42/02 
in 76/02), ki je z novelo ZUT-C uvedel plačevanje upravnih taks z 
elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. 

Veljavna ureditev v zakonu glede elektronskega načina plačevanja 
sodnih taks ni primerna, saj je še vedno predvideno, da se dokazilo 
o plačilu sodne takse priloži vlogi, za katero se plačuje taksa. To 
pa zmanjšuje pomen elektronskega načina poslovanja, ki je kot 
sredstvo za poenostavitev poslovanja državnih organov 
pomemben za odpravo administrativnih ovir. Zaradi spodbujanja 
elektronskega poslovanja se mora na področju sodnih postopkov 
omogočati, da sodišče samo ugotavlja plačilo sodne takse, tudi 
če je bila plačana na elektronski način. 

Drugi odstavek 10. člena Zakona o sodnih taksah določa, da se 
trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks uporabi namensko 
za tehnološko posodobitev poslovanja sodišča. Takšna določba 
je po mnenju Vlade RS v nasprotju z veljavnim Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), ki ne dopušča 
vnaprejšnje vezave določenih prejemkov na izdatke proračuna. 
Zato se ponovno predlaga črtanje nepotrebnega zakonskega 
določila. Z dosledno izpeljavo načela enotnosti proračuna se 
ohranja pravica državnega zbora, da odloča o vseh prejemkih in 
izdatkih proračuna, ne da bi bili določeni prejemki proračuna že v 
naprej rezervirani. 

Zakon o sodnih taksah glede na sprejete spremembe zakonov o 
plačilnem prometu in o izvršbi in zavarovanju z njima ni usklajen. 
Zato se predlaga sprememba petega in šestega odstavka 30. 
člena zakona, kar zagotavlja terminološko in vsebinsko uskladitev 
izterjave takse zoper zavezanca, ki je pravna oseba. Hkrati je 
potrebno odpraviti dvom iz prakse o postopanju v primeru, ko 
taksni zavezanec - pravna oseba nima računa ali sredstev na 
računu. Za te primere je treba izrecno določiti uporabo 29. člena 
zakona, kar omogoča uporabo vseh izvršilnih sredstev za 
izterjavo sodne takse zoper pravno osebo. 

Veljavni zakon ne ureja višine takse, ki se plača v primeru ugovora 
in pritožbe zoper odločbo sodišča prve stopnje v postopku vpisa 
v sodni register, kar pomeni, da obstaja pravna praznina, ki se s 
tem predlogom zakona odpravlja. Podobno se dopolnjuje tudi tarifa 
za ugovor v zemljiškoknjižnem postopku. Ugovor kot vrsta 
pravnega sredstva namreč povzroča enake posledice glede 
obravnavanja kot pritožba zoper odločbo sodišča prve stopnje, 
za katero pa je taksa v veljavnem zakonu že določena. 

V tarifnem delu zakona so nujne manjše spremembe oziroma 
dopolnitve še štirih tarifnih številk (1, 2, 18 in 28) za doseganje 
notranje usklajenosti vseh določb zakona in uskladitve predpisane 
takse s pomenom in zahtevnostjo obravnavanih zadev, pa tudi 
zaradi poenotenja prakse. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Glede na opisano stanje Vlada RS predlaga spremembe in 
dopolnitve zakona, s katerimi bo zapolnjena pravna praznina, ki 
je posledica odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s 
katero je bil razveljavljen del določbe četrtega odstavka tarifne 
številke 3. V skladu z načelom pravne države naj se določi taksa, 
ki ne bo prekomerno obremenjevala dolžnika, ki vlaga ugovor 
zoper sklep o zavarovanju. To se lahko doseže z določitvijo 
pravičnejše višine takse za ugovor zoper sklep o zavarovanju. 
Peti odstavek tarifne številke 3 naj bi zato določil takso za ugovor 
zoper sklep o zavarovanju v enaki višini kot je že določeno za 
predlog za zavarovanje (tretji odstavek tarifne številke 1), za 
sklep o zavarovanju in za sklep o ugovoru zoper sklep o 
zavarovanju (četrti odstavek tarifne številke 2), torej plačilo takse 
v razumni vrednosti 100 točk. 

Veljavna ureditev načina plačila sodne takse omogoča tudi uporabo 
informacijske tehnologije, še vedno pa določa, da je v vsakem 
primeru potrebno priložiti vlogi, ki se taksira, tudi dokazilo o plačilu 
takse. Taka ureditev zmanjšuje pomen elektronskega 
posredovanja vlog in hkrati plačevanja sodnih taks na enak način. 
Zato se z dopolnitvijo tretjega odstavka 6. člena odpravlja ta 
omejitev in se ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti plačila sodne 
takse za te primere ureja tako, da omogoča uporabo elektronskega 
denarja ali drugih veljavnih plačilnih instrumentov. S to dopolnitvijo 
se elektronsko plačilo sodnih taks usklajuje z ZPlaP, primerljivo 
ureditev elektronskega plačevanja upravnih taks pa določa tudi 
ZUT. 

Zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS, s katero je bila 
razveljavljena določba prvega odstavka 8. člena zakona in s 
katero je bilo opozorjeno na različne razlage te določbe tudi v 
sodni praksi, je predlagano bolj splošno besedilo, iz katerega 
nedvoumno izhaja, da je plačilo sodne takse procesna 
predpostavka le v primeru, če tako določa zakon, ki ureja 
posamezno vrsto postopka, oziroma taksna tarifa. Predlagana 
rešitev je enaka zakonskemu besedilu, kot je bilo veljavno pred 
novelo ZST-I (Ur.l. RS, št. 93/2001). S tem se na zakonski ravni 
odpravlja dilema glede določanja taksne obveznosti kot pogoja 
za veljavno vložitev zahteve za pravno varstvo ali pravnega 
sredstva, v prid razlagi, da mora tako obveznost posebej in 
izrecno določiti procesni zakon. 

S črtanjem določbe drugega odstavka 10. člena zakona, ki ni v 
skladu z veljavnim Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99 in 124/00), se preprečuje vezanost določenih prejemkov 
na izdatke proračuna. Sredstva za tehnološko posodobitev sodišč 
se zagotavljajo v okviru vseh sredstev za delo sodišč in so danes 
del rednih stroškov za zagotovitev pogojev za njihovo poslovanje, 
kar je v skladu z načelom integralnosti proračuna. 

Sprememba petega in šestega odstavka 30. člena zakona 
predstavlja terminološko in vsebinsko uskladitev izterjave takse 
zoper zavezanca, ki je pravna oseba, z veljavnim Zakonom o 
plačilnem prometu in Zakonom o izvršbi in zavarovanju. Ker se v 
praksi pojavlja dvom o postopanju v primeru, ko taksni zavezanec 
- pravna oseba nima računa ali sredstev na računu, se za te 
primere izrecno določa uporaba 29. člena zakona, kar omogoča 
uporabo vseh izvršilnih sredstev za izterjavo sodne takse. 

Ker se v praksi pojavljajo različne razlage glede plačila sodne 
takse v postopku nasprotne izvršbe, Vlada RS predlaga dopolnitev 
tarifnih številk 1 in 2, v katerih se z novima pojasniloma odpravlja 
možnost različnih razlag v praksi. 

Z dopolnitvijo tarifne številke 21 se odpravlja pravna praznina v 
postopku za vpis v sodni register, saj veljavni zakon ne določa 
takse za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje. Taksa se 
določa v višini 1.000 točk. Taka višina ustreza taksam, kot so 
sicer že določene za vloge in odločbe v registrskem postopku. 

Dopolnitev tarifne številke 17 prav tako predvideva takso za ugovor 
zoper odločbo sodišča prve stopnje, ki doslej ni bil taksiran. Taksa 
se določa v višini 200 točk in je izenačena s takso za pritožbo 
zoper odločbo sodišča prve stopnje. 

Sprememba tarifne številke 28 odpravlja delno neskladje z 
veljavnim 12. členom zakona. Ta že določa tarifo za odločbe za 
postopek v upravnih sporih in postopek za sodno varstvo po 
zakonu o trgu vrednostnih papirjev, zakonu o zavarovalništvu in 
zakonu o bančništvu, zato po predlagani spremembi tarifna 
številka 28 ne bo več posebej urejala taksnih posledic umika 
tožbe. 

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

Finančnih posledic v smislu odhodkov oziroma stroškov predlog 
zakona nima. Zato ni potrebno zagotavljati nobenih sredstev za 
izvajanje zakona v okviru državnega proračuna. Predlog zakona 
predvideva zapolnitev treh pravnih praznin, s čimer bo omogočeno 
plačevanje taks, katerih višina sedaj ni določena. Ker so sodne 
takse prihodek Republike Slovenije, bodo finančne posledice za 
državni proračun na dohodkovni strani pozitivne narave. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Gradivo ni povezano s pravnim redom Evropske unije. 

Ker je namen predloga zakona uskladitev z odločbami Ustavnega 
sodišča RS, notranja uskladitev določb veljavnega zakona ter 
uskladitev z drugimi veljavnimi zakoni, dopolnitev nekaterih tarifnih 
številk s pojasnili za poenotenje pravne prakse, poenotenje 
taksiranja glede nekaterih pravnih sredstev, pri čemer pa ne gre 
za uvajanje novih pravnih institutov oziroma sistemskih rešitev, 
predlagatelj ocenjuje, da primerjalno pravna analiza ni mogoča. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Predlog zakona ne bo povzročil drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 
36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS, št. 34/90,14/91, 38/ 
96, 20/98, 35/98 - odi. US, 50/98 - odi. US, 70/00, 29/01 - odi. US, 
46/01 - odi. US 93/01, 16/02 - odi. US in 99/02 - odi. US) se v 
prvem odstavku 6. člena besedilo "ali z uporabo informacijske 
tehnologije" nadomesti z besedilom "oziroma z elektronskim 
denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti". Na koncu 
prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Takse ni 
mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če je bila vloga 
posredovana sodišču po elektronski poti". 
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(2) V drugem odstavku se za besedo "gotovini" doda besedilo 
"oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi 
instrumenti". 

(3) Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Če je taksa vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi 
veljavnimi plačilnimi instrumenti, plačilo takse ugotovi in na pisanju 
pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča". 

(4) Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"(6) Določbe tega zakona o plačilu takse v gotovini se smiselno 
uporabljajo tudi za plačevanje taks z elektronskim denarjem ali 
drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če ta zakon ne določa 
drugače". 

2. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če taksa ni plačana ali ni plačana v celoti, to ni ovira za sodni 
postopek ali za opravo posameznega dejanja, če ni v zakonu ali 
v taksni tarifi določeno drugače. 

(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od 
nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane.". 

3. člen 

V 10. členu se črta drugi odstavek. 

4. člen 

V 30. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, pri katerih ima 
taksni zavezanec odprte račune oziroma denarna sredstva. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(6) Organizacije, pooblaščene za plačilni promet, morajo ravnati 
po sklepu sodišča in določbah zakona, ki ureja sodno izvršbo na 
dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, 
in prenesti sredstva zavezanca na račun Republike Slovenije, 
naveden v sklepu". 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Če takse ni mogoče izterjati po določbah tega člena, se 
taksa prisilno izterja po določbah prejšnjega člena". 

5. člen 

V tretjem odstavku 32.a člena se za besedo "umaknjeno" doda 
besedilo "ali se zavrže". 

6. člen 

V tarifni številki 1 se v pojasnilu doda nova točka, ki se glasi: 

"f) V postopku s predlogom za nasprotno izvršbo se plačujejo 
enake takse kot v postopku s predlogom za izvršbo". 

7. člen 

V tarifni številki 2 se v pojasnilu doda nova točka, ki se glasi: 

"h) Za odločbe v postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake 
takse kot za odločbe v postopku izvršbe". 

8. člen 

V tarifni številki 3 se v petem odstavku za besedo "Za" doda 
besedilo "ugovor zoper sklep o zavarovanju, za". 

9. člen 

V tretjem odstavku tarifne številke 17 se za besedo "Za" doda 
besedi "ugovor in". 

10. člen 

V tarifni številki 18 se v prvem odstavku za besedo "takso" doda 
besedilo "v višini 0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar ne več 
kot". 

11. člen 

V tarifni številki 21 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se 
plača taksa 1.000 točk." 

12. člen 

V tretjem odstavku tarifne številke 28 se črta besedilo "in za 
sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ne glede na določbo 1. člena tega zakona o plačilu sodne takse 
z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti 
se sodna taksa lahko plača na tak način le, če tehnična 
opremljenost sodišča dopušča plačilo na tak način. 

14. člen 

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

K1. členu 

Sprememba in dopolnitev prvega in drugega odstavka 6. čiena 
zakona natančneje določata sodobni obliki plačevanja sodne takse 
z elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi 
instrumenti, skladno z Zakonom o plačilnem prometu. 

Veljavna ureditev plačevanja sodnih taks določa kot procesno 
predpostavko, da se vlogi, ki se taksira, priloži potrdilo o plačilu 
tak se. V primeru, da se taksa plača elektronsko, pa taka ureditev 
ni smiselna, saj zmanjšuje pomen elektronskega poslovanja. S 
predlagano dopolnitvijo tretjega odstavka 6. člena zakona se 
omogoča, da opravljeno plačilo sodne takse kot procesno 
predpostavko ugotovi sodišče samo v vsakem posameznem 
primeru, kar omogoča tehnična izvedba elektronskega načina 
plačila sodnih taks. To pomeni, da bo informacijski sistem, preko 
katerega se izvede plačilo sodne takse, samodejno posredoval 
obvestilo sodišču, ki je pristojno za obdelavo ustrezne vloge. 
Predlagana dopolnitev tako pomeni olajšano poslovanje strank 
načeloma pri plačilu vseh sodnih taks, saj je ta možnost določena 
alternativno z obstoječimi klasičnimi načini - s taksnimi 
vrednotnicami aH gotovino. 

Z namenom olajšanega poslovanja strank je s črtanjem dela 
besedila četrtega odstavka določeno, da takse ni mogoče plačati 
s taksnimi vrednotnicami, če je bila vloga posredovana sodišču 
po elektronski poti. V takem primeru ne bi bilo smiselno, da ima 
stranka možnost izbire med klasičnim načinom plačila takse in 
uporabo informacijske tehnologije, saj bi to lahko izničilo pomen 
elektronskega poslovanja strank s sodišči na splošno. Še vedno 
pa tudi v teh primerih kot alternativna možnost ostaja plačilo sodne 
takse v gotovini. Tedaj se sodna taksa plača npr. s splošnim 
plačilnim nalogom (položnica), kar bo smiselno predvsem, če ga 
je mogoče v elektronski obliki priložiti kot dokazilo o plačilu. 

Ker plačevanje sodnih taks z elektronskim denarjem ali drugimi 
veljavnim/ plačilnimi sredstvi pomeni modifikacijo gotovinskega 
načina plačevanja sodnih taks, se s predlagano dopolnitvijo v 
novem šestem odstavku za take primere določa smiselno uporabo 
določb zakona o gotovinskem plačevanju sodnih taks. 

K 2. členu 

Z odločbo Ustavnega sodišča RS U-l-32/02-19je bil razveljavljen 
prvi odstavek 8. člena zakona. Iz te odločbe izhaja, da je v 
razveljavljeni določbi navedena domneva umika vloge (oziroma 
pravna posledica zavrženja vloge), ki velja v primeru, če zakon 
ne določa drugače. To je mogoče razumeti tako, da naj bi domnevo 
umika zaradi neplačila sodnih taks prvenstveno urejali procesni 
zakoni s posameznih področij. Glede na to, da je ureditev v 
posameznih procesnih zakonih taka, da je za nekatere vloge 
izrecno določano, da zanje velja domneva umika, v nekaterih pa 
je domneva umika izrecno izključena, iz razveljavljene določbe 
prvega odstavka 8. člena zakona ni bilo jasno, kako naj se razlaga 
dostavek "če zakon ne določa drugače". 

V 8. členu ZST je bila do odločitve Ustavnega sodišča RS določena 
obveznost plačila takse za vse vloge, s katerimi se predlaga 
izdaja odločbe aH oprava dejanja ali za pravno sredstvo. Neplačilo 
takse je imelo tako po dodatnem opominu sodišča (izvzeti so bili 
primeri v zvezi z možnostjo oprostitve) za končno posledico 
domnevo umika (oziroma zavrženje) vloge. 

S predlagano spremembo 8. člena pa se določa, da neplačilo 
takse ni ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega 
dejanja, če ni v zakonu ali v taksni tarifi posebej in izrecno 
določeno drugače. To pomeni, da je plačilo takse procesna 
predpostavka le, če tako določa zakon, ki ureja posamezno vrsto 
postopka. Tako npr. že veljavni zakon o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 58/03 - Odi. US RS, v 
nadaljevanju: ZPP) določa obvezno priložitev dokazila o plačilu 
sodne takse za tožbo in pravne posledice zaradi neplačila (četrti 
odstavek 180. člena). Smiselno enako določajo tudi nekateri drugi 
procesni zakoni (sodni register, zemljiška knjiga, izvršilni 
postopek). 

Zaradi razveljavitve prvega odstavka 8. člena je predlagatelj ocenil, 
da ostalo besedilo tega člena ni smiselno brez določbe, ki ureja 
vprašanje plačila sodne takse kot procesne predpostavke, zato 
je besedilo tega člena v celoti nadomestil z novim. Novo besedilo 
tako vključuje ureditev, da je plačilo sodne takse procesna 
predpostavka, kadar tako določa zakon, ki ureja sodni postopek. 
Glede na pomembnost urejanja tega vprašanja predlagatelj 
ocenjuje, da je tudi s pravno sistemskega vidika ustrezneje, da 
posamezni "matični"procesni predpisi določajo plačilo sodne takse 
za posamezne vrste vlog kot procesno predpostavko, saj ZST 
po svoji pretežni vsebini ni postopkovni predpis, ker sam ne ureja 
pravil postopka, ampak je v tesni zvezi s predpisi, ki urejajo 
sodne postopke. S tem se odpravijo tudi dvomi glede neposredne 
uporabe določb sedanjega besedila določbe 8. člena zakona. 

Temu ustrezno je v predlogu zakona ohranjen sedanji tretji 
odstavek, ki postane drugi, besedilo dosedanjega drugega 
odstavka pa je izpuščeno. 

K 3. členu 

Črtanje drugega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah je 
potrebno zaradi uskladitve z ureditvijo Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99), ki ne dopušča samodejne in vnaprejšnje 
vezave določenih prejemkov na izdatke proračuna. Z dosledno 
izpeljavo tega načela se ohranja pravica državnega zbora, da 
odloča o vseh prejemkih in izdatkih proračuna, ne da bi bili določeni 
prejemki proračuna že v naprej rezervirani. 

S črtanjem tega odstavka po mnenju predlagatelja ne bo kršena 
samostojnost sodne veje oblasti. Samostojnost pravosodnih 
proračunskih uporabnikov glede financiranja predstavnikov sodne 
veje oblasti je opredeljena v 19. členu (predlogi finančnih načrtov) 
in v 20. členu (usklajevanje zahtevkov) Zakona o javnih financah. 
V primeru, da sodišča z vlado glede predloga proračuna niso 
usklajena, se pri sprejemanju proračuna v državnem zboru, poleg 
predloga Vlade RS, upošteva tudi predlog Vrhovnega sodišča. V 
skladu s 75. členom Zakona o sodiščih se obseg finančnih 
sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje prostorskih pogojev 
sodišč določa pri ministrstvu pristojnem za pravosodje, za 
najemnine in za informatizacijo sodišč pa pri Vrhovnem sodišču 
RS. Določba je torej nepotrebna, zato se predlaga njeno črtanje. 

K 4. členu 

S predlagano spremembo 30. člena se besedilo zakona usklajuje 
z Zakonom o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002), na podlagi 
katerega je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet dne 
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1.1.2003 prenehala obstajati, in z Zakonom o izvršbi in 
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 51/98 in 75/02), ki na novo ureja izvršbo 
po organizacijah za plačilni promet. Izterjava neplačane takse z 
izvršbo na računih pravnih oseb se bo opravljala po ustreznih 
določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju. 

Glede na to, da prihaja v praksi do različnih tolmačenj glede tega, 
ali se v primeru prisilne izterjave sodne takse od zavezanca, ki je 
pravna oseba, uporablja 29. člen zakona (kadar npr. taksni 
zavezanec - pravna oseba nima transakcijskega računa), je 
predlagana ustrezna sprememba šestega odstavka ter dopolnitev 
z novim sedmim odstavkom 30. člena zakona. V skladu s 
predlagano ureditvijo bo sodišče, kadar takse ni mogoče izterjati 
z izvršbo na sredstva na računih pravne osebe, ravnalo po 29. 
členu zakona, torej na enak način kot v primeru, ko je taksni 
zavezanec fizična oseba. 

K 5. členu 

Dopolnitev veljavnega 32.a člena je potrebna, saj ta določba v 
veljavnem besedilu ureja plačilo takse le za primer, v katerem se 
vloga šteje za umaknjeno, če taksa ni bila plačana ali ni bilo 
predloženo dokazilo o plačilu takse, ne pa tudi za primere, kadar 
sodišče vlogo zaradi neizpolnjene procesne predpostavke plačila 
takse zavrže. Za oba primera je potrebna enaka ureditev. 

k 6. členu 

Zaradi različnih tolmačenj v praksi o tem, kakšna taksa se plačuje 
v postopku s predlogom za nasprotno izvršbo, se v tarifni številki 
1 predlaga novo pojasnilo. V postopku s predlogom za nasprotno 
izvršbo se plačujejo enake takse kot v postopku s predlogom za 
izvršbo. 

k 7. členu 

iz istega razloga, kot je navedeno v obrazložitvi k 5. členu, se tudi 
v tarifni številki 2 predlaga novo pojasnilo, da se za odločbe v 
postopku nasprotne izvršbe plačujejo enake takse kot za odločbe 
v postopku izvršbe. 

K 8. členu 

S predlagano spremembo se odpravlja pravno praznino, ki je 
nastala z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (opr. 
št.: U-l-268/99-9; Uradni list RS, št. 99/2002). 

Ustavno sodišče je v omenjeni odločbi razveljavilo del besedila " 
in zavarovanju" v četrtem odstavku tarifne številke 3 Zakona o 
sodnih taksah, zaradi česar v zakonu ni več določena višina 
takse za ugovor zoper sklep o zavarovanju. 

Zato se predlaga dopolnitev petega odstavka tarifne številke 3 
tako, da se doda besedilo "ugovor zoper sklep o zavarovanju, 
za". S tem bo določena višina takse za tak ugovor, ki bo znašala 
100 točk. Nova višina takse 100 točk je vsekakor v skladu z 
načeli pravne države z vidika enake obremenjenosti upnika in 
dolžnika, kršitev česar je bila razlog za razveljavitev besedila "in 
zavarovanju" z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 
Prejšnja ureditev je namreč omogočala taksiranje ugovora zoper 
sklep o zavarovanju v razponu med 300 in 10.000 točk, kar je v 
posameznih primerih lahko povzročilo izredno neenakomerno 
porazdelitev (sicer začasnega) bremena plačevanja taks med 
upnika in dolžnika, saj zakon določa plačilo takse v višini 100 
točk za upnikov predlog za zavarovanje in dolžnikovim ugovorom, 

za dolžnikov ugovor zoper sklep o zavarovanju pa je določal 
plačilo glede na vrednost zahtevka v razponu med 300 in 10.000 
točk. 

Predlagana sprememba umešča ugovor zoper sklep o 
zavarovanju v peti odstavek tarifne številke 3 Zakona o sodnih 
taksah, skupaj s primerljivimi pravnimi dejanji, katera so taksirana 
s 100 točkami, kot je zlasti pritožba zoper sklep o ugovoru zoper 
sklep o zavarovanju. 

K 9. členu 

V veljavnem zakonu ni bila določena taksa za ugovore v 
zemljiškoknjižnem postopku, zato je bil ugovor v teh postopkih 
takse prost. To se je odražalo tudi v praksi, saj so se v tem 
postopku večkrat uveljavljali ugovori glede vprašanj iz pristojnosti 
pravdnega sodišča, ki jih je moralo reševati zemljiškoknjižno 
sodišče. 

Predlagana ureditev določa enako višino takse za ugovor v 
zemljiškoknjižnih postopkih kot je že določena za pritožbo zoper 
odločbo sodišča prve stopnje v teh postopkih. Taksa je razumno 
določena, če upoštevamo dejstvo, da se višina takse določa 
glede na potreben obseg sodnega dela pri posameznem dejanju 
strank. Predlagana ureditev tako tudi sicer sledi veljavni ureditvi v 
ostalih postopkih, kjer je za pravno sredstvo praviloma določena 
višja taksa, kot je sicer določena za tožbo oziroma vlogo, s katero 
se postopek začne. 

K 10. členu 

Dopolnitev prvega odstavka tarifne številke 18 znižuje takso za 
vknjižbo ali predznambo lastninske pravice če gre za 
nepremičnine majhne vrednosti. Z zadnjo novelo zakona iz leta 
2001 je bil način obračuna te takse spremenjen upoštevaje, da 
so stroški dela sodišča v postopku vknjižbe ali predznambe 
pravice v zemljiško knjigo neodvisni od vrednosti nepremičnine 
kot predmeta pravice. Vendar se je v praksi izkazalo, da je lahko 
tudi tako znižana taksa še vedno višja od prej veljavne ureditve, 
ki je omogočala obračun takse glede na vrednost nepremičnine 
(0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar najmanj 100 točk, največ 
pa 20.000 točk), če gre za nepremičnine manjše vrednosti. Za 
spodbuditev vpisov v zemljiško knjigo, kar je tudi v javnem interesu, 
je zato smiselno, da se opredelitev višine takse spremeni tako, 
da ne obremenjuje nesorazmerno promet nepremičnin. 

K 11. členu 

S predlagano dopolnitvijo se določa višino takse za ugovor in 
pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje v postopku vpisa v 
sodni register, kar v veljavnem Zakonu o sodnih taksah ni urejeno. 
V tarifni številki 21 Zakona o sodnih taksah se dodaja nov tretji 
odstavek, ki določa to takso v višini 1.000 točk, skladno z načelom, 
da naj bo taksa za pravno sredstvo višja od takse za osnovno 

■vlogo.. 

Predlagana višina takse za ugovor in pritožbo zoper odločbo 
sodišča prve stopnje je razumno določena, če upoštevamo 
dejstvo, da se višina takse določa glede na potreben obseg 
sodnega dela pri posameznem dejanju strank, in da prvi odstavek 
tarifne številke 21 Zakona o sodnih taksah določa višino takse 
500 točk za vlogo za vpis v sodni register. Takšen predlog tudi 
sicer sledi veljavni ureditvi v ostalih postopkih, kjer je za pravno 
sredstvo praviloma določena taksa v dvakratnem znesku, kot je 
sicer določena za tožbo oziroma vlogo, s katero se postopek 
začne. 
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K 12. členu K 13. členu 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
ZST-I (Uradni list RS, št. 93/2001) je bil dopolnjen 12. člen zakona 
tako, da se za vlogo o umiku in za odločbo o umiku tožbe, predloga, 
pravnega sredstva oziroma druge vloge taksa ne plača. Ob tem 
pa je v tarifni številki 28 ostala v veljavi določba, da se za sklep, 
s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe, plača polovična 
taksa kot jo določa prvi oziroma drugi odstavek tarifne številke 
28. Taka ureditev je notranje neusklajena, zato je treba to tarifno 
številko s črtanjem dela besedila o posledicah umika tožbe uskladiti 
z določbami 12. člena, ki na splošno ureja taksne posledice umika 
tožbe. 

Ker tehnična opremljenost sodišč zaenkrat ne dopušča plačila 
sodne takse z elektronskim denarjem oziroma drugimi plačilnimi 
instrumenti, ki nadomeščajo gotovinsko plačilo, zagotovitev 
pogojev za tako plačilo pa bo postopna, je predlagana tudi 
prehodna določba o uporabi nove ureditve. 

K 14. členu 

Predlaga se, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, saj narava taksnih obveznosti 
terja takojšnjo uveljavitev spremenjenih in dopolnjenih določb. 

IV. DOLOČBE ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 

DOPOLNJUJEJO 

6. člen 

(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki), 
gotovini ali z uporabo informacijske tehnologije. 

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

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

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

(5) Za vloge strank ter odločbe, prepise, potrdila oziroma izpiske 
sodišča, ki so v skladu z zakonom ali mednarodno pogodbo 
posredovani z uporabo informacijske tehnologije, se taksa 
predpisana s taksno tarifo lahko zniža v odstotku oziroma številu 
točk, ki ga določi Vlada Republike Slovenije. 

8. člen 

(1) Če taksa za vlogo, s katero se predlaga izdaja odločbe ali 
oprava dejanja ali za pravno sredstvo, niti po opominu ni v celoti 
plačana ali če vlogi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse in 
niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, sodišče šteje 
vlogo za umaknjeno, če zakon ne določa drugače. 

(2) Če taksa za drugo vlogo ni plačana v celoti, to ni ovira za 
sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja, če zakon ali 
taksna tarifa ne določa drugače. 

(3) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od 
nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane. 

10. člen 

(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki Republike Slovenije. 

(2) Trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks se uporabi 
namensko za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. 

30. člen 

(1) Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče s 
sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa (drugi 
odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazenska taksa, če 
taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu takse v gotovini 
(tretji odstavek 29. člena). 

(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v 
petnajstih dneh od vročitve sklepa. 

(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni ali 
razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo potrdilo 
o plačilu takse. 

(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev 
enoti Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, oziroma 
organizaciji, pooblaščeni za plačilni promet, ki vodi račun taksnega 
zavezanca. 

(6) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, oziroma 
organizacija, pooblaščena za plačilni promet mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz računa zavezanca na račun 
Republike Slovenije, naveden v sklepu. 

32.a člen 

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

(2) Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umakne preden 
je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se odloča brez 
obravnave, pa pred izdajo odločbe ali če stranki pred izdajo odločbe 
skleneta sodno poravnavo, se stranki vrne polovico takse, ki je 
plačana v skladu s tem zakonom. 
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(3) če se vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila plačana 
oziroma, ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu takse, je stranka 
dolžna za vlogo plačati četrtino takse, ki je določena s tem 
zakonom. V tem primeru se kazenska taksa ne plača. 

Tarifna številka 1 

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

Pri vrednosti zahtevka Znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

10.000 600 
10.000 20.000 700 
20.000 50.000 800 
50.000 100.000 900 
100.000 

1% od tolarske vrednosti, vendar največ v tolarski vrednosti 
20.000 točk. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za 
predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega 
prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor za pritožbo ali revizijo 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršbi in zavarovanju, 
za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za zavarovanje 
dokazov, za predlog za poskus poravnave pred uvedbo postopka, 
za predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, za predlog za 
odlog izvršbe, za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se 
plača taksa 100 točk. 

(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 1000 
točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se plača taksa 800 
točk, za tožbo o sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem 
preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih 
se plača taksa 400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali 
izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o varstvu, vzgoji 
in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih 

* sporih, ki niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih 
delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega 
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske 
narave se plača taksa 250 točk. 

Pojasnilo: 

a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo zakonske 
zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 

b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za 
ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in 
preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za 
tožbo za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača samo 
taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za preživljanje. 

č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se plača 
ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev za izvršbo 
ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali drugo za 
drugim. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, se 
taksa zaračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti 
vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožencev 
in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno 
podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega 
zahtevka. 

Tarifna številka 2 

(1) Za sodbo prve stopnje se plača po vrednosti spornega 
predmeta taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in za 
sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na prvem naroku 
za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izprazitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o predlogu za 
izvršbo za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi, za sklep o 
predlogu za odlog izvršbe in za sklep o stroških postopka, se 
plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršbi in zavarovanju, 
za sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu o 
izvršilnem postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za 
sklep o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o 
zavarovanju dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe 
tujega sodišča se plača taksa 100 točk. 

(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz 
četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa kot je 
določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh 
sporih. 

Pojasnilo: 

a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača taksa. 

b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne plača 
taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po vrednosti 
zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno odločbo se 
plača preostala taksa od skupno vtoževanega zneska. 

č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno 
tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo posebej 
obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se 
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde niso 
bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne stavbe 
oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za odločbo, ki jo 
izda sodišče na ugovor. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi 
verodostojne listine se všteje v takso za odločbo. 

f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje 
in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana izdaja 
plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma 
tožba. 
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g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa tudi 
tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo oziroma 
zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim. 

Tarifna številka 3 

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega 
odstavka tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme 
presegati 40.000 točk. 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača taksa 
po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(3) Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za pritožbo 
zoper sodbo v sporih o stvarnih služnostih, za pritožbo zoper 
sodbo v sporih o osebnih služnostih in dosmrtnem preživljanju s 
plača dvojna taksa iz četrtega odstavka tarifne številke 1, za 
pritožbo zoper sodbo v vseh ostalih sporih iz četrtega odstavka 
tarifne številke 1, pa se plača enaka taksa kot za tožbe v teh 
sporih. 

(4) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o 
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za ugovor 
zoper sklep o izvršbi se plača taksa po drugem odstavku tarifne 
številke 1. 

(5) Za pritožbe zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju, zoper sklep, s katerim 
se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se predlog 
zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega sodišča, se plača 
taksa 100 točk. 

(6) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa 
kot za pritožbo. 

Tarifna številka 17 

(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 točk. 

(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo vpis 
ali izbris zaznambe, se plača taksa 50 točk. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 200 točk. 

(4) Za sklep o pozivnem postopku se plača taksa 100 točk. 

Pojasnilo: 

a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali zbris v zemljiški 
knjigo več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, pri 
katerih je treba opraviti vpis ali izbris. 

To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico in je treba 
opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, 
da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh vpisov. 

B) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne številke 1, 
se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni predlog. 

c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točke 3), 4) in 8) tarifne številke 18. 

Tarifna številka 18 

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

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

(3) Za zaznambo se plača taksa 100 točk. 

Pojasnilo: 

a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, 
razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba č). 

b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, 
nepravdnim ali postopku izvršbe in zavarovanja. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za vpis v korist države ali samoupravne lokalne 

skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala 
po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških 
knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev 
velja tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig; 

5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi 
pravdnega ali postopka izvršbe in zavarovanja v korist 
iste osebe. Če je vrednost vpisane pravice večja, se 
plača predpisana taksa za presežno vrednost; 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več 
nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za 
prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo 
nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali utesnitev 
iste pravice na del iste nepremičnine; za razširitev iste 
pravice še na druge nepremičnine istega lastnika; za 
razširitev skupnega poroštva na posamezna 
zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso 
nastale spremembe glede obsega pravice in glede 
upravičenca; 

7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če 
so bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je 

ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, 
in če je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev 
vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim 
se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, 
ki so njuna skupna lastnina. 

Tarifna številka 21 

(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 500 točk. 

(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se 
plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke. 
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Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo se plača taksa 1000 točk. 

(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 
točk. 

(3) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se 
postopek ustavi zaradi umika tožbe, se plača polovica takse iz 
prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača 
polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke. 

Pojasnilo: 

Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani 
upravni akt odpravljen ali je ugotovljena nezakonitost akta ali 
dejanja, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

i 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 
taksah (EVA 2003-2011-0024) 

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagani zakon. 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

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

/ 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

/ 

mag. Ivan BIZJAK 
minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ODLIKOVANJIH REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZOdl-A) 

- prva obravnava - EPA 1008 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupina poslancev (Rudolf Moge) 

Ljubljana, 08.10.2003 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora sodelovali vsi predlagatelji. 

Poslanci: 

ZAKON O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ODLIKOVANJIH REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Na podlagi zveznega zakona o odlikovanjih SFRJ (Uradni list 
SFRJ, št. 40/73, 58/76 in 25/85) je Republika Slovenija v času 
pred osamosvojitvijo vodila politiko odlikovanj. Prvo državno 
odlikovanje samostojne in suverene Slovenije je bilo ustanovljeno 

v maju 1992 z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode(Uradni 
list RS, št.24/92). Zakon je vpeljal novo slovensko odlikovanje, ki 
se je podeljevalo v treh stopnjah in sicer: Zlati častni znak 
Republike Slovenije, Srebrni častni znak Republike Slovenije in 
Častni znak Republike Slovenije (Uradni list RS št.24/92). 

Vlada Republike Slovenije v letu 1993 zadolžila Ministrstvo za 
pravosodje, da pripravi predlog zakona o odlikovanjih, ki bo 
celostno in enotno urejal problematiko odlikovanj. Državni zbor 
Republike Slovenije je prvič obravnaval predlog Zakona o 
odlikovanjih Republike Slovenije, ki ga je predlagala Vlada 
Republike Slovenije na 12. seji, dne 27.10.1993. Dokončno je bil 
zakon sprejet decembra 1994 in objavljen v Uradnem listu št. 1/ 
95, dne 10. januarja 1995. 

Navkljub temu, da je novi zakon o odlikovanjih v veljavi že osem 
let, se še vedno v praksi uporablja že skoraj deset let stari Zakon 
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o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije. Ravno 
tako se v neskladju .s pozitivno slovensko zakonodajo še vedno 
podeljujejo stara, danes že neustrezna odlikovanja. 

Spremembe zakona so se pripravljale leta 1998 ter leta 2003, 
vendar pa niso bile sprejete. 

Častni znak svobode podeljuje predsednik republike za junaštvo 
pri varovanju svobode Republike Slovenije, za izjemne zasluge 
pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike 
Slovenije, za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju in 
varovanju človeških življenj in materialnih dobrin, za zasluge in 
osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi 
mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju 
in uveljavljanju Republike Slovenije in za zasluge na drugih 
področjih življenja in dela, ki so pomembna za suverenost in 
svobodo Republike Slovenije. V dobrem desetletju je bilo tako 
podeljenih več kot 900 častnih znakov svobode. 

Častni znak svobode Republike Slovenije, ki se je do sedaj 
podeljeval kot simbol osamosvojitve, je kot tak, po desetletju 
osamosvojitvenih dogodkov, izgubil aktualnost, ostaja pa še vedno 
kot najvišje odlikovanje, kot to določa tudi predlagani zakon v 
prehodnih določbah. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih 
Republike Slovenije je potrebno sprejeti predvsem zaradi odprave 
možne dvojne politike podeljevanja odlikovanj na podlagi Zakona 
o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZodIZS), 
ki se še izvaja, kot tudi na podlagi sedaj veljavnega Zakona o 
odlikovanjih Republike Slovenije (Zodl), ki je sicer sprejet, vendar 
se ne izvaja. 

Sprejem novega predloga o spremembah obstoječega zakona o 
odlikovanjih je nujen tudi zaradi tega, ker podeljevanje odlikovanja 
Častni znak svobode Republike Slovenije v skladu z vsaj štirimi 
alineami (od petih) 3. člena Zakona o odlikovanju častni znak 
svobode Republike Slovenije (ZodIZS) ni več smiselno. O tem 
govorijo nedvomna dejstva, da so samostojnost, svoboda in 
suverenost Republike Slovenije že dolgo časa nesporne. 

Vrednost in pomen do zdaj podeljenih odlikovanj se s sprejemom 
predloga ne zmanjšata, odpravi pa se evidentni anahronizem in 
časovno neskladje. 

2. Namen, cilji in poglavitne rešitve zakona 

Ob upoštevanju ocene stanja in razlogov za sprejem predlaganega 
zakona je temeljni cilj predlagane spremembe, odprava dvojne 
politike pri podeljevanju odlikovanj, ureditev enotnega organa za 
spremljanje problematike s področja vodenja politike odlikovanj, 
upoštevanje možnosti dodeljevanja odlikovanj tudi najvišjim tujim 
državnikom in ureditev nejasne situacije ko gre za prodajo, 
dedovanje in nošenje podeljenih odlikovanj. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

V svetu je podeljevanje odlikovanj, s katerimi se izkazujejo 
posebne javne časti in nagrajujejo določene zasluge, že dolgoletna 
tradicija. Redi in medalje kot odlikovanja so postali ena najbolj 
cenjenih oblik državnih priznanj za zasluge in dejanja na raznih 
področjih dejavnosti. Državna odlikovanja, ki se podeljujejo v 
posameznih državah, so praviloma namenjena njihovim 
državljanom, odlikujejo pa tudi tujce, velikokrat v primerih 
mednarodne vljudnosti. V nekaterih državah so s podelitvijo 
odlikovanj povezane tudi razne pravice, posebne časti in 
obveznosti (dodajanje značilnih črk reda ali medalje k priimku kot 

je v Veliki Britaniji, ali pa dodelitev posebnega naziva, denarnega 
prejemka...) 

Po dostopnih informacijah in dokumentih podeljujejo odlikovanja 
praviloma predsedniki držav v skladu z določili ustave. 
Podeljevanje posameznih odlikovanj za posamezne primere z 
zakoni je praksa tudi v drugih državah (npr.Avstrija, Italija...), 
praviloma pa se podeljevanje odlikovanj in druga vprašanja v 
zvezi z odlikovanji podrobneje opredelila v odlokih in statutih. 

Posamezna odlikovanja so zelo poznana in cenjena ter imajo 
posebnen ugled. Eno izmed najbolj poznanih odlikovanj v svetu je 
gotovo francoski Red Legije časti, ki ga je leta 1804. leta ustanovil 

1 Napoleon in s katerim se začenja moderni sistem odličij. Podeljuje 
se v petih stopnjah (veliki križ, veliki oficir, komtur, oficir, vitez), ki 
so bile vzgled kasnejšim odlikovanjem v številnih državah. Francija 
ima še druga odlikovanja, med njimi: Red svobode, Nacionalni 
red zaslug, Red akademskih palm, itd.) 

Poznana so tudi mnoga odlikovanja, ki se podeljujejo v drugih 
državah, npr: v Veliki Britaniji Red podvezice, Red kopeli, Viktorijin 
križec, Gregorjev križec; v Belgiji Red krone in Red Leopolda II; v 
Norveški Red sv. Olafa; v Finski Red bele rože; v Švedski Red 
polarne zvezde in Red Wassa; v Grčiji Red odrešenika, Red 
feniksa in Red sv. Jurija in sv. Konstantina; v Italiji Red odlikovanja 
za vojne zasluge, Red odlikovanja za zasluge na delu, Red 
odlikovanja italijanske zvezde solidarnosti, Red odlikovanja Vittorio 
Ve neto itd. 

Pomembno odlikovanje v Nemčiji je Red zaslug za Nemčijo, ki 
se podeljuje kot red velikega križa (posebna stopnja velikega 
križa, veliki križ), red velikega križa za zasluge (veliki zaslužni 
križ z zvezdo in ramenskim trakom, veliki zaslužni križ z zvezdo, 
veliki zaslužni križ), red križa za zasluge (zaslužni križ 1. razreda, 
zaslužni križ na traku) in medalja za zasluge. 

Z zakonom iz leta 1976 je v Republiki Avstriji ustanovljeno 
odlikovanje za zasluge za osvoboditev Avstrije. Odlikovanje 
podeljuje Zvezni predsednik na predlog Zvezne vlade, ki upošteva 
predlog 11 članskega kuratorija (po enega člana postavljajo 
zunanji, notranji in pravosodni minister ter minister za socialne 
uprave in Zvezni kancler, ki postavi še 6 članov, upoštevajoč 
predloge ustanov in organizacij, ki zastopajo posebne interese 
oseb in imajo zasluge za osvoboditev Avstrije). V zakonu je nadalje 
določeno, za katere zasluge se odlikovanje podeljuje, komu se 
lahko podeli, možnost podelitve odlikovanja posmrtno, pravice in 
obveznosti nosilcev odlikovanja, lastništvo oziroma dedovanje 
odlikovanja, pristojni organ za izdajo listine o podelitvi, stroški 
oziroma takse, prekrški, kazni, itd. Zakon zavezuje Zvezno vlado, 
da z uredbo podrobneje opredeli odlikovanja, način nošenja in 
listine o podelitvi. 

V Republiki Italiji odlikovanja podeljuje predsednik republike z 
odlokom in na predlog predsednika ministrskega sveta v skladu 
z odločitvijo odbora reda. Za podelitev odlikovanj sta predvidena 
reden in izreden postopek. 

V izrednem postopku dodeli predsednik republike odlikovanje 
tako, da izda odlok, ki ga sopodpiše predsednik ministrskega 
sveta; v tem primeru niso potrebni nikakršni predlogi in mnenja 
drugih organov. 

4. Finančne in druge posledice zakona 

Predlagan zakon ne bo zahteval nobenih dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 
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Prilivi v proračun pa bodo od prodaje odlikovanj raznim institucijam 
in zbiralcem, kjer pa bo višino cene in s tem priliva v proračun 
določilo ustrezno ministrstvo. 

li. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradi list RS št. 1/ 
95) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Predsedniku republike pripada od izvolitve dalje red za 
izredne zasluge." 

2. člen 

V 6. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 

"• vojaškem oziroma varnostnem področju." 

3. člen 

V 7. členu se drugi odstavek točke 1. spremeni tako, da se glasi: 
" Red za Izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije ter Izjemoma skupinam državljanov, pravnim 
osebam, drugim organizacijam In najvišjim tujim 
državnikom." 

V prvem odstavku točke 2. sedmega člena se za besedo 
"vojaškem" dodata besedi "oziroma varnostnem". 

4. člen 

Tretji odstavek 8. člena se črta. 

5. člen 

Za 8. členom se doda novi 8a. člen, ki se glasi: 

"8.a člen 

O prodanih celotah odlikovanj za zbiralce se vodi evidenca 
na Istem mestu in praviloma na isti način, kot za podeljena 
odlikovanja. Ta odlikovanja se Izdelajo tako, da se od uradnih 
razlikujejo le po posebnem označevanju s črkovno šifro. 

Podrobnejše kriterije o načinu prodaje In vodenju evidenc 
predpiše Vlada Republike Slovenije." 

6. člen 

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Statuti odlikovanj (Uradni list RS št. 16/95) so sestavni del 
tega zakona." 

7. člen 

13. člen se dopolni tako, da se za besedico "odlikovanja" dodajo 
besede: ^ 

"po tem zakonu". 

8. člen 

Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

" V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA 
ODLIKOVANJA, EVIDENCA ODLIKOVANIH OSEB IN 
EVIDENCA PRODANIH ODLIKOVANJ". 

9. Člen 

V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zbirko podatkov o predlaganjih za odlikovanja, odlikovanih 
in prodanih odlikovanjih, vodi Urad predsednika republike." 

10. člen 

18. člen se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka pred 
navedek v oklepaju in za besedo "odlikovanja" dodajo besede: 

"po tem zakonu". 

11. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Ur.l. 
24/92)." 

12. člen 

Vse evidence o odlikovanih osebah se v enem mesecu po 
uveljavitvi tega zakona prenesejo iz Kadrovske službe Vlade 
Republike Slovenije na Urad predsednika republike. 

13. člen 

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

K1. členil 

Predlagatelj je upošteval predlog Vlade iz njenega delovnega 
osnutka z dne 21.11.1995, da je potrebno spremeniti 3. člen 
veljavnega Zakona tako da se podeljuje le eno najvišje odlikovanje, 
saj je najvišje odlikovanje v Republiki Sloveniji, pa tudi nasploh 
lahko samo eno. Predsedniku republike tako od izvolitve dalje 
pripada red za izredne zasluge. v 

K 2. členu 

Gre za dopolnitev 6. člena sedaj veljavnega zakona, ki vpeljuje 
varnostno področje v alineo k vojaškem področju. Na ta način se 
področje za katerega se prav tako lahko dobi odlikovanje, ustrezno 
in pravilno razširi tudi za možnost podelitve odlikovanja za posebne 
zasluge za primere reševanja in zaščite, kar zagotavlja dodana 
besedica »varnostnem«. 

K 3. členu 

S predlaganim dodatkom se omogoča podelitev najvišjega 
slovenskega odlikovanja tudi najvišjim tujim državnikom, kar do 
zdaj ni bilo mogoče, vendar pa se možnost omejuje zgolj na 
podeljevanje v izjemnih primerih. Gre zgolj za upoštevanje 
možnosti, da bi do podelitve lahko prišlo. 

K 4. členu 

Vsebina tretjega odstavka 8. člena se črta zaradi tega, ker se z 
novim predlogom urejajo vse evidence na enem mestu in sicer v 
8. členu. Smiselno je namreč imeti vse evidence na enem mestu, 
kar gre v smer poenostavitve državne uprave, ne pa da se vsaka 
evidenca vodi na svojem naslovu s čimer se podvajajo podatki, 
delo in funkcije. 

K 5. členu 

Predlog Zakona predvideva dopolnitev z novo dodanim 8a. 
členom, ki omogoča izdelavo odlikovanj za zbiratelje. Takšna 
praksa je poznana oziroma se uporablja tudi v državah Evropske 
unije in v večini držav sveta. Na ta način bi svoje zbirke dopolnili 
številni zbiralci in ljubitelji. 

K g. členu 

V sedaj veljavnem Zakonu o odlikovanjih statuti odlikovanj niso 

opredeljeni, kar predstavlja svojevrstni unikum, saj so statuti 
odlikovanj predstavljeni kot samostojni akt Vlade. Edino smiselno 
je sprejeti predlagano, saj tako postanejo statuti odlikovanj sestavni 
del tega zakona. 

K 7. členu in 10. členu 

Gre za natančnejšo definicijo člena, ker se izognemo 
neprijetnostim, saj se odlikovanja po tem zakonu razlikujejo od 
vseh ostalih odlikovanj, jasne pa postanejo tudi razmejitve glede 
tega, katera odlikovanja se lahko nosijo in katera ne. 

K 8. členu 

Predlagatelj je upošteval mnenje Vlade Republike Slovenije z dne 
28.05.2002 k Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odlikovanjih Republike s prvopodpisanim Jelinčič Plemeniti (EPA 
486-111). Na ta način se ustrezno dopolni besedilo naslova poglavja, 
ki govori o evidenci odlikovanih oseb in evidenci prodanih 
odlikovanj (vsebina 5. člena) 

K 9, členu 

V tem členu se določi enotni organ ki vodi evidenco predlaganih 
za odlikovanja, odlikovanih in prodanih odlikovanj. Gre za 
poenostavitev področja evidenc, ' preprečevanje ponavljanja in 
podvajanja podatkov ter podvajanja služb oziroma zaposlitev. 

K 11. členu 

V skladu z oceno in razlogi za sprejem tega zakona, ki so 
predstavljeni v začetku, je logičen sklep da se z dnem uveljavitve 
tega Zakona preneha veljati zakon o odlikovanju Častni znak 
svobode Republike Slovenije, ki pa s tem ne izgubi svoje pozicije, 
teže in veljave. 

K 12, členu 

Prehodna določba, ki natančneje določi čas implemetacije 9. člena. 

K 13. členu 

Zadnji člen zakona določa rok v katerem začnejo spremembe in 
dopolnitve zakona veljati. 

\ 
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IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 

Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja 
odlikovanja. 

6. člen 

Odlikovanja se podeljujejo za zasluge, dosežene na: 
- civilnem področju, 
- diplomatsko mednarodnem področju in 
- vojaškem področju. 

t 
7. člen 

1. Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, 
blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, 
gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, 
se podeljuje 

RED ZA IZREDNE ZASLUGE 

Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam 
ter drugim organizacijam. 

2. Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, 
diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju se podeljuje 

ZLATI RED ZA ZASLUGE 

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in mednarodnim 
organizacijam. 

3. Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti 
Republike Slovenije ter za mednarodne sodelovanje na teh 
področjih se podeljuje 

SREBRNI RED ZA ZASLUGE 

Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, 
pravnim osebam in drugim organizacijam. 

4. Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih 
področjih, se podeljuje 

RED ZA ZASLUGE 

Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam 
kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam. 

5. Za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki 
pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike 
Slovenije se podeljuje 

MEDALJA ZA ZASLUGE 

Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim 
organizacijam. 

6. Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških 
življenj in materialnih dobrin se podeljuje 

MEDALJA ZA HRABROST 

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije. 

7. Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se podeljuje 

MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE 

Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom, 
državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom. 

8. člen 

Odlikovanja sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavica) in 
listina o podelitvi odlikovanja. 

Listina o podelitvi je javna listina. 

Evidenco odlikovanih oseb vodi Kadrovska služba Vlade Republike 
Slovenije. 

9. člen 

Obliko odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti 
posameznega odlikovanja določi Vlada Republike Slovenije s 
statutom. 

13. člen 

Izdelovanje in nošenje znakov ter drugih predmetov, ki imajo 
obliko ali videz odlikovanja, in promet z njimi, ni dovoljeno. 

V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH 
ZA ODLIKOVANJA 

17. člen 

Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanje vodi Urad 
predsednika republike. 

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter 
priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatke o 
državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež 
predlagane organizacije, utemeljitve, vrsto podeljenega 
odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja ter 
datum vročitve odlikovanja. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo 
v postopkih podeljevanja odlikovanj. 
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18. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet znake 
ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja (13. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

21. člen 

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, 
ustanovljeno z zakonom o odlikovanju častni znak svobode 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.24/92), se podeljuje še 
naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o 
pridružitvi« 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES fletol: / 

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? / 

Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? / 

Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...W 

■ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRAVDNEM POSTOPKU 

(ZPP-B) 

- prva obravnava - EPA 1010 ■ III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2011-0047 
Številka: 710-13/2002-2 
Ljubljana, 09.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 42. redni seji dne 9.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Katarina Kralj, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU 

(ZPP-B) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Novi Zakon o pravdnem postopku je bil sprejel v letu 1999 (Uradni 
list RS št. 26/1999, v nadaljevanju ZPP). Zagotovil je uskladitev 
pravdnega postopka z novo ustavno ureditvijo, evropsko 
primerljivo pravno varstvo v pravdnem postopku ter uvedel 
spremenjene ali nove institute, ki omogočajo krajše in s tem 
učinkovite sodne postopke (uveljavitev večje pisnosti z obveznim 
odgovorom na tožbo, uveljavitev obveznega odvetniškega 
zastopanja, omejitev pravice do navajanja novih dejstev in 
izvajanja novih dokazov in druge). 

Zakon je bil spremenjen in dopolnjen v letu 2002 (Uradni list RS št. 
96/2002, v nadaljevanju ZPP-A) s temeljnim ciljem razširitve 
možnosti alternativnega oz. mirnega reševanja sporov, zaradi 
česar so bile preurejene tudi določbe o sodni poravnavi in uveden 
poravnalni narok. Hkrati so bile v skladu z ugotovitvami sodne 
prakse pri izvajanju zakona ustrezno spremenjene in dopolnjene 
tudi nekatere določbe o vračanju, stroških postopka, zamudni 
sodbi in pri pravnih sredstvih ter v postopku v sporih iz družinsko 
pravnih razmerij ter v gospodarskih sporih. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi dosedanje uporabe zakona 
in predvsem tudi zaradi potrebe, da bi s pravili postopka omogočili 
kar najhitrejše zagotavljanje sodnega varstva pravic, že pristopila 
k pripravi podlag za možne nadaljnje spremembe pravdnega 
postopka. Nanašale bi se lahko na večja pooblastila sodišča pri 

. zbiranju dokaznega gradiva in izmenjavi navedb strank v fazi 
priprav na glavno obravnavo, s tem povezano tudi na omejitev 
pisnega navajanja strank v določeni fazi postopka, tako da bi 
obravnava bila namenjena le razčiščevanju spornih dejstev in 
dokazov, ki so v celoti že opredeljena. Dalje, potrebno je preučiti 
možnost uvedbe celovite zamudne sodbe po nemškem vzoru. 
Prav tako je predmet primerjalno pravnih preučitev in strokovnih 
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gradiv tudi razširitev pristojnosti pritožbenega sodišča pri 
odločanju (celovita pritožbena obravnava) in nadomestitev zahteve 
za varstvo zakonitosti z dopuščeno revizijo po nemškem vzoru, 
kar bi skrajšalo postopke s pravnimi sredstvi. Ker gre za 
spremembe, ki bi v posameznih delih bistveno posegle v obstoječ 
postopek, je s širšo strokovno razpravo in pripravo možnih 
zakonskih sprememb nujno počakati do pridobitve celovitih 
teoretičnih in strokovnih podlag. 

Predlagana novela tako ni namenjena opisani možnosti delne 
spremembe sedanje zasnove ZPP, niti v celoti, niti v posameznih 
delih, saj take spremembe po oceni predlagatelja niso nujne in bi 
v kratkem času po uveljavitvi zakona in prve novele lahko bile 
celo preuranjene. 

Razlog za predlagane spremembe ZPP je izključno v odločbah 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je posredno ali 
neposredno ugotovilo, da nekatere zakonske določbe niso v skladu 
z Ustavo Republike Slovenije. Nanašajo se na tri različne sklope 
vprašanj. 

1.1. Odločanje sodišč v družinskih zadevah 

Vlada Republike Slovenije je v septembru 2003 vložila predlog 
(Poročevalec Državnega zbora št. 76) zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS št. 14/89 - prečiščeno besedilo in Uradni list RS 
št. 64/01, v nadaljevanju ZZZDR). S tem se odpravlja neskladnost 
veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z 
Ustavo Republike Slovenije, ugotovljena z odločbo Ustavnega 
sodišča RS, št. U-l-312/00-40 (Ur.l. RS, št. 42/03). Ustavno 
sodišče je odločilo, da so prvi odstavek 105. člena ter prvi in drugi 
odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z Ustavo ter da se prvi 
odstavek 106. člena in četrti odstavek 114. člena ZZZDR 
razveljavita. V skladu z veljavno ureditvijo, po kateri v vseh primerih, 
ko starša ne živita skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu 
in vzgoji otroka, odloča o tem vprašanju sodišče, se s predlogom 
zakona o spremembah in dopolnitvah ZZZDR tudi pristojnost 
centrov za socialno delo glede odločanja o stikih in o preživljanju 
otrok prenaša na sodišča. Ta bodo v skladu s predlagano novelo 
ZZZDR odločala tudi o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov, 
kadar to zahteva otrokova korist. Ob tem vlada predlaga tudi 
nekatere druge spremembe in dopolnitve ZZZDR, s katerimi se v 
skladu z mednarodnimi dokumenti uresničuje načelo koristi otroka 
kot temeljnega vodila za starše, druge osebe, državne organe in 
nosilce javnih pooblastil pri odločanju o vseh dejavnostih in 
postopkih v zvezi z otrokom. Predlagana je uvedba novega 
instituta skupnega varstva in vzgoje otroka, katerega starša ne 
živita skupaj, ter še v večji meri poudarjeno načelo upoštevanja 
otrokovih želja in interesov. Navedena načela se ustrezno 
uresničujejo tudi na področju izvrševanja roditeljske pravice in 
otrokovih stikih ter dolžnostih preživljanja. Na področju pristojnosti 
za odločanje o morebitnih sporih narekujejo prenos zadev iz 
centrov za socialno delo na sodišča. Zato novela ZZZDR spreminja 
tudi določbe o pristojnosti v nekaterih drugih družinskih zadevah, 
tako da omogoča pri okrožnih sodiščih oblikovanje družinskih 
oddelkov kot specializiranih oddelkov za odločanje v vseh 
zakonskih sporih ter sporih Iz razmerij med starši in otroki. 

Taka preureditev pristojnosti v ZZZDR narekuje tudi ustrezno 
uskladitev določb 2. in 27. poglavja ZPP, ki urejajo stvarno 
pristojnost in postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij 
med starši in otroki. Stvarna pristojnost sodišč in postopanje mora 
biti v teh določbah urejeno v skladu z materialno pravnimi 
določbami ZZZDR. Zato je ob spremembah in dopolnitvah ZZZDR 
potrebno ustrezno spremeniti tudi navedena določila ZPP, tako 

da bo na postopkovni ravni lahko uveljavljena nova ureditev. Na 
ta opis stanja se navezujejo predlagane spremembe in dopolnitve 
v 1., 2. in 8. do 13. členu zakonskega predloga. 

1.2. Plačilo sodne takse kot procesna predpostavka 

V pravni ureditvi Republike Slovenije je postopoma bilo uveljavljeno 
pravilo, da je plačilo sodne takse lahko z zakonom določeno kot 
procesna predpostavka za začetek postopka in da v takem 
primeru, če taksa niti po opominu ni plačana, sodišče lahko šteje, 
da je stranka vlogo umaknila. S tem se zagotavlja taksna in 
procesna disciplina ter razbremenjuje sodišče nepotrebnega 
administriranja v zvezi z opominjanjem in izterjevanjem sodne 
takse, kar je povezano tudi z proračunskimi stroški. Tako je plačilo 
sodne takse kot procesne predpostavke uvedeno v registrskem 
postopku, izvršilnem postopku pa tudi v pravdnem postopku pri 
vložitvi tožbe in napovedi pritožbe. Skladno s tako usmeritvijo je 
zakonodajalec s spremembami in dopolnitvami Zakona o sodnih 
taksah (Uradni list SRS št. 30/1978 do Uradni list RS št. 99/2002, 
v nadaljevanju ZST) v 8. členu določil plačilo takse za vlogo, s 
katero se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja ali za pravno 
sredstvo, kot splošno procesno predpostavko, če zakon ne 
določa drugače. Temu je z novelo ZPP- A bila prirejena tudi določba 
novega šestega odstavka 108. člena ZPP o plačilu takse kot 
splošni procesni predpostavki za vse vloge po ZPP v povezavi z 
omenjeno določbo ZST. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-32/02- 
19, z dne 10.7.2003 razveljavilo prvi odstavek 8. člena ZST. S 
tem je odpadla tudi pravna podlaga določitve plačila takse kot 
splošne procesne predpostavke za vloge po ZPP. 

Ugotovljena ustavna neskladnost sedanje ureditve po ZST (in 
posledično po ZPP) glede plačila takse kot procesne 
predpostavke, tudi glede na stališča, ki so bila sprejeta v sodni 
praksi, narekuje, da se v ZPP na novo določi, za katere vloge po 
tem zakonu je plačilo takse procesna predpostavka. Vlada RS 
hkrati predlaga tudi ustrezne spremembe in dopolnitve zakona o 
sodnih taksah (EVA 2003-2011-0024). Na navedeni opis stanja 
se nanašajo predlagane spremembe in dopolnitve v 3., 4., 7. in 
14. členu tega zakonskega predloga. 

1.3. Oprostitev sodne takse za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-255/99- 
28, z dne 5. junija 2003 razveljavilo šesti odstavek 168. člena 
ZPP, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe. Iz odločbe 
Ustavnega sodišča izhaja, da mora zakonodajalec sam presoditi, 
ali je zaradi delne razveljavitve koristno, če dopolni zakonske in 
podzakonske določbe, ki urejajo taksne obveznosti. Iz odločbe 
namreč izhaja, da pravice do oprostitve plačila sodne takse ni 
mogoče izključiti za samostojne podjetnike posameznike v sporih 
v zvezi z njihovo dejavnostjo in za pravne osebe. 

Po razveljavitvi omenjene določbe tako zakon omogoča oprostitev 
plačila tožbene takse za podjetnika posameznika in pravno osebo. 
Vendar pa natančnejši pregled pokaže, da za tako oprostitev 
plačila sodne takse ni ustreznih zakonskih določb, ki bi natančneje 
urejale pogoje in postopek, kot je to že urejeno za fizične osebe. 
Potrebno je tako v poglavju o oprostitvi plačila stroškov postopka 
v skladu z ustavnosodnim izhodiščem natančneje urediti institut 
oprostitve plačila sodnih taks za podjetnika in pravno osebo. Na 
navedeni opis stanja se nanašajo predlagane spremembe in 
dopolnitve v 5. in 6. členu zakonskega predloga. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

2.1. Odločanje sodišč v družinskih zadevah 

Zagotovitev postopkovne izvedbe prenosa pristojnosti v 
družinskih zadevah iz centrov za socialno delo na sodišča se 
uresničuje z ustreznimi spremembami v 30. in 32. členu ZPP, ki 
urejata stvarno pristojnost okrajnih oz. okrožnih sodišč ter v 
določbah poglavja o postopku v zakonskih sporih ter sporih iz 
razmerij med starši in otroki (406. do 423. člen). Pri določbah o 
stvarni pristojnosti se pristojnost v sporih o zakonitem preživljanju 
v celoti prenaša na okrožna sodišča. V poglavju o družinskih 
zadevah pa se veljavnost posameznih določb razširja tudi na 
odločanje v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami ter 
posamezna postopkovna pravila o varstvu koristi otroka oblikujejo 
tako, da omogočajo ustrezno uresničevanje spremenjenih in 
dopolnjenih materialno pravnih določb ZZZDR. Začetek uporabe 
določb predloga je usklajen z uveljavitvijo novele ZZZDR. 

S predlagano spremembo se, v povezavi s novelo ZZZDR, hkrati 
omogoča oblikovanje družinskih oddelkov okrožnih sodišč, ki 
bodo lahko celovito in strokovno specializirano obravnavali te 
zadeve in tako na najboljši način zagotavljali uresničevanje načela 
največje koristi otroka na vseh področjih sodnega odločanja. 

2.2. Plačilo sodne takse kot procesna predpostavka 

Nedvoumna in jasna ureditev plačila sodne takse in predložitve 
dokazila o plačilu takse kot procesne predpostavke se zagotavlja 
z novim 105. a členom zakona. Izrecno se navajajo vloge, za 
katere je plačilo sodne takse pogoj za sodno varstvo. Če taka 
taksa ni plačana, sodišče šteje, da je vloga umaknjena. Skladno 
s to spremembo se ustrezno spreminja tudi določba 180. in 497. 
člena ZPP, tako da se kot nepotrebne črtajo posebne določbe o 
plačilu sodne takse za tožbo oziroma napoved pritožbe, ker je le 
to urejeno v celoti z novo določbo. 

Splošno pravilo o plačilu takse kot procesni predpostavki je s 
predlagano dopolnitvijo določeno ožje, kot je bilo uveljavljeno v 
razveljavljeni ureditvi ZST. Velja namreč le za vloge, s katerimi se 
začenja postopek na prvi stopnji, ne pa tudi za pravna sredstva. 
Predlagatelj ocenjuje, da bi predpisovanje plačila takse kot 
procesne predpostavke pri pravnih sredstvih lahko oviralo 
ustavno pravico do pravnega sredstva. Vložitev pravnih sredstev 
je namreč praviloma vezana na rok, ki je prekluzivne narave. 
Pomeni, da stranka, ki ni plačala takse in je zato njena vloga štela 
za umaknjeno zaradi poteka roka, praviloma ne bi mogla ponovno 
vložiti pravnega sredstva. To bi lahko šteli za nesorazmeren ukrep 
(izguba ustavne pravice) glede na zakonodajne namene (fiskalni 
interes in procesna disciplina). Pač pa ostane v veljavi tak pogoj 
pri napovedi pritožbe v gospodarskih sporih, kjer se že v načelu 
domneva večja skrbnost in ker to velja le za spore majhne 
vrednosti v postopku v gospodarskih sporih. 

Hkrati, ker sodi v širši sklop dopolnjevanja oz. popravljanja vlog, 
se z novim šestim odstavkom 108. člena ZPP nalaga sodišču, da 
mora v vsakem primeru vložnika, ko ga pozove, da vlogo popravi 
ali dopolni, opozoriti tudi na pravne posledice, če ne bo ravnal v 
skladu z zahtevo sodišča. Taka določba uveljavlja predvidljivosti 
v postopku, ki je pomembna sestavina načela o pravni državi. 

2.3. Oprostitev sodne takse za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike 

V skladu z ustavnopravno zagotovljeno pravico podjetnika 
posameznika in pravne osebe, da zahteva oprostitev plačila sodnih 
taks, se urejajo pogoji in postopek ?a odločanje o takem predlogu. 
Pri tem se v splošnem opredeljujejo tudi vrste listin, ki jih mora 
prosilec predložiti, in določa, kako mora sodišče ravnati pri 
odločanju o oprostitvi stroškov za te osebe. S tem se na področju 
nove oprostitve, ki jo dopušča uvodoma navedena odločba 
ustavnega sodišča, postavljajo jasna pravila, po katerih lahko 
stranka predlaga in sodišče odloči o oprostitvi. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic predloga 
zakona 

Sprejem zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun 
na strani odhodkov. Finančne posledice, ki bodo nastale zaradi 
prenosa dela pristojnosti centrov za socialno delo na sodišča, so 
že obrazložene in upoštevane v predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah ZZZDR. 

Ker sprememba ZPP omogoča le njihovo izvajanje v sodnih 
postopkih in bo veljala od takrat, ko bo prenos pristojnosti opravljen 
z novelo ZZZDR, po tem zakonu za sodišča finančnih posledic 
ne bo. Finančnih posledic za proračun tudi ne bo imela sprememba 
stvarne pristojnosti v preživninskih zadevah. Ker se finančna 
sredstva za delo sodišč zagotavljajo pri okrožnih sodiščih kot 
enotnih finančnih uporabnikih, bodo le-ta ustrezno prerazporedila 
sredstva v skladu s spremenjenimi potrebami. Morebitne 
spremembe kadrovskih načrtov posameznih sodišč pa bodo 
opravljene v okviru skupnega kadrovskega načrta pri Vrhovnemu 
sodišču RS v mejah seštevka obstoječih sistemizacij sodnikov in 
sodnega osebja. 

Zaradi sprememb določil o plačilu takse kot procesni predpostavki 
posebnih finančnih posledic za državni proračun ne bo. Takso je 
v vsakem primeru potrebno plačati, sprejem predlagane ureditve 
pa bo kvečjemu prispeval k zmanjšanju stroškov izterjave, saj 
bo stranke vzpodbujal, da taksno obveznost pravočasno in 
pravilno poravnajo. 

Uvedba možnosti taksne oprostitve za podjetnike posameznike 
in pravne osebe bo imela finančne posledice v zmanjšanju 
proračunskih prihodkov iz naslova sodnih taks v višini dovoljenih 
oprostitev. Višine zmanjšanja prihodkov ni mogoče oceniti, ker je 
odvisna od obsega uveljavljanja oprostitve in sodnih odločitev, 
zanesljivo pa ne bo velika, saj gre pri teh osebah za gospodarske 
subjekte, ki delujejo z ustrezno premoženjsko podlago. Nanjo 
tudi ni mogoče vplivati, saj je zakonska sprememba neposredno 
narekovana z odločbo Ustavnega sodišča RS. 

4. Primerjalnopravni pregled 

Upoštevajoč, da se v sklopu, ki zadeva družinsko pravo, 
sprememba prilagaja tisti, ki je predlagana za področje 
družinskega prava, je omeniti le primerjalno pravno ureditev, ki je 
pomembna za to področje. Iz te ureditve, kakor je prikazana v 
predlogu Vlade RS za spremembe in dopolnitve ZZZDR, izhaja, 
da primerjalno pravno v postopkih, ki se sedaj prenašajo v 
pristojnost sodišč, le ta odločajo tudi v Nemčiji, Veliki Britaniji in na 
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Švedskem. Da je ustrezno pravno varstvo v teh zadevah 
najprimernejše v obliki sodnega varstva, izhaja tudi iz Evropske 
konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah in predloga Konvencije Sveta Evrope o 
otrokovih stikih, katerih varovalna določila v korist otroka lahko v 
primeru spora najbolje uresniči prav sodišče. 

4.1. Nemčija 

Nemško pravo ureja pravico do stikov otroka in staršev in pravico 
do stikov drugih oseb z otrokom (§ 1684 in § 1685 BGB v besedilu 
zakona o reformi otroškega prava, 1997). Pravica do stikov otroka 
in staršev je zasnovana v prvi vrsti kot pravica otroka: otrok ima 
pravico do stikov z obema staršema; vsak izmed staršev je 
dolžan in upravičen imeti stike z otrokom. 

Vsak izmed staršev, pa tudi druge osebe, pri katerih je otrok v 
varstvu, so dolžne opustiti vse, kar negativno vpliva na razmerje 
med otrokom in drugim od staršev ali otežuje otrokovo vzgojo. V 
prvem primeru gre zlasti za tistega od staršev, ki ima otroka v 
varstvu in vzgoji, pa tudi za druge osebe, pri katerih otrok živi, v 
drugem primeru pa za tistega, ki stike izvršuje. Glede izselitve 
tistega od staršev, pri katerem je otrok, skupaj z otrokom iz 
države, pa poznavalci menijo, da pomeni kršitev omenjene 
opustitvene dolžnosti samo, če se je izselil (izključno) z namenom 
preprečiti stike, ne pa tudi tedaj, ko obstajajo za izselitev tehtni 
razlogi. 

Družinsko sodišče lahko izda odredbe, s katerimi sili osebe, 
udeležene pri stikih, k izpolnjevanju omenjene opustitvene 
dolžnosti. Pri tem se opoza^a na nujnost pravočasnega ukrepanja. 
Sodišče lahko po tej določbi predvsem pokliče starše na pogovor, 
v katerem jim predoči, da njihovo ravnanje ni v korist otroka in 
skuša doseči rešitev konflikta. Sicer pa ima sodišče po pogovoru 
na voljo še razne zapovedi in prepovedi (npr. napotitev na 
svetovanje in pouk na mladinski urad). 

Kot težje sankcije za kršitev omenjene opustitvene dolžnosti se 
omenja: odvzem pravice do varstva in vzgoje otroka enemu od 
staršev in prenos na drugega (predodelitev otroka) in odvzem ali 
omejitev pravice do stikov. 

Družinsko sodišče lahko odloči tudi o obsegu pravice do stikov in 
podrobneje uredi njeno izvrševanje; to velja tudi v razmerju do 
tretjih oseb. V komentarjih te določbe se posebej poudarja, da iz 
avtonomije staršev, da sami skrbijo za svojega otroka, izhaja, da 
ima dogovor staršev o izvrševanju stikov prednost pred sodnim 
urejanjem stikov; sodišče odloči samo, če ni dogovora staršev in 
če je to potrebno zaradi koristi otroka. 

Družinsko sodišče lahko pravico do stikov ali izvrševanje že 
določenih stikov odvzame ali omeji, če je to potrebno zaradi koristi 
otroka. O trajnem ali dalj časa trajajočem odvzemu pravice do 
stikov ali njenega izvrševanja lahko odloči samo, če bi bila sicer 
ogrožena otrokova korist. Družinsko sodišče lahko posebej določi, 
da se stiki opravljajo samo v navzočnosti tretje osebe, ki v to 
privoli. 

Čeprav so stiki tudi dolžnost staršev, pa se v komentarjih poudarja, 
da te dolžnosti v razmerju do staršev, ki z otrokom nočejo 
komunicirati, ni mogoče prisilno izvršiti (33. par. FGG), ker je 
prisilni stik nesmiseln in ponižujoč. 

Pravico do stikov z otrokom imajo tudi druge osebe, če je to 
otroku v korist. Upravičenci so otrokovi stari starši ter bratje in 
sestre. Očim oziroma mačeha ter nekdanji rejnik so upravičenci 

samo, če je otrok živel dalj časa z njimi v družinski skupnosti. Po 
§ 1685/2 BGB (v besedilu zakona o prenehanju diskriminacije 
istospolnih skupnosti - katerega del je zakon o registriranem 
življenjskem partnerstvu (istospolnih oseb) 
(Lebenspartnerschaftsgesetz) - z dne 16. 2. 2001) je ob pogoju 
daljšega skupnega življenja z otrokom upravičen do stikov z 
otrokom tudi življenjski partner ali prejšnji življenjski partner enega 
od otrokovih staršev. 

Otrok nima (lastne) pravice do stikov z navedenimi sorodniki in 
drugimi navedenimi osebami, lahko pa da pobudo mladinskemu 
uradu, da sproži pri sodišču postopek o stikih. 

Po nemškem pravu ni dovoljeno uporabiti izvršilnega sredstva 
neposredne prisile (Gewaltanwendung) z odvzemom in izročitvijo 
otroka zaradi omogočanja stikov (drugi odstavek 33. par. zakona 
o nepravdnem postopku, FGG). 

4.2. Velika Britanija 

Angleško pravo (Children Act, 1989) ne govori (več) o pravici do 
stikov (rights of acces). Sodišče lahko na zahtevo tistega od 
staršev, ki nima otroka pri sebi (pa tudi tretjih oseb, npr. starih 
staršev ali nekdanjega rejnika) izda odredbo, s katero naloži 
tistemu od staršev, pri katerem je otrok, dolžnost omogočiti 
zahtevajočemu stike z otrokom (contact order). Tako odredbo 
lahko izda sodišče tudi na zahtevo nezakonskega očeta, ki mu 
sicer ne gre roditeljska pravica (starševska odgovornost, paren- 
tal responsibility). Iz tega sledi, da osebni stiki tudi v angleškem 
pravu niso sestavni del roditeljske pravice. 

4.3. Švedska 

Po švedskem otroškem pravu (ki je kodificirano v zakonu o 
starševstvu iz leta 1949 z mnogimi kasnejšimi novelami, zadnja 
leta 2001) je imel pred novelo 1983 tisti od staršev, ki ni imel 
pravice do skrbi za otroka, pravico do stikov z otrokom. Ta novela 
ne govori o pravici staršev do stikov, temveč samo o potrebi 
otroka po ustreznem kontaktu s starši. Po noveli 1998 velja, da 
ima otrok pravico do stikov s tistim od staršev, pri katerem ne 
stanuje. Oba starša sta odgovorna za čim boljše zadovoljevanje 
potrebe otroka po stikih s tistim od staršev, ki nima otroka pri 
sebi; imetnik pravice do skrbi za otroka mora skrbeti tudi za 
zadovoljevanje potrebe otroka po stikih z drugimi osebami, ki so 
otroku blizu (npr. s starimi starši ali s prejšnjimi rejniki). Otroka, ki 
naj ima stike s tistim od staršev, pri katerem ne živi ali z drugo 
osebo, ki mu je blizu, mora tisti od staršev, pri katerem je otrok, 
informirati o upravičencu do stikov in obratno, tako da se stiki 
pospešujejo. 

Izvrševanje stikov je stvar dogovora med imetnikom pravice do 
skrbi za otroka in osebo, ki zahteva stike z otrokom. Dogovor 
mora biti pisen, odobriti ga mora socialno varstvo, upoštevaje 
korist otroka. Če ne pride do dogovora, odloča sodišče na podlagi 
tožbe v skladu z otrokovo koristjo. Pri odločanju vodi sodišče 
korist otroka (6.poglavje, 15., 15. a in 15. b § zakona o starševstvu 
v besedilu novele, 1998). 

Že z novelo 1990 je bilo predpisano, da morajo sodišča pri 
odločanju o roditeljski pravici posebno težo pripisati potrebi otroka 
po tesnem in dobrem kontaktu z obema staršema. To pomeni, da 
ima tisti od staršev, pri katerem se lahko pričakuje, da bo drugemu 
onemogočal stike, slabe izglede, da bo dobil (obdržal) roditeljsko 
pravico, zlasti če kaže, da je drugi od staršev v tem pogledu 
kooperativnejši. 
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Švedsko pravo tudi sicer postavlja interese otroka nad interese 
njegovih staršev. Odločitve sodišč o roditeljski pravici in o stikih 
morajo zasledovati samo otrokovo korist in nikakor ne smejo 
imeti npr. namena kaznovati roditelja ali vzpostaviti neke vrste 
»pravičnosti« med staršema. Tako je švedsko vrhovno sodišče 
1992 izreklo, da gre roditeljska pravica tistemu od staršev, ki je 
otroka sicer proti volji drugega odpeljal v inozemstvo, ker je med 
drugim sodilo, da se je otrok na novo situacijo že navadil. 

Zakonodajalec ni sprejel predloga (1987), da bi imel otrok 
samostojen procesnopravni položaj v sporih o roditeljski pravici 
in o stikih. Zakon določa samo, da se otroka lahko v takih sporih 
zasliši, če za to obstojajo posebni razlogi in če za otroka s tem ne 
bo nastala škoda. Uradna razlaga je, da zaslišanje ne pride v 
poštev za otroka, mlajšega od 12 let. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 
58/03- odločba US) se v 30. členu črta 1. točka drugega odstavka. 
Sedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 1., 2. in 3. točka. 

2. člen 

V 32. členu se v 3. točki drugega odstavka črta vejica in besedilo 
"kadar se rešujejo skupaj s spori iz 1. in 2. točke". Za 4. točko se 
doda nova 5. točka, ki se glasi: 

"5. v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami, kadar se 
rešujejo skupaj s spori iz 4. točke;". Sedanje 5., 6. in 7. točka 
postanejo 6„ 7. in 8. točka. 

3. člen 

Za 105. členom se doda nov 105. a člen, ki se glasi: 

"105. a člen 

Tožbi, nasprotni tožbi, predlogu za sporazumno razvezo, 
plačilnemu nalogu, predlogu za obnovo postopka, predlogu za 
vrnitev v prejšnje stanje, predlogu za zavarovanje dokazov in 
predlogu za poskus poravnave ter vlogi, ki vsebuje napoved 
pritožbe, se mora priložiti dokazilo o plačilu dolžne sodne takse. 

Če vlogi iz prejšnjega odstavka ni priloženo dokazilo o plačilu 
sodne takse, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in 
niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče 
s tako vlogo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo niti 
v roku za dopolnitev, se šteje, da je vloga umaknjena.". 

4. člen 

V 108. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"V zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče vložnika 
opozoriti na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo 
sodišča.". 

5. člen 

V 168. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki 
se glasi: 
"Sodišče lahko oprosti podjetnika posameznika v sporih v zvezi 
z njegovo dejavnostjo in pravne osebe le plačila taks, in sicer 
samo za vloge iz prvega odstavka 105. a člena tega zakona, če 
ta nima sredstev za plačilo takse in jih tudi ne more zagotoviti 
brez ogrožanja svoje dejavnosti. V tem okviru lahko plačilo taks 
tudi odloži do izdaje odločbe ali pa dovoli obročno plačilo." 

V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu doda 
nov stavek, ki se glasi: 
"Pri odločanju o oprostitvi plačila taks iz prejšnjega odstavka 
mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno 
stanje stranke." 

Šesti odstavek se črta. 

6. člen 

V 169. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki 
se glasi: 
" Stranka iz petega odstavka prejšnjega člena mora predlogu 
predložiti zadnje letno poročilo in druge dokaze, s katerimi 
dokazuje svoje premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje." 

V četrtem odstavku se za besedo "premoženjskem" dodajo 
besede "oziroma finančnem in likvidnostnem" 

7. člen 

V 180. členu se črta drugi stavek prvega odstavka. 

Četrti odstavek se črta. 

Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 

8. člen 
I 

V 406. členu se v drugem odstavku za besedilom v oklepaju 
vstavi besedilo "in spori o stikih otrok s starši in z drugimi osebami". 

9. člen 

V 408. členu se v drugem odstavku za besedo "otrok" vstavi 
besedilo "ter v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami 

10. člen 

V 410. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo 
"otrok" vstavi besedilo "ter o stikih otrok s starši in drugimi 
osebami", ter se črta besedilo "že dopolnil deset let in je". V 
zadnjem stavku pa se besedilo "ki jo otrok sam izbere" nadomesti 
z besedilom "ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Ta oseba lahko 
pomaga otroku izraziti njegovo mnenje." 
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11. člen PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V 411. členu se v prvem odstavku za besedo "odredbe" črta 
vejica in se besedilo "s katerimi se enemu ali obema od staršev 
prepove pravico do osebnih stikov" nadomesti z besedilom "o 
odvzemu ali omejitvi pravice do stikov oziroma o načinu 
izvrševanja stikov". 

12. člen 

V 412. členu se v drugem odstavku za besedo "otrok " vstavi 
besedilo "ter glede stikov otrok s starši in z drugimi osebami". 

13. člen 

V 421. členu se v prvem odstavku za besedo "otrok" vstavi 
besedilo "ter o stikih med zakoncema in skupnimi otroki". 

V drugem odstavku se za besedo "otrok" vstavi besedilo "ter o 
stikih med zakoncema in skupnimi otroki". 

V četrtem odstavku se za besedama "vzgoji otroka" doda besedilo 
"ter o stikih med razvezanim zakoncem in otrokom". 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Če senat ugotovi, da sporazum zakoncev iz prvega odstavka 
tega člena ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno 
razvezo zavrne.". 

14. člen 

V 497. členu se črta tretji odstavek. 

15. člen 

Postopki v sporih o zakonitem preživljanju, ki so začeti do 
uveljavitve tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi sodišči po 
dosedanjem zakonu. 

Če bo po začetku uporabe 1. člena tega zakona (30. člen zakona) 
in 2. člena tega zakona (32. člen zakona) v zadevabj iz prejšnjega 
odstavka razveljavljena odločba prve stopnje, se postopek 
nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu. 

Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni 
dolžnosti odstopijo okrožnim sodiščem. O odstopu zadev se 
sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, ki zadevo 
odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je zadeva odstopljena. 

16. člen 

Določbe 1. člena tega zakona (30. člen zakona), 2. člena tega 
zakona (32. člen zakona), 8. člena tega zakona (406. člen zakona), 
9. člena tega zakona (408. člen zakona), 10. člena tega zakona 
(410. člen zakona), 11. člena tega zakona (411. člen zakona), 12. 
člena tega zakona (412. člen zakona) in 13. člena tega zakona 
(421. člen zakona) se začnejo uporabljati 1. maja 2004. 

17. člen 

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

k 1. členu 

V skladu z določbami veljavnega ZPP v vseh sporih iz družinskih 
razmerij (zakonski spori in spori iz razmerij med starši in otroki) 
odločajo okrožna sodišča. Edina izjema od tega pravila je odločanje 
v sporih o zakonitem preživljanju, za katero je v določenih primerih 
pristojno okrajno sodišče. Na podlagi predlagane spremembe v 
povezavi s prenosom nepravdnih zadev v pristojnost okrožnih 
sodišč na podlagi predlagane novele ZZZDR in 2. členom tega 
predloga zakona, bo določena enotna pristojnost okrožnih sodišč 
za odločanje v družinskih (v tem okviru tudi preživninskih) 
zadevah. S tem pa bo omogočeno oblikovanje dolžinskih oddelkov 
na okrožnih sodiščih in učinkovitejše ter ustrezno strokovno 
specializirano obravnavanje teh zadev. 

k 2. členu 

Razlogi za spremembo 3. točke drugega odstavka 32. člena 
zakona so razvidni iz obrazložitve k prejšnjemu členu predloga. 

Dopolnitev drugega odstavka 32. člena zakona (nova 5. točka) je 
potrebna zaradi prenosa pristojnosti za odločanje v sporih o stikih 
otrok s starši in z drugimi osebami na sodišča v skladu s 
spremembami in dopolnitvami zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. Dostavek "kadar se rešujejo skupaj s spori 
iz 4. točke" pa sledi predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZZZDR, ki ob sicer enotni sodni pristojnosti predvideva različni 
vrsti postopka glede na to, ali se v sporih o stikih odloča skupaj s 
spori o varstvu in vzgoji otrok ali pa se v njih odloča kot v 
samostojnem sporu. Le v prvem primeru namreč predlog novele 
ZZZDR predvideva odločanje v pravdnem postopku. V drugem 
primeru pa, ko se v sporih o stikih odloča samostojno, je zaradi 
njegove bolj prožne narave po ZZZDR predvideno odločanje v 
nepravdnem postopku. Zato te pristojnosti ZPP ne ureja. 

k 3. členu 

Z ZPP-A so bile usklajene določbe o pravnih posledicah neplačila 
sodne takse s spremenjenimi določbamiZST. Za pravne posledice, 
ki jih že določa ZST, je bilo tudi v ZPP določeno ravnanje sodišča 
in strank, če dolžna taksa ni plačana oziroma ni predloženo 
dokazilo o plačilu takse. Z vlogo, kateri ni priloženo dokazilo o 
plačilu dolžne sodne takse, je treba ravnati kot z nepopolno vlogo, 
stranko pa je potrebno izrecno poučiti o pravni/i posledicah, če 
ne bo dopolnila svoje vloge s predložitvijo dokazila. Namen 
navedenih sprememb je bil v povezavi z ZST vzpostaviti plačilo 
sodne takse kot procesno predpostavko za vse vloge, s katerimi 
se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja ali za pravno 
sredstvo. 

Vendar pa je bilo v sodni praksi izraženo stališče, da določbe 
ZPP v povezavi z 8. členom ZST sploh ne morejo doseči želenega 
cilja. Iz obrazložitve sklepa Vrhovnega sodišča RS (opr. št. II Ips 
404/02) namreč med drugim izhaja, da ZPP le v posebej določenih 
primerih šteje plačilo sodne takse za procesno predpostavko za 
dovoljenost vloge, na primer v četrtem odstavku 180. člena za 
tožbo in v 497. členu za napoved pritožbe. 

Z odločbo ustavnega sodišča RS št. U-l-32/02-19, z dne 10.7.2003 
pa je bila določba prvega odstavka 8. člena ZST razveljavljena, 
zaradi česar je postala določba šestega odstavka 108. člena 
ZPP, ki natančneje predpisuje ravnanje sodišča in strank, če 
dolžna taksa ni plačana, brez pravne podlage in s tem nepotrebna. 
Zato jo 4. člen tega predloga zakona odpravlja ob tem, ko hkrati 
uvaja novo ureditev. 

S predlaganim novim 105. a členom bo dolžnost priložiti dokazilo 
o plačilu dolžne sodne takse določena v ZPP, kot procesnem 
zakonu, in sicer za vsako vlogo, s katero se predlaga izdaja 
odločbe ali oprava dejanja; ter za napoved pritožbe. Določeni so 
tudi pogoji, pod katerimi ob nepredložitvi dokazila o plačilu sodne 
takse nastopi domneva umika vloge. S predlagano ureditvijo se 
krepi procesna disciplina stranka in razbremenjuje sodišča in 
druge organe postopkov z izterjavo neplačanih sodnih taks. 

k 4. členu 

Kot je že omenjeno v obrazložitvi k prejšnjemu členu, je zaradi 
predlaganega 105. a člena postala določba šestega odstavka 
108. člena zakona nepotrebna. Nadomešča jo nova (spremenjena) 
določba, ki ureja drugo vprašanje. 

V ZPP je izostala določba o opozorilu vložnika, ki mora v roku, ki 
ga določi sodišče, popraviti oziroma dopolniti vlogo. Če tega ne 
stori, sodišče vlogo zavrže. Tako opozorilo je potrebno, ker v 
skladu z načelom pravne države varuje tudi načelo o predvidljivosti 
ravnanja sodišča z navedbo pravnih posledic neupoštevanja 
njegovih odločitev. Zato je izrecno določeno v spremenjenem 
šestem odstavku 108. člena zakona 

k 5. členu 

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-l-255/99-28, z dne 5.6.2003 
razveljavilo šesti odstavek 168. člena ZPP, kolikor gre za sodne 
takse za vložitev tožbe za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike. Ker je plačilo sodne takse procesna predpostavka 
za vložitev tožbe (četrti odstavek 180. člena ZPP), po mnenju 
ustavnega sodišča ta določba zakona omenjenim kategorijam 
oseb izrecno odreka možnost dejanske dostopnosti do sodišča 
in je zato v neskladju s prvim odstavkom 23. člena ustave. 

Glede na navedeno se v novem petem odstavku izrecno določajo 
taksne ugodnosti tudi za podjetnika posameznika in pravno osebo, 
kakor izhaja iz odločbe ustavnega sodišča. Tako bo lahko sodišče 
te stranke oprostilo plačila sodnih taks, odložilo njihovo plačilo do 
izdaje odločbe oziroma jim dovolilo obročno plačevanje, če stranka 
nima sredstev za plačilo takse in jih tudi ne more zagotoviti brez 
ogrožanja svoje dejavnosti. Pri tem so omenjene taksne ugodnosti 
vezane samo na vloge, ki so določene v prvem odstavku 105. a 
člena, torej na tiste vloge, glede katerih je plačilo sodne takse 
procesna predpostavka in bi sicer stranke brez lastne krivde 
izgubile pravico dostopa na sodišče. S tem se odpravlja 
ugotovljena neskladnost določbe šestega odstavka 168. člena 
ZPP z ustavo, saj predvideva pomoč omenjenim subjektom pri 
uresničevanju pravice do sodnega varstva. 

V novem šestem odstavku pa se določa, katere okoliščine mora 
sodišče upoštevati pri odločanju o oprostitvi plačila sodnih taks 
podjetnikov posameznikov in pravnih oseb, t.j. njihovo 
premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje. 

k 6. členu 

V tem členu je določeno, katero dokumentacijo oziroma dokaze 
mora podjetnik posameznik oziroma pravna oseba priložiti 
predlogu za oprostitev plačila sodne takse Gre za zadnje letno 
poročilo ter druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje 
premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje. 
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k 7. členu k 13. členu 

Zaradi predlaganega novega 105. a člena (3. člen tega zakona) 
sta postali določbi drugega stavka prvega odstavka in četrtega 
odstavka 180. člena zakona nepotrebni. 

k 8. členu 

Predlagana dopolnitev je povezana s prenosom pristojnosti za 
odločanje v sporih o stikih otrok s starši in drugimi osebami s 
centrov za socialno delo na sodišča na podlagi novele ZZZDR. 
Tudi odločanje v sporih o stikih otrok s starši in drugimi osebami 
bo podvrženo posebnim določbam ZPP, ki odločanje v zakonskih 
sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki ureja v posebnem 
poglavju s posebnimi postopkovnimi pravili, ki odstopajo od 
splošnih pravil odločanja v pravdnem postopku. S predlagano 
dopolnitvijo, ki sledi spremembam materialnega zakona, se tako 
na procesnem področju določa prenos pristojnosti v sporih o 
stikih na pravdna sodišča in vrsta postopka, v katerem bodo 
obravnavani. 

k 9. členu 

Zaradi varstva koristi otrok bo tudi v sporih o stikih otrok s starši 
in z drugimi osebami po predlagani dopolnitvi veljal odmik od 
načela dispozitivnosti, po katerem je sodišče dolžno odločati v 
mejah postavljenih zahtevkov. Enako kot v sporih o varstvu, vzgoji 
in preživljanju otrok tudi v sporih o stikih sodišče ne bo vezano na 
postavljene zahtevke, lahko pa bo odločilo tudi brez postavljenega 
zahtevka. 

k 10. členu 

Na podlagi predlagane spremembe bo imel tudi otrok, mlajši od 
desetih let, ki pa je sposoben razumeti pomen postopka in 
posledice odločitve, v primerih, ko sodišče odloča o vzgoji in 
varstvu otrok, ter o stikih otrok s starši in drugimi osebami, 
možnost izraziti svoje mnenje sam ali po osebi, ki ji zaupa in ki jo 
sam izbere in ki bi lahko izrazila otrokovo mnenje. 

k 11. členu 

Predlaga se širitev možnosti ukrepov zavarovanja v zvezi s stiki, 
ki so bili po veljavni ureditvi omejeni le na izdajo začasne odredbe, 
s katero se enemu ali obema zakoncema prepove pravica do 
osebnih stikov. S predlagano spremembo bo sodišče lahko izdalo 
začasne odredbe, s katerimi se bo pravico staršev ali drugih 
oseb do stikov lahko omejilo ali odvzelo, ali pa se bo z njo določil 
način izvrševanja stikov. 

k 12. členu 

V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši 
in otroki niso dovoljena dejanja, ki predstavljajo materialno 
dispozicijo z zahtevkom (omejitev načela dispozitivnosti). V 
navedenih sporih se tako ne uporabljajo določbe o sodbi na podlagi 
pripoznave, sodbi na podlagi odpovedi ter o zamudni sodbi ter 
določbe o sodni poravnavi. Kljub temu lahko stranke sklenejo 
sodno poravnavo glede varstva, vzgoje in preživljanja otrok, če 
je to v skladu s koristmi otroka, kar bo po predlagani ureditvi 
veljalo tudi glede stikov otrok s starši in drugimi osebami. 

V skladu z načelom, da mora sodišče v zakonskih sporih po 
uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da se zavarujejo 
pravice in interes otrok, veljavni zakon omogoča, da se pri razvezi 
ali razveljavitvi zakonske zveze uredi varstvo, vzgojo in 
preživljanje otrok, tudi če o tem sploh ni bil postavljen zahtevek, 
ali pa če ni bil postavljen ustrezen zahtevek, saj sodišče v takem 
primeru na zahtevek ni vezano. 

Sporazum zakoncev o varstvu vzgoji in preživljanju skupnih otrok 
je z istim namenom postavljen kot eden izmed nujnih pogojev za 
možnost sporazumne razveze zakonske zveze, sodišče pa je 
dolžno preizkusiti, ali je doseženi sporazum tudi v skladu s koristjo 
otrok, sicer mora predlog za sporazumno razvezo zavrniti. Po 
mnenju predlagatelja je potrebno enako obveznost odločitve 
določiti tudi za vprašanje stikov med razvezanima zakoncema in 
skupnimi otroci, saj je vprašanje stikov tesno povezano z 
vprašanjem varstva in vzgoje. Navedeno zagotavlja predlagana 
dopolnitev prvega in drugega odstavka 421. člena ZPP. 

Četrti odstavek, ki omogoča, da se v primeru spremenjenih razmer 
in koristi otroka, izda nova odločba o varstvu in vzgoji otroka, je 
potrebno po mnenju predlagatelja dopolniti tudi z možnostjo izdaje 
nove sodbe o stikih med razvezanim zakoncem in otrokom. Tudi 
glede stikov se lahko razmere toliko spremenijo, da je potrebna 
nova presoja sodišča glede njihovega izvajanja. 

Z novim petim odstavkom se določa pravno posledico sporazuma 
zakoncev, ki ni v skladu s koristjo otrok, in tako odpravlja pravno 
praznino glede tega vprašanja. 

k 14. členu 

Zaradi notranje konsistentnosti ZPP predlog zakona tudi določbo 
o plačilu takse kot procesni predpostavki za vložitev napovedi 
pritožbe vključuje v nov 105. a člen ZPP (3. člen tega zakona). 
Zato je treba določbo tretjega odstavka 497. člena ZPP črtati. 

k 15. členu 

Predlagana določba ureja prehod pristojnosti za odločanje v sporih 
o zakonitem preživljanju z okrajnih na okrožna sodišča in 
pristojnost za dokončanje že začetih postopkov, tako da se 
praviloma dokončajo pri sodiščih, pri katerih tečejo. Prehod 
pristojnosti v sporih o stikih otrok s starši in drugimi osebami 
ureja predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zato ga ta predlog zakona 
posebej ne ureja. 

k 16. členu 

Predlagani začetek uporabe sprememb postopkovnega zakona 
je povezan z uveljavitvijo novele materialnega zakona - ZZZDR, 
ki začne veljati 1. maja 2004. Za ostale predlagane določbe, ki 
niso povezne z uveljavitvijo omenjene novele, je predviden začetek 
uporabe z uveljavitvijo zakona. 

k 17. členu 

Predlagan je splošni 15 dnevni uveljavitveni rok. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

3. Stvarna pristojnost 

Okrajna sodišča 
30. člen 

Okrajna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o 
premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta 
ne presega 2,000.000 tolarjev. 

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

1. v sporih o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo skupaj z 
zakonskimi spori ali s spori o ugotavljanju ali izpodbijanju 
očetovstva ali materinstva; 

2. v sporih zaradi motenja posesti; 

3. v sporih o služnostih in realnih bremenih; 

4. v sporih iz najemnih in zakupnih razmerij. 

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

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

Okrožna sodišča 
32. člen 

Okrožna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o 
premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta 
presega 2,000.000 tolarjev. 

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

1. v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva; 

2. v zakonskih sporih; 

3. v sporih o zakonitem preživljanju, kadar se rešujejo skupaj s 
spori iz 1. in 2. točke; 

4. v sporih o varstvu in vzgoji otrok; 

5. v sporih iz avtorske pravice in sporih, ki se nanašajo na varstvo 
ali uporabo izumov in znakov razlikovanja ali pravico do porabe 
firme, ter spore v zvezi z varstvom konkurence; 

6. v gospodarskih sporih; 

7. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom. 

Okrožna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev pravne 
pomoči za odločanje o priznanju tujih sodnih odločb v zadevah, ki 
spadajo v njihovo pristojnost, ter za opravljanje zadev mednarodne 
pravne pomoči. 

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

108. člen 

Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi 
se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da mora 
vlogo popraviti ali dopolniti. 

Kadar sodišče zahteva od vložnika, da vlogo popravi ali dopolni, 
določi rok za popravo ali dopolnitev. 

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

Če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za 
obravnavo, jo sodišče zavrže. 

Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog, 
mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik ne 
ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže. 

2 zakonom se lahko poleg obveznosti plačila in predložitve 
dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali drugo vlogo določi tudi, 
da bo sodišče štelo vlogo za umaknjeno, če ne bo dopolnjena s 
predložitvijo dokazila o plačilu. V takem primeru mora sodišče 
stranko posebej opozoriti na pravne posledice, če dokazilo o 
plačilu ne bo predloženo. 

Oprostitev plačila stroškov postopka 
168. člen 

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

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko sodišče 
stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji dovoli 
obročno plačilo. 

Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodišče skrbno 
presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upoštevati vrednost 
spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka preživlja, in 
dohodke ter premoženje, ki ga imajo stranka in njeni družinski 
člani. 

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

169. člen 

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

Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega upravnega 
organa o svojem premoženjskem stanju in o premoženjskem 
stanju članov gospodinjstva, potrdilo o svojih dohodkih in o 

15. oktober2003 41 poročevalec, št. 84 



dohodkih članov gospodinjstva, zadnjo odločbo o dohodnini ter 
morebitne druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje 
premoženjsko stanje in premoženjsko stanje članov 
gospodinjstva. 

Natančnejše predpise o izdajanju potrdil o premoženjskem stanju 
izda pristojni organ. 

će je to potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti preskrbi 
potrebne podatke in obvestila o premoženjskem stanju stranke, 
ki prosi za oprostitev, lahko pa zasliši o tem tudi nasprotno stranko. 

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

Vsebina tožbe 
180. člen 

Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in 
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, 
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke, ki 
jih mora imeti vsaka vloga (105. člen). Tožbi se mora priložiti 
dokazilo o plačilu dolžne sodne takse. 

Če je pristojnost sodišča ali pravica do revizije odvisna od vrednosti 
spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni 
znesek, mora tožeča stranka v tožbi navesti tudi vrednost 
spornega predmeta. 

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

Če tožbi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse za tožbo, ki 
mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani 
pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako 
tožbo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo niti v roku 
za dopolnitev, se šteje, da je tožeča stranka umaknila tožbo. 

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

Tretji del 

POSEBNI POSTOPKI 

Sedemindvajseto poglavje 

POSTOPEK V ZAKONSKIH SPORIH TER SPORIH IZ 
RAZMERIJ MED STARŠI IN OTROKI 

1.Skupne določbe 

406. člen 

Zakonski spori so spori o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze. 

Spori iz razmerij med starši in otroki so spori o ugotovitvi ali 
izpodbijanju očetovstva ali materinstva ter spori o varstvu, vzgoji 
in preživljanju mladoletnih otrok in polnoletnih oseb, nad katerimi 
je podaljšana roditeljska pravica (v nadaljnjem besedilu: otrok), 
ne glede na to, ali se rešujejo samostojno ali skupaj z zakonskimi 
spori oziroma spori o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali 
materinstva. 

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za postopek v 
zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki 
druge določbe tega zakona. 

408. člen 

V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki 
mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da 
se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih oseb, ki niso 
sposobne skrbeti za svoje pravice in interese. 

V sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok senat ni vezan na 
postavljene zahtevke, kadar tako določa zakon, pa lahko o tem 
odloči tudi brez postavljenega zahtevka. 

Zaradi varstva oseb iz prvega odstavka tega člena lahko senat 
ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, ter zbere 
podatke, potrebne za odločitev. Osebe in organizacije, ki 
razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, so sodišču dolžne 
dati zahtevane podatke tudi proti volji osebe, na katero se ti podatki 
nanašajo. 

410. člen 

Kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok, mora otroka, ki je 
že dopolnil deset let in je sposoben razumeti pomen postopka in 
posledice odločitve, na primeren način obvestiti o uvedbi postopka 
in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Glede na starost 
otroka in druge okoliščine sodnik otroka povabi na neformalen 
razgovor na sodišču ali zunaj sodišča s posredovanjem centra 
za socialno delo ali šolskega svetovalnega delavca. Ob razgovoru 
je lahko navzoča oseba, ki jo otrok sam izbere. 

O razgovoru sestavi sodnik zapisnik, lahko pa tudi odloči, da se 
razgovor zvočno snema. Zaradi varstva koristi otroka lahko 
sodišče odloči, da se staršem ne dovoli vpogled v zapisnik 
oziroma poslušanje posnetka. 

Otroku, ki je že dopolnil petnajst let in je v postopku izrazil svoje 
mnenje, sodišče vroči odločbo, proti kateri ima pravico vložiti 
pritožbo. 

411. člen 

Med postopkom v zakonskih sporih in sporih iz razmerij med 
starši in otroki lahko izda sodišče na predlog stranke ali po uradni 
dolžnosti začasne odredbe o varstvu in preživljanju skupnih otrok 
kot tudi začasne odredbe, s katerimi enemu ali obema od staršev 
prepove pravico do osebnih stikov. 

V zakonskem sporu izda sodišče na predlog zakonca tudi 
začasno odredbo o njegovem preživljanju in o izselitvi drugega 
zakonca iz skupnega stanovanja, če je to potrebno, da se prepreči 
nasilje. 

Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po določbah 
zakona, ki ureja zavarovanje. 

412. člen 

V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši 
in otroki se ne uporabljajo določbe o sodbi na podlagi pripoznave, 
sodbi na podlagi odpovedi in zamudni sodbi ter določbe o sodni 
poravnavi. 
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Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko stranke 
sklenejo sodno poravnavo glede varstva, vzgoje in preživljanja 
otrok, vendar senat ne dovoli poravnave, če ugotovi, da ni v 
skladu z interesi otroka. 

421. člen 

V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi predloga 
za sporazumno razvezo, vnese senat tudi sporazum zakoncev 
o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. 

Če senat zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze 
ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. O 
tem odloči senat tudi, če ni bil postavljen ustrezen zahtevek, če je 
bil postavljen, pa nanj ni vezan. 

O preživljanju zakonca odloči senat samo na njegovo zahtevo. 

Senat izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega 
za socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če 
to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka. 

497. člen 

Sodna taksa se plača za sodbo iz prvega odstavka 496. člena. 

Taksna obveznost za plačilo sodne takse za pritožbo nastane ob 
napovedi pritožbe. 

Če stranka ne plača predpisane takse za pritožbo niti po opominu, 
ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih taksah, in niso podani 
pogoji za oprostitev, se šteje, da je napoved pritožbe umaknila. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 DIVJADI 

IN LOVSTVU (ZDLov-1) 

- EPA 995 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 10.10.2003 

Dne 26.9.2003 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

Predlog zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov) 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahrtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

 l  

Skupina poslancev: 

Ime In priimek ^ 
1. T*Wc. cJ?8Utf 
2. 
3. S*lt- 
4. h,AJu> 
5. 
6. I CA*: KAiW\cf 
7. 
8. loionil^ VuoZfe-c_ 
9. 
10. _sf)3o 
//. ivfiH 
u. h+L:'*'kU 
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I IEL0VN0 TELO 

USTAVNA KOMISIJA 

Poročilo 

K PREDLOGU ZA ZAČETEK POSTOPKA 

ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

- EPA 708 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Ustuvna komisija 

Številka: 001-02/89-2/143, EPA 708-II Za 30. sejo DZ 
Ljubljana, 8. 10. 2003 

Na podlagi 175. in 176. člena, v povezavi z 42. členom Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/02) daje Ustavna komisija 
Državnega zbora Republike Slovenije kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

K PREDLOGU ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (EPA 708-II) 

Ustavna komisija je predlog za začetek postopka za spremembo ustave Republike 
Slovenije (EPA 708-II), ki ga je vložila skupina poslancev, s prvo podpisanim 
Maksimiljanom Lavrincem, obravnavala na 3. seji, dne 11.1. 2002, 6. seji, dne 10. in 
17. 5. 2002, 1. izredni seji dne 17. 5. in 7. 6. 2002, na 9. seji, dne 17. 10. 2002 in na 
13. seji dne 8. 7. in 8. 10. 2003. 

Ustavna komisija je sprejela le odločitev na podlagi 175. člena poslovnika ter opravila 
razpravo o predlagani spremembi 143. člena ustave, ni pa sprejela stališč na podlagi 
176. člena PoDZ-1. 
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DELOVNO TELO 

USTAVNA KOMISIJA 

Ustavna komisija je pred začetkom obravnave predmetnih predlogov za spremembe 
ustave zaradi odsotnosti poslovniških določb o postopku za spremembo ustave 
sprejela določena postopkovna pravila, pri čemer se je naslonila na dotedanjo 
parlamentarno prakso1. Obenem je na 3. seji ustanovila Strokovno skupino pri 
Ustavni komisiji2. 

A) Uvodna obrazložitev predlagatelja 

Poslanec Maksimiljan Lavrinc je predstavil predlog za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije. EPA 708-II. ki ga je dne 7. 4. 1999 vložila v 

Državni zbor skupina poslancev, s prvo podpisanim dr. Cirilom Ribičičem; ker slednji 
ni več poslanec, je mesto prvo podpisanega prevzel prvi naslednji podpisnik in sicer 
Maksimiljan Lavrinc. V predstavitvi je najprej navedel razlog, zaradi katerega je 
skupina poslancev v prejšnjem mandatu vložila predmetni predlog za spremembo 
ustave; gre za oceno, da ustava ne omogoča regionalizacije, kot je biia načrtovana 
ob sprejemu ustave. V nasprotju z regionalizacijo so predlagatelji ugotavljali vse 
večjo centralizacijo. Kot rešitev so zato predlagali črtanje 143. člena ustave, kar bi 
omogočilo, da se uredijo zadeve z zakonom tako, kot v državah zahodne Evrope. 
Poslanec Maksimiljan Lavrinc se je dotaknil tudi vladnega predloga sprememb 
ustave (EPA 283-III oziroma zaradi razčlenitve 702-III), ki tudi predvidevajo 
preoblikovanje 143. člena. Menil je, da je vladni predlog boljši, saj določneje 
opredeljuje status pokrajine in njeno delovno področje. Ker gre za vsebinsko 
podvajanje, predlagatelji nameravajo počakati na obravnavo te problematike 
(regionalizma) in na odgovor, ali je dovolj veliko soglasje za vladni predlog. V primeru 
zadostne podpore vladnemu predloguu, bodo predlagatelji predloga (EPA 708-III) 
umaknili svoj predlog, saj bo slednji konzumiran s sprejetim vladnim predlogom. 

B) Javni predstavitvi mnenj 

Ustavna komisija je na 2. in 3. seji sklenila, da 18. 1. 2002, ob 10.00 uri, v veliki 
dvorani Državnega zbora skliče (splošno) javno predstavitev mnenj, da bi komisija 
pridobila načelna stališča strokovne in širše javnosti glede predlogov za začetek 
postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, ki so bili vloženi do 31. 12. 
2001. O javni predstavitvi mnenj je bil v Ustavni komisiji sprejet zapis, ki se nahaja v 
programu Lotus Notes. 

' Podrobneje opisana v poročilu Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe 
ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (mednarodno povezovanje in sodelovanje - 
predlog za spremembe 3., 8., 47., in 68. člena), (EPA 699-III), z dne 12. 2. 2003. 

Ustavna komisija je ustanovila Strokovno skupino pri Ustavni komisiji, katera sestava je bila 
predstavljena v poročilu o obravnavi predlogov EPA 701-111, 702-111, 703-111, 365-111, 377-111, 390-111, 
391-111, 692-111, 693-HI, 394-111 in 417-111, z dne 2. 9. 2003. 
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USTAVNA KOMISIJA 

Poleg splošne javne predstavitve mnenj je Ustavna komisija sklicala tudi javne 
predstavitve mnenj za obravnavane vsebinsko zaokrožene sklope. O sklicu javne 
predstavitve mnenj in zastavljenih vprašanjih za sklop »Lokalna samouprava«, 
katerega predmet odločanja je tudi obravnavani predlog za spremembo ustave (EPA 
708-11), pa več v poglavju »C) Splošna razprava«, točka 1.2.. 

C) Splošna razprava 

1.1. Ustavna komisija, ki je opravila splošne razprave o dodeljenih predlogih za 
začetek postopka za spremembe ustave vedno tako, da je združevala predloge, 
ki so urejali enak vsebinski sklop spremembe ustave, je splošno razpravo o 
predlogu EPA 708-II združila z razpravo o predlogu Vlade Republike Slovenije 
EPA 702-III. Splošno razpravo o predlogu EPA 708-II in 702-ill, ki sodita v 
vsebinsko zaokroženi sklop »Lokalna samouprava«, je Ustavna komisija 
opravila na 6. seji dne 10. 5. 2002 in na 1. izredni seji komisije dne 17. 5. 2002, 
in je bila predstavljena v posebnem skupnem Poročilu3 Ustavne komisije za 
predloge za začetek postopka za spremembe ustave EPA 701-111, 702-111, 703- 

III, 365-111, 377-111, 390-111, 391-111, 692-111, 693-111, 394-111 in 417-111, z dne 2. 9. 
2003. 

3 Poročilo se nahaja v programu Lotus Notes pri vsakem od obravnavanih predlogov za začetek 
postopka za spremembe ustave. 
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USTAVNA KOMISIJA 

V splošni razpravi, ki je razvidna iz magnetograma, so bila izražena štiri 
stališča poslanskih skupin, ki jih je moč na kratko povzeti: 

poslanska skupina ZLSD meni, da je regionalizem potreben in koristen, 
nujen pa, če bo tako dogovorjeno. Poslanska skupina podpira 
ustanavljanje pokrajin, ki naj bodo vmesni nivo med občinami in državo. 
Pokrajina naj bo raven samoupravnega odločanja in ne le mesto, kjer se 
bo odločalo o prenesenih pristojnostih z državnega nivoja. Poslanska 
skupina daje, ob obravnavi vsebinsko sorodnega predloga skupine 
poslancev, prioriteto vladnemu predlogu. Razlog za takšno odločitev je v 
neprimernem položaju, ki ga imajo občine, ki na to opozarjajo, kot tudi v 
spoznanju primerljivih tujih ureditev. Pri 121. členu bi po njihovem mnenju 
kazalo slediti usmeritvi predlagane spremembe 143. člena in se 
posledično pri prenosu pristojnosti iz države na pokrajino ne omejiti le na 
tiste, ki bi jih prenesla ministrstva. Poslanski predlog pa poslanska skupina 
podpira podrejeno, če ne bo sprejet vladni predlog; 
poslanska skupina SDS, ob upoštevanju težav, s katerimi se srečujejo 
mnoge občine (nesposobnost izvrševanja svojih funkcij), in ob močni 
centralizaciji Slovenije, ko je politična moč koncentrirana v glavnem mestu, 
meni, da so spremembe ustave logična posledica takšnega stanja. Pri 
odločanju pa bo treba jasneje vedeti: a) kaj je regija (oziroma pokrajina), 
b) katere pristojnosti bo nanje prenesla država in občine in c) koliko bo ta 
proces obremenil javne finance; 
poslanska skupina SLS žefi pred odločanjem odgovore glede vprašanja, 
katere pristojnosti bo imela pokrajina in koliko bo stal ta projekt. Prav tako 
poslanska skupina meni, da ustavna ureditev ni bila ovira za razvoj lokalne 
samouprave. Glede predlogov za spremembo ustave pa podpirajo predlog 
skupine poslancev; 
poslanska skupina DeSuS podpira ustanavljanje pokrajin, pri pripravi 
zakonskega besedila pa bo potrebna previdnost, da bodo pokrajine dobile 
prave vsebine in zadosti finančnih sredstev. 

V razpravi so bila predstavljena tudi naslednja stališča (glej magnetogram): 
rešitev pred vse močnejšim centralizmom v Sloveniji ni v ustanavljanju 
pokrajin, 
v procesu regionalizacije so premalo določene naloge regionalnega 
pomena, 
če so pokrajine sestavni del ustavnopravne konstrukcije države, se 
zastavlja vprašanje, s kakšno večino se bo sprejel zakon o pokrajinah v 
državnem zboru, 
v ustavi ni možno določiti pogojev za ustanavljanje pokrajin, saj je to lahko 
le zakonska materija, 
čeprav bo imelo ustanavljanje pokrajin negativne posledice na javne 
finance v prvem trenutku, pa bodo kasneje prinesle pozitivne vplive na 
skladnejši, uravnoteženi razvoj celotne države, 
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ob odločanju o predlogu spremembe ustave pri sklopu "lokalna 
samouprava" bi kazalo pridobiti besedilo predloga zakona o pokrajinah, 
Ustavna komisija naj pridobi gradiva, ki definirajo pojem »pokrajina«, 
imeli bomo nekatere državne funkcije, ki ne bodo prenesene na pokrajine, 
se pa bodo tudi dotikale vprašanj regije, predvsem glede vprašanj 
skladnega regionalnega razvoja držav, 
razprave o predlaganih spremembah ustave ni primerno obremenjevati z 
razpravami o podrobnostih glede vsebine pokrajin, 
Ustavna komisija naj čim prej skliče javno predstavitev mnenj glede 
vsebinskega sklopa "lokalna samouprava". 

Poročevalec Strokovne skupine dr. Janez Šmidovnik je glede na razpravo 
opozoril, da pristojna služba Ministrstva za notranje zadeve poseduje gradiva 
glede teritorialne razdelitve Slovenije na pokrajine, kot tudi glede vsebin 
bodočega zakona o pokrajinah4. Hkrati je pojasnil razloge za uporabljanje 
pojma pokrajina oziroma regionalizma kot ustreznega procesa (o tem obširneje 
v magnetogramu 6. seje). 

Predstavnik poslanskega predloga Maksimiljan Lavrinc (EPA 708-11) je prisotne 
v splošni razpravi seznanil s pripravljenostjo predlagateljev, ie bo to potrebno, 
da dopolnijo svoj predlog z nujnimi rešitvami iz vladnega predloga, glede sklopa 
"lokalna samouprava". 

Razprava je bila sklenjena s sklepom, da naj Strokovna skupina z ustavno 
pravnega vidika preuči možnost, da bi se zakon o pokrajinah sprejemal s 
kvalificirano večino. Prav tako naj poda mnenje, ali se bodo pokrajine 
ustanovile z enim zakonom ali se bo vsaka med njimi s posebnim zakonom. 

1.2. Na 1. izredni seji, dne 17. 5. 2002 so člani sklenili, da skličejo Javno 
predstavitev mnenj za vsebinsko zaokroženi sklop "Lokalna samouprava 
- 140. in 143. člen Ustave Republike Slovenije (EPA 708-II in 283-III oziroma 
702-III)" in sicer v ponedeljek, 17. 6. 2002, ob 17.00 uri. 

Na javni predstavitvi mnenj so člani udeležencem zastavili naslednja vprašanja: 
ali naj se v Ustavi Republike Slovenije črta 143. člen in tako omogoči 
neposredno zakonsko ustanovitev pokrajin oziroma zakonsko ureditev 
regionalizma v Republiki Sloveniji (predlog skupine poslancev), 
ali naj se Ustava Republike Slovenije spremeni oziroma dopolni tako, da 
bo že sama izrecno določala, da se v Republiki Sloveniji z zakonom 
ustanovijo pokrajine kot širše lokalne samoupravne skupnosti v vmesnem 
prostoru med državo in občinami (predlog vlade), 
katere naj bi bile temeljne in druge značilnosti ter pristojnosti pokrajin ter 
kakšna naj bi bila njihova (notranja) organizacija, 
kakšne politične, ekonomske, finančne in druge učinke oziroma posledice 
bi imela regionalizacija Republike Slovenije? 

4 Ministrstvo za notranje zadeve Je 16. 5. 2002 posredovalo Ustavni komisiji gradivo »Aktivnosti 
povezane z ustanavljanjem pokrajin«, ki je na vpogled v glavni pisarni. 
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O javni predstavitvi mnenj je bil pripravljen zapis, ki se nahaja v programu Lotus 
Notes5. 

Č) Vsebinska razprava in sprejem odločitev 

1.1. Odločanje o sklepu na podlagi 175. člena poslovnika 

Ustavna komisija je na 9. seji, 17. 10. 2002, na podlagi 175. člena PoDZ-1 s 
potrebno dvotretjinsko večino navzočih poslancev (19 navzočih, 13 ZA, 4 
PROTI) brez razprave sprejela naslednji predlog sklepa: 

Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na 
podlagi predloga skupine poslancev, s prvo podpisanim Maksimiljanom 
Lavrincem, z dne 5. 2.1999, za začetek postopka za spremembo 143. člena 
Ustave Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 168. člena 
ustave, odloča o naslednjem 

sklepu ' 
o začetku postopka za spremembo 143. člena Ustave: 

"Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslancev, s 
prvo podpisanim Maksimiljanom Lavricem (EPA 708-11), z dne 5. 2. 1999 za 
začetek postopka za spremembo 143. člena Ustave Republike Slovenije." 

in predlaga, da ga Državni zbor Republike Slovenije sprejme. 

1.2. Obravnava osnutka ustavnega zakona (176. člen poslovnika) 

Poslanska skupina Poslanski klub LDS je 31. 12. 2002 podala stališče glede 
priprave predloga ustavnega zakona in sicer z vsebinsko povezanim predlogom 
vlade EPA 702-III. Ustavni komisiji je predlagala, da naj, če bo predlog EPA 
702-III dobil tudi v Ustavni komisiji podporo na podlagi 175. člena PoDZ-1 (tako 
kot jo je pred tem že pri poslanskem predlogu), Ustavna komisija na podlagi 
obeh predlogov za začetek postopka pripravi skupen predlog ustavnega 
zakona. V nasprotnem primeru, ko vladni predlog ne bi dobil podpore v Ustavni 
komisiji, pa naj slednja pri pripravi predloga ustavnega zakona za spremembo 
143. člena ustave omogoči pokrajinam, da bi lahko izvajale tudi določen del 
nalog državne uprave, ki jih sedaj opravljajo upravne enote ali posebne enote 
državne uprave na terenu. 

Razpravo, ki je razvidna iz magnetograma 13. seje, z dne 8. 7. 2003, lahko 
strnemo v dve nasprotujoči si stališči do predlagane spremembe ustave: 

člani, ki so podpirali predlagano spremembo ustave so trdili, da bi črtanje 
143. člena pomenilo odpravo manjše ovire pri izpeljavi projekta 
ustanavljanj pokrajin. Največja ovira je sedanja določba 121. člena ustave. 
Pripravljen osnutek besedila predloga zakona o pokrajinah vključuje v 

5 Zapis je priložen tudi k omenjenemu skupnem Poročilu Ustavne komisije za predloge za začetek 
postopka za spremembe ustave EPA 701-111, 702-111, 703-111, 365-111, 377-111, 390-111, 391-111, 692-111, 
693-111, 394-111 In 417-111, z dne 2. 9. 2003. 
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proces ustanavljanja pokrajin lokalno prebivalstvo in interes občin. 
Nesprejemljiv je pristop, da bi le na podlagi izraženega interesa občin prišli 
do pokrajin, saj bi tako v Sloveniji imeli različno velike pokrajine oziroma bi 
bili na določenih področjih brez njih, prav tako pa bi bil od pokrajine do 
pokrajine različen obseg prenesenih pravic, 
nasprotniki predlagane spremembe so trdili, da: 
• daje 143. člen ustave pravno podlago za uvedbo pokrajin. Navkljub 

temu državni zbor še ni sprejel zakona o pokrajinah. Proces 
ustanavljanja pokrajin mora potekati predvsem ob upoštevanju 
interesov lokalnega prebivalstva, torej občin, 

• predlagano črtanje 143. člena bi le še dodatno zapletlo proces 
ustanavljanja pokrajin. 

1.3. Odločanje o stališčih o osnutku ustavnega zakona (176/3 poslovnika) 

V razpravo in odločanje je bil na 13. seji, dne 8. 7. 2003, na podlagi opravljene 
razprave in mnenja Strokovne skupine, dan naslednji predlog stališča: 

"Predlog spremembe 143. člena ustave naj se sprejme v predlaganem 
besedilu.", 

ki ga člani Ustavne komisije niso sprejeli (21 NAVZOČIH, 13 ZA, 8 PROTI). 

Ustavna komisija je na tem mestu prekinila nadaljnjo obravnavo in zaprosila za 
razlago poslovnika Komisijo za poslovnik in tudi Strokovno skupino (glej 
podrobneje o tem magnetogram 13. seje, 8. 7. 2003). 

# * # 

Ustavna komisija je dne 22. 9. 2003 prejela Odgovor Strokovne skupine na 
zastavljeno vprašanje in dne 24. 9. 2003 še odgovor Komisije za poslovnik, ki je 
sporočila, da ni sprejela razlage 175. in tretjega odstavka 176. člena poslovnika. 

Strokovna skupina v odgovoru poudarja, da mora Ustavna komisija, upoštevaje 
določbe poslovnika, pripraviti predlog stališč, če je pred tem sprejela sklep, da 
naj se začne postopek za spremembo ustave (odgovor je priložen, priloga 1). K 
temu odgovoru so podali ločena mnenja člani dr Ivan Kristan (priloga 2), mag. 
Matevž Krivic (priloga 3) in dr. Janez Šmidovnik (priloga 4). 

* * * 

1.4. Ker nihče od pooblaščenih predlagateljev ni predlagal novega predloga stališča, 
je Ustavna komisija (upoštevaje sporočilo Komisije za poslovnik in opravljeno 
razpravo v komisiji ob obravnavi vprašanja Ustavne komisije) na prvem 
nadaljevanju 13. seje, dne 8. 10. 2003, po razpravi, ki je razvidna iz 
magnetograma, odločila, da upoštevaje določbe 61., 175., 176, in 178. člena 
PoDZ-1 poroča državnemu zboru o opravljeni razpravi, o sprejetem 
predlogu sklepa za začetek postopka za spremembo 143. člena ustave in 
o tem, da ni sprejela stališč o predloženemu osnutku ustavnega zakona. 
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Hkrati je Ustavna komisija ugotovila, da bo v primeru, če bo državni zbor6 

sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo 143. člena ustave, v 
skladu s takšno odločitvijo državnega zbora nadaljevala z razpravo in 
odločanjem na podlagi 176. člena PoDZ-1. 

D) Poročevalec Ustavne komisije 

Ustavna komisija je za poročevalca komisije na seji državnega zbora določila 
Boruta Pahorja, predsednika komisije. 

Sekretar: Predsednik: 
Boris Vrišer, l.r. Borut Pahor, l.r. 

6 Predsednik Ustavne komisije Borut Pahor je predlagal, da se obravnava tega predloga za 
spremembo ustave (EPA 708-II) uvrsti na oktobrsko sejo državnega zbora. 
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DRŽAVNI ZBOR Priloga 1 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 
Strokovna skupina 

Številka: 0610-21/01-13 
020-02/92-25/216 

ZADEVA: ODGOVOR STROKOVNE SKUPINE NA VPRAŠANJE PREDSEDNIKA 

USTAVNE KOMISIJE 

Predsednik Ustavne komisije je Strokovni skupini v dopisu, z dne 11.7. 2003 zastavil 

naslednje vprašanje: 

Ali mora Ustavna komisija, potem ko je sprejela sklep na podlagi 175. člena PoDZ-1, 

na podlagi tretjega odstavka 176. člena PoDZ-1 sprejeti predlog stališča o osnutku 

ustavnega zakona, če je s predlogom za začetek postopka za spremembo ustave 

predlagano črtanje določenega člena ustave? 

Strokovna skupina je na 22. seji, dne 19. 9. 2003 opravila razpravo o zastavljenem 

vprašanju ter sprejela naslednje mnenje: 

PoD-1 v drugem odstavku 173. člena določa, da mora biti v predlogu za začetek 

postopka za spremembo ustave navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter 

razlogi za spremembo, poleg tega pa mora biti temu predlogu priložen osnutek 

ustavnega zakona. Znotraj prve faze ustavnorevizijskega postopka, ki zajema 

obravnavanje in odločanje o tem, ali naj se postopek za spremembo ustave sploh 

začne, se mora Ustavna komisija opredeliti do obeh aktov, to je do predloga za 

začetek postopka za spremembo ustave in do osnutka ustavnega zakona. V zvezi s 

prvim Ustavna komisija, v skladu s 175. členom PoOZ-1, sprejme z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov predlog sklepa, da se začne postopek za spremembo 

določenega dela ustave (zgornje načelno vprašanje se konkretno navezuje na 

predlog za spremembo 143. člena ustave). Sprejetje takega predloga sklepa pomeni, 

da se Ustavna komisija strinja s potrebo po spremembi določenega člena ustave, ne 

pa nujno tudi s predlaganimi rešitvami, ki jih vsebuje osnutek ustavnega zakona. Zato 

mora Ustavna komisija po končani razpravi o osnutku ustavnega zakona sprejeti z 
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dvotretjinsko večino navzočih članov tudi stališča o njem in pripraviti poročilo za sejo 

Državnega zbora (tretji odstavek 176. člena PoDZ-1). 

Določba tretjega odstavka 176. člena PoDZ-1 je kogentno pravno pravilo in ni 

odvisno od vrste ustavne spremembe, torej od tega, ali se določen člen ustave 

spreminja, dopolnjuje ali odpravlja (črta). Čeprav se v konkretnem primeru zdi, da 

predlog za črtanje 143. člena ustave ne potrebuje posebne razprave o osnutku 

ustavnega zakona in sprejem stališč o tem, je treba upoštevati, da ima črtanje 

določenega člena (dekonstitucionalizacija) lahko širše implikacije oziroma pravne 

posledice za ustavno ureditev določenega področja, prav tako pa odpira možnosti za 

različne načine urejanja le-tega. Vse to bi morala vsebovati obrazložitev osnutka 

ustavnega zakona, do katerega lahko imajo člani Ustavne komisije različna stališča. 

In prav do njih se mora Ustavna komisija opredeliti. In čeprav se na prvi pogled zdi, 

da o osnutku ustavnega zakona (o besedilu člena oziroma o normativnem delu), ki 

vsebuje zgolj lapidarno določbo o črtanju člena, praviloma ni mogoče in tudi ne 

potrebno sprejemati posebnih stališč, mora tudi v takšnem primeru, v skladu s 

poslovnikom, Ustavna komisija sprejeti predlog enega ali več stališč. Ta so potrebna 

že glede vsebinskih vprašanj oziroma možnih rešitev spremembe določenega člena, 

ki se nujno ne omejuje zgolj na črtanje člena. Poleg tega v nobenem primeru, torej 

tudi ne v konkretnem primeru predloga za črtanje 143. člena ustave, zgolj na podlagi 

sklepa o začetku postopka za spremembo določenega ustavnega člena načelno ni 

mogoče izključiti npr. možnosti, da se po razpravi o osnutku ustavnega zakona, kjer 

je normativno predlagano zgolj črtanje določenega ustavnega člena, Ustavna 

komisija ne bi mogla odločiti, da bo Državnemu zboru predlagala tudi kakšno 

alternativno možnost, npr. zgolj delno črtanje člena in/ali nadomestitev dela besedila 

člena z novim besedilom, pri čemer bi takšna alternativna možnost ostala v temeljnih 

okvirih namena, ki izhaja iz narave in vsebine predloga za začetek postopka za 

spremembo ustave. 

Ljubljana, 19. 9. 2003 

Koordinator Strokovne skupine: 

dr. Miro Cerar 
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dr. Ivan Kristan Priloga 2 
član Strokovne skupine 

Glede na to, da sem sodeloval na seji Strokovne skupine 19.9.2003 pri pripravi 
odgovora na vprašanje predsednika UK g. Pahorja glede postopka v UK v primeru, 
če je v predlogu za spremembo ustave predlagano črtanje določenega člena ustave, 
želim ponoviti moje stališče: 
U K kot delovno telo D Z mora obravnavati posamezne predloge za začetek 
spremembe ustave in o tem sprejeti svoje stališče ter to svoje stališče sporočiti 
državnemu zboru. UK poroča DZ, kakšno stališče je sprejela, ali pa da ni sprejela 
nobenega stališča. To poročilo je delovna obveznost UK kot delovnega telesa DZ. V 
nobenem primeru pa stališče UK ni procesna predpostavka za nadaljnje delo DZ. To 
pomeni, da DZ lahko nadaljuje z razpravo in odločanjem o določenem vprašanju, ne 
glede na to, kakšno stališče je UK sprejela oz. če ni sprejela nobenega stališča. V 
danem primeru je šlo za predlog za črtanje 143. člena ustave. V predlogu za začetek 
postopka je predlagano črtanje tega člena, na seji UK pa ni bilo dvotretjinske 
podpore. Dejstvo, da UK ni podprla črtanja 143. člena ustave, ni procesna ovira za 
nadaljnjo obravnavo in sklepanje na DZ o usodi 143. člena ustave . 

Dne 27. 9. 2003 

dr. Ivan Kristan 
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Matevž Krivic, Priloga 3 
član Strokovne skupine 

USTAVNI KOMISIJI 

Sporočam svoje stališče k mnenju Strokovne skupine z dne 19. 9. 2003, pri katerega 
sprejetju sicer nisem bil navzoč (zaradi bolezni), vendar sem pri njegovem nastajanju 
aktivno sodeloval z dvema pisnima (ločenima) mnenjema. Ti dve mnenji sta očitno 
pripomogli k temu, da je bilo na seji Strokovne skupine zavrnjeno prvotno predlagano 
stališče podskupine, da brez stališča UK po čl. 176/111 PoDZ postopek miruje in da ga 
DZ sploh ne more nadaljevati. 

S to bistveno korekturo prvotno predlaganega stališča se seveda strinjam - ne 
strinjam pa se s formalističnim pristopom in z iz tega izvirajočo »samoomejitvijo« 
odgovora Strokovne skupine striktno na najožji možni pomen besed, uporabljenih v 
vprašanju. S tem se je Strokovna skupina zavestno izognila odgovoru na smiselno 
bistveni del nastalega vprašanja, ki ni bil v tem, ali mora UK sprejeti (dodajam: ali 
vsaj poskusiti sprejeti) tudi omenjena stališča, saj je jasno, da je to del njene naloge 
po poslovniku, ampak v tem, kaj v primeru, če je to sicer poskusila storiti, pa ji ni 
uspelo (ker predlog stališča ni dobil zahtevane večine glasov). Točno to je namreč 
položaj, v katerem je UK Strokovni skupini zastavila omenjeno vprašanje. 

In na (smiselno) bistveni del vprašanja oziroma nastalega problema sprejeto mnenje 
Strokovne skupine sploh ne odgovarja. Vprašanje je bilo na njeni seji sicer vsem 
prezentno, o njem se je tudi govorilo, vendar pa se o tam že predočenih možnih 
odgovorih nanj (seveda le dveh: da DZ lahko nadaljuje postopek tudi brez takega 
stališča UK - ali da tega ne more) ni glasovalo, ampak se je skupina odgovoru na to 
bistveno vprašanje izognila na že prej opisani način. 

S tem se nikakor ne morem strinjati in se zato ob tem nesprejemljivem molku 
oglašam z lastnim stališčem. Izrazil sem ga že v svojem začetnem pisnem prispevku 
k delu podskupine, ki ga podskupina ni sprejela - k njenemu nasprotnemu stališču, 
da v obravnavanem primeru (brez stališča UK) ustavnorevizijski postopek miruje (da 
ga DZ torej brez tega ne more nadaljevati), pa sem nato dodal še naslednje stališče. 

Posledica mirovanja postopka je tako pomembna posledica (še zlasti v tako 
pomembnem postopku!), da bi morala biti bodisi izrecno določena bodisi bi to moralo 
vsaj nedvoumno izhajati iz smisla oz. iz konteksta zapisanih norm - resnica pa je 
ravno nasprotna! Če bi bila taka posledica v PoDZ izrecno določena (ali bi izhajala iz 
njegovega smisla), pa bi bilo to zelo verjetno celo protiustavno, saj po ustavi (čl. 
168/11) v prvi fazi postopka odloči DZ z 2/3 navzočih - in te ustavne pristojnosti si niti 
sam (s poslovnikom) najbrž ne sme omejiti oz. blokirati 

Nekateri udeleženci seje so mi rekli, da so stališče seje razumeli tako, kot da naj bi 
sicer pozivalo k še enkratnemu poskusu sprejetja omenjenih stališč na UK, nakar pa 
naj bi bila nadaljnja pot (za odločanje samega DZ) odprta, tudi če to mnenje spet ne 
bi bilo sprejeto - vendar iz mnenja, ki je bilo po seji poslano Ustavni komisiji, to ni 
razvidno. Prej bi ga bilo mogoče razumeti celo nasprotno, kar pa očitno ne ustreza 
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razpravi in resničnim stališčem na seji Strokovne komisije. To nasprotno stališče bi 
se seveda lahko opiralo tudi na to, da se v parlamentarnih postopkih praviloma o 
nobenem predlogu ne glasuje dvakrat: če predlog dobi potrebno število glasov, je 
sprejet - če ne, pa je odklonjen in se o njem (vsaj praviloma) ne glasuje še enkrat. 

Sam pa grem še korak dlje. Ne v smeri preprečevanja Ustavni komisiji, da pred sejo 
DZ še enkrat poskusi sprejeti stališča po čl. 176/111 PoDZ, kar ji je prvič spodletelo - 
takemu poskusu najbrž nima smisla nasprotovati. Toda prav tako ni mogoče od nje 
zahtevati, sklicujoč se na poslovnik, da to mora poskusiti, da je to njena dolžnost. To 
lahko stori, če hoče - oziroma zmore. Če ne, je svojo dolžnost v tem postopku že 
opravila - predlog za začetek postopka glede 143. člena je podprla, stališč glede 
tega, kakšna naj bo vsebina te spremembe, pa ni sprejela. Tudi, če bi jih sprejela, DZ 
na ta stališča ni vezan in bi lahko predlog zavrnil - in obratno: če bi LJK predlog 
zavrnila, bi ga DZ vseeno lahko sprejel. 

Državni zbor na stališča svoje ustavne komisije torej tako in tako ni vezan - niti 
poslovniško ne (glej mojo priloženo začetno analizo ustreznih poslovniških določb), 
predvsem pa bi bila taka vezanost, tudi če bi jo poslovnik določal, ustavnopravno 
nesprejemljiva - v nasprotju s pristojnostmi, ki jih ima sam Državni zbor neposredno 
po ustavi in si jih glede na to tudi sam ne more oziroma ne sme s poslovnikom 
omejiti. Zaradi popolnosti je morda treba temu dodati le še nekaj: seveda bi Državni 
zbor lahko po svoji volji preložil svoje odločanje, dokler v Ustavni komisiji ne bi bila 
dosežena zadostna podpora predlogu, lahko bi tudi zahteval od nje, da z 
obravnavanjem predloga nadaljuje, ga podrobneje preuči, mu pripravi podrobneje 
obdelana izhodišča za njegovo lastno končno odločanje itd. - toda to je le možnost, 
ki mu je kot »gospodarju postopka« na razpolago, in nikakor ne kakršnakoli pravna 
obveznost ali nujnost. 

Državni zbor bi o predlogu za spremembo ustave lahko (čeprav ob kršitvi lastnega 
poslovnika) veljavno odločil celo brez vsake poprejšnje obravnave na svoji ustavni 
komisiji - če bo to naredil po tem, ko je Ustavna komisija o predlogu že odločala, 
čeprav delno brez pritrdilnega rezultata, pa bo to tudi povsem v skladu s 
poslovnikom DZ in predvsem v skladu z Ustavo. 

Dne, 30. 9. 2003 

Matevž Krivic 
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Član strokovne skupine 

Ustavne komisije 

Po pregledu mnenja strokovne skupine, dodatnega mnenja mag. Matevža Krivica in 

mnenja dr. Ivana Kristana v zvezi z uporabo tretjega odstavka 176. člena Poslovnika 

Državnega zbora (PoDZ) pri odločanju Ustavne komisije o predlogu za spremembo 

143. člena ustave sporočam še svoje mnenje: 

Po moji oceni mnenje strokovne skupine, po katerem mora Ustavna komisija po 

končani razpravi o osnutku ustavnega zakona obvezno sprejeti z dvotretjinsko večino 

navzočih članov tudi stališče o ustavnem zakonu in pripraviti poročilo za sejo 

Državnega zbora (tretji odstavek 176. člena PoDZ), za konkretni primer ne prihaja v 

poštev. Kajti v tem primeru ne gre za možne drugačne rešitve predlagane 

spremembe ustave, kot jo ponuja osnutek ustavnega zakona, pač pa zato, da je 

Ustavna komisija s svojim glasovanjem o osnutku ustavnega zakona dejansko 

zavrnila sam predlog za to ustavno spremembo. Ustavna komisija je s tem 

glasovanjem dejansko razveljavila svojo prejšnjo odločitev, da se začne postopek za 

to ustavno spremembo. Svojo prejšnjo odločitev je sprejela v odsotnosti enega izmed 

svojih članov, ki bi glasoval proti tej ustavni spremembi, če bi bil prisoten, in bi s tem 

predlog za začetek postopka za spremembo ustave že takrat ne bil sprejet. To se je 

tudi takoj pokazalo ob glasovanju o vladnem predlogu za spremembo tega istega 

ustavnega člena; Ustavna komisija ga je zavrnila. S stališčem Ustavne komisije do 

ustavnega zakona pa se taka kontradiktorna situacija ne da izraziti, ker tako stališče 

ne more biti v nasprotju s prejšnjo odločitvijo o začetku postopka za spremembo 

ustave. 

Mislim, da bi morala Ustavna komisija v tem primeru obvestiti Državni zbor, da ni 

sprejela sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave - s poročilom po prvem 

odstavku 176. člena PoDZ in ne s stališčem do ustavnega zakona po tretjem 

odstavku istega člena PoDZ. To pomeni, da je poslovniške določbe 176. člena 

poslovnika v tem primeru treba uporabljati »cum grano salis«, po smislu in ne 

dobesedno, kar je tudi sicer priporočljivo za vsakega izvajalca predpisov. 
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Z mnenjem mag. Krivica se strinjam v celoti, razen glede tega, da trdi, da je Ustavna 

komisija podprla spremembo 143. člena. Tega, kot sem skušal povedati zgoraj, ni 

storila, pač pa je spremembo zavrnila. 

Strinjam se tudi z mnenjem dr. Ivana Kristana, ki pravilno ugotavlja, da Ustavna 

komisija predloga za spremembo 143. člena ni podprla. Ni pa dr. Kristan povedal, 

kako naj bi Ustavna komisija svojo odločitev sporočila Državnemu zboru. 

Ljubljana, dne 6.10.2003 Dr. Janez Šmidovnik 
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