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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 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

(ZZDej-G) 

- skrajšani postopek - EPA 1025 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2711-0019 
Številka: 500-09/2003-1 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

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 zdravstveni dejavnosti obravnava po skrajšanem 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2711-0019 
Številka: 500-09/2003-1 
Ljubljana, 06.11.2003 

V zvezi z dopisom Državnega zbora št. 501-01/91-1/65 z dne 
21.10.2003 In na podlagi 115. člena poslovnika Državnega 

postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve s pravnim 
redom Evropske unije. 

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

dr. Dušan Keber, minister za zdravje, 
Dorjan Marnšič, državni sekretar v Ministrstvu za zdravje, 
Darja Hrast, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

zbora Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije pošilja 
popravek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek in 
čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

13. november2003 3 poročevalec, št. 93 



POPRAVEK 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - 
skrajšani postopek 

Besedilo popravka: 

Besedilo 3. točke " Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in 
druga javna finančna sredstva" se dopolni z naslednjim besedilom: 

"Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bosta potrebna 
sredstva za izvedbo zakona v letu 2004 zagotovila v okviru svojih finančnih načrtov 
za leto 2004, za leto 2005 pa bo Vlada Republike Slovenije zagotovila ta sredstva v 
dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2005." 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

- skrajšani postopek (EVA 1998-2711-0019) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

I. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94 - odi. US, 37/95, 8/96, 
59/99- odi. US, 90/99, 98/99 - ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01 in 86/02- 
ZOZPEU - v nadaljnjem besedilu: zakon) delovnega časa zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev ne določa. Ureja ga 11. poglavje kolektivne pogodbe za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94, 57/95, 
19/96, 40/97, 56/98, 76/98, 39/99, 102/00 in 62/01), kjer je določeno, da traja delovni 
čas v zavodih in pri delodajalcih s področja zdravstva in socialnega varstva 40 ur 
tedensko. Direktor zavoda spremlja izkoriščenost delovnega časa ter na osnovi ocen 
odredi uvedbo dela v izmenah, dežurstva, stalne pripravljenosti in dela prek polnega 
delovnega časa. Kjer je zaradi narave dela na posameznih delovnih mestih potrebno 
zagotavljati nepretrgano zdravstveno ali drugo varstvo oziroma opravljanje storitev, 
se ta zagotovi ali z razporeditvijo letnega delovnega časa ali z delom v izmenah ali z 
delom v dežurstvu oziroma stalni pripravljenosti. V teh primerih mora biti delovni čas 
zdravstvenega delavca razporejen tako, da je enkrat mesečno prost v soboto in 
nedeljo. 

Dosedanji zakon ne opredeljuje dovolj natančno dežurne službe in stalne 
pripravljenosti, kar omogoča različne interpretacije o delovnem času, o pravicah, ki iz 
tega izhajajo, in o plačilih za te vrste dela, to pa je lahko povzročalo spore med 
delojemalci in delodajalci. 
Novi zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ne predvideva posebnih 
ureditev za delavce v zdravstveni dejavnosti, določa pa, da se delovna razmerja 
delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih, v zavodih in drugih 
organizacijah ter pri zasebnikih, ki opravljajo javno službo, lahko uredijo v posebnem 
zakonu. Skladno s tem določilom se je delovni čas za zdravnike in zobozdravnike že 
uredil v Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02 in 15/03 - odi. 
US). 

II. 
Vsi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, razen zdravnikov, smejo samostojno 
opravljati delo v zdravstveni dejavnosti le, če so končali pripravništvo in opravili 
strokovni izpit. Ker dosedanji študijski programi za pridobitev strokovnega naslova 
diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije ne ustrezajo 
zahtevam, ki jih določa pravni red Evropske unije, je potrebno vsebino pripravništva 
vključiti v sam študij, s čimer se bo število študijskih ur ustrezno povečalo. Dosedanji 
študij diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic traja tri leta oziroma 2250 
ur, pripravništvo pa traja 1 leto. Študij magistrov farmacije traja 4 leta in pol ter 
pripravništvo eno leto. Magistri farmacije, ki opravljajo delo v lekarniški dejavnosti, 
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morajo po pripravništvu opraviti strokovni izpit. V času pripravništva delajo v lekarni 
le dva meseca in pol in ne šest mesecev, kot je zahtevano v zakonodaji Evropske 
unije, medtem ko magistrom farmacije, ki po končanem študiju ne začnejo z delom v 
lekarniški dejavnosti, ni potrebno opraviti strokovnega izpita. S spremembo zakona je 
predvideno prehodno obdobje, v katerem bo tem farmacevtom omogočeno, da 
opravijo strokovni izpit, ki bo pogoj za opravljanje farmacevtskega dela v Evropski 
uniji. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Delovni čas, dežurstvo in stalna pripravljenost 
Cilj urejanja delovnega časa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je 
prilagoditev delovnega časa zdravniku zaradi zagotavljanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva ter ureditev delovnega časa tako, kot ga ureja direktiva 
Evropske unije 93/104/EC (Direktiva Sveta o določenih vidikih delovnega časa). 
Direktiva med drugim določa minimalne pravice, določa pa tudi, v katerih primerih so 
možna odstopanja, ki se lahko določijo z zakoni, podzakonski akti, s kolektivnimi 
pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnimi partnerji, zlasti na področjih 
organiziranja neprekinjenosti službe v zvezi z zdravljenjem oziroma nego v 
bolnišnicah ali podobnih inštitucijah. 

S predlagano spremembo zakona se podrobneje določi dežurno službo. Pri tem se 
čas dežurstva deli v čas, ko zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec opravlja 
delo (efektivno delo) in na čas, ko je zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec v 
pripravljenosti na delovnem mestu (neefektivno delo). 

V skladu z direktivo Evropske unije, ki ureja delovni čas, in sodbo evropskega 
sodišča (Judgement of the Court, 3 October 2000) se čas dežurstva v celoti všteva v 
delovni čas, plačilo za dežurstvo pa je odvisno od obsega delovne obremenitve 
zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca. 

Pripravljenost, ko delavec ni na delovnem mestu, pomeni, da mora biti zdravstveni 
delavec ali zdravstveni sodelavec zaradi pomoči zdravniku in zdravstvenemu timu ali 
zaradi svetovanja stalno dostopen preko telefona ali drugih komunikacijskih sredstev, 
čas, v katerem se mora zdravstveni delavec, ki je v pripravljenosti, javiti na 
delovnem mestu, bo določil delodajalec. 

Sprememba zakona posebej ureja tudi obremenitev dela preko polnega delovnega 
časa, ki v skladu z zgoraj omenjeno direktivo ne sme presegati v povprečju 8 ur 
tedensko. Ta omejitev se lahko preseže le s soglasjem zdravstvenega delavca ali 
zdravstvenega sodelavca. 

Občasno opravljanje storitev 
S podpisom Pogodbe o pristopu Slovenije k Evropski uniji se je Republika Slovenija 
zavezala spoštovati pravni red Evropske unije, ki med drugim kot eno izmed 
temeljnih svoboščin določa vzpostavitev notranjega trga, za katerega je značilna 
odprava ovir za prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala na območju Evropske 
unije. V skladu s temi načeli mora Republika Slovenija državljanom držav članic 
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Evropske unije zagotoviti možnost prostega občasnega opravljanja zdravstvenih 
storitev na svojem ozemlju. 

Zahteva po registraciji ali članstvu pri strokovnih organizacijah ali telesih je povezana 
s trajno naravo opravljanja dejavnosti v tuji državi, kar nedvomno predstavljala oviro 
za osebo, ki želi posamezne storitve opravljati občasno. Hkrati je potrebno zagotoviti 
nadzor nad poklicnim obnašanjem, kar je pristojnost strokovnih organizacij in teles, 
zato je potrebno od take osebe zahtevati, da opravljanje storitev priglasi pristojnemu 
organu države članice gostiteljice in mu predloži podatke o izvajanju storitev. Tako 
direktive 78/686/EEC, 93/16/EEC, 77/452/EEC, 80/154/EEC, 85/433/EEC v poglavju, 
ki se nanaša na zagotavljanje storitev, določajo: 

- državljan druge države članice mora biti oproščen članstva ali registracije v 
poklicni organizaciji ali telesu; 

- državljan druge države članice zagotavlja storitve z enakimi pravicami in 
obveznostmi kot državljani države gostiteljice. Zlasti mora upoštevati pravila 
ravnanja strokovne ali upravne narave, ki veljajo v tej državi članici. Država 
lahko za uresničevanje določb o strokovnem ravnanju, ki veljajo na njenem 
državnem območju, predvidi avtomatsko začasno registracijo v strokovni 
organizaciji ali telesu, fiktivno članstvo ali vpis v register, pod pogojem, da taka 
registracija ne povzroči zamude ali na drug način zaplete zagotavljanje storitev 
ali naloži dodatne stroške osebi, ki zagotavlja storitve; 

- država članica gostiteljica zahteva od državljana druge države članice, da 
priskrbi enega ali več dokumentov z naslednjimi podatki: 

1. predhodno izjavo pristojnim organom, ki se nanaša na zagotavljanje storitev, 
če mora zaradi tega začasno bivati na ozemlju države. V nujnih primerih se to 
izjavo predloži čim prej po opravljenih storitvah; 

2. potrdilo, ki potrjuje, da zadevna oseba zakonito opravlja predmetno dejavnost 
v državi članici, kjer prebiva; 

3. potrdilo, da ima zadevna oseba eno od diplom, spričeval ali drugih dokazil o 
formalni izobrazbi, primerno za opravljanje predmetnih storitev. 

Dokumenti ob predložitvi ne smejo biti starejši od 12 mesecev. 

Ukinitev pripravništva 
Dosedanji študijski programi za diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice in 
magistre farmacije niso v skladu s sektorskimi direktivami (80/155/EEC, 77/453/EEC 
in 85/432/EEC), ki določajo minimalne pogoje izobraževanja za pridobitev 
kvalifikacije za opravljanje poklica, zato se bodo s študijskim letom 2004/2005 
spremenili. Tako bo zadoščeno zahtevam po časovnem trajanju študija ali številu ur 
izobraževalnega programa (za diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice 
3 leta ali 4.600 ur, za magistre farmacije najmanj 5 let, od tega najmanj 4 leta 
teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter najmanj 6 mesečno prakso v lekarni ali 
v bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega oddelka bolnišnice) ter po razmerju 
praktičnega in teoretičnega dela študija. Dodatno usposabljanje za samostojno delo v 
obliki pripravništva tako ne bo več potrebno. 
Zato se s predlagano spremembo ukinja pripravništvo za diplomirane medicinske 
sestre, diplomirane babice in magistre farmacije, ki se bodo v visokošolski študij 
vpisali v študijskem letu 2004/2005 ali kasneje, hkrati pa se spreminjajo študijski 
programi. 
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Državljan države članice Evropske unije, ki ima v Evropski uniji pridobljeno 
kvalifikacijo magister farmacije, diplomirana medicinska sestra ali diplomirana babica 
Poglavje o zdravstvenih delavcih, ki imajo v Evropski uniji pridobljeno kvalifikacijo z 
naslovi magister farmacije, diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, je 
novo. Ker je zakon o zdravstveni dejavnosti krovni zakon za celotno zdravstveno 
dejavnost, bo s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji veljal tudi za druge 
državljane držav članic Evropske unije, ki bodo izenačeni z državljani Republike 
Slovenije. 

Ministrstvo za zdravje bo zaradi vzpostavitve evidence zdravstvenih delavcev, ki 
opravljajo poklic v skladu s sektorskimi direktivami (77/452/EEC.77/453/EEC, 
80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC) vodilo register, razen za 
zdravnike in zobozdravnike, za katere vodi register Zdravniška zbornica Slovenije kot 
javno pooblastilo. 

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

Ukinitev pripravništva diplomiranim medicinskim sestram, diplomiranim babicam in 
magistrom farmacije bo imelo določene dolgoročne finančne posledice na državni 
proračun. Pripravništvo se bo za diplomirane medicinske sestre in diplomirane 
babice ukinilo najpozneje do 31.12.2009, za magistre farmacije pa v celoti 
najpozneje do 31.12.2010, ko bodo zadnji pripravniki končali šestmesečno 
pripravništvo. S 1.5.2004 bodo magistri farmacije opravljali le še šestmesečno 
pripravništvo in ne več enoletnega, kot se je izvajalo do sedaj. Pripravništvo bodo 
opravljali vsi magistri farmacije, ki končajo študij (letno približno 100), tudi tisti, ki se 
ne nameravajo zaposliti v lekarniški dejavnosti, in ki do sedaj niso opravljali 
pripravništva, ki se je zaključil s strokovnim izpitom, tako da se bo število 
pripravnikov povečalo. Z 31.12.2009 oziroma 31.12.2010 bo pripravništvo dokončno 
ukinjeno. Ministrstvo za zdravje na podlagi Pravilnika o zaposlovanju in financiranju 
pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov (Uradni list 
RS, št. 60/01 in 59/03) pripravnikom z omenjenimi poklici polletno refundira stroške 
plače s pripadajočimi dodatki, potne stroške, stroške prehrane in regres za letni 
dopust. Za primerjavo navajamo podatke iz leta 2002, ko je bilo financiranih 236 
pripravnikov v teh poklicih, v skupnem znesku 315.206.966 SIT, in sicer za 172 
diplomiranih medicinskih sester je bilo porabljenih 221.580.019 SIT (cca 1.300.000 
SIT na pripravnika), za 34 diplomiranih babic 51.545.614 SIT (cca 1.500.000 SIT na 
pripravnika) in za 30 magistrov farmacije 42.081.333 SIT (cca 1.400,000 SIT na 
pripravnika). Predvidevamo, da bo potrebno v letu 2004 nameniti za pripravništvo 
magistrov farmacije dodatnih 13.370.176 SIT, v letu 2005 109.568.586 SIT, v letu 
2006 pa 60.881.278 SIT. Pri oceni smo upoštevali, da letno diplomira 100 magistrov 
farmacije in da bo približno 30 magistrov farmacije pričelo opravljati pripravništvo 
pred 1.5.2004, kar pomeni, da bomo za njih financirali celoletno in ne le pol letno 
pripravništvo, upoštevali pa smo tudi nominalno rast plače. Prenovljen študijski 
program za magistre farmacije se bo začel izvajati v šolskem letu 2004/2005 in bo 
trajal deset semestrov (do sedaj devet), ker se bo vsebina šestmesečnega 
pripravništvo vključila v študij. Praksa v lekarni bo potekala v zadnjem semestru, tako 
da jo bodo prvi študenti začeli opravljati z letom 2009. 
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Ukinitev pripravništva je povezana s spremembo študijskih programov diplomiranih 
babic in diplomiranih medicinskih sester, ker se praksa vsebinsko vključuje v študijski 
program. Dodatne ure prakse in delno teorije (z dosedanjih 2250 ur na 4600 ur), 
organizacija prakse in kvalitetnejša, zahtevnejša izpeljava študija, bo po sprejemu 
prenovljenih študijskih programov zdravstvene nege izključno v pristojnosti 
visokošolskih zavodov. To za Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport prestavlja 
obvezo zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za izvedbo študijskega procesa na 
treh visokošolskih zavodih, ki izvajajo te programe. Prve finančne posledice bodo 
nastale že v študijskem letu 2004/2005, ko se bo v prvi letnik obeh spremenjenih 
študijev vpisala prva generacija študentk in študentov. Predvideva se, da bo v letu 
2004 potrebno dodatno 27.820.000 SIT, v letu 2005 pa 206.649.000 SIT. 

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bosta potrebna 
sredstva za izvedbo zakona v letu 2004 zagotovila v okviru svojih finančnih načrtov 
za leto 2004, za leto 2005 pa bo Vlada Republike Slovenije zagotovila ta sredstva v 
dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2005. 

Na Ministrstvu za zdravje se predvideva eno novo delovno mesto za delavca z 
visokošolsko izobrazbo, ki bo opravljal dela v zvezi z registrom. Za dodatno 
zaposlitev bo iz proračuna ministrstva potrebno zagotoviti cca 4.000.000 SIT letno. 

Sprememba zakona v delu, ki se nanaša na delovni čas zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev, nima finančnih posledic za državni proračun oziroma na 
finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in pravu EU 

Delovni čas, počitki, odmori, dežurstva in stalna pripravljenost 

V državah članicah Evropske unije delovni čas ureja direktiva 93/104/ES, ki določa 
pravico do minimalnega dnevnega počitka 11 ur v 24-urnem obdobju in ob tem 
pravico do minimalno 24-urnega neprekinjenega počitka v sedemdnevnem obdobju. 
Če objektivni, tehnični in organizacijski pogoji dela to opravičujejo, se lahko določi 
minimalni čas tedenskega počitka v trajanju 24 ur. Direktiva omogoča, da se z 
zakonom določijo izjeme od omenjenih pravic v dejavnostih, v katerih se delo 
opravlja neprekinjeno, kamor sodi tudi delo v zdravstvenih zavodih. V Avstriji delovni 
čas v bolnišnicah ureja zakon. Delovni čas z dežurstvi ne sme preseči v povprečju 60 
ur na teden v obdobju 17 tednov. Pri izvajanju dežurne službe neprekinjen delovni 
čas ne sme preseči 32 ur. Ob vikendih lahko traja delovni čas 49 ur. V španski 
ureditvi delovni čas zdravstvenega osebja traja 40 ur tedensko in ne vključuje stanja 
stalne pripravljenosti. Letno število ur stalne pripravljenosti ne sme preseči 425 ur, na 
Irskem pa je delovni čas in trajanje delovne obveznosti predmet pogodbenega 
dogovarjanja. 

Občasno opravljanje storitev 

FINSKA: 
Vsak državljan Finske ali druge države Evropskega gospodarskega prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EGP), ki zakonito opravlja poklic zdravnika, zobozdravnika, 
medicinske sestre in babice v drugi državi EGP, lahko občasno opravlja poklic na 

13. november 2003 9 poročevalec, št. 93 



Finskem po pisni prijavi opravljanja storitev pristojnemu organu. V nujnih primerih se 
prijava opravi takoj po opravljeni storitvi. Prijavi mora priložiti potrdilo, ki potrjuje, da 
oseba zakonito opravlja dejavnost v državi EGP, v kateri je registrirana, ter diplomo, 
certifikat ali drug dokaz o formalni kvalifikaciji za opravljanje storitev. Dokumenti ne 
smejo biti starejši od 12 mesecev od dneva izdaje. V prijavi mora biti navedeni tudi 
vrsta, čas, kraj opravljanja storitev in državljanstvo osebe. Če je bila storitev nujna in 
opravljena pred prijavo, mora biti razlog za nujnost naveden v prijavi. 
ŠPANIJA: 
Državljanom držav članic se v primeru občasnega opravljanja storitev v Španiji ni 
potrebno vpisati v pristojno zbornico. Ti državljani lahko storitve opravljajo z enakimi 
pravicami in dolžnostmi, kot veljajo za državljane Španije, zanje se uporabljajo tudi 
enake strokovne ali upravne disciplinske določbe, ki veljajo v španski ureditvi. 
Gostujoči zdravnik mora pred izvajanjem storitev predsedniku zdravniške Zbornice 
tiste province, v kateri namerava izvajati storitev, predložiti vso dokumentacijo, ki 
potrjuje, da se bo zdravniška dejavnost opravljala na zakonit način v državi članici, 
kjer ima stalno prebivališče, tako kot tudi vsa potrdila o zahtevanih diplomah in 
naslovih, ki jih bodo izdali pooblaščeni organi v izvorni državi, pisni dokaz o 
upravičenosti opravljanja storitev in navedbo začasnega naslova v času bivanja v 
Španiji. V nujnih primerih morajo biti te izjave napisane takoj po začetku opravljanja 
storitev. 
Potrdila, navedena v prejšnjem odstavku, morajo biti izdana največ 12 mesecev pred 
začetkom opravljanja storitev v Španiji. 
ITALIJA: 
Državljani drugih držav članic Evropske unije, ki želijo v Italiji občasno opravljati 
storitve, so oproščeni vpisa v register. 
Pred opravljanjem storitev morajo s posebno pisno vlogo obvestiti ministrstvo, 
pristojno za zdravje, o vrsti in času opravljanja storitev. Pri tem morajo predložiti: 

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta, 
- original ali notarsko overjeno kopijo diplome in 
- original ali natančno kopijo praktičnih kvalifikacij, pridobljenih v državah 

članicah Evropske unije, 
Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v italijanski jezik. 
ŠVEDSKA: 
Babica, medicinska sestra, zdravnik ali zobozdravnik, ki izpolnjuje zahteve za 
pridobitev dovoljenja za delo ali pravice opravljanja poklica in opravlja poklic v svoji 
matični državi ali državi, kjer ima stalno prebivališče, lahko opravlja svoje storitve 
med začasnim bivanjem na Švedskem, čeprav nima švedskega dovoljenja za 
opravljanje zdravstvenega poklica. Zdravstveni delavec Državnemu odboru za 
zdravstvo in socialno varnost vnaprej sporoči čas, ko bo izvajal te storitve in vsebino 
storitev. V primeru, da bolniku nudi takojšno pomoč ali v drugih nujnih primerih, lahko 
to stori čimprej po opravljeni storitvi. 

Državljan držav članic Evropske unije, ki imajo v Evropski uniji pridobljeno 
kvalifikacijo magister farmacije, diplomirana medicinska sestra ali diplomirana babica 

ŠVEDSKA: 
Babica, ki je pridobila ustrezno izobrazbo v drugi državi članici EGP (ne Švedski), 
lahko na prošnjo opravlja poklic babice v tej državi, če ima ustrezno potrdilo o 
izobraževanju, izpitih ali druga dokazila za opravljanje tega poklica in ustrezno 
potrdilo o poklicni praksi, ki je navedeno v Sporazumu EGP. 
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Medicinska sestra, ki je pridobila ustrezno izobrazbo v drugi državi članici EGP (ne 
Švedski), lahko na Švedskem na prošnjo opravlja poklic medicinske sestre, če ima 
ustrezno potrdilo o izobraževanju, izpitih ali druga dokazila za opravljanje poklica 
medicinske sestre z odgovornostjo za splošno zdravstveno in bolniško oskrbo, ki so 
navedena Sporazumu EGP. 
Kandidat, ki je pridobil potrdila o izobrazbi, opravljenih izpitih in ustrezna poklicna 
potrdila, ki niso navedena v Sporazumu EGP, lahko kljub temu pridobi potrdilo o 
opravljanju poklica farmacevta, babice, medicinske sestre v tej državi, če je potrdilo 
izdano v drugi državi članici EGP pred uveljavitvijo Sporazuma EGP ali predvideva 
izobraževanje, ki se je začelo pred uveljavitvijo Sporazuma EGP. Potrdilo dokazuje, 
da je kandidat dejansko opravljal svoj poklic najmanj tri leta v zadnjih petih letih. 
ITALIJA: 
Zdravstveni delavci s kvalifikacijo, v celoti pridobljeno v državah članicah Evropske 
unije, ki želijo opravljati poklic v zdravstveni dejavnosti v Italiji, morajo predložiti vlogo 
za priznanje diplome. Postopek je različen, odvisen od poklica. Za poklic zdravnik, 
veterinar, farmacevt, zobozdravnik, medicinska sestra in babica so pravila pravnega 
reda EU na področju medsebojnega priznavanja kvalifikacij vzpostavila 
harmonizacijo med državami članicami EU, zato v postopku priznanja odgovorna 
oseba pregleda le, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti in če so veljavni. 
ŠPANIJA: 
Diplome, certifikati in ostala dokazila, našteta v aneksu I Kraljevega dekreta št. 
1667/1989, izdana državljanom držav članic, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
aneksu II, se v Španiji priznajo kot izpolnjen pogoj za dostop do dejavnosti 
farmacevtskega poklica po enakih pravilih, ki veljajo za uraden naslov »Licenciado 
en Farmacia«. 

PRAVNI RED EU: 

Direktiva 85/433/EEC govori o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval ali drugih 
dokazil o strokovni usposobljenosti na področju farmacije ter vključuje ukrepe za 
dejansko možnost uveljavljanja pravice do ustanovitve na področju določenih 
farmacevtskih dejavnosti. Vsaka država članica mora priznati diplome, certifikate in 
ostala dokazila drugih držav članic za kvalifikacije, ki ustrezajo določilom direktive 
85/432/EEC. 

Direktiva 77/452/EEC določa vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih 
dokazil o strokovni usposobljenosti medicinskih sester, odgovornih za splošno nego, 
in vključuje ukrepe za uveljavljanje pravice do ustanovitve oziroma do opravljanja 
storitev - tudi občasnih. Opredeljuje veljavnost in priznavanje diplom, ki so jih izdale 
države članice Evropske unije. 

Direktiva 77/453/EEC se nanaša na dejavnost medicinskih sester, odgovornih za 
splošno nego, in vsebuje določila o njihovem strokovnem usposabljanju in splošni 
primerljivosti programov usposabljanja v državah članicah. Minimalni standardi za 
pridobitev kvalifikacije "medicinska sestra, odgovorna za splošno nego", so: 
- predhodno desetletno splošno izobraževanje; 
- redno poklicno usposabljanje v trajanju treh let ali 4600 ur teoretičnega in 

praktičnega pouka, ki je uravnoteženo in usklajeno s kliničnim usposabljanjem 
medicinskih sester in sicer v razmerju najmanj eno tretjino teorije in vsaj eno 
polovico usposabljanja v klinični praksi. 
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Države članice naj zagotovijo, da ustanova, ki usposablja medicinske sestre, 
odgovarja za usklajevanje teorije in prakse skozi celoten program. Klinični pouk 
zdravstvene nege naj poteka v obliki nadzorovanega usposabljanja ob delu v 
bolnišničnih oddelkih ali drugih zdravstvenih službah, vključno s službami za nego na 
domu, ki so jih odobrili pristojni organi ali telesa. Med usposabljanjem medicinske 
sestre praktikantke sodelujejo v dejavnostih bolnišničnih oddelkov, če te dejavnosti 
prispevajo k njihovemu usposabljanju. Seznanjajo se z nalogami zdravstvene nege. 
Države članice smejo dovoliti izredno usposabljanje pod pogoji, ki jih odobrijo 
pristojni nacionalni organi. Skupno trajanje izrednega usposabljanja ne sme biti 
krajše od trajanja rednega usposabljanja. Raven usposabljanja se zaradi njegove 
izredne narave ne sme znižati. 

89/595/EEC Direktiva sveta, ki spreminja in dopolnjuje Direktivi 77/452/EGS in 
77/453/EGS, podrobneje definira teoretično in klinično šolanje ter določa njuno 
minimalno trajanje: teoretično šolanje traja najmanj eno tretjino in klinično šolanje 
najmanj eno polovico usposabljanja na področju zdravstvene nege. 
Teoretično šolanje pomeni pridobitev znanja, razumevanja in poklicnih spretnosti 
medicinskih sester, potrebnih za načrtovanje, opravljanje in oceno celotne 
zdravstvene nege. To poučevanje opravljajo šole za medicinske sestre in druge 
institucije, kjer poteka poučevanje, ki jih izbere ustanova za usposabljanje; nudi ga 
učno osebje za zdravstveno nego in druge pristojne osebe. 
Klinično šolanje pomeni neposreden stik medicinskih sester z zdravimi ali bolnimi 
posamezniki in/ali skupnostjo, kjer se učijo načrtovati, opravljati in ocenjevati 
zahtevano zdravstveno nego v celoti na osnovi njihovega pridobljenega znanja in 
spretnosti. Medicinska sestra se ne uči delovati samo kot članica ekipe, temveč tudi 
kot ekipni vodja, ki organizira zdravstveno nego v celoti, vključno z zdravstvenim 
izobraževanjem za posameznike in majhne skupine v zdravstvenih ustanovah ali v 
skupnosti. 
To poučevanje poteka v bolnišnicah, drugih zdravstvenih ustanovah in v skupnostih, 
zanj pa so odgovorne učiteljice, ki so medicinske sestre, v sodelovanju ter s pomočjo 
drugih usposobljenih medicinskih sester. Drugo strokovno osebje se lahko vključi v ta 
učni proces. 

Direktiva 80/154/EEC govori o vzajemnem priznanju diplom, potrdil in drugih dokazil 
o formalnih kvalifikacijah v babištvu in o ukrepih za lažje učinkovito uveljavljanje 
pravice do ustanavljanja in svobode do opravljanja storitev. Za opravljanje dejavnosti 
babic mora oseba v vseh državah članicah imeti ustrezno diplomo, potrdilo ali drugo 
dokazilo o formalni kvalifikaciji v babištvu, pridobljeno v posamezni državi članici 
Evropske unije, po končanem izobraževanju, ki izpolnjuje minimalne pogoje 
izobraževanja, določene v tej direktivi. Direktiva določa triletno redno izobraževanje, 
pod pogojem, da ima oseba diplomo, potrdilo ali drugo dokazilo o formalnih 
kvalifikacijah, ki ji daje pravico do vpisa na univerzo ali druge visokošolske ustanove 
ali - če ji te pravice ne daje - potrjuje enakovredno raven znanja. Direktiva omogoča 
tudi krajše, dveletno redno izobraževanje v babištvu, ki traja vsaj dve leti ali 3600 ur 
pod pogojem, da ima diplomo medicinske sestre in redno izobraževanje v babištvu v 
trajanju 18 mesecev ali 3000 ur po pridobitvi diplome medicinske sestre in ustreznih 
strokovnih izkušnjah. 

Direktiva 80/155/EEC govori o usklajevanju določb, s katerimi zakonodaja, predpisi in 
upravne uredbe urejajo registracijo in opravljanje dejavnosti babic. Direktiva določa 
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strokovne vsebine, ki jih pridobi babica v času usposabljanja, ter dejavnosti, ki jih 
babica lahko izvaja. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Zakon ne bo imel drugih posledic. 

6. Razlogi za sprejem zakona po skrajšanem postopku 

Predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava predlog zakona po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve s pravnim redom 
Evropske unije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94 - odi. US, 37/95, 
8/96, 59/99- odi. US, 90/99, 98/99 - ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01 in 86/02- 
ZOZPEU) se v prvem odstavku 18. člena besedilo "minister, pristojen za zdravstvo" 
nadomesti z besedilom "minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
minister)", v drugem odstavku 19., prvem odstavku 26., prvem odstavku 32., drugem 
odstavku 33., 34. členu, četrtem odstavku 35., drugem in četrtem odstavku 59., 
drugem odstavku 60., tretjem odstavku 61., tretjem odstavku 62., tretjem odstavku 
64., drugem odstavku 68., drugem odstavku 70., drugem odstavku 72., tretjem 
odstavku 73., drugem odstavku 74. in četrtem odstavku 75. člena pa z besedo 
"minister". 

2. člen 

Za 24. členom se doda nov podnaslov in nov 24a.člen, ki se glasi: 

"Občasno opravljanje zdravstvenih storitev 

24a. člen 

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije* ki zdravstveno 
dejavnost opravlja na območju druge države članice Evropske unije in želi v 
Republiki Sloveniji občasno opravljati zdravstvene storitve, mora pred začetkom 
občasnega opravljanja zdravstvenih storitev to prijaviti na ministrstvu, pristojnem za 
zdravje, oziroma pristojni zbornici ali združenju, če ima pristojna zbornica ali 
združenje javno pooblastilo za vodenje registra. Pisna prijava mora vsebovati: 
- osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo; 
- vrsto, čas in kraj opravljanja zdravstvenih storitev; 
- potrdilo o zakonitem opravljanju zdravstvene dejavnosti v drugi državi članici 

Evropske unije; 
- potrdilo o Izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti; 
- navedbo začasnega prebivališča, v primeru, da narava opravljanja zdravstvene 
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. storitve zahteva začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije. 

Zdravstveni delavec lahko opravi prijavo opravljanja zdravstvene storitve po 
opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, razlog pa mora navesti v prijavi. 

Potrdila iz prvega odstavka tega člena ob predložitvi ne smejo biti starejša od 12 
mesecev in se predložijo v prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled. 

Po prejemu popolne prijave se zdravstveni delavec, državljan države članice 
Evropske unije, začasno vpiše v register zdravstvenih delavcev. 

Zdravstveni delavec, državljan druge države članice Evropske unije, opravlja 
zdravstvene storitve z enakimi pravicami in obveznostmi kot državljan Republike 
Slovenije." 

3. člen 

V 35. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Potrdilo iz tretje alinee prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 3 mesecev.". 

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo novi tretji, četrti in peti odstavek. 

4. člen 

Za 52. členom se dodajo novi 52a., 52b. in 52c. členi, ki se glasijo: 

"52a. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v mreži javne zdravstvene službe delajo 
v enakomerno ali neenakomerno razporejenem delovnem času. 

Kadar je delo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ozko povezano z 
delom zdravnika, se začetek njihovega delovnega časa prilagodi delovnemu času 
zdravnika. 

V zunajbolnišnični dejavnosti, namenjeni storitvam za uporabnike, mora najmanj 
petina delovnega časa potekati po 16. uri. 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delajo na delovnih mestih v 
ambulantah ali v tehnološko zahtevnih diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih 
enotah ter operacijskih dvoranah, se zaradi čim večje izkoriščenosti prostorov in 
opreme na delo lahko razporejajo v izmenah. Če delo na takih delovnih mestih traja 
12 ali več ur dnevno, se lahko prične pred 8. uro zjutraj. Seznam takih delovnih mest 
določi delodajalec. 

Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo delo v okviru mreže 
javne zdravstvene službe kot zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, se delovni čas 
določi v koncesijski pogodbi. 
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52b. člen 

Delo preko polnega delovnega časa ne sme presegati v povprečju osem ur 
tedensko. 

Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa se 
upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti 
daljše od šestih mesecev, pri čemer se pri izračunu povprečja ne upoštevata letni 
dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni. 

V primeru soglasja zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca lahko delo 
preko polnega delovnega časa presega omejitve iz tega člena. Zdravstvenega 
delavca in zdravstvenega sodelavca, ki s tem ne soglaša, delodajalec ne sme 
oškodovati. 

Delodajalec vodi posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega delovnega časa 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki so podali soglasje po prejšnjem 
odstavku. Evidenco mora na podlagi zahteve predložiti pristojnim nadzornim 
organom. 

52c. člen 

Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec ima pravico do dnevnega počitka v 
trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma 
najmanj 24 ur. 

Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v dogovorjenem 
obsegu, se lahko minimalno trajanje dnevnega in tedenskega počitka zagotavlja kot 
povprečje v obdobju dveh mesecev. 

Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko delovni čas zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega sodelavca traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v 
okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh 
zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več 
kot 16 ur, je potrebno soglasje zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca.". 

5. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Dežurstvo je posebna oblika dela, sestavljena iz ur prisotnosti na delovnem mestu - 
neefektivne ure, in ur opravljanja storitev - efektivne ure. Vse ure v dežurstvu se s 
stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni čas. Plačilo za efektivne in 
neefektivne ure je različno in se uredi s kolektivno pogodbo. 

Stalna pripravljenost pomeni dosegljivost izven delovnega mesta po telefonu ali s 
pomočjo drugih sredstev, z namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in v 
primeru potrebe prihod na delovno mesto. Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na 
delovno mesto določi delodajalec. Plačilo za ure pripravljenosti se uredi s kolektivno 
pogodbo. Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. 

13. november2003 15 poročevalec, št. 93 



Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, ki opravljajo javno zdravstveno 
službo, morajo glede na naravo dejavnosti zagotoviti stalno dostopno nujno 
medicinsko pomoč. 

Neprekinjena nujna medicinska pomoč iz prejšnjega odstavka se zagotavlja s polnim 
delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela.". 

6. člen 

V prvem odstavku 62. člena se za besedo "pogoje" doda besedilo: "(kvalifikacija)". 

7. člen 

V 64. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo delo v zdravstveni dejavnosti 
samostojno opravljati: 

- diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem 
besedilu: diplomirana medicinska sestra) in diplomirana babica oziroma 
diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) po končanem 
najmanj triletnem ali 4.600 ur trajajočem študiju s teoretičnim in praktičnim 
izobraževanjem, 

- magistra oziroma magister farmacije (v nadaljnjem besedilu: magister 
farmacije) po končanem najmanj petletnem trajajočem univerzitetnem študiju, 
ki obsega najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj 
šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom 
farmacevtskega oddelka bolnišnice ter ima opravljen strokovni izpit.". 

8. člen 

Za 73. členom se doda novo poglavje in nov 73a. člen, ki se glasi: 

" VII. A ZDRAVSTVENI DELAVEC, DRŽAVLJAN DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE 
UNIJE, Kl IMA V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE PRIDOBLJENO 

KVALIFIKACIJO MAGISTER FARMACIJE, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 
ALI DIPLOMIRANA BABICA 

73a. člen 

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, ki ima v Evropski uniji 
pridobljeno kvalifikacijo magister farmacije, diplomirana medicinska sestra ali 
diplomirana babica, je posameznik, ki je takšno kvalifikacijo pridobil v katerikoli od 
držav članic Evropske unije ali v državi, s katero je Evropska unija sklenila pogodbo o 
vzajemnem priznavanju kvalifikacij. Če je bila posamezniku takšna kvalifikacija 
priznana v kateri od držav članic Evropske unije ali državi pogodbenici, je 
posameznik upravičen, da se njegova dokazila in listine obravnavajo po postopku 
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij za zdravstvene 
delavce iz tega poglavja in strokovnih naslovov, ki jih podeljujejo države članice 
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Evropske unije. Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah v Republiki Sloveniji iz prvega 
odstavka tega člena izdaja ministrstvo, pristojno za zdravje. Vrsto in postopek 
izdajanja potrdil podrobneje predpiše minister. 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, z namenom zbiranja podatkov za izvrševanje 
pristojnosti po tem zakonu, vodi register zdravstvenih delavcev iz prvega odstavka 
tega člena, ki obsega naslednje podatke: 
- osebno ime; 
- datum in kraj rojstva; 
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča; 
- državljanstvo; 
- vrsto kvalifikacije; 
- datum in kraj izdaje diplome ali drugega dokazila o kvalifikaciji; 
- ali gre za občasno opravljanje zdravstvenih storitev. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo 30 let po vpisu zadnjega podatka v register 
in se nato arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive." 

9.člen 

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona (prvi odstavek 52b. člena zakona) lahko v 
obdobju do 31. julija 2004 traja delo preko polnega delovnega časa v povprečju 
največ 15 ur tedensko. Izjemoma lahko v tem obdobju traja delo preko polnega 
delovnega časa dalj, vendar ne več kot 25 ur tedensko, če delodajalec za opravljanje 
dela ni mogel zaposliti novega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega 
sodelavca, ker se ni nihče prijavil na objavo prostega delovnega mesta ali ni nihče 
izpolnjeval pogojev za zaposlitev. Časovna omejitev tedenskega delovnega časa 
preko polnega delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev v določenem 
časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. 

10. člen 

Diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, ki je začela opravljati 
pripravništvo pred uveljavitvijo tega zakona, in diplomirana medicinska sestra in 
diplomirana babica, ki bo končala študij po triletnem programu, ki obsega 2.250 ur, 
opravi pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona, vendar najdlje do 31.12.2009. 

11. člen 

Diplomirani medicinski sestri in diplomirani babici, ki je diplomo pridobila po 
študijskem programu, ki je obsegal 2.250 ur, ima končano pripravništvo in opravljen 
strokovni izpit, se prizna enaka kvalifikacija kot tisti, ki konča študij skladno s 7. 
členom tega zakona (peti odstavek 64. člena zakona). 

12. člen 

Kvalifikacija magister farmacije iz 7. člena tega zakona (peti odstavek 64. člena 
zakona) se prizna tudi tistim, ki; 
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-so strokovni naslov magister farmacije pridobili po prej veljavnih oziroma še 
veljavnem študijskem programu ter so opravili oziroma začeli opravljati pripravništvo 
in strokovni izpit pred 1.5.2004; 
-diplomirajo do 30.4.2004 in opravijo skrajšan program praktičnega usposabljanja, ki 
vsebinsko ustreza šestmesečnemu pripravništvu v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom 
farmacevtskega oddelka bolnišnice, ter opravijo strokovni izpit; 
-diplomirajo po 30.4.2004, vendar najpozneje do 31.12.2010, in opravijo 
šestmesečno obvezno pripravništvo v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom 
farmacevtskega oddelka bolnišnice in strokovni izpit. 

13. člen 

Minister izda predpis in objavi sezname iz 8. člena tega zakona (drugi odstavek 73a. 
člena zakona) v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, register pa se vzpostavi z 
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

14. člen 

Podzakonske akte, izdane na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti, je potrebno 
uskladiti z določbami tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
določbi 2. in 8. člena tega zakona (24a. in 73a. člena zakona) pa se uporabljata od 
dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 
S predlaganim členom se v celotnem besedilu zakona "minister, pristojen za 
zdravstvo" nadomesti z besedilom "minister, pristojen za zdravje", skladno z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 30/01). 

K 2. členu 
V predlogu zakona se ureja občasno opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih bodo 
lahko izvajali zdravstveni delavci, državljani držav članic Evropske unije s "sedežem" 
v drugi državi članici, kar je že predpisal pravni red Evropske unije za poklice 
zdravnik, zobozdravnik, farmacevt, medicinska sestra in babica. Občasno opravljanje 
storitev pomeni časovno krajša obdobja (npr. enkrat tedensko ali za obdobje enega 
tedna ali enega meseca). Potrdilo o zakonitosti opravljanja zdravstvene dejavnosti v 
svoji državi oziroma druga ustrezna potrdila, ki jih mora oseba ob prijavi predložiti, ne 
smejo biti starejša od enega leta od dneva izdaje. Skladno s pogodbo o Pristopu 
Slovenije k Evropski uniji in Aktu o pristopu Slovenije k Evropski uniji in s sektorskimi 
direktivami (78/686/EEC, 93/16/EEC, 77/452/EEC, 80/154/EEC, 85/433/EEC) se te 
osebe ne sme ovirati pri opravljanju "čezmejnih" storitev, zato se postopek 
registracije poenostavlja in se zahteva le prijava oziroma priglasitev na Ministrstvu za 
zdravje za magistre farmacije, diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice 
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oziroma na Zdravniški zbornici Slovenije za zdravnike in zobozdravnike. Nepopolna 
prijava ne sme te osebe ovirati pri začetku opravljanja storitve, vseeno pa lahko ta 
oseba za svoje delo disciplinsko, civilno ali kazensko odgovarja. S tem se zagotovi 
enakopravnost z našimi državljani v pravicah in obveznostih in hkrati spoštovanje 
poklicnega obnašanja. 

K 3. členu 
V 35. členu zakona so določeni pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene 
dejavnosti. Eden izmed pogojev je, da zdravstvenemu delavcu ni s pravnomočno 
sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica. S 
predlagano dopolnitvijo se določi starost potrdila. 

K 4. členu 
Z novimi členi se opredeljuje delovni čas zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev, s tem pa tudi njegove posebnosti glede na ureditev v zakonu o delovnih 
razmerjih. Začetek delovnega časa zdravstvenih delavcev in sodelavcev se prilagaja 
delovnemu času zdravnika, če je njihovo delo ozko povezano z zdravnikovim delom 
oziroma naravi in vrsti dela, ki ga opravljajo. V predlogu 52b. člena se ureja delo 
preko polnega časa, ki ne sme presegati v povprečju osem ur tedensko. Izjemoma 
se to delo lahko podaljša, vendar le s pisnim ali ustnim soglasjem delavca. V 
nadaljevanju je določena pravica do dnevnega in tedenskega počitka. 

K 5. členu 
S spremembo 53. člena zakona se podrobneje definira dežurstvo, stalna 
pripravljenost in način zagotavljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči. 
Dežurstvo je sestavljeno iz efektivnih in neefektivnih ur, pri čemer se med 
neefektivne ure šteje vsakršna prisotnost na delovnem mestu, ki ne pomeni 
opravljanja storitev. Stalna pripravljenost se definira kot dosegljivost delavca, ko ni 
potrebno, da je na delovnem mestu, to je dosegljivost izven zdravstvenega zavoda 
oziroma prostorov, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost, vendar se ure 
pripravljenosti ne štejejo v delovni čas. Neprekinjena nujna medicinska pomoč se 
zagotavlja s polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali v kombinaciji. 

K 6. členu 
Kvalifikacija se definira kot strokovna izobrazba s strokovno usposobljenostjo 
zdravstvenega delavca in predstavlja enega izmed pogojev za samostojno 
opravljanje dela. Izraz se uvaja zaradi lažjega in poenostavljenega razumevanja. 

K 7. členu 
S šolskim letom 2004/2005 se uvajajo novi študijski programi za diplomirane 
medicinske sestre, diplomirane babice in magistre farmacije, ki bodo z razmerjem 
med teorijo in prakso ter s trajanjem, določenim z leti študija in s številom ur, zadostili 
direktivam 80/155/EEC, 77/453/EEC in 85/432/EEC. S predlaganim členom se ukinja 
pripravništvo za te poklice, ker bo dosedanja vsebina .pripravništva v obliki 
praktičnega usposabljanja vključena v študij. 

K 8. členu 
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo mora Republika Slovenija skladno s 
sektorskimi direktivami avtomatsko priznati državljanom držav članic Evropske unije 
izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacijo), pridobljeno v državah članicah. Minister, 
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pristojen za zdravje, objavi seznam dokazil kvalifikacij in strokovnih naslovov, ki jih 
podeljujejo države članice Evropske unije. Gre za dokazila, ki dokazujejo, da je 
magister farmacije, diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica v drugi 
državi članici Evropske unije pridobil kvalifikacijo v skladu z minimalnimi pogoji 
usposabljanja in izobraževanja, potrebnega za opravljanje poklica. V tem aktu bo 
opredeljena tudi uporaba in vrsta strokovnega naslova, pridobljenega po takem 
usposabljanju in izobraževanju. Minister, pristojen za zdravje bo državljanom držav 
članic Evropske unije, ki so svojo kvalifikacijo pridobili na območju Republike 
Slovenije, izdajal potrdila, da so te kvalifikacije pridobljene v skladu z direktivami 
Evropske unije. Direktive določajo, da lahko v primeru, da obstaja upravičeni dvom, 
organi, pristojni za priznavanje kvalifikacij v drugih državah članicah Evropske unije 
od slovenskih pristojnih organov zahtevajo potrdila o verodostojnosti diplom, 
spričeval in drugih dokazil in potrdila o tem, da kandidat izpolnjuje minimalne zahteve 
za posamezni poklic iz teh direktiv. 
Ministrstvo za zdravje bo vzpostavilo register, v katerem bo vodilo zdravstvene 
delavce s kvalifikacijo magister farmacije, diplomirana medicinska sestra in 
diplomirana babica, ki so jo pridobili v katerikoli državi članici Evropske unije ali v 
državi, s katero je Evropska unija sklenila pogodbo o medsebojnem priznavanju 
kvalifikacij ali jim je bila takšna kvalifikacija v Evropski uniji ali državi pogodbenici 
priznana na podlagi predloženih dokazil in listin. 

K 9. členu 
S predlaganim členom je predvidena postopna uskladitev omejitve dela preko 
polnega delovnega časa do 31. julija 2004. 

K 10. členu 
Predlagani člen določa prehodno obdobje, v katerem se bo še opravljalo 
pripravništvo za diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice. 

K 11. členu 
S predlogom se enači izobrazbo, ki so jo pridobile diplomirane medicinske sestre 
oziroma diplomirani zdravstveniki in diplomirane babice oziroma diplomirani babičarji 
po prejšnjih in sedaj veljavnih študijskih programih. 

K 12. členu 
Skladno z direktivama 85/432/EEC in 85/433/EEC se že s 1.5.2004 v Sloveniji uvaja 
enoten tip magistra farmacije, ki bo imel po opravljenem 6-mesečnem pripravništvu 
in strokovnem izpitu, kvalifikacijo magister farmacije znotraj Evropske unije. Dokler 
ne bodo v praksi zaživele določbe prenovljenega Univerzitetnega študijskega 
programa farmacije, ki bo vključeval tudi praktično usposabljanje, bodo vsi diplomanti 
od 1.5.2004 dalje opravljali pripravništvo in strokovni izpit na podlagi predlagane 
določbe. 

K13. členu 
S predlaganim členom se določi rok objave seznamov in sprejetja podzakonskega 
akta in datum vzpostavitve registra. 

K 14. členu 
S predlaganim členom se določi rok uskladitve podzakonskih aktov. 
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K 15. členu 
Predlagani člen določa rok za uveljavitev tega zakona in datum začetka uporabe 2. in 
8. člena tega zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

18. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, lahko na predlog Medicinske fakultete, Fakultete 
za farmacijo ali Visoke šole za zdravstvo, glede na matičnost področja, bolnišnici 
oziroma njenemu oddelku podeli naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, če 
ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske in druge pogoje, ki jih 
predpiše minister, pristojen za zdravstvo. 

Medicinska fakulteta, Fakulteta za farmacijo ali Visoka šola za zdravstvo, glede na 
matičnost področja, lahko predlaga za naziv klinika oziroma klinični inštitut za 
posamezno medicinsko stroko po eno bolnišnico oziroma njen oddelek. Če 
bolnišnica ali oddelek bolnišnice izvaja samo ožji del stroke, lahko Medicinska 
fakulteta, Fakulteta za farmacijo ali Visoka šola za zdravstvo, glede na matičnost 
področja, tako bolnišnico ali oddelek bolnišnice predlaga za naziv klinični oddelek za 
to področje. 

Za pridobitev naziva klinični oddelek veljajo enaki pogoji kot za pridobitev naziva 
klinika iz prvega odstavka tega člena. Klinični oddelek je kot oddelek, ki pokriva ožji 
del stroke, pri delitvi dela zavezan odločitvam klinike kot nosilki posamezne 
medicinske stroke. 

Če bolnišnica oziroma njen oddelek ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz prvega 
odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za zdravstvo, odvzame naziv. 

19. člen 

Zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega preventivno varstvo ter specialistično 
ambulantno in bolnišnično rehabilitacijo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev. 

Dejavnost iz prejšnjega odstavka izvajajo naravna zdravilišča, če izpolnjujejo pogoje, 
ki jih določi minister, pristojen za zdravstvo. 

26. člen 

Strokovne in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, ter postopek 
njihove verifikacije in preverjanja predpiše minister, pristojen za zdravstvo, ekološke 
pogoje pa v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja. 

32. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje, 
predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod za opravljanje praktičnega 
pouka za učence in študente medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol. 
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Zavodu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za dejavnost iz prejšnjega odstavka, 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo podeli naziv učni zavod. 

33. člen 

Zdravstveni zavod iz prejšnjega člena je dolžan omogočiti praktični pouk učencev in 
študentov. 

Postopek izobraževanja in način opravljanja vzgojnoizobraževalnih storitev določi 
minister, pristojen za izobraževanje, s soglasjem ministra, pristojnega za zdravstvo. 

Medsebojne pravice in obveznosti pri praktičnem zdravstvenem izobraževanju 
določita zdravstveni in izobraževalni zavod s pogodbo. 

34. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše v sodelovanju s pristojno zbornico pogoje, 
ki jih mora za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacije izpolnjevati 
zdravstveni zavod. » 

Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, so dolžni sprejeti na 
usposabljanje in zaposliti pripravnike in sekundarije oziroma sprejeti na 
usposabljanje specializante. 

Zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje zdravnike sekundarije tudi če ima že 
zasedena vsa z normativi predvidena delovna mesta. Sredstva za plačilo osebnih 
dohodkov, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje zagotavlja proračun Republike Slovenije. 

35. člen 

Zasebni zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec (v nadaljnjem besedilu: 
zasebni zdravstveni delavec) lahko opravlja zasebno zdravstveno dejavnost pod 
naslednjimi pogoji: 
- da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen 
za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom tega zakona, 
- da ni v delovnem razmerju, 
- da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanjem zdravstvene 
službe oziroma poklica, 
- da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi 
ustrezne kadre, 
- da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja. 

Šteje se, da ima zasebni zdravstveni delavec zagotovljene ustrezne prostore in 
opremo tudi, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim 
zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo. 
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Zdravstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, lahko prične 
opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register 
zasebnih zdravstvenih delavcev. 

Strokovne, tehnične in druge pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti 
in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev predpiše minister, pristojen za 
zdravstvo. 

53. člen 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki, ki opravljajo javno zdravstveno službo, 
morajo glede na naravo dejavnosti zagotoviti stalno dostopno nujno medicinsko 
pomoč. 

Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti zdravstveni delavec ali zdravstveni 
sodelavec prisoten v zdravstvenem zavodu, da lahko opravlja nujno medicinsko 
pomoč. 

Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti delavec vsak čas 
dosegljiv zaradi opravljanja nujne medicinske pomoči. 

59. člen 

Po tem zakonu so dovoljene samo tiste dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike 
diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi. 

Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka in postopek za njeno 
odobritev določi minister, pristojen za zdravstvo. 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena izdaja in odvzema 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

Izvajalec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena mora o svojem delu voditi 
dokumentacijo, ki jo določi minister, pristojen za zdravstvo. 

60. člen 

Za dajanje soglasij k zasnovi znanstvenoraziskovalnih projektov ter za proučevanje 
vprašanj iz 57., 58. in 59. člena tega zakona ministrstvo, pristojno za zdravstvo 
oblikuje medicinsko-etično komisijo, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki in 
zdravstveni delavci. 

Sestavo, pristojnosti in način dela komisije določi minister, pristojen za zdravstvo. 

61. člen 

Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar lahko opravi le za to 
pooblaščeni zdravnik. 
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Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravstvenem delavcu, 
mora biti obduciran. Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji 
presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok smrti nesporen 
in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem soglaša. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše natančnejše pogoje in način opravljanja 
mrliškopregledne službe. 

62. člen 

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno 
strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v 
svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom in z drugimi 
predpisi. 

Določene strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva opravljajo tudi 
zdravstveni sodelavci z ustrezno strokovno izobrazbo nezdravstvene smeri. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, 
v katerem so določeni poklici zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 
njihovo delovno področje in stopnje zahtevnosti dela na področju zdravstvene 
dejavnosti. 

64. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov smejo samostojno 
opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem 
strokovnem izpitu. 

Pripravništvo traja za zdravstvene delavce s srednjo strokovno izobrazbo šest 
mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno 
izobrazbo, razen za zdravnika, 12 mesecev. 
Zdravnik opravlja program pripravništva v času sekundariata ne glede na drugi 
odstavek 97. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše vsebino pripravništva ter program in 
postopek opravljanja strokovnega izpita. 

Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje poznavanje urgentne medicine 
in predpisov s področja zdravstvenega varstva. Zdravniki ga lahko opravljajo 
kadarkoli v poteku sekundariata, najprej pa po končanih šestih mesecih 
usposabljanja. 

68. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z visoko in višjo strokovno izobrazbo se 
za opravljanje zahtevnejših nalog zdravstvene dejavnosti specializirajo na 
posameznih ožjih zdravstvenih strokovnih področjih. 
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Vrste, trajanje in vsebino specializacije, postopek opravljanja specialističnega izpita 
ter imenovanje izpitne komisije za zdravnike, zobozdravnike in diplomirane inženirje 
farmacije določi pristojna zbornica s soglasjem ministra, pristojnega za zdravstvo, za 
druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pa minister, pristojen za 
zdravstvo. 

Zdravnikom se sekundariat ali njegov del, če po vsebini ustreza programu 
specializacije, všteva v specializacijo. 

* 

70. člen ' 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci imajo pravico in dolžnost strokovnega 
izpopolnjevanja, zato jim mora zavod omogočiti: 
-stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved; 
-občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih zavodih; 
-občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. 

Vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja, razen za zdravnike in 
zobozdravnike, določi minister, pristojen za zdravstvo. 

72. člen 

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem z visoko izobrazbo lahko za 
aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem oziroma raziskovalnem področju 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, na predlog Zdravstvenega sveta podeli naziv 
svetnik ali višji svetnik. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše pogoje ter postopek za podelitev nazivov iz 
prejšnjega odstavka. 

73. člen 

Za dolgoletno in uspešno zdravstvenovzgojno, organizacijsko in strokovno delo se 
lahko zdravniku ali zobozdravniku podeli naziv primarij. 

Republika Slovenija podeljuje zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem 
nagrade in priznanja kot posebna družbena priznanja za izjemne uspehe širšega 
družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega 
varstva. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje naziva 
primarij ter nagrad in priznanj iz prejšnjega odstavka, sestavo komisije in postopek za 
podeljevanje. 

74. člen 

Strokovno doktrino o krepitvi zdravja, preprečevanju, ugotavljanju, zdravljenju, 
zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih in poškodovanih ter rehabilitaciji otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oblikujejo v medsebojnem 
sodelovanju razširjeni strokovni kolegiji, medicinska fakulteta in Zdravstveni svet. 
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Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri klinikah, inštitutih in drugih zavodih, ki jih 
določi minister, pristojen za zdravstvo, na predlog medicinske fakultete in predpiše 
tudi pogoje za njihovo delo. Razširjene strokovne kolegije sestavljajo svetniki, višji 
svetniki, fakultetni učitelji in drugi priznani strokovnjaki na področju zdravstvenega 
varstva. 

75. člen 

Strokovne podlage za oblikovanje - zdravstvene politike in doktrinama vprašanja 
usklajuje Zdravstveni svet kot republiški strokovni kolegij, ki se oblikuje pri 
ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, iz predstavnikov razširjenih strokovnih kolegijev, 
medicinske fakultete in pristojnih zbornic. 

Zdravstveni svet: 
- spremlja sistemska, razvojna in kadrovska vprašanja zdravstvenega varstva ter 
predlaga ukrepe z opredelitvijo prednostnih nalog; 
- spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in predlaga zdravstvene 
programe; 
- sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva ter kadrovskih in delovnih 
normativov; 
- spremlja preskrbo z zdravili in predlaga ukrepe; 
- obravnava druga pomembna vprašanja zdravstvenega varstva. 

Zdravstveni svet v sodelovanju z medicinsko fakulteto in drugimi zavodi predlaga in 
spremlja izvajanje: 
- programa preventivnega zdravstvenega varstva posameznih skupin prebivalstva v 
Republiki Sloveniji; 
- programa razvojnoraziskovalnih nalog s področja zdravstvenega varstva, ki so 
pomembne za vso Republiko Slovenijo; 
- programa socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstveno-ekološke 
dejavnosti, ki jo opravlja Inštitut za varovanje zdravja; 
- programa celovite zdravstvene vzgoje in zdravstvenoprosvetne dejavnosti za 
prebivalstvo Republike Slovenije. 

Sestavo, način imenovanja in način dela Zdravstvenega sveta določi minister, 
pristojen za zdravstvo. K imenovanju članov Zdravstvenega sveta daje soglasje 
Skupščina Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (EVA 1998-2711- 
0019) 

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 
IV.oddelek: pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja, opravljanje storitev 

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

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): 

Predlog akta povzema naslednje direktive: 

77/452/EEC (delno usklajeno) 
77/453/EEC (delno usklajeno) 
80/154/EEC (delno usklajeno) 
80/155/EEC (delno usklajeno) 
85/432/EEC (delno usklajeno) 
85/433/EEC (delno usklajeno) 
89/595/EEC (delno usklajeno) 
2001/19/EEC (delno usklajeno) 
93/104/EEC (v celoti usklajeno) 
2000/34/EC (v celoti usklajeno) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
Vsebina direktiv bo v celoti povzeta s sprejetjem oziroma uskladitvijo 
podzakonskih predpisov. 

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

2004 
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5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da. 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 
Da, angleški. 

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

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

Darja Hrast, univ. dipl. prav. dr. Dušan Keber 
Državna podsekretarka MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 IZVRŠBI IN 

ZAVAROVANJU (ZIZ-R) 

- skrajšani postopek - EPA 1041 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2011-0046 
Številka: 712-03/2001-2 
Ljubljana, 06.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 46. redni seji dne 6.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI 
IN ZAVAROVANJU, 

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 se predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za spremembo zakona v zvezi 
z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Namen 
predlagane spremembe je le podaljšanje roka za opravo 
dodatnega izpita za izvršitelje. 

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: 

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02, v nadaljevanju ZIZ-A) v 
poglavju z naslovom "Imenovanje in razrešitev izvršiteljev" določa 
pogoje za imenovanje izvršitelja. Med pogoji za imenovanje 

izvršitelja (določba 3. točke prvega odstavka 115. člena) je bil 
dodan nov pogoj, ki ga mora izpolnjevati oseba, da je lahko 
imenovana za izvršitelja, in sicer da ima v Republiki Sloveniji 
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v 
Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne 
fakultete. Za osebe, ki so že bile imenovane za izvršitelje, pa tega 
pogoja ne izpolnjujejo, je v prehodni določbi drugega odstavka 
116. člena ZIZ-A določen razumen rok enega leta, v katerem 
imajo izvršitelji na voljo dva načina nadomestitve tega pogoja, ali 
oprava dodatnega izpita ali vložitev predloga za imenovanje 
namestnika, ki mora po določbi 294. člena zakona izpolnjevati ta 
pogoj. Rok za opravo izpita je z novelo ZIZ-A vezan na eno leto 
po uveljavitvi ZIZ-A, kar pomeni do 21. septembra 2003, saj je 
novela začela veljati 21. septembra 2002. 
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Cilj novele z zahtevo za pridobitev strokovnega naslova 
univerzitetni diplomirani pravnik, je eden bistvenih pogojev za 
kakovostnejše, učinkovitejše in hitrejše opravljanje dejanj v 
izvršilnem postopku. Takšna zahteva je uveljavljena v vseh 
evropskih državah, v katerih je služba izvršitelja urejena kot 
samostojen poklic. Z dejanji, ki jih opravljajo izvršitelji, se namreč 
uresničujejo pravice upnikov, da se neposredno poseže v 
premoženje dolžnikov, kar pomeni nasprotje interesov obeh strank. 
Zato je potrebno natančno poznavanje številnih pravnih pravil, 
kar je bistvenega pomena za izvrševanje določb v pravni državi. 
Določitev pogoja strokovnega naslova diplomirani pravnik kot 
enega od pogojev za opravljanje službe izvršitelja, je bila na eni 
strani nujna, na drugi strani pa tudi primerno sredstvo za 
doseganje vseh namenov in zahtev novele ZIZ-A. 

2. CILJI IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ustavno sodišče je v odločbi z dne 03. julija 2003, opr. št. U-l-331/ 
02-12, (objava Uradni list RS, št. 70/03) odločilo: 

"1. Drugi odstavek 116. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 
75/02) je v neskladju z Ustavo, kolikor določa, da je treba dodatni 
izpit opraviti v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

2. Ugotovljeno neskladnost je Državni zbor dolžan odpraviti v 
šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

3. Do odprave neskladnosti se šteje, da je enoletni rok za opravo 
dodatnega izpita začel teči z dnem uveljavitve Pravilnika o 
programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za 
izvršitelja (Uradni list RS, št. 15/03)" 
Ker je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz izreka odločbe, je 
potrebno določbo drugega odstavka 116. člena ZIZ-A ustrezno 
popraviti in odpraviti neskladnost omenjene določbe z Ustavo 
Republike Slovenije. Upoštevati je potrebno odločitev Ustavnega 
sodišča, da se rok za opravo izpita podaljša, teči pa začne z 
dnem uveljavitve Pravilnika o programu, pogojih in načinu 
opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja, to je od 1. marca 2003. 

Skladno z navedenim in odločbo Ustavnega sodišče RS št. U- 
1331/02-12 z dne 3. julija 2003, Vlada RS predlaga spremembo 
določbe drugega odstavka 116. člena ZIZ-A, ki bo odpravila 
ugotovljeno neskladje zakona z Ustavo RS. 

3. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV 

Gradivo ni povezano s pravni redom Evropske Unije. Ker gre za 
posebno zakonsko ureditev, vezano na specifično ureditev 
službe izvršitelja in postopka izvršbe in zavarovanja pri nas, ni 
bilo mogoče opraviti primerjalno pravnega pregleda v skladu z 
zahtevami Poslovnika Državnega zbora RS. 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) se v drugem odstavku 
116. člena besedilo "po uveljavitvi tega zakona" nadomesti z 

besedilom "po uveljavitvi podzakonskega predpisa iz drugega 
odstavka 118. člena tega zakona." 

2. člen 

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

K 1. členu 

Vlada Republike Slovenije s predlaganim novim besedilom 
odpravlja ugotovljeno neskladje z Ustavo RS, ki ga je ugotovilo 
Ustavno sodišče RS. 

Predlagatelj predlaga spremembo besedila določbe drugega 
odstavka 116. člena. Določba omenjenega člena določa, da so 
izvršitelji imenovani do uveljavitve ZIZ-A, ki ne izpolnjujejo pogoja 
določenega v 3. točki prvega odstavka 281. člena tega zakona, 
dolžni v roku enega leta po uveljavitvi zakona opraviti dodatni 
izpit po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, 
pristojen za pravosodje. Enoletni rok za opravo izpita je v skladu 
z zakonom začel teči od njegove uveljavitve, to je od 21.9.2002. 
V prehodni določbi je ZIZ-A v drugem odstavku 118. člena določil 
rok za izdajo podzakonskih predpisov, kateri morajo biti izdani v 
treh mesecih po uveljavitvi zakona. Podzakonski predpis Pravilnik 

o programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za 
izvršitelja, ki ga je izdal Minister za pravosodje, je začel veljati 
1.3.2003. Šele z določitvijo vsebine dodatnega izpita in načina, po 
katerem se opravlja izpit, katerega vsebino je določil zgoraj 
navedeni podzakonski predpis, je tako enoletni rok, ki ga je določil 
zakon, izdani podzakonski predpis, skrajšal za šest mesecev. 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča je zato potrebno določbo 
drugega odstavka 116. člena ustrezno spremeniti, tako da je 
enoletni rok za opravo izpita začel teči šele z uveljavitvijo 
podzakonskega predpisa, to je od 1.3.2003. 

K 2. členu 

Določeno je, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA: 

116. člen 

(1) Izvršitelji imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo 
zaprisego po 284. členu zakona najkasneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne 
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. člena zakona, 
so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona opraviti 
dodatni izpit po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše 
minister, pristojen za pravosodje oziroma v istem letu predlagati 
imenovanje namestnika, ter dokazila predložiti zbornici in ministru, 
pristojnemu za pravosodje. 

(3) Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka tega 
člena in izvršitelje, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne izpolnijo 
navedenega pogoja, minister, pristojen za pravosodje, razreši ter 
hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslpv predloga akta: 

Predlog Zakona o spremembi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (EVA: 2003 - 2011 - 
0046). 

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, 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 zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

Ne. 

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 upoštevanje roka za ggkladltev 

/ 
/ 

mag. Ivan BIZJAK 
minister 

poročevalec, št. 93 32 13. november 2003 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-B) 

- prva obravnava - EPA 1042 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2011-0012 
Številka: 713-04/2001-3 
Ljubljana, 06.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 46. redni seji dne 6.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA, 

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, 

- Andreja Lang, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 

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 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-B) 

I. UVOD 

I. Ocena stan[a in razlogi za spreiem sprememb in 
dopolnitev Kazenskega zakonika 

Kazenski zakonik je bil sprejet 13.10.1994 in velja od 1.1.1995. 
Doslej edine spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika so 
bile sprejete v letu 1999 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika; KZ-A, Ur. I. RS, št. 23/99) in so začele 
veljati 23.04.1999. Glavni razlog za navedeno novelo je bilo 
prilagajanje slovenske materialne kazenske zakonodaje 
pravnemu redu Evropske unije. Že takrat je bila v mednarodni 
skupnosti močno izražena potreba po enotnem in usklajenem 
urejanju določenih vprašanj s področja materialnega in 
procesnega kazenskega prava. 

Pojavi, kot so prost pretok kapitala, delovne sile in blaga, 
mednarodne kriminalne združbe, mednarodni terorizem, korupcija 
in prodor kriminala v gospodarske in politične strukture, še naprej 
terjajo usklajen in enoten odgovor kazenskega prava vseh držav. 
Tako so predvsem Organizacija združenih narodov, Svet Evrope 
in Evropska unija od zanje novele Kazenskega zakonika sprejele 
številne nove večstranske mednarodne dokumente, ki jih je 
Republika Slovenija že ratificirala ali vsaj podpisala, oziroma si za 
to prizadeva. Uskladitev materialne kazenske zakonodaje pa je 
potrebna tudi glede na obveznosti, sprejete v mednarodnih 
dokumentih, ki z zadnjo novelo še niso bile v celoti prenesene v 
naš pravni red, oziroma so bili prav zaradi zakonske uveljavitve 
ob ratifikaciji podani pridržki. 

Prvi delovni osnutek predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Kazenskega zakonika je bil že avgusta, 2002, 
posredovan v predhodno strokovno usklajevanje tako organom, 
pristojnim za medresorsko usklajevanje, kakor tudi Vrhovnemu 
državnemu tožilstvu RS, Vrhovnemu sodišču RS, Odvetniški 
zbornici Slovenije, Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru. Predlagatelj je upošteval tiste 
pripombe navedenih organov, v zvezi s katerimi je glede na 
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opozorila akademske strokovne javnosti ocenil, da še vedno 
omogočajo uskladitev z v nadaljevanju navedenimi mednarodnimi 
dokumenti in hkrati čimmanj posegajo v sistem Kazenskega 
zakonika. Enak pristop v zvezi z upoštevanjem pripomb in 
predlogov je predlagatelj izbral tudi pojavni predstavitvi in strokovni 
razpravi, ki je bila v zvezi z dopolnjenim delovnim osnutkom 
predloga zakona opravljena aprila, 2003, in je prispevala k nadaljnji 
izboljšavi besedila. 

- Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije s predlogom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah bazenskega zakonika 
daje predlog za njegovo uskladitev z naslednjimi 
mednarodnimi dokumenti, ki predstavljajo razlog za njegov 
sprejem: 

I. 1. Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu z dvema protokoloma (Protokol 
o preprečevanju, zatiranju In kaznovanju trgovanja z ljudmi, 
predvsem z otroci in ženskami; Protokol proti tihotapljenju 
mlgrantov po zemlji, morju In zraku): 

Republika Slovenija je navedeno Konvencijo in oba protokola že 
podpisala, pred postopkom ratifikacije pa so potrebne določene 
prilagoditve materialne kazenske zakonodaje. 

1.1. a) Konvencija opredeljuje t. i. "organizirano kriminalno združbo" 
in "strukturirano skupino za izvajanje kaznivih dejanj". Kazenski 
zakonik v 297. členu sicer vsebuje kaznivo dejanje hudodelskega 
združevanja, vendar pa ne podaja definicije hudodelske združbe. 
Prav tako Kazenski zakonik v primeru določenih kaznivih dejanj 
kot kvalificirano obliko opredeljuje njihovo storitev v skupini ali 
združbi, a je pri tem zelo nedosleden glede uporabe pojmov. 
Konvencija določa tudi ukrepe, ki jih bodo države pogodbenice 
sprejele za spodbujanje oseb, ki sodelujejo ali so sodelovale v 
organiziranih hudodelskih združbah, k sodelovanju s pravosodnimi 
organi pri razkrivanju takih združb, njihovih članov, v tem okviru 
storjenih kaznivih dejanj ter odvzemu s kaznivimi dejanji 
pridobljene premoženjske koristi takim združbam. Pri tem je 
predvsem izpostavljena možnost, da se taki osebi v kazenskem 
postopku izreče nižja kazen, kot pa bi se ji izrekla, če takega 
sodelovanja ne bi bilo. Kazenski zakonik v tretjem odstavku 297. 
člena sicer določa obvezno odpustitev kazni takemu storilcu 
kaznivega dejanja hudodelskega združevanja, vendar to - glede 
na določbe Konvencije - ne zadošča, saj gre za edini primer. 
Hkrati pa Konvencija tudi ne predvideva možnosti za odpustitev 
kazni takemu storilcu kaznivih dejanj, ampak le možnost za 
ustrezno znižanje kazni glede na njegovo sodelovanje s 
pravosodnimi organi. 

1.1. b) Protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja 
z ljudmi, predvsem z otroci in ženskami poudarja, da je za uspešen 
boj proti trgovini z ljudmi potreben mednarodni pristop tako v 
državah izvora kot v državah, preko katerih trgovanje poteka, in 
v državah, ki so cilj. "Trgovanje z ljudmi" za namene protokola 
pomeni rekrutiranje, transport in sprejem oseb, ki vključuje ele- 
ment prisiljevanja, s ciljem izkoriščanja oseb, s katerimi se trguje, 
za namene prostitucije, prisilnega dela, suženjstva, pridobivanja 
človeških organov in podobno. Veljavni Kazenski zakonik ne 
vsebuje posebnega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, delno pa 
so elementi, ki jih opredeljuje protokol, zajeti predvsem v 185. (ki 
bo ustrezno spremenjen), 186. (katerega črtanje bo predlagano 
zaradi združitve obeh inkriminacij v 185. členu), 311. in 387. členu. 

I. 1. c) Protokol proti tihotapljenju migrantov po zemlji, morju in 
zraku kot "tihotapljenje" opredeljuje posredovanje pri ilegalnem 
vstopu oseb v državo z namenom pridobitve premoženjske koristi. 
Kazenski zakonik v 311. členu sicer opredeljuje tako ravnanje in 
v drugem in tretjem odstavku dodaja tudi elementa koristoljubnosti 

in velike premoženjske koristi, vendar pa inkriminacijo omejuje le 
na dejanja, ki pomenijo prestop in posredovanje pri prestopu meje 
Republike Slovenije. 

Enako kot oba navedena protokola h Konvenciji Združenih 
narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu 
opredeljuje elemente trgovanja z ljudmi in tihotapljenja tudi Okvirna 
odločba Sveta Evropske unije o boju proti trgovanju z ljudmi, 
katere predlog je bil oblikovan v začetku leta 2001. 

I. 2. Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (v 
nadaljevanju Rimski statut): 

Rimski statut je bil sprejet na diplomatski konferenci v Rimu 17. 
julija 1998, Republika Slovenija ga je podpisala 7. oktobra 1998, 
Državni zbor Republike Slovenije pa je v novembru 2001 sprejel 
Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega 
sodišča (Ur. I. RS - MP, št. 29/01). Rimski statut vsebuje 
organizacijske določbe v zvezi z ustanovitvijo, statusom in 
sedežem prvega stalnega Mednarodnega kazenskega sodišča, 
kakor tudi postopkovne in materialne kazenske določbe. Postopek 
sodelovanja Republike Slovenije z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem je urejen v Zakonu o sodelovanju Republike Slovenije 
z mednarodnim kazenskim sodiščem, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel v letu 2002 (Ur. I. RS, št. 96/02). 

I. 2. a) Rimski statut v 5. členu opredeljuje kazniva dejanja v 
pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča: 

- genocid, 
- hudodelstva zoper človečnost, 
- vojna hudodelstva in 
- agresija. 

V 6. členu so določeni elementi kaznivega dejanja genocida, ki ga 
Kazenski zakonik že ustrezno in v določeni meri celo širše določa 
v 373. členu. 

V 7. členu Rimski statut določa dejanja, ki pomenijo hudodelstva 
zoper človečnost. Lahko so storjena tako med vojno, oboroženim 
spopadom ali okupacijo, kot tudi v miru, in so sestavni del velikega 
ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo. Kazenski 
zakonik hudodelstev zoper človečnost kot posebnega kaznivega 
dejanja ne vsebuje ■ če bi bila storjena med vojno, oboroženim 
spopadom ali okupacijo, bi bila storilce praviloma mogoče 
preganjati po določbah, ki inkriminirajo vojna hudodelstva. Če bi 
bila storjena v času miru, pa bi bil pregon možen le po določbah, 
ki inkriminirajo npr. umor in druga kazniva dejanja zoper življenje 
in telo ter kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. 

Dejanja, ki pomenijo vojna hudodelstva, Rimski statut določa v 8. 
členu. Kazenski zakonik dejanja, ki v skladu z Rimskim statutom 
pomenijo vojna hudodelstva, opredeljuje predvsem v 374. do 377. 
členu. Določene inkriminacije iz točke b) drugega odstavka 8. 
člena Rimskega statuta v Kazenskem zakoniku niso zajete (npr. 
rekrutiranje oziroma novačenje oseb, mlajših od 15 let), zato je 
potrebno ustrezno dopolniti obstoječe člene, oziroma oblikovati 
nekatere nove. 

Dejanje agresije, ki v skladu s 5. členom Rimskega statuta prav 
tako sodi v pristojnost mednarodnega kazenskega sodišča, 
zaenkrat še ni natančneje opredeljeno. Glede na drugi odstavek 
5. člena bo sodišče jurisdikcijo v zvezi z dejanjem agresije pričelo 
izvajati šele po sprejetju nove določbe Rimskega statuta, ki bo 
določala elemente tega kaznivega dejanja. To bo v skladu z 
določbama 121. in 123. člena storjeno sedem let po začetku 
veljavnosti Rimskega statuta, ko bo generalni sekretar Združeni 
narodov sklical revizijsko konferenco za obravnavo sprememb 
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statuta. Kazenski zakonik v 385. členu sicer opredeljuje kaznivo 
dejanje ščuvanja k napadalni vojni, vendar pa glede na navedeno 
še ni mogoče presojati skladnosti določbe z določbo Rimskega 
statuta. 

1.2. b) V 28. členu Rimskega statuta je opredeljena odgovornost 
vojaških poveljnikov in drugih nadrejenih za dejanja podrejenih. V 
skladu z navedeno določbo vojaški poveljnik odgovarja za kazniva 
dejanja iz pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča, ki so 
jih storile enote pod njegovim poveljstvom kot posledico dejstva, 
da ni pravilno izvajal nadzora, če je vedel ali bi moral vedeti, da so 
izvršile ali nameravale izvršiti taka dejanja in ni izvedel vseh 
potrebnih ukrepov za predložitev zadeve pristojnim organom v 
preiskavo in pregon. Torej za kazenski pregon vojaškega 
poveljnika v takem primeru zadošča že njegova malomarnost. V 
točki b) 28. člena Rimskega statuta je določena odgovornost 
drugih, t. i. civilnih nadrejenih, za kazniva dejanja, ki so jih storili 
podrejeni, ker ni bilo ustreznega nadzora. Za kazensko 
odgovornost civilnih nadrejenih je potreben naklep - torej, da je 
nadrejeni vedel ali pa zavestno ni upošteval informacije, ki je 
jasno kazala, da so podrejeni izvršili ali nameravali izvršiti kazniva 
dejanja iz pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča. Ob 
tem Rimski statut kot pogoja za kazensko odgovornost civilnih 
nadrejenih določa še, da se kazniva dejanja nanašajo na dejavnost, 
za katero je civilni nadrejeni dejansko odgovoren in da ni izvedel 
vseh potrebnih in primernih ukrepov za preprečitev ali ustavitev 
storitve ali za predložitev zadeve pristojnim organom v preiskavo 
in pregon. Kazenski zakonik v 283. členu opredeljuje obratno 
situacijo - odgovornost podrejenega za kaznivo dejanje, storjeno 
na ukaz nadrejenega. 

V akademski strokovni javnosti je močno izraženo stališče, da 
so nekatere določbe - ena od njih je tudi 28. člen - v splošnem 
delu Rimskega statuta zelo sporne, celo slabe, ter da bi njihova 
implementacija v Kazenski zakonik pomenila korak nazaj od 
sedanje ureditve. V primeru 28. člena gre namreč za institut 
splošnega dela Rimskega statuta, ki dokaj nelogično določa 
kaznivost malomarnosti vojaškega poveljnika ali drugega 
nadrejenega za izključno naklepno kaznivo dejanje. Kaznivost 
nadrejenih je določena celo v primeru, ko nadrejeni "suma 
kaznivega dejanja podrejenih" ni predložil pristojnim organom v 
preiskavo in pregon. Torej se vzpostavi kazenska odgovornost v 
primeru, ko se "opustitev" nadrejenega začne mnogo kasneje, 
kot pa je bilo dokončano kaznivo dejanje neposrednega storilca. 

Glede na navedeno ocenjujemo, da v tem trenutku ne gre vnašati 
novega instituta, ki je določen v 28. členu Rimskega statuta, v 
splošni del slovenskega Kazenskega zakonika. 

I. 2. c) V 70. členu Rimski statut določa kazniva dejanja zoper 
pravosodje in v četrtem odstavku izrecno določa dolžnost držav 
pogodbenic, da ta kazniva dejanja uvrstijo v svoje kazenske 
zakone. Kazenski zakonik kazniva dejanja zoper pravosodje 
vsebuje v osemindvajsetem poglavju - predvsem sta pomembna 
289. (kriva izpovedba) in 290. (preprečitev dokazovanja) člen, ki 
pa ga je potrebno ustrezno dopolniti. Dopolniti je potrebno tudi 
302. člen Kazenskega zakonika (preprečitev uradnega dejanja 
uradni osebi), tako da bo dodan tudi element maščevanja. 70. 
člen Rimskega statuta kot kaznivo dejanje zoper pravosodje 
opredeljuje tudi podkupovanje uradne osebe, ki je v Kazenskem 
zakoniku določeno v 267. in 268. členu, v skladu s spremenjeno 
interpretativno določbo 7. točke drugega odstavka 126. člena pa 
je uradna oseba tudi oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja 
ustrezno funkcijo. 

I. 3. Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja 
terorizma: 

Republika Slovenija je navedeno Konvencijo že podpisala, pred 
postopkom ratifikacije pa je potrebno z njenimi določbami uskladiti 
Kazenski zakonik (postopkovna vprašanja, ki jih prav tako ureja 
Konvencija, so v Zakonu o kazenskem postopku že ustrezno 
rešena). 
Konvencija v 2. členu določa, da oseba stori kaznivo dejanje, če 
na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, nezakonito in 
naklepno zagotovi ali zbere sredstva z namenom ali vednostjo, 
da bodo v celoti ali delno uporabljena za storitev dejanj, ki so v eni 
od t. i. proti- terorističnih konvencij, katerih spisek je priložen v 
aneksu h Konvenciji, opredeljena kot kazniva. Enako velja za 
storitev vsakega drugega dejanja, katerega cilj je povzročiti smrt 
ali hudo telesno poškodbo civilista ali druge osebe, ki aktivno ne 
sodeluje v vojaškem spopadu, namen takega dejanja pa je po 
naravi ali vsebini prestrašiti ljudi oziroma prisiliti vlado ali 
mednarodno organizacijo, da stori ali opusti kakšno dejanje. V 
istem členu Konvencija določa, da za obstoj opisanega kaznivega 
dejanja ni potrebno, da bi bila sredstva za storitev navedenih 
dejanj tudi dejansko uporabljena, ter da je kazniv tudi poskus, 
sostorilstvo ali organiziranje, naklepna pomoč in napeljevanje 
drugih k storitvi takega dejanja. 

Kazenski zakonik v 355. členu določa kaznivo dejanje 
"notranjega", v 388. členu pa mednarodnega terorizma. Prav tako 
so v Kazenskem zakoniku določena kazniva dejanja iz proti- 
terorističnih konvencij, ki so navedene v aneksu k Mednarodni 
konvenciji proti financiranju terorizma (144. člen - ugrabitev oseb, 
330. člen - ugrabitev letala ali ladje, 353. člen - ugrabitev najvišjih 
predstavnikov države, 389. člen - ogrožanje oseb pod 
mednarodnim varstvom, 390. člen - jemanje talcev). Posebnega 
kaznivega dejanja financiranja terorističnih dejanj pa Kazenski 
zakonik ne vsebuje. 

Načeloma bi bilo storilce takih dejanj mogoče preganjati v skladu 
z določbami splošnega dela Kazenskega zakonika o udeležbi pri 
kaznivem dejanju (25. - 29. člen), vendar bi izpadli primeri, v 
katerih zbrana sredstva ne bi bila dejansko porabljena za 
teroristična kazniva dejanja. Zato je v Kazenski zakonik potrebno 
vključiti nov člen, ki bo izrecno določal kaznivo dejanje financiranja 
terorističnih dejanj. 

Določbe Kazenskega zakonika o sostorilstvu (25. člen), 
napeljevanju (26. člen), pomoči (27. člen) in poskusu (22. - 24. 
člen) ustrezajo zahtevam Konvencije. 

1.4. Kazenskopravna konvencija Sveta Evrope proti korupciji 
z Dodatnim protokolom: 

1.4. a) Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji 
je bil sprejet leta 2000 (Ur. I. RS - MP, št. 7/00). Ob ratifikaciji 
Konvencije je Republika Slovenija podala tri pridržke, za umik 
katerih so potrebne določene spremembe in dopolnitve 
Kazenskega zakonika: 

- da ne bo določila kot kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je 
opredeljeno v 6. členu (podkupovanje članov tujih skupščinskih 
teles), v kolikor vključuje osebo, ki je članica lokalnega ali 
regionalnega skupščinskega telesa, ki izvaja zakonska ali upravna 
pooblastila v drugi državi. Pridržek je bil podan zaradi pomanjkljive 
določbe prve točke drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika, ki jo je zato potrebno ustrezno dopolniti; 
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- da ne bo določila kot kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je 
opredeljeno v 8. členu (pasivno podkupovanje v zasebnem 
sektorju), v delu, ki se nanaša na sprejem ponudbe ali obljube 
nedovoljene koristi. Pridržek je bil podan zaradi določbe 247. člena 
Kazenskega zakonika, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti 
inkriminira le terjanje ali sprejem nesorazmerne nagrade, darila 
ali druge koristi, ne pa tudi na terjanja ali sprejema obljube ali 
ponudbe take koristi; 

- da ne bo določila kot kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je 
opredeljeno v 12. členu (nezakonito posredovanje), v delu, ki se 
nanaša na obljubljanje, dajanje ali ponujanje nedovoljenih koristi, 
in v delu, ki se nanaša na terjanje, prejemanje ali sprejem ponudbe 
ali obljube takšnih koristi. Pridržek je bil podan zato, ker Kazenski 
zakonik v 269. členu določa le pasivno stran nezakonitega 
posredovanja, aktivna stran pa ni inkriminirana. Določba 269. 
člena je pomanjkljiva tudi zato, ker opredeljuje le sprejem koristi, 
ne pa tudi terjanja ali sprejema obljube ali ponudbe koristi. 

1.4. b) Konvencija v vseh določbah, ki določajo obveznost držav, 
da določijo kazniva dejanja, opredeljuje sprejem in terjanje 
nedovoljenih koristi "zase ali za koga drugega" ter dajanje ali 
obljubljanje nedovoljenih koristi "osebi, od katere storilec nekaj 
pričakuje, ali pa drugi osebi". V določbah 247., 248., 267., 268. in 
269. člena Kazenskega zakonika pa to ni dosledno izpeljano, saj 
je določen le sprejem ali terjanje koristi "zase", ter dajanje ali 
obljubljanje koristi "osebi, od katere storilec nekaj pričakuje", kar 
je potrebno ustrezno dopolniti. 

1.4. c) Hkrati je bilo ugotovljeno, da so navedeni členi Kazenskega 
zakonika, ki določajo tako imenovana korupcijska kazniva 
dejanja, terminološko neusklajeni. Tako je na primer v prvem 
odstavku veljavnih 247. in 248. členov navedeno "... 
nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo koristv prvem 
odstavku veljavnih 267., 268. in 269. členov pa:"... darilo ali kakšno 
drugo korist 

1.4. č) Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji proti korupciji 
opredeljuje dejanja, ki pomenijo obljubljanje, ponujanje ali dajanje 
podkupnine porotniku ali arbitru (domačemu ali tujemu), kakor 
tudi zahtevanje ali sprejem podkupnine s strani porotnika ali arbitra. 
Kaznivi dejanji jemanja in dajanja podkupnine uradni osebi bosta, 
upoštevajoč v tem predlogu zakona predlagane spremembe in 
dopolnitve 267. in 268. člena Kazenskega zakonika, že ustrezno 
opredeljeni. Analiza drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika, ki določa uradno osebo, je pokazala, da porotnike kot 
uradne osebe vključuje že veljavna tretja točka drugega odstavka 
126. člena, saj so pooblastila porotnikov določena v Zakonu o 
sodiščih (Ur. I. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00). Navedene 
razlage pa ni mogoče raztegniti na pojem arbitrov, saj Zakon o 
pravdnem postopku (Ur. I. RS, št. 26/99 in 96/02) vsebuje le določbe 
o sklenitvi pogodbe o arbitraži ter o postopku pred arbitražo, ne 
pa tudi pooblastil arbitrov (le-ta stranke določijo v pogodbi). Zato 
je treba tretjo točko drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika ustrezno dopolniti. 

Tuje uradne osebe so opredeljene s peto, šesto in sedmo točko 
drugega odstavka 126. člena Kazenskega zakonika, ki jih je 
potrebno ustrezno spremeniti oziroma dopolniti. Peto točko, ki 
določa uradno osebo tuje države, je potrebno terminološko 
natančneje oblikovati. 

Pri šesti točki, ki opredeljuje uradno osebo mednarodne 
organizacije, ni razloga, da je v primeru izpolnjenih pogojev 
pristojnost slovenskih sodišč, omejena le za obravnavo 
obdolžencev, ki so uradne osebe mednarodnih organizacij, katerih 
članica je Republika Slovenija. Republika Slovenija je namreč vedno 
bolj povezana z različnimi mednarodnimi organizacijami (na primer 
OECD, Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo in podobno), s 

katerimi tesno sodeluje, vendar v nekaterih še ni članica 
(sodelovanje z OECD je na primer tudi ekonomsko zelo 
pomembno za Republiko Slovenijo). Navedeno pomeni, da ob 
veljavni šesti točki drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika slovenski organi odkrivanja, pregona in sojenja ne morejo 
preganjati in obravnavati storilcev kaznivih dejanj, ki jih lahko 
storijo uradne osebe, če gre za uradne osebe mednarodnih 
organizacij, katerih članica ni Republika Slovenija, četudi se zgodijo 
na ozemlju Republike Slovenije. 

Prav tako ni razloga, da bi bila v istem primeru slovenska sodišča 
pristojna le za obravnavo obdolžencev, ki so uradne osebe 
mednarodnih sodišč, katerih jurisdikcijo priznava Republika 
Slovenija, kot določa veljavna sedma točka drugega odstavka 
126. člena Kazenskega zakonika. 

I. 5. Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih 
javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju je bil sprejet leta 
2001 (Ur. I. RS - MP, št. 1/01). Pridržki k tej Konvenciji niso mogoči, 
zato jih Republika Slovenija ob ratifikaciji tudi ni podala, čeprav so 
določbe 126., 267., 268. in 269. člena Kazenskega zakonika v 
primerjavi z določbami te Konvencije nekoliko pomanjkljive. 

I. 5. a) Četrti odstavek 1. člena določa, da je javni uslužbenec 
vsaka oseba, ki ima zakonodajno, upravno ali sodno funkcijo v 
tuji državi in je imenovana ali izvoljena; kakor tudi vsaka oseba, ki 
opravlja javno funkcijo za tujo državo, vključno s funkcijo v javni 
agenciji ali javnem podjetju; in vsak uslužbenec ali predstavnik 
mednarodne javne organizacije. Ob tem pojem "tuja država" 
vključuje vse ravni in dele javne uprave, od državne do regionalne 
in lokalne. Glede na navedene definicije je potrebno prilagoditi 1. in 
5. točko drugega odstavka 126. člena Kazenskega zakonika. 

1.5. b) Glede na določbo prvega odstavka 1. člena Konvencije so 
pomanjkljivi tudi opisi kaznivih dejanj v 267., 268. in 269. členu 
Kazenskega zakonika, in sicer v istem smislu, kot je navedeno v 
I. 4. b) točki. 

I. 6. Konvencija o zaščiti finančnih Interesov Evropske unije: 

Konvencija je bila sprejeta leta 1995 in je objavljena v Uradnem 
listu Evropske unije (Official Journal C 316, 27/11/1995). V 12. 
členu določa, da k njej lahko pristopi vsaka država, ko postane 
članica Evropske unije. Glede na navedeno Republika Slovenija 
k Konvenciji še ni pristopila, je pa pred tem potrebno izpeljati tudi 
določene prilagoditve Kazenskega zakonika. 

1.6. a) Konvencija v 1. členu določa, da se za goljufijo proti finančnim 
interesom Evropske unije šteje predložitev neresničnih, nepravilnih 
ali nepopolnih podatkov za pridobitev finančnih sredstev Evropske 
unije. Navedeno dejanje je mogoče preganjati po 235. členu 
Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje preslepitve pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti. Nadalje inkriminira situacijo, ko 
nekdo zamolči določene podatke, da bi pridobil finančna sredstva 
Evropske unije, v zvezi s čemer je potrebna dopolnitev 
navedenega člena Kazenskega zakonika. 

I. 6. b) Konvencija v 1. členu določa tudi obveznost držav, da kot 
kazniva določijo dejanja, ko zaradi predložitve neresničnih, 
nepravilnih ali nepopolnih podatkov pride do zmanjšanja 
proračunskih sredstev Evropske unije. Kazenski zakonik v 254. 
členu določa kaznivo dejanje davčne zatajitve, ki ga je v skladu s 
prvim odstavkom mogoče storiti le s preslepitvijo davčnega 
organa. Glede na to, da je opis dejanja v Konvenciji širši, je 
potrebna sprememba 254. člena Kazenskega zakonika. 
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I. 7. Konvencija Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v 
kibernetskem prostoru in Dodatni protokol o inkriminaciji 
rasističnih in ksenofobičnlh dejanj: 

Konvencija je bila sprejeta v okviru Sveta Evrope, dne 23.11.2001 
v Budimpešti. Gre za večstranski mednarodni dokument, ki 
celovito obravnava tako materialna kot tudi postopkovna 
kazenskopravna vprašanja v kibernetskem prostoru. 

Na področju materialnega kazenskega prava Konvencija določa 
obveznost držav, da enako oziroma podobno določijo kazniva 
dejanja, storjena s pomočjo računalniške tehnologije, in določijo 
tudi ustrezne ("učinkovite, sorazmerne in odvračajoče") razpone 
zagroženih kazni. Kazniva dejanja, ki jih opredeljuje Konvencija, 
so razdeljena v štiri vsebinske sklope: 

I. 7. a) Kazniva dejanja zoper zaupnost, celovitost in dostopnost 
računalniških podatkov in sistemov obsegajo protipravni dostop, 
protipravno prestrezanje, motenje podatkov, motenje sistemov in 
zlorabo naprav. Protipravni dostop je že deloma opredeljen v 
prvem odstavku 225. člena Kazenskega zakonika, ki določa 
kaznivo dejanje neupravičenega vstopa v zaščiteno računalniško 
bazo podatkov, vendar ga je treba ustrezno dopolniti, da bo kot 
kaznivo določal tudi neupravičeno prestrezanje nejavnih prenosov 
računalniških podatkov. 

Kot motenje podatkov in sistemov opredeljuje dejanja 
poškodovanja, zbrisa, poslabšanja in spreminjanja računalniških 
podatkov, kar Kazenski zakonik že delno inkriminira v drugem 
odstavku 225. člena. Dodati mu je potrebno še okoliščino oviranja 
prenosa podatkov in oviranja delovanja sistema. 

I. 7. b) Kazniva dejanja, povezana z računalnikom, obsegajo 
računalniško ponarejanje in računalniško goljufijo. Kot računalniško 
ponarejanje Konvencija določa naklepno in neupravičeno 
vnašanje, spreminjanje, brisanje ali oviranje računalniških 
podatkov z namenom, da se taki podatki za pravne namene 
predstavijo kot verodostojni, ne glede na to, ali so berljivi in 
razumljivi. V zvezi z navedenim je zaradi specifičnosti 
kibernetskega oziroma računalniškega prostora potrebno 
oblikovati posebno kaznivo dejanje. Računalniško goljufijo je glede 
na njeno opredelitev v Konvenciji že mogoče preganjati - deloma 
po 217. členu, ki inkriminira goljufijo, in deloma po 242. členu, ki 
opredeljuje vdor v računalniški sistem. Dodati mu bo potrebno še 
okoliščino oviranja prenosa podatkov in oviranja delovanja 
sistema. 

I. 7. c) Kazniva dejanja, povezana z vsebino, so po tej Konvenciji 
kazniva dejanja, povezana z otroško pornografijo. Konvencija v 
9. členu nalaga državam pogodbenicam, da kot kaznivo dejanje v 
notranjem pravu določijo izdelovanje, ponujanje, razširjanje, 
zagotavljanje in posedovanje otroške pornografije po ali v 
računalniškem sistemu. Kot "otroško pornografijo" opredeljuje 
kakršnokoli sodelovanje mladoletnikov v nedvoumnem spolnem 
dejanju, kot "mladoletnike" pa vse osebe, mlajše od osemnajst 
let. Kazenski zakonik v 187. členu določa kaznivo dejanje 
prikazovanja in izdelave pornografskega gradiva, vendar pa je 
inkriminacija v primerjavi z določbami te Konvencije pomanjkljiva, 
saj ne obsega "ponujanja, omogočanja dostopa in zagotavljanja". 
Glede na navedeno je potrebno ustrezno spremeniti in dopolniti 
187. člen Kazenskega zakonika. 

1.7. t) Kazniva dejanja, povezana s kršitvijo avtorske in sorodnih 
pravic so v skladu z navedeno Konvencijo tista, ki so kot taka v 
skladu z mednarodnimi dokumenti s področja varovanja avtorske 
in sorodnih pravic opredeljena v notranjem pravu in storjena s 
pomočjo računalniškega sistema. Kazenski zakonik v 158. členu 
ustrezno določa kaznivo dejanje kršitve avtorske pravice tako, 
da kot kaznivo določa vsakršno neupravičeno objavljanje, 

prikazovanje, izvajanje, prenos, skazitev, okrnitev ali drugačno 
neupravičeno poseganje v tuje avtorsko delo. 

V 159. členu Kazenski zakonik določa kaznivo dejanje 
neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela, vendar inkriminacija 
ne ustreza popolnoma zahtevam Konvencije. Neupravičena 
uporaba avtorskih del je namreč tatvina, ki je lahko mnogo 
nevarnejša od tatvine po 211. in naslednjih členih Kazenskega 
zakonika. Storilec pri neupravičeni uporabi avtorskega dela 
namreč ne samo vzame "tujo stvar", temveč jo lahko zaradi 
izredne manipulativnosti novih medijev in digitalnih nosilcev 
neštetokrat multiplicira in tako "še naprej krade". V svetovnem 
merilu piratstvo in ponarejanje izvirnih del in produktov povzroča 
neposredno škodo imetnikom pravic, ki jo lahko merimo v milijardah 
ameriških dolarjev - na primer, samo pri računalniških programih 
13,08 milijarde ameriških dolarjev v letu 2002'. Poleg tega ima tudi 
številne druge neposredne in posredne posledice (na primer 
nelojalno konkurenco, produktno škodo za potrošnike, manj 
investicij, izgubo države pri davkih). Glede na njuno razširjenost, 
pojavne oblike in načine izvrševanja je piratstvo in ponarejanje 
mogoče in potrebno uvrstiti k oblikam organiziranega kriminala2. 

Kaznivo dejanje kršitve sorodnih pravic Kazenski zakonik določa 
v 160. členu, ki je v primerjavi z zahtevami Konvencije prav tako 
pomanjkljiv. Razlogi za spremembe so smiselno enaki, kot so 
navedeni v prejšnjem odstavku v zvezi s 159. členom Kazenskega 
zakonika. Dodati je le, da veljavni 160. člen ureja samo kršitve 
pravic izvajalcev, ne pa tudi preostalih štirih sorodnih pravic, ter 
da veljavni 160. člen predvideva pregon na predlog, kar je v 
nasprotju z zahtevami Konvencije. 

Zaradi poenostavitve in posledično jasnejše določitve obeh 
navedenih kaznivih dejanj, kakor tudi zaradi uskladitve s kasneje 
sprejetimi slovenskimi predpisi in mednarodnimi dokumenti, je 
treba 159. in 160. člen Kazenskega zakonika ustrezno spremeniti. 

I. 7. d) Določbe Kazenskega zakonika o sostorilstvu (25. člen), 
napeljevanju (26. člen), pomoči (27. člen) in poskusu (22. - 24. 
člen) ustrezajo zahtevam Konvencije. 

I. 7. e) Dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o kaznivih 
dejanjih v kibernetskem prostoru med drugim nalaga državam, 
da kot kaznivo določijo zanikanje, hujše zmanjševanje pomena, 
odobravanje ali zagovarjanje genocida in hudodelstev zoper 
človečnost, kar je treba dodati opisu kaznivega dejanja iz prvega 
odstavka 300. člena Kazenskega zakonika. Hkrati je zaradi določb 
navedenega Dodatnega protokola in značilnosti moderne 
informacijske tehnologije treba ustrezno dopolniti tretji odstavek 
istega člena. Navedeni odstavek namreč določa odvzem 
materialov in predmetov, kar je skoraj neizvedljivo, kadar je kaznivo 
dejanje iz 300. člena Kazenskega zakonika storjeno v 
informacijskem sistemu. 

I. 8. Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik 
rasne diskriminacije: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije je bil sprejet leta 1967 (Ur. I. SFRJ, št. 31/67). 
Republika Slovenija je Konvencijo v svoj pravni red prevzela z 
Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije 
združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji 
za atomsko energijo (Ur. I. RS, št. 35/92). 

' Glej podatke pri Business Softvvare Alliance na "www.bsa.org" 
' Glej Zeleno knjigo Evropske komisije "Combating counterfeiting and 

piracy in the Single Markef (COM (1998) 569 Final, z dne 15.10.1998) 
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Konvencija v točki (a) 4. člena zahteva od držav pogodbenic, da 
kot kaznivo dejanje določijo sleherno širjenje idej, temelječih na 
rasni večvrednosti ali rasnem sovraštvu, ščuvanje k rasni 
diskriminaciji, kakor tudi vsa dejanja nasilja ali spodbujanja k takim 
dejanjem proti katerikoli rasi ali skupini ljudi druge barve kože ali 
drugega etičnega porekla, prav tako pa tudi dajanje sleherne 
pomoči za rasistične dejavnosti, kar vključuje tudi finančno 
podporo takih dejavnosti. 

V skladu z določbo 8. člena Konvencije je bil ustanovljen Odbor 
proti rasizmu, kateremu morajo države pogodbenice po pristopu 
posredovati uvodno poročilo in nato periodično poročati vsaki 
dve leti. Vlada Republike Slovenije je v skladu z navedenimi 
določbami Odboru proti rasizmu posredovala tako uvodno kakor 
tudi periodično poročilo, ki ju je obravnaval 2., 3. in 10.08.2000. 
Med drugim je ugotovil, da Republika Slovenija rasizma ne 
inkriminira zadovoljivo; vendar svoje ugotovitve ni podrobneje 
argumentiral. Glede na razpravo je mogoče oceniti, da je 
inkriminacija pomanjkljiva zato, ker izrecno ne inkriminira dajanja 
kakršnekoli pomoči za kazniva dejanja s področja rasizma. 

Kazenski zakonik ne določa definicije rasizma, ki bi bila identična 
definiciji iz te Konvencije. Dejanja, ki jih opredeljuje navedena točka 
(a) 4. člena, je zato potrebno zajemati z več različnimi 
inkriminacijami iz Kazenskega zakonika. 

1.8. a) Najprej je to kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti iz 141. 
člena Kazenskega zakonika. Glede na zagrožene kazni zapora 
za to kaznivo dejanje ter glede na opredelitev kaznivosti poskusa, 
poskus dejanj po prvem in drugem odstavku 141. člena ni kazniv, 
poskus kaznivega dejanja po tretjem odstavku 141. člena pa je 
kazniv. Za dejanja iz prvih dveh odstavkov 141. člena so kaznive 
tudi vse oblike udeležbe, razen neuspelega napeljevanja; za 
dejanje po tretjem odstavku pa je kaznivo tudi neuspelo 
napeljevanje. 

Analiza skladnosti 141. in 300. člena Kazenskega zakonika z 
določbo točke (a) 4. člena Konvencije pokaže, da opisa kaznivih 
dejanj zajemata vse elemente iz Konvencije in sta v določeni meri 
celo širša. Z določbami splošnega dela Kazenskega zakonika o 
udeležbi pri kaznivem dejanju je mogoče zajeti tudi dajanje 
kakršnekoli pomoči - tudi finančne - za rasistično dejavnost. 

I. 8. b) Glede na definicijo rasizma v navedeni Konvenciji je 
pomembno tudi kaznivo dejanje zbujanja narodnostnega, rasnega 
ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki je določeno v 
300. členu Kazenskega zakonika. V skladu z določbo 22. člena 
Kazenskega zakonika je kazniv tudi poskus kaznivega dejanja 
po drugem odstavku 300. člena. Za dejanja iz prvega odstavka 
300. člena so kaznive tudi vse oblike udeležbe, razen neuspelega 
napeljevanja; za dejanja iz drugega odstavka pa tudi neuspelo 
napeljevanje. 

Odbor proti rasizmu je pri svoji ugotovitvi vztrajal. Zato je potrebno 
kaznivo dejanje iz 300. člena Kazenskega zakonika ustrezno 
dopolniti3. 

I. 8. c) Zaradi določbe 63. člena Ustave Republike Slovenije je 
treba dopolniti inkriminacijo iz 300. člena Kazenskega zakonika 
tako, da se doda nov drugi odstavek. Ustava Republike Slovenije 

5 Tako tudi doc. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav., docent na Katedri za 
kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani, v "Strokovnem 
mnenju o skladnosti slovenskega kazenskopravnega sistema z zahtevami 
Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije" 

namreč v 63. členu kot protiustavno določa spodbujanje k narodni, 
rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje 
narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in 
nestrpnosti. Veljavni 300. člen ne opredeljuje "drugih 
neenakopravnosti" in "drugega sovraštva in nestrpnosti", ampak 
povzema le tiste, ki so naštete v navedenem členu Ustave 
Republike Slovenije. S tem je zoženo področje kazenskopravnega 
varstva, zato je tudi glede na druge določbe Ustave Republike 
Slovenije inkriminaciji iz 300. člena Kazenskega zakonika treba 
dodati tudi okoliščine, kot so barva, etnična pripadnost, spol, 
jezik, politično prepričanje, spolna usmerjenost, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazba in družbeni položaj. 

I. 9. Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede 
prodaje otrok, otroške prostitucije ter otroške pornografije: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah je bil sprejet 
leta 1990 (Ur. I. SFRJ - MP, št. 15/90), Republika Slovenija pa jo je 
v svoj pravni red prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih 
v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur. I. RS, št. 35/92). 
Navedeni izbirni protokol je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela ter državam odprla za podpis, ratifikacijo in 
pristop z Resolucijo, št. A/RES/54/263, z dne 25.05.2000. 
Republika Slovenija je izbirni protokol že podpisala, v pripravi je 
pa je tudi predlog zakona o ratifikaciji. 

1.9. a) Izbirni protokol v 1. členu določa splošno obveznost držav, 
da prepovedo prodajo otrok, otroško prostitucijo in otroško 
pornografijo; v 3. členu pa izrecno navaja dejanja, ki pomenijo 
prodajo otrok ter otroško prostitucijo in pornografijo, za katera 
morajo države pogodbenice zagotoviti, da bodo v celoti zajeta v 
njihovi kazenski zakonodaji. Izbirni protokol za vsa navedena 
dejanja določa tudi kaznivost poskusa in udeležbe pri kaznivem 
dejanju ter določa pravila za določanje sodne pristojnosti in 
obveznost, da so taka kazniva dejanja določena tako, da je v 
zvezi z njimi mogoča izročitev storilca. 

1.9. b) Dejanja, ki so v izbirnem protokolu opredeljena kot "prodaja 
otrok" in "otroška prostitucija", so v Kazenskem zakoniku že 
ustrezno določena - predvsem v devetnajstem poglavju, ki 
opredeljuje kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, deloma 
pa tudi v dvajsetem (191. člen - nedovoljena presaditev delov 
človeškega telesa) in enaindvajsetem poglavju (201. člen - 
zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje). Določen 
vidik "prodaje otrok" bo pokrit s predlaganim novim kaznivim 
dejanjem trgovine z ljudmi, ki je predlagano tudi iz v I. 1. b) točki 
obrazloženih razlogov. Zaradi opredelitve dejanj, ki pomenijo 
"otroško pornografijo", pa je potrebno ustrezno dopolniti 187. člen 
Kazenskega zakonika, ki "proizvodnjo, distribucijo, razširjanje, 
izvoz, uvoz, prodajo in posest otroške pornografije" inkriminira le 
v določenem obsegu, ki je ožji od opredelitve v izbirnem protokolu. 

Določbe o kaznivosti poskusa in udeležbe pri kaznivem dejanju, 
kakor tudi določbe o pristojnosti slovenskih sodišč ter o izročitvi 
storilcev kaznivih dejanj, ustrezajo določbam izbirnega protokola. 

1.10. Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede 
udeležbe otrok v oboroženih spopadih: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah je bil sprejet 
leta 1990 (Ur. I. SFRJ - MP, št. 15/90), Republika Slovenija pa jo je 
v svoj pravni red prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih 
v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur. I. RS, št. 35/92). 
Navedeni izbirni protokol je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela ter državam odprla za podpis, ratifikacijo in 
pristop z Resolucijo, št. A/RES/54/263, z dne 25.05.2000. 
Republika Slovenija je izbirni protokol že podpisala, v pripravi je 
pa je tudi predlog zakona o ratifikaciji. 
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I. 10. a) Izbirni protokol v 2. členu vzpostavlja obveznost držav 
pogodbenic, da zagotovijo, da osebe, mlajše od 18 let, niso 
obvezno rekrutirane oziroma novačene v njihove oborožene sile, 
vendar ne zahteva določitve kaznivega dejanja - torej gre za 
vsebino predpisov o vojaški obveznosti. 

V 4. členu pa izbirni protokol določa, da oborožene skupine, ki 
niso oborožene sile države, ne smejo v nobenih okoliščinah 
rekrutirati oziroma novačiti ali v sovražnostih uporabljati oseb, 
mlajših od 18 let. V zvezi s tem izbirni protokol določa obveznost 
držav pogodbenic, da sprejmejo vse ukrepe za preprečitev takega 
ravnanja, vključno s sprejetjem zakonskih ukrepov in določitvijo 
kaznivih dejanj. Glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki ga 
lahko stori oseba, ki je pripadnik ali vodja vojaške skupine, ki ne 
spada v oborožene sile države, v slovenski kazenski zakonodaji 
taka ravnanja še niso neposredno inkriminirana. Zato je predlagano 
novo kaznivo dejanje novačenja oseb, mlajših od 18 let, ki bo 
pokrilo tako zahteve iz tega izbirnega protokola, kakor tudi 
zahteve, obrazložene v I. 2. a) točki. 

I. 11. Direktiva o trgovanju na podlagi notranjih informacij 
In tržnih manipulacijah': 

Evropski parlament je Direktivo sprejel 28.01.2003, veljati pa je v 
skladu z 21. členom začela na dan objave v uradnem listu 
Evropske unije - torej 12.04.2003. Glede na določbo 22. člena 
navedena Direktiva velja za države članice Evropske unije. 

1.11. a) Direktiva kot nedovoljena ravnanja na trgu oziroma tržne 
manipulacije določa trgovanje s finančnimi instrumenti na podlagi 
zlorabe notranjih informacij. Predvsem je treba poudariti, da se 
direktiva nanaša na vse finančne instrumente, ki so uvrščeni na 
organiziran trg, ne glede na to, ali je do konkretne transakcije 
prišlo na tem trgu ali ne. V 9. členu je namreč določeno, da se 
Direktiva uporablja za vse finančne instrumente, ki so sprejeti v 
trgovanje na organiziranem trgu v vsaj eni državi članici Evropske 
unije, ali za katere je bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne 
glede na to, ali je do transakcije prišlo na tem trgu. Torej je konkretna 
transakcija z določenim finančnim instrumentom lahko izvedena 
tudi na neorganiziranem trgu, prepoved zlorabe notranje 
informacije pa v skladu z Direktivo velja tudi za tako transakcijo. 

I. 11. b) Kazenski zakonik kaznivo dejanje zlorabe notranje 
informacije določa v 243. členu, vendar je omejen na take zlorabe 
ob transakcijah na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Zato 
je zaradi uskladitve z navedeno Direktivo, ki je del pravnega reda 
Evropske unije, treba ustrezno spremeniti in dopolniti 243. člen 
Kazenskega zakonika. 

- Poleg opisanih razlogov za spremembe in dopolnitve 
Kazenskega zakonika, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije, je nekatere določbe potrebno spremeniti 
oziroma dopolniti tudi zaradi ugotovitev pomanjkljivosti ob 
njihovi uporabi v praksi, kar so predlagali tudi pristojni organi, 
ali pa zaradi določb nekaterih drugih zakonov, ki so bili sprejeti 
kasneje: 

1. Komisija za pogojne odpuste se pri svojem delu pogosto srečuje 
z vprašanjem, kakšne kriterije je potrebno upoštevati pri odločanju 
o posameznem pogojnem odpustu. Kazenski zakonik je pri tem 
zelo skop, saj kot edini pogoj v prvem odstavku 109. člena navaja 
utemeljeno pričakovanje, da obsojenec ne bo ponovil kaznivega 
dejanja; v četrtem odstavku pa kot edino okoliščino, ki jo je pri 
odločanju o pogojnem odpustu treba upoštevati, navaja 
obsojenčevo vedenje med prestajanjem kazni. Zato predlagatelj 
ocenjuje, da je četrti odstavek 109. člena Kazenskega zakonika 
treba dopolniti tako, da bo dal pravno osnovo, da bo v matičnem 
Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij mogoče opredeliti tudi 
druge okoliščine, ki jih mora Komisija za pogojne odpuste 
upoštevati pri odločanju o pogojnih odpustih. 

2. V primerih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in kaznivih 
dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, ki so storjena 
proti mladoletnim osebam, se pristojne službe pogosto srečajo s 
problemom, da taka kazniva dejanja zastarajo, preden so žrtve o 
tem zmožne spregovoriti, oziroma preden jim življenjske okoliščine 
to dopuščajo. Zato je v 111. členu Kazenskega zakonika 
zastaranje takih kaznivih dejanj, katerih storilci so pogosto najbližji 
sorodniki mladoletne žrtve, potrebno drugače urediti. 

3. Inkriminacija kvalificirane oblike kaznivega dejanja spolnega 
nasilja po drugem odstavku 181. člena Kazenskega zakonika v 
primerjavi z drugim odstavkom 180. člena ne obsega okoliščine 
storitve nad obsojenci, ki prestajajo kazen zapora in jo je v takem 
obsegu nujno dopolniti. 

4. Za kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja po 190. členu 
Kazenskega zakonika, ki ga iz malomarnosti storita zdravnik ali 
zdravstveni delavec in ima za posledico občutno poslabšanje 
zdravja pacienta, je glede na možne posledice zagrožena 
nesorazmerno nizka kazen zapora do enega leta. Prav tako ni 
določena kvalificirana oblika tega kaznivega dejanja zaradi smrti 
ene ali več oseb. 

5. Kazenski zakonik v 200. členu določa kaznivo dejanje odvzema 
mladoletne osebe in predvideva glede na nevarnost in možne 
posledice nesorazmerno nizko denarno kazen ali zapor do enega 
leta. Hkrati tudi ne zajema hujših oblik storitve glede na posledice, 
ki jih tako dejanje povzroči pri mladoletni osebi, ali glede na nagibe, 
zaradi katerih je storilec dejanje izvršil (maščevanje, koristoljubnost 
in podobno), ki morajo biti strožje kaznovane. 

6. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije je na 
svoji 11. seji, dne 14.06.2002, na pobudo Društva "Ostržek", 
obravnavala problematiko neplačevanja preživnin ter v zvezi s 
tem sprejela več sklepov. S prvim sklepom je Vladi Republike 
Slovenije, Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve dala pobudo, da glede na družbeno nevarnost 
takih dejanj in zaradi poudarjenega varstva koristi otroka proučijo 
predlog za spremembo in dopolnitev 203. člena Kazenskega 
zakonika tako, da bi poleg kaznivega dejanja izmikanja plačevanju 
preživnine vključeval tudi kaznivo dejanje neplačevanja preživnine. 

4 "Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council, of 
28.January 2003, on insider dealing and market manipulation (market 
abuse)" - Official Journal of the European Union L 96/16, 12.04.2003 
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7. Kazenski zakonik v 205. členu določa kaznivo dejanje kršitve 
temeljnih pravic delavcev, katerega opis terminološko ni usklajen 
z novim Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 42/02). 

8. V 234.a členu Kazenski zakonik določa kaznivo dejanje poslovne 
goljufije. Po zgledu kaznivih dejanj tatvine, goljufije in podobnih in 
zaradi enakega obravnavanja bi bilo tudi pri tem kaznivem dejanju 
smiselno predvideti privilegirano obliko, če storilec z dejanjem 
povzroči majhno premoženjsko škodo, kar bi glede na zagroženo 
kazen omogočilo pristojnost okrajnih sodišč in glede na okoliščine 
konkretnega primera tudi izvedbo postopkov odloženega pregona. 

9. Kazenski zakonik v 236. členu določa kaznivo dejanje 
preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji. Predlagatelj 
ugotavlja, da se z razvojem trga vrednostnih papirjev pojavlja 
vedno več primerov, kjer so z zlorabami pri poslovanju z 
vrednostnimi papirji pridobljene velike premoženjske koristi, kar 
močno vpliva tudi na nestabilnost trga z vrednostnimi papirji. Glede 
na navedeno je smiselno, po vzoru določanja nekaterih drugih 
kaznivih dejanj, tudi ob kaznivem dejanju po 236. členu 
Kazenskega zakonika predvideti kvalificirano obliko s strožjo 
zagroženo kaznijo, če je s kaznivim dejanjem pridobljena velika 
premoženjska korist. 

10. Kazenski zakonik v 260. členu določa kaznivo dejanje 
ponarejanja znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži. V 
prvem odstavku navedenega člena so kot "znamenja za 
zaznamovanje blaga" navedeni pečati, žigi ali znamke, vendar 
obstajajo tudi druge označbe blaga. Prav tako ne gre vedno le za 
predrugačenje ali ponarejanje teh znamenj, ampak se v 
konkretnem primeru lahko tudi odstranijo. Takšen je primer 
označevanja naftnih derivatov z barvo in indikatorjem. Zloraba 
teh označb s strani prevoznikov lahko povzroči manjše plačilo 
trošarine in posledično veliko škodo proračunu Republike 
Slovenije, saj lahko s tako zlorabo kurilno olje razbarvajo in ga 
uporabljajo kot pogonsko sredstvo. Glede na navedeno je potrebno 
260. člen Kazenskega zakonika ustrezno dopolniti. 

11. Predlagatelj ocenjuje, da je zaradi ustreznega stopnjevanja 
potrebno dopolniti 196. (neupravičena proizvodnja in promet z 
mamili) in 197. (omogočanje uživanja mamil) člen Kazenskega 
zakonika tako, da se dopolnita z novima drugima odstavkoma, v 
katerih bodo kot kvalificirane posebej nevarne oblike obeh kaznivih 
dejanj določena navedena dejanja, če jih stori oseba z določenim 
položajem (učitelj, socialni delavec in podobno) ali, če so storjena 
proti določenim osebam (proti mladoletnikom, duševno bolnim, 
takim v postopku odvajanja od odvisnosti in podobno). 

12. Zaradi terminološke uskladitve s kasneje sprejetim Zakonom 
o ohranjanju narave (Ur. I. RS, št. 56/99, 31/00 - popravek in 119/ 
02) je potrebno dopolniti drugi odstavek 212. člena (velika tatvina), 
četrti odstavek 215. člena (zatajitev) in tretji odstavek 221. člena 
(prikrivanje) Kazenskega zakonika tako, da bo 
kazenskopravnemu varstvu dodana tudi "naravna vrednota" (na 
primer fosili, minerali varovane živalske in rastlinske vrste), ki jo 
opredeljuje navedeni zakon. 

13. Zaradi terminološke uskladitve z Zakonom o ohranjanju narave 
je potrebna tudi sprememba naslovov 222. in 223. člena ter 
sprememba prvega in drugega odstavka 223. člena Kazenskega 
zakonika tako, da se pojem "naravna znamenitost" nadomesti s 
pojmom "naravna vrednota", ki je termin, ki ga uvaja navedeni 
kasnejši zakon. 

14. Oddelek za Kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje 
na podlagi bilateralnih sporazumov o sodelovanju tudi od tujih 
sodišč prejema sodbe, ki so bile v tujini izrečene državljanom 
Republike Slovenije. Ker v 105. členu Kazenskega zakonika podatki 
o tujih sodbah niso izrecno navedeni, je inšpektor za varstvo 
osebnih podatkov ugotovil, da ni pravne podlage za posredovanje 

le-teh sodišču in drugim pristojnim organom, čeprav taka potreba 
obstaja. Zato v praksi prihaja do absurdnih situacij, ko obdolženec 
na sodišču sam pove, za katera dejanja je bil obsojen v tujini, 
Oddelek za Kazensko evidenco pa sodišču sporoči, da podatkov 
o konkretnem obsojencu nima (seveda, če ni bil obsojen tudi v 
Republiki Sloveniji), ker jih ne sme sporočiti. 

15. Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki 
ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Sašom Pečetom, ocenil, da predlog ni primeren 
za obravnavo. Hkrati je naložil Vladi Republike Slovenije, da ob 
pripravi sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika prouči in 
ustrezno zviša tudi zagrožene kazni v poglavju kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost. Podatki o izrečenih kaznih oziroma 
drugih sankcijah potrjujejo, da praviloma dosegajo spodnjo mejo 
zagroženih kazni in so zato v velikem nesorazmerju z oceno 
družbene nevarnosti teh dejanj in njihovo zavržnostjo ter 
ugotovljenim naraščajočim dejanskim obsegom teh dejanj. Še 
posebej to velja za primere, ko so žrtve teh dejanj slabotne osebe, 
otroci in osebe v podrejenem položaju. Za taka dejanja je nujen 
dvig (predvsem spodnje meje) zagrožene kazni. 

16. Zaradi uveljavitve novega Zakona o tajnih podatkih (Ur. I. RS, 
št. 87/01) je potrebna sprememba Kazenskega zakonika v delu, 
ki se nanaša na zaupne oziroma tajne podatke. V skladu z 
veljavnimi določbami Kazenskega zakonika so kazniva dejanja 
zoper zaupnost oziroma tajnost podatkov določena v 266. (izdaja 
uradne tajnosti), 282. (izdaja vojaške tajnosti) in 359. členu (izdaja 
državne tajnosti). Glede na to, da Zakon o tajnih podatkih ne 
opredeljuje več "uradne", "vojaške" in "državne tajnosti", ampak 
enotno ureja vse "tajne podatke" (razen dela zaupnih uradnih 
podatkov - na primer davčna tajnost), katerih razkritje bi lahko 
škodovalo varnosti države oziroma njenim političnim in 
gospodarskih koristim, je treba Kazenski zakonik v navedenem 
delu ustrezno spremeniti. Prav tako je terminološko uskladitev 
treba opraviti tudi v 358. členu, ki določa kaznivo dejanje 
vohunstva. 

17. 310. člen Kazenskega zakonika (nedovoljena proizvodnja in 
promet orožja ali razstrelilnih snovi) je potrebno terminološko 
uskladiti s kasnejšim Zakonom o eksplozivih (Ur. I. RS, št. 96/02), 
ki ne opredeljuje več "razstrelilnih snovi", ampak "eksplozive". 
Zaradi spremembe zakonodaje s področja vojaškega orožja je 
treba tudi besedilo "druga bojna sredstva" nadomestiti z 
ustreznejšim besedilom "vojaško orožje in oprema". 

18. Predlagatelj ocenjuje, da je potrebna uskladitev 238. in 239. 
člena Kazenskega zakonika z ustreznimi kasnejšimi zakoni in 
mednarodnimi dokumenti. V veljavnem 238. členu Kazenski 
zakonik določa kaznivo dejanje neupravičene uporabe tuje 
znamke, vzorca ali modela. Pri kraji tistih pravic industrijske 
lastnine (na primer neupravičena uporaba firme, blagovne ali 
storitvene znamke, geografske označbe), ki na trgu razlikujejo 
gospodarske subjekte ali blago oziroma storitve, storilec ne 
"ukrade" le ene tuje stvari (na primer enega "izvoda" blagovne ali 
storitvene znamke), ampak celotno simbolno podobo, ki jo je 
imetnik pravice ustvaril na trgu s svojim delovanjem. Gre namreč 
za tisti znak, po katerem potrošniki prepoznavajo blago ali storitev 
posameznega ponudnika na trgu in s katerim povezujejo svojo 
zavest o določeni kakovosti, geografskem izvoru ali kakšni drugi 
lastnosti blaga ali storitve. V svetovnem merilu "kraje" in 
ponarejanje znamk, s tem pa tudi blaga ali storitev, nenehno 
naraščajo in povzročajo neposredno škodo ne samo imetnikom 
pravic, ampak tudi končnim uporabnikom blaga ali storitev na 
trgu (ker kupujejo ponarejeno blago, ki nima pričakovane 
kakovosti in drugih lastnosti). Tudi v teh primerih nastajajo številne 
neposredne in posredne posledice, kot so nelojalna konkurenca, 
produktna škoda za potrošnike, manj investicij, izguba države pri 
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zaposlovanju, davkih in podobno. Glede na razširjenost, pojavne 
oblike in načine izvrševanja je tudi ta dejanja mogoče uvrstiti k 
oblikam organiziranega kriminala5. 

Ocena stanja in razlogi za spremembe 239. člena Kazenskega 
zakonika, ki določa kaznivo dejanje neupravičene uporabe tujega 
izuma, so smiselno enaki tistim v prejšnjem odstavku. Zaradi 
zahtev Uredbe Sveta EU, št. 1768/92, z dne 18.06.1992, o 
pridobitvi dodatnega varstvenega certifikata za medicinske 
proizvode in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, št. 1610/ 
95, z dne 23.07.1996, o pridobitvi dodatnega varstvenega 
certifikata za fitofarmacevtske proizvode je med znake tega 
kaznivega dejanja potrebno dodati tudi neupravičeno uporabo 
tako zaščitenega izuma. 

19. Po 11.09.2001 se v svetu, pa tudi v Republiki Sloveniji, dokaj 
pogosto pojavljajo grožnje z nevarnimi snovmi, za katere se 
kasneje izkaže, da je šlo le za navidezno nevarne snovi (na 
primer antraks), ali pa sporočila o obstoju nevarnosti, za katera 
se kasneje prav tako izkaže, da je bilo sporočilo lažno (na primer 
eksploziv v letalu ali objektu). Kljub temu, da ne gre za resnično 
nevarne snovi ali resnična sporočila o obstoječi nevarnosti, pa 
navedena ravnanja pri ljudeh povzročijo hujše vznemirjenje ali 
celo paniko. Hkrati nastanejo tudi veliki materialni stroški, ko 
pristojni državni organi ali druge pristojne organizacije sprožijo 
aktivnosti za odpravo tako nastale nevarnosti, za katero se 
kasneje izkaže, da sploh ni bila resnična. Te aktivnosti so lahko v 
škodo potrebi po dejanskem ukrepanju pristojnih organov na 
drugem kraju, kar v istem času ni možno oziroma je oteženo. 
Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da imajo taka dejanja 
pod navedenimi pogoji stopnjo družbene nevarnosti, ki terja 
kazenskopravno varstvo. 

II. Cilji- načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Zaradi usklajevanja z mednarodnimi dokumenti, ki so 
uvodoma navedeni, so potrebne in predlagane naslednje 
spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika: 

II. 1. a) Zaradi določb Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu je potrebno v 
Kazenskem zakoniku določiti možnost za omilitev kazni tistemu 
storilcu kaznivih dejanj v okviru organizirane hudodelske združbe, 
ki se odloči sodelovati s pristojnimi organi in njegovo sodelovanje 
pripelje do preprečitve nadaljnjega izvrševanja kaznivih dejanj ali 
do razkritja take združbe ali pa pripomore k preiskovanju že 
storjenih kaznivih dejanj in odkritju njihovih storilcev. Možnost za 
izrek nižje kazni kot pa bi bila izrečena, če takega sodelovanja ne 
bi bilo, bo vzpodbudila sodelovanje s pravosodnimi organi in policijo, 
kar bo prispevalo k uspešnejšemu odkrivanju storilcev in kaznivih 
dejanj, ki se praviloma izvršujejo v okviru organiziranih 
hudodelskih združb. Tako določbo je zaradi sistematike 
Kazenskega zakonika potrebno vnesti v tretje poglavje, ki vsebuje 
določbe o kaznih; natančneje v del, ki določa pravila za odmero 
kazni. Predlagatelj ocenjuje, da je navedeno najustrezneje določiti 
z dopolnitvijo 42. člena z novo tretjo točko, ki določa možnost 
sodišča, da v določenih okoliščinah storilcu odmeri kazen pod 
mejo, ki je predpisana z zakonom ali pa uporabi milejšo vrsto 
kazni. 

Navedena Konvencija tudi dokaj natančno definira organizirano 
kriminalno združbo. Kazenski zakonik v 297. členu sicer vsebuje 
kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, vendar definicije ne 
podaja in je nedosleden tudi glede določanja strožjih zagroženih 
kazni za kazniva dejanja, storjena v taki združbi. Zato je smiselno 
v 126. člen, ki določa pomen izrazov v zakoniku, vnesti nov 
odstavek, ki bo ustrezno definiral organizirano hudodelsko 
združbo. Hkrati je potrebno v vseh kaznivih dejanjih, ki kot 
kvalificirano obliko določajo storitev v okviru organiziranega 
kriminala, ustrezno izpeljati terminološko uskladitev, da bodo izrazi, 
ki tako obliko opredeljujejo, konsistentno uporabljani (127., 185., 
187., 196., 252., 255., 302., 310., 311., 387.a in 388.a člen 
Kazenskega zakonika). Iz enakih razlogov je potrebno ustrezno 
preoblikovati tudi 297. člen Kazenskega zakonika, ki določa 
kaznivo dejanje hudodelskega združevanja. V navedenem členu 
je prej opisani dopolnitvi 42. člena treba prilagoditi tudi tretji 
odstavek. Glede na to, da predlagani spremenjeni tretji odstavek 
297. člena Kazenskega zakonika ne bo več določal obveznosti 
sodišča, da določenemu storilcu kazen odpusti, je treba v prvem 
odstavku 44. člena črtati besedilo "oziroma mora". 

V 252. členu Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje 
pranja denarja, je poleg opisane terminološke uskladitve 
poimenovanja "organizirane hudodelske združbe", predlagan tudi 
dvig zagrožene kazni v prvem odstavku. Veljavni prvi odstavek 
252. člena določa kazen do treh let zapora, kar ni skladno z 
zahtevo Okvirne odločitve Sveta o pranju denarja, odkrivanju, 
zasegu in odvzemu s kaznivimi dejanji pridobljene premoženjske 
koristi6, ki določa obveznost držav, da za temeljno obliko 
kaznivega dejanja pranja denarja določijo najmanj kazen štirih let 
zapora. 

II. 1. b) Zaradi določb Protokola o preprečevanju, zatiranju In 
kaznovanju trgovanja z ljudmi, predvsem z otroci In 
ženskami, kakor tudi zaradi vse pogostejšega pojavljanja takih 
kaznivih dejanj, je potrebno v Kazenski zakonik vnesti novo 
kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Glede na navedeno je predlagan 
nov 387.a člen, ki bo inkriminiral vse oblike sodelovanja pri trgovini 
z ljudmi za namene (prostitucija, suženjstvo, prisilno delo itd.), ki 
jih navajajo tudi mednarodni dokumenti. 

Zaradi določb Protokola je predlagana tudi sprememba 185. člena 
Kazenskega zakonika tako, da bosta združeni inkriminaciji 
zvodništva iz veljavnega 185. člena ter posredovanja pri prostituciji 
iz veljavnega 186. člena. Posledično je predlagano črtanje 
veljavnega 186. člena Kazenskega zakonika. 

II. 1. c) Protokol o tihotapljenju migrantov po zemlji, morju 
in zraku, kakor tudi primeri iz prakse, so razlog za predlagano 
spremembo 311. člena Kazenskega zakonika, ki je inkriminacijo 
prepovedanega prehoda čez državno mejo in posredovanja pri 
tem omejil le na mejo Republike Slovenije. Predlagana sprememba 
bo omogočila tudi pregon oseb, ki se ukvarjajo s prepovedanim 
spravljanjem ljudi čez državno mejo, ki ni meja Republike Slovenije, 
ali pa tako dejavnost organizirajo. 

II. 2. a) Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča v 
7. členu določa dejanja, ki pomenijo hudodelstvo zoper človečnost, 
ki so lahko storjena med vojno, oboroženim spopadom, okupacijo 
ali v mirnem času in so sestavni del sistematičnega napada na 

5 Glej Zeleno knjigo Evropske komisije "Combating counterfeiting and 
piracy in the Single Market" (COM (1998) 569 Final, z dne 15.10.1998) 

■ "Council Framework Decision on money laundering, the identification, 
tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the 
proceeds of crime" - Official Journal of the European Union L 182/2, 
05.07.2001 
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civilno prebivalstvo. Glede na navedeno je predlagana ustrezna 
sprememba naslovov 374. in 375. člena Kazenskega zakonika 
tako, da se črta opredelitev, da gre za hudodelstva, ki jih je mogoče 
storiti le v vojnem času. Posledično je v prvem in drugem odstavku 
374. člena ter novem prvem odstavku 375. člena dodana okoliščina 
storitve "pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali 
organizacije". Prav tako so v prvem in drugem odstavku 374. 
člena ("izraba navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb za 
odvrnitev vojaških operacij"; "posiljevanje, spolno suženjstvo, 
prisiljevanje k prostituciji, prisilna nosečnost ali sterilizacija"; 
"napad, namerno usmerjen zoper osebje, objekte, material, enote, 
vozila, ki sodelujejo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v 
mirovnih misijah") ter novem drugem odstavku 375. člena 
("nameren napad na poslopja, zdravstvene enote ali osebje, ki 
uporabljajo razpoznavne znake iz ženevskih konvencij skladno 
z mednarodnim pravom") dodani nekateri načini storitve 
navedenih kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je primerjava z 
določbami Rimskega statuta pokazala, da so inkriminacije v 
Kazenskem zakoniku pomanjkljive. 

Opisane prilagoditve obeh členov imajo podlago tudi v 8. členu 
Rimskega statuta, ki določa vojna hudodelstva. 

Rimski statut kot vojno hudodelstvo opredeljuje tudi rekrutiranje 
oseb, mlajših od 15 let v oborožene sile. Kazenski zakonik takega 
kaznivega dejanja ne vsebuje. Zato je predlagana sprememba 
378. člena (veljavni 378. člen določa kaznivo dejanje združevanja 
in ščuvanja h genocidu in vojnim hudodelstvom, vendar je 
zagrožena kazen za to kaznivo dejanje glede na zahteve 
Rimskega statuta neustrezna; pa tudi glede na sistematiko je 
bolje, da je tako kaznivo dejanje opredeljeno v novem tretjem 
odstavku veljavnega 373. člena, ki določa kaznivo dejanje 
genocida), s katero bo inkriminirano rekrutiranje oseb, mlajših od 
18 let, in (kumulativno) njihovo izrabljanje za aktivno sodelovanje 
pri sovražnostih. Razlika v starosti rekrutiranih oseb, ki je določena 
kot meja za kaznivost, je posledica dejstva, da podobno kaznivo 
dejanje vsebuje tudi Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih 
pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, vendar pa 
določa starost 18 let (I. 10. a) točka). 

II. 2. b) Zaradi razlogov, opisanih v I. 2. b) točki niso predlagane 
določbe v zvezi s kazensko odgovornostjo vojaških poveljnikov 
in civilnih nadrejenih oseb za dejanja iz Rimskega statuta, ki jih 
storijo njihovi podrejeni. 

II. 2. c) V 70. členu Rimski statut določa kazniva dejanja zoper 
pravosodje. Veliko dejanj, ki jih Rimski statut opredeljuje kot kazniva 
dejanja zoper pravosodje, je v Kazenskem zakoniku že 
inkriminiranih - na primer kaznivo dejanje opustitve ovadbe iz 
285. člena in kaznivo dejanje krive izpovedbe iz 289. člena 
Kazenskega zakonika. Kaznivo dejanje preprečitve dokazovanja 
iz 290. člena Kazenskega zakonika pa je, glede na točko b) 
prvega odstavka 70. člena Rimskega statuta, pomanjkljivo. Zato 
je potrebno dodati nov tretji odstavek 290. člena, ki bo kot kaznivo 
določal predložitev lažnih ali ponarejenih dokazov, z namenom, 
da se dokazovanje oteži. V točkah d) in e) prvega odstavka 70. 
člena Rimski statut določa oviranje, ustrahovanje ter maščevanje 
uradni osebi mednarodnega kazenskega sodišča z namenom 
preprečitve njenih uradnih dejanj. Kazenski zakonik kaznivo 
dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi določa v 302. 
členu in v četrtem odstavku določa kvalificirano obliko, če so 
taka dejanja storjena proti uradni osebi, ki sodeluje v kazenskem 
postopku zoper hudodelsko združbo (zaradi že opisane uskladitve 
s Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu je predlagano poimenovanje organizirana 
hudodelska združba). Temu je potrebno zaradi uskladitve z 
Rimskim statutom dodati še uradno osebo, ki sodeluje v 
kazenskem postopku v zvezi s kaznivimi dejanji iz 373. do 386.a 
člena Kazenskega zakonika. Ker Rimski statut kot kaznivo dejanje 

zoper pravosodje določa tudi maščevanje uradni osebi zaradi 
nalog, ki jih je opravila, pa je 302. členu Kazenskega zakonika 
potrebno dodati nov peti odstavek, ki bo tako kaznivo dejanje 
opredelil. 

Zadnji opisani situaciji (torej preprečitev uradnega dejanja uradni 
osebi ter maščevanje uradni osebi zaradi izvršenega uradnega 
dejanja) se lahko zgodita, oziroma sta se že zgodili, tudi v zvezi 
z drugimi hujšimi kaznivimi dejanji. Zato predlagatelj ocenjuje, da 
je ustrezno, da se zaradi njiju kaznujejo tudi storilci drugih kaznivih 
dejanj, za katera se sme izreči kazen, hujša od treh let zapora, 
če preprečijo uradno dejanje, in brez omejitve na kazniva dejanja 
z zagroženo kaznijo zapora nad tri leta, če se uradni osebi 
maščujejo za izvršeno uradno dejanje. Ustrezno temu sta 
oblikovana spremenjeni drugi in novi peti odstavek 302. člena KZ. 

II. 3. Zaradi določb Mednarodne konvencije o zatiranju 
financiranja terorizma je predlagan novi 388.a člen Kazenskega 
zakonika, s katerim se predlaga novo kaznivo dejanje financiranja 
tako imenovanih terorističnih kaznivih dejanj. V prvem odstavku 
so ta dejanja opredeljena s členi Kazenskega zakonika, ki jih 
določa; zaradi zahtev Konvencije pa so dodana tudi druga nasilna 
kazniva dejanja, katerih cilj pa mora biti rušenje ustavnega reda 
Republike Slovenije, povzročitev hujših motenj v javnem življenju 
ali gospodarstvu, povzročitev smrti ali hude telesne poškodbe 
oseb, ki aktivno ne sodelujejo v vojaškem spopadu, ali katerih 
namen je prestrašiti ljudi ali prisiliti državo ali mednarodno 
organizacijo, da kaj stori ali opusti. V drugem odstavku 
predlaganega novega 388.a člena je izpolnjena zahteva iz 
Konvencije, v skladu s katero mora biti kaznivo tudi zbiranje 
sredstev z v prvem odstavku določenim namenom, čeprav denar 
ali premoženje nista bila dejansko porabljena za storitev takih 
kaznivih dejanj. Predlagani tretji odstavek novega 388.a člena 
določa kvalificirano obliko novega kaznivega dejanja; zahtevana 
okoliščina je storitev le-tega v organizirani hudodelski združbi. 
Četrti odstavek v skladu s sistematiko določa obvezen odvzem 
takega denarja in premoženja. 

II. 4. a) Zaradi vzpostavitve možnosti za umik prvega pridržka h 
Kazenskopravni konvenciji Sveta Evrope proti korupciji je 
predlagana sprememba prve točke drugega odstavka 126. člena 
Kazenskega zakonika tako, da so opredelitvi uradne osebe poleg 
poslancev državnega zbora in članov državnega sveta dodani 
tudi člani lokalnih in regionalnih predstavniških teles. V zvezi z 
umikom drugega pridržka je v 247. členu Kazenskega zakonika 
opisu kaznivega dejanja dodana tudi okoliščina "sprejem ponudbe 
ali obljube nedovoljene koristi". Zaradi umika tretjega pridržka je 
predlagana sprememba naslova 269. člena tako, da je v 
naslednjem novem členu mogoče določiti še aktivno stran 
nezakonitega posredovanja (predlagani novi 269.a člen). 

II. 4. b) V ustreznih odstavkih 247., 248., 267., 268., 269. in novega 
269.a člena je v opisih kaznivih dejanj predlagana sprememba 
tako, da je kot kaznivo določeno tudi sprejemanje in terjanje 
(nedovoljenih) koristi "za koga drugega" - torej ne le "zase", ter 
dajanje ali obljubljanje (nedovoljenih) koristi tudi "za koga drugega" 
- torej spet ne le "zase", kot je to določeno v veljavnih členih. 

II. 4. c) Hkrati je v tako imenovanih korupcijskih členih 
Kazenskega zakonika (247., 248., 267., 268., 269. in predlagani 
novi 269.a člen) izvedena notranja terminološka uskladitev tako, 
da so v vseh poenoteno navedene okoliščine "sprejme / da 
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist" in ne le nekatere sedaj 
različne od člena do člena. Besedi "neupravičeno" in 
"nesorazmerno", ki opredeljujeta kaznivost dajanja / sprejemanja 
takih koristi v določenih okoliščinah, sta v naslovih in besedilih 
247. in 248. člena nadomeščeni z besedo "nedovoljeno". V 
ustreznih predpisih, ki urejajo področje opravljanja gospodarske 
dejavnosti, je namreč opredeljeno, do katerega zneska je na 
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primer darilo dovoljeno. Zato je beseda "nedovoljeno" v tem 
kontekstu ustreznejša od besed "neupravičeno" in 
"nesorazmerno". Drugače pa je v primerih iz 267., 268., 269. in 
predlaganega novega 269.a člena, saj ni ustrezno kazniva dejanja 
uradnih oseb oziroma drugih vplivnih oseb opredeliti tako, da bi 
bilo dovoljeno do določenega zneska dano ali sprejeto darilo zato, 
da se opravi / ne opravi ali posreduje zato, da se opravi / ne 
opravi določeno uradno dejanje. Zato opis teh dejanj 
"nedovoljenosti" posebej ne navaja. 

II. 4. č) Zaradi določb Dodatnega protokola h Kazenskopravni 
konvenciji proti korupciji je predlagana dopolnitev tretje točke 
drugega odstavka 126. člena Kazenskega zakonika tako, da bo 
kot domačo ali tujo uradno osebo mogoče obravnavati tudi arbitre, 
ki so imenovani s pogodbo o arbitraži. 

Hkrati je predlagana sprememba pete točke drugega odstavka 
126. člena tako, da ustrezneje določa uradno osebo tuje države. 

Iz razlogov, navedenih v 1.4. č) točki, je predlagano črtanje omejitve 
v šesti in sedmi točki drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika tako, da določba velja za uradne oziroma pravosodne 
osebe mednarodnih organizacij ali pravosodnih organov, ne glede 
na članstvo ali priznavanje jurisdikcije s strani Republike Slovenije. 

II. 5. a) Zaradi uskladitve pojma domače in tuje uradne osebe s 
Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju je predlagana 
sprememba 1. točke drugega odstavka 126. člena Kazenskega 
zakonika, saj tako ta, kot tudi Kazenskopravna konvencija Sveta 
Evrope proti korupciji, uradno osebo opredeljuje na vseh ravneh 
- ne le na državni, ampak tudi na lokalni in regionalni ravni. 

II. 5. b) Tudi zaradi uskladitve ustreznih določb Kazenskega 
zakonika z določbami te Konvencije so predlagane dopolnitve, 
kot so že obrazložene pod II. 4. b) točko in iz enakih razlogov. 

II. 6. a) Predlagane spremembe 235. člena Kazenskega zakonika 
pomenijo uskladitev z določbami 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropske unije. Ker je treba veljavnemu 
členu dodati še drugi odstavek, ki bo kot kaznivo določil porabo 
namensko pridobljenih sredstev za namene, ki ob odobritvi 
ugodnosti niso bili predvideni, je dosedanje besedilo 235. člena 
spremenjeno v prvi odstavek. Preslepitev na obravnavanem 
področju je mogoča tudi tako, da prosilec določene podatke 
zamolči in ne le, kot določa veljavni člen (predložitev neresničnih 
podatkov). Zato je tudi ta okoliščina dodana opisu kaznivega 
dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti. 

II. 6. b) Veljavni prvi odstavek 254. člena KZ določa kaznivo 
dejanje davčne zatajitve, ki je v skladu z veljavnim prvim 
odstavkom mogoča s preslepitvijo le davčnega organa. Glede na 
zahteve navedene Konvencije je treba inkriminacijo razširiti tako, 
da gre za "preslepitev organa, ki je pristojen za odmero 
obveznosti". Posledično je potrebna sprememba naslova člena iz 
"Davčna zatajitev" v "Zatajitev finančnih obveznosti", ki so nato 
ustrezno opredeljene v prvem odstavku. 

II. 7. a) Zaradi prvega vsebinskega sklopa kaznivih dejanj (kazniva 
dejanja zoper zaupnost), ki jih določa Konvencija Sveta Evrope 
o kaznivih dejanjih v klbernetskem prostoru, je predlagana 
sprememba 225. člena Kazenskega zakonika. S spremembo 
naslova kaznivega dejanja se termin "zaščitena računalniška 
baza podatkov" nadomešča z ustreznejšim terminom 
"informacijski sistem", saj v računalniško bazo podatkov ni 
mogoče vstopiti ne da bi vstopili v informacijski sistem. Taka 
zamenjava je opravljena tudi v vseh ostalih členih, ki se spreminjajo 
ali dopolnjujejo zaradi navedene Konvencije. S spremembo prvega 
odstavka bo kot kaznivo dejanje, poleg neupravičenega vstopa v 
informacijski sistem, izrecno določeno tudi neupravičeno 

prestrezanje podatkov ob nejavnem prenosu v ali iz 
informacijskega sistema. S spremembo drugega odstavka pa bo 
opisu kaznivega dejanja v skladu z zahtevami Konvencije dodana 
še okoliščina oviranja prenosa podatkov in oviranja 
informacijskega sistema. 

Posledično je predlagana tudi sprememba naslova kaznivega 
dejanja iz 242. člena Kazenskega zakonika tako, da gre za vdor 
v informacijski in ne več računalniški sistem. Hkrati je poleg 
terminološke uskladitve v prvem odstavku v skladu z zahtevami 
konvencije dodana še okoliščina oviranja prenosa podatkov in 
oviranja delovanja informacijskega sistema. 

Nadomestitev "računalniškega sistema" z "informacijskim" je 
predlagana tudi v tretjem odstavku 309. člena Kazenskega 
zakonika, ki določa kaznivo dejanje izdelovanja in pridobivanja 
orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje. Veljavni 
tretji odstavek namreč opredeljuje pripomočke za vdor v 
računalniški sistem, v skladu z zahtevami konvencije pa je treba 
opis ustrezno dopolniti. 

II. 7. b) V poglavju kaznivih dejanj zoper pravni promet je zaradi 
drugega sklopa kaznivih dejanj, ki jih določa Konvencija, predlagan 
nov 257.a člen, ki bo določal kaznivo dejanje računalniškega 
ponarejanja. Abstraktno dejansko stanje novega kaznivega 
dejanja je določeno tako, da ustrezna zahtevam Konvencije, ki 
kot računalniško ponarejanje določa neupravičen vnos, 
spremembo, izbris ali oviranje računalniških podatkov z namenom, 
da bi se tako ponarejeni podatki v pravnem prometu prikazali kot 
verodostojni; z dostavkom, da ni nujno, da so tako ponarejeni 
podatki neposredno berljivi ali razumljivi. V skladu z zahtevami 
Konvencije je ustrezno dopolnjen tudi prvi odstavek 242. člena 
KZ. 

II. 7. c) V delu, kjer Konvencija določa kazniva dejanja, povezana 
z vsebino, gre za kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo. 
Konvencija ta kazniva dejanja določa vsebinsko skoraj enako 
kot Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje 
otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (I. 9. točka). 
Zato je uskladitev z obema navedenima mednarodnima 
dokumentoma predlagana s spremembo 187. člena Kazenskega 
zakonika, ki v veljavnem besedilu določa kaznivo dejanje 
prikazovanja in izdelave pornografskega gradiva. Glede na 
zahtevo Konvencije je že naslovu kaznivega dejanja potrebno 
dodati tudi "posest in posredovanje pornografskega gradiva", ki 
sta nato natančneje opredeljena v predlaganem novem tretjem 
odstavku 187. člena. Opis kaznivih dejanj iz veljavnih prvega in 
drugega odstavka 187. člena ostaja nespremenjen, zaradi zahtev 
navedenih mednarodnih dokumentov o ustreznem in 
odvračajočem kaznovanju storilcev takih dejanj pa so zagrožene 
kazni nekoliko strožje. V predlaganem novem četrtem odstavku 
je v skladu s sistematiko določena strožja kazen v primeru, če je 
bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka storjeno v organizirani 
hudodelski združbi; v novem petem odstavku pa je določen 
obvezen odvzem pornografskih materialov, ki prikazujejo 
mladoletne osebe. 

II. 7. č) Zaradi zahtev Konvencije v delu, kjer določa kazniva 
dejanja, povezana s kršitvijo avtorske pravice in sorodnih pravic, 
sta predlagani spremembi 159. (neupravičeno izkoriščanje 
avtorskega dela) in 160. (kršitev sorodnih pravic) člena 
Kazenskega zakonika. 

Poleg zahtev Konvencije je razlog za spremembo 159. člena tudi 
poenostavitev in večja jasnost abstraktnega dejanskega stanu 
kaznivega dejanja, ki se bo v skladu s predlogom imenovalo 
"neupravičena uporaba avtorskega dela". Predlagane spremembe 
pomenijo predvsem opuščanje kazuističnega naštevanja 
izvršitvenih oblik. Številni kazenski postopki so namreč pokazali, 
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da je veljavna ureditev po nepotrebnem preveč zapletena in zato 
povzroča težave7. Hkrati pa bo zagotovljen tudi učinkovitejši 
pregon in ustrezno kaznovanje storilcev takih kaznivih dejanj, 
kar je zahteva mednarodnih dokumentov s področja zaščite 
avtorskih in drugih sorodnih pravic. Kot okoliščina, ki pomeni 
razlikovanje med predlaganim kaznivim dejanjem in enakovrstnimi 
prekrški (Konvencija v 61. členu določa tako imenovano "com- 
mercial scate" kot prag za osnovno obliko kaznivega dejanja - 
torej pogoj za kaznivost), je za temeljno kaznivo dejanje iz 
predlaganega prvega odstavka določena "večja premoženjska 
vrednost". V veljavnem členu je ta okoliščina določena subjektivno 
("... z namenom, da bi... pridobil večjo premoženjsko korist..."). 
V predlaganem spremenjenem prvem odstavku pa je ta pogoj 
določen objektivno ("... katerih skupna tržna cena predstavlja 
večjo premoženjsko vrednost ..."). "Ne-dovoljenje avtorja ali 
drugega imetnika pravice" je nadomeščeno z besedo 
"neupravičeno"; oblike neupravičene uporabe, ki so v veljavnem 
členu kazuistično naštete, so nadomeščene z besedo "uporaba"; 
hkrati pa je v tretjem odstavku odpravljena nedoslednost v veljavni 
ureditvi, ki v tretjem odstavku določa kot kaznivo le pridobitev 
velike premoženjske koristi "zase", ne pa tudi "komu drugemu". 

S predlagano spremembo 160. člena se poleg zahtev Konvencije, 
zasleduje tudi poenostavitev abstraktnega dejanskega stanja 
kaznivega dejanja, ki bo v skladu s predlogom naslovljeno "kršitev 
sorodnih pravic". V posledici bo zagotovljen tudi učinkovitejši 
pregon storilcev teh kaznivih dejanj, ki ga terjajo mednarodni 
dokumenti iz obravnavanega področja, ki zavezujejo tudi 
Republiko Slovenijo. Kot znak kaznivega dejanja je določen 
objektivni znak "neupravičene uporabe pravice oziroma predmeta 
varstva" (po vsebini gre za uporabo brez dovoljenja imetnika 
pravice). Predlagane rešitve so smiselno enake, kot v prejšnjem 
odstavku opisane spremembe 159. člena Kazenskega zakonika. 

II. 7. d) Zaradi določb Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta 
Evrope o kaznivih dejanjih v kibernetskem prostoru je 
predlagana dopolnitev prvega odstavka 300. člena Kazenskega 
zakonika tako, da bo kot kaznivo določeno tudi zanikanje, 
zmanjševanje pomena, odobravanje ali zagovarjanje genocida 
ali drugih kaznivih dejanj zoper človečnost. Predlagana je tudi 
dopolnitev tretjega odstavka 300. člena, ki določa odvzem 
materialov in predmetov kaznivega dejanja zbujanja 
narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali 
nestrpnosti. Ce je kaznivo dejanje storjeno z uporabo moderne 
informacijske tehnologije, je namreč odvzem skoraj neizvedljiv, 
hkrati pa tudi ni sorazmeren z vidika pravic tretjih na tako odvzetih 
računalniških sistemih ali podatkih. 

II. 8. a) Kot je razvidno iz ocene stanja v I. 8. a) točki, spremembe 
141. člena Kazenskega zakonika zaradi priporočil Odbora proti 
rasizmu, ki je ustanovljen na podlagi Konvencije Združenih 
narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, niso 
potrebne. 

II. 8. b) Zaradi priporočil navedenega odbora je v prvem odstavku 
300. člena Kazenskega zakonika predlagana dopolnitev še z 
izrecno inkriminacijo "dajanja kakršnekoli pomoči za rasistično 
dejavnost". 

II. 8. c) Zaradi dosledne kazenskopravne izpeljave določbe 63. 
člena Ustave Republike Slovenije je predlagan nov drugi odstavek 

7 Tako tudi mag. Mitja Deisinger: "Komentar Kazenskega zakonika - Posebni 
del"; GV Založba, Ljubljana 2002; 
in dr. Miha Trampuž: "Kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja 
avtorskega dela in identiteta oškodovancev"; Pravna praksa, letnik 
1999, št. 26 

300. člena, ki opredeljuje ustavno prepoved spodbujanja "k 
drugemu sovraštvu in nestrpnosti". Gre za sovraštvo in 
nestrpnost, ki temelji na barvi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, 
političnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem stanju, 
rojstvu, izobrazbi ali družbenem položaju. 

II. 9. a) In b) Na podlagi določb Izbirnega protokola h Konvenciji 
o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške 
prostitucije ter otroške pornografije je predlagana sprememba 
187. člena Kazenskega zakonika, ki je podrobno obrazložena že 
v II. 7. c). točki in zagotavlja ustrezen pregon vseh kaznivih dejanj 
po Konvenciji. 

II. 10. a) Predlagano novo kaznivo dejanje novačenja oseb, mlajših 
od osemnajst let je posledica določb Rimskega statuta in 
Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede 
udeležbe otrok v oboroženih spopadih. Določitev starostne 
meje osemnajstih let v predlaganem novem kaznivem dejanju je 
obrazložena že v II. 2. a) točki. Ob tem je pomembno tudi, da bo 
predlagano kaznivo dejanje mogoče storiti tako v vojnem času 
kot tudi "pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali 
organizacije, kot del sistematičnega napada"; ter, da novačenje 
lahko pomeni novačenje v oborožene državne sile, kot tudi 
novačenje v tako imenovane para-vojaške sile. Hkrati mora biti 
podana tudi okoliščina, da se tako novačene osebe izrabljajo za 
aktivno sodelovanje pri sovražnostih. 

II. 11. a) In b) Zaradi določb Direktive o trgovanju na podlagi 
notranjih informacij in tržnih manipulacijah, ki so obrazložene 
v 1.11. a) točki, je predlagana sprememba 243. člena Kazenskega 
zakonika. Spremembe pomenijo predvsem uresničitev zahteve 
iz Direktive, v skladu s katero morajo države zagotoviti kaznivost 
zlorabe notranje informacije pri trgovanju z vrednostnimi papirji ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti tudi v primeru, če se konkretno 
trgovanje ni zgodilo na organiziranem trgu. Ustrezno je določen 
tudi pogoj, da je pomembno, da je tak instrument uvrščen na 
organizirani trg, ne pa, da se je na tem trgu zgodila konkretna 
transakcija. 

Spremembe oziroma dopolnitve določb Kazenskega zakonika 
zaradi ugotovitev pomanjkljivosti ob njihovi uporabi v praksi, 
kar so predlagali tudi pristojni organi, ali pa zaradi določb 
nekaterih drugih zakonov, ki so bili sprejeti kasneje: 

1. S predlagano dopolnitvijo četrtega odstavka 109. člena 
Kazenskega zakonika bo vzpostavljena pravna podlaga, da bo v 
Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij mogoče opredeliti tudi 
kriterije oziroma okoliščine, ki jih mora Komisija za pogojne odpuste 
upoštevati pri odločanju o posameznem pogojnem odpustu, poleg 
obsojenčevega vedenja med prestajanjem kazni. 

2. Z novim tretjim odstavkom 111. člena, ki določa roke za 
zastaranje kazenskega pregona, rok za zastaranje pregona 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanj zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino, ki so storjena proti mladoletni 
osebi, ne bo mogel izteči pred potekom petih let od polnoletnosti 
žrtve. Če bo zastaralni rok glede na čas storitve daljši, bo iztekel 
po 1. oziroma 2. odstavku tega člena. 

3. Predlagana je dopolnitev drugega odstavka 181. člena, za 
izenačitev okoliščin, ki opredeljujejo kvalificirano obliko kaznivega 
dejanja, s tistimi iz drugega odstavka 180. člena Kazenskega 
zakonika, tako da obsega tudi spolno nasilje nad obsojenci. 

4. Predlagan je dvig zagrožene kazni za kaznivo dejanje 
malomarnega zdravljenja po prvem in drugem odstavku 190. člena 
Kazenskega zakonika do treh namesto do enega leta. Hkrati je 
predlagana kvalificirana oblika v novem tretjem odstavku, če ima 
dejanje za posledico smrt ene ali več oseb. 

poročevalec, št. 93 44 13. november 2003 



5. Predlagan je dvig zagrožene kazni za kaznivo dejanje odvzema 
mladoletne osebe po 200. členu Kazenskega zakonika do dveh 
namesto do enega leta. Hkrati je predlagan tudi nov drugi odstavek, 
ki pomeni kvalificirano obliko kaznivega dejanja zaradi namena 
storilca ali posledic, ki jih dejanje povzroči pri mladoletni osebi. 

6. Ob upoštevanju ocene stanja Komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije za peticije z dne 14.6.2002 je predlagana 
sprememba prvega odstavka veljavnega 203. člena Kazenskega 
zakonika, ki določa kaznivo dejanje izmikanja plačevanju 
preživnine. Predlagana sprememba kot znak kaznivega dejanja 
ne določa več "izmikanja plačevanju preživnine", ampak kot 
kaznivo določa "neplačevanje preživnine, določene z izvršilnim 
naslovom, čeprav bi storilec glede na premoženje, dohodke ali 
delovno sposobnost to zmogel". Zaradi opisane razširitve 
kaznivosti je kot pogoj dodana prepovedana posledica, da je 
"zaradi tega ogroženo preživljanje osebe", ki je do preživnine 
upravičena, saj "golega" opustitvenega dejanja ni mogoče 
inkriminirati. 

7. Predlagana je terminološka uskladitev kaznivega dejanja iz 
205. člena Kazenskega zakonika z Zakonom o delovnih razmerjih. 

8. Z novim tretjim odstavkom 234.a člena Kazenskega zakonika 
je v skladu s sistematiko Kazenskega zakonika predlagana 
privilegirana oblika kaznivega dejanja poslovne goljufije, če je bila 
z dejanjem povzročena majhna premoženjska škoda. 

9. V 236. členu je predlagan nov drugi odstavek, ki bo določil 
kvalificirano obliko temeljnega kaznivega dejanja preslepitve pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji. Kot kvalifikatorna okoliščina je 
določena "pridobitev velike premoženjske koristi". 

10. Zaradi natančnejše določitve kaznivega dejanja ponarejanja 
znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži je predlagana 
dopolnitev prvega odstavka 260. člena Kazenskega zakonika še 
z "drugimi predpisanimi označbami", ki so določene v različnih 
področnih predpisih. Ker v praksi ne gre vedno le za 
predrugačenje ali ponarejanje takih znamenj, je opisu kaznivega 
dejanja dodana tudi možnost odstranitve le-teh. 

11. S predlaganima novima drugima odstavkoma 196. in 197. 
člena Kazenskega zakonika so določene kvalificirane oblike obeh 
kaznivih dejanj. Kvalifikatorni okoliščini sta v obeh primerih 
poseben položaj storilca ali določena lastnost žrtve. 

12. Predlagana je dopolnitev drugega odstavka 212. člena in 
četrtega odstavka 215. člena ter sprememba tretjega odstavka 
221. člena Kazenskega zakonika tako, da bodo terminološko 
usklajeni z Zakonom o ohranjanju narave. 

13. Predlagane spremembe naslovov 222. in 223. člena 
Kazenskega zakonika ter prvega in drugega odstavka 223. člena 
so prav tako posledica terminološkega usklajevanja s kasnejšim 
Zakonom o ohranjanju narave. Enako tudi v predlaganem 
spremenjenem prvem odstavku 339. člena Kazenskega zakonika. 

14. Predlagana dopolnitev 105. člena Kazenskega zakonika z 
novim šestim in sedmim odstavkom pomeni pravno podlago za 
posredovanje podatkov o tujih sodbah pristojnim organom iz 
tretjega odstavka istega člena ter 86. člena Kazenskega zakonika. 

15. Predlagane spremembe prvega in drugega odstavka 182. 
člena, prvega do četrtega odstavka 183. člena ter prvega in 
drugega odstavka 184. člena Kazenskega zakonika pomenijo 
strožje zagrožene kazni za določena kazniva dejanja proti spolni 
nedotakljivosti. V drugem odstavku 183. člena je dodana tudi nova 
kvalifikatorna okoliščina, ki je razlog za strožje kaznovanje, saj 
predlagatelj ocenjuje, da je spolni napad na osebo, ki še ni stara 
deset let, tako zavržno dejanje, da ga je treba kaznovati strožje. 

Novi razponi kazni so določeni tako, da se še ohranja v razumnih 
mejah njihova usklajenost z drugimi dejanji, glede na stopnjo 
družbene nevarnosti. Poleg tega zagrožene kazni v predlagani 
višini omogočajo obravnavanje teh kaznivih dejanj pred okrožnimi 
sodišči, kar v okvirih predvidenih družinskih oddelkov teh sodišč 
zagotavlja tudi morebitno potrebno usklajeno reševanje drugih 
razmerij, povezanih s kaznivim dejanjem. 

16. Z novim 266.a členom je predlagano novo kaznivo dejanje 
izdaje tajnega podatka, kar je posledica drugačnega koncepta 
tajnega podatka v novem Zakonu o tajnih podatkih. Iz istega 
razloga je predlagano črtanje 282. in 359. člena Kazenskega 
zakonika. Novo kaznivo dejanje je opredeljeno tako, da zajema 
nepooblaščeno izdajo kakršnegakoli tajnega podatka (razen 
določene skupine zaupnih uradnih podatkov, ki niso tajni podatki 
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih - na primer davčna tajnost 
- zato tudi ni predlagano črtanje veljavnega 266. člena Kazenskega 
zakonika). Glede na različne stopnje tajnosti, ki jih določa Zakon 
o tajnih podatkih, je v predlaganem tretjem odstavku določena 
kvalificirana oblika temeljnega kaznivega dejanja, v predlaganima 
četrtem in petem odstavku pa privilegirani obliki. Določba 
predlaganega šestega odstavka pomeni, da izdaja tajnega 
podatka, ki je bil kot tak določen le zato, da se prikrije kaznivo 
dejanje ali prekoračitev pooblastil, ni kazniva, saj tak podatek ni 
tajen. Glede na to, da gre za blanketno normo, je v 126. členu, ki 
določa pomen izrazov v Kazenskem zakoniku, predlagan nov 
šestnajsti odstavek, ki opredeljuje pojem "tajnega podatka" v 
skladu z zakonom. 

17. Zaradi terminološke uskladitve z Zakonom o eksplozivih ter 
spremenjene zakonodaje s področja vojaškega orožja je 
predlagana sprememba naslova in besedila 310. člena tako, da 
so izrazi, ki so bili skladni s prej veljavno zakonodajo, nadomeščeni 
z izrazi, ki jih opredeljuje sedaj veljavna področna zakonodaja. 

18. S predlagano spremembo 238. člena, ki bo v skladu s 
predlogom naslovljeno "Neupravičena uporaba tuje oznake ali 
modela", bo zagotovljen učinkovitejši pregon in ustrezno 
kaznovanje storilcev kaznivega dejanja kršitve pravic industrijske 
lastnine, kar je prav tako zahteva mednarodnih dokumentov, ki 
zavezujejo Republiko Slovenijo. Predlagano novo besedilo je 
poenostavljeno in usklajeno z določbami Zakona o industrijski 
lastnini (Ur. I. RS, št. 45/01 in 96/02), Zakona o kmetijstvu (Ur. I. 
RS, št. 54/00 in 5555/03) ter Zakona o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja in vina (Ur. I. RS, št. 70/97) glede poimenovanja različnih 
pravic in oznak, ki se smejo pod tam določenimi pogoji uporabiti 
za označevanje blaga. Ker gre za blanketno normo, ponavljanje 
pojmov in definicij iz drugih zakonov ni potrebno. Namesto 
subjektivnega "namena preslepitve kupca" je kot znak kaznivega 
dejanja določen objektivni znak "neupravičene uporabe pravice 
oziroma predmeta varstva". Pravice po Zakonu o industrijski 
lastnini so patent, model, znamka in geografska označba, zato 
predlagani prvi odstavek 238. člena ne omenja več blagovne in 
storitvene znamke, kar je bilo v skladu s prej veljavnim zakonom 
o industrijski lastnini (Ur. I. RS, št. 13/92, 27/93, 34/98 in 75/97). V 
skladu s sedaj veljavnim Zakonom o industrijski lastnini namreč 
izraz "znamka" pomeni tako blagovno, kot tudi storitveno znamko. 
S predlaganim izrazom "oznaka o geografskem poreklu ali druga 
posebna oznaka za blago" so obsežene pravice Industrijske 
lastnine in različne označbe po drugih obstoječih predpisih. 
Namesto veljavne dikcije "posamezni znaki tujih označb" je 
predlagano, da se določi "bistveni del te oznake", saj v nebistvenih 
delih ne more priti do posnemanja. Namesto izraza "posebna 
označba za blago" je predlagano splošnejše besedilo "drug znak 
za označevanje blaga ali storitev". V veljavnem drugem odstavku 
je izraz "vzorec ali model", ki je bil usklajen s prej veljavnim 
zakonom o industrijski lastnini, nadomeščen z izrazom "model", 
ki je v skladu z novim Zakonom o industrijski lastnini (in ustreznimi 
mednarodnimi dokumenti) pomeni lahko dvo- ali tri-dimenzionalen. 
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Izraz "proizvodnja" je v drugem odstavku nadomeščen s širšim 
pojmom "pri gospodarskem poslovanju". V predlaganem tretjem 
odstavku 238. člena je določen obvezen odvzem orodja in naprav, 
ki se uporabljajo za izdelovanje predmetov iz prvega ali drugega 
odstavka. 

Predlagane rešitve v zvezi s spremenjenim 239. členom 
Kazenskega zakonika so smiselno enake, kot je navedeno v 
prejšnjem odstavku. Besedilo, ki je predlagano, je usklajeno s 
tretjim odstavkom 22. člena Zakona o industrijski lastnini, zato je 
naslovu kaznivega dejanja dodana še "neupravičena uporaba 
topografije", med znaki kaznivega dejanja pa je dodana 
"neupravičena uporaba izuma, zavarovana z dodatnim 
certifikatom". 

19. S predlaganim novim 312.a členom Kazenskega zakonika bo 
kot kaznivo dejanje navideznega ogrožanja določeno postavljanje, 
prenašanje, pošiljanje ali drugačno razširjanje navidezno nevarnih 
snovi ali stvari ali lažnih sporočil o nevarnih snoveh ali stvareh, 
če je s tem povzročeno ali bi lahko bilo povzročeno hujše 
vznemirjenje ali prestrašenost ljudi, ali če je s tem ogrožen ali bi 
lahko bil ogrožen javni red in mir. Hkrati mora kot posledica 
navedenega "lažnega" ravnanja slediti ukrepanje državnih 
organov ali drugih pristojnih organizacij za preprečitev oziroma 
odstranitev "lažne" nevarnosti, ki je z navedenim ravnanjem 
predstavljena kot resnična. 

III. Primerialno-pravni prikaz 

V nadaljevanju je podan primerjalno-pravni prikaz ureditve 
posameznih pomembnejših področij, katerih spremembe ali 
dopolnitve se predlagajo s tem predlogom zakona, v treh državah 
članicah Evropske unije (Avstrija, Nemčija in Nizozemska). Opis 
ureditev vsebinsko poteka enako kot uvodna Ocena stanja ter 
Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. 

AVSTRIJA: 

Možnosti za omilitev kazni osebam, ki sodelujejo ali so sodelovale 
v organiziranih hudodelskih združbah, in na določen način 
sodelujejo s pravosodnimi organi pri razkrivanju takih združb, 
njihovih članov in v tem okviru storjenih kaznivih dejanj oziroma z 
relevantnimi informacijami prispevajo k odvzemu predmetov 
kaznivih dejanj ali s kaznivimi dejanji pridobljene premoženjske 
koristi, so urejene v avstrijskem Kazenskem zakoniku. Če storilec 
kaznivih dejanj zarote ali hudodelskega združevanja ali kaznivih 
dejanj, povezanih s prej navedenima, razkrije organu pregona 
podatke, ki bistveno prispevajo: a) k odstranitvi ali bistvenemu 
zmanjšanju nevarnosti, ki izvirajo iz navedenih kaznivih dejanj, b) 
k razjasnitvi takih kaznivih dejanj ali c) k odkritju vodilnih članov 
zarote ali hudodelske združbe, se mu lahko izreče kazen pod 
mejo, ki je predpisana z zakonom, če je to ustrezno pomembnosti 
razkritih dejstev v primerjavi s krivdo takega storilca. 

Avstrijski Kazenski zakonik kaznivo dejanje trgovine z ljudmi 
določa v 217. členu. Gre za določanje kaznivosti tistih, ki trgujejo 
z ljudmi z namenom prostitucije in drugih spolnih zlorab - tako v 
primeru "notranje" kot tudi v primeru "mednarodne" trgovine z 
ljudmi. Glede na navedeni člen gre le za inkriminacijo trgovanja z 
ljudmi z namenom prostitucije in drugih spolnih zlorab, kar pomeni, 
da določbe navedenega protokola še niso v celoti implementirane. 

Z materialnimi določbami Rimskega statuta avstrijski Kazenski 
zakonik še ni usklajen. Tako je v njihovem Kazenskem zakoniku 
v zvezi s kaznivimi dejanji zoper človečnost in mednarodno pravo 
najpomembnejša določba 321. člena, ki določa kaznivo dejanje 
genocida in pomeni uskladitev s Konvencijo o preprečevanju in 
kaznovanju genocida. 

V avstrijskem Kazenskem zakoniku je kaznivo dejanje financiranja 
terorizma določeno v novem 278.d členu. V skladu z navedenim 
členom se kaznuje oseba, ki zagotovi premoženje ali ga zbere z 
namenom, da bo uporabljeno za izvršitev ugrabitve letala, 
povzročitve ogrožanja varnosti letalskega prometa, ugrabitve 
osebe z namenom izsiljevanja, napada na osebo pod 
mednarodnim varstvom, nasilnega napada na stanovanje ali 
uradne prostore take osebe, ogrožanja z jedrsko energijo ali 
ionizirajočim sevanjem in ostalih tako imenovanih terorističnih 
kaznivih dejanj. 

V skladu z avstrijskim Kazenskim zakonikom je uradna oseba 
vsakdo, kdor je imenovan, da izvaja pravna dejanja v imenu 
federalne ali deželne vlade, skupnosti občin ali občine ter vsake 
druge osebe javnega prava z izjemo cerkve. Uradna oseba druge 
države članice Evropske unije je vsaka oseba, ki je tako 
opredeljena v skladu s kazenskim pravom te države. Uradna 
oseba Evropske unije je vsaka oseba, ki je tako opredeljena v 
Statutu uradnih oseb (javnih uslužbencev) evropskih skupnosti. 
Tuja uradna oseba je vsaka oseba, ki je tako opredeljena znotraj 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti druge države; vsaka 
oseba, ki izvaja uradne dolžnosti za drugo državo ali javna 
ustanova take države ali predstavnik mednarodne organizacije. 
Korupcijska kazniva dejanja so urejena na podoben način kot v 
slovenskem Kazenskem zakoniku - zloraba uradnega položaja, 
sprejemanje in dajanje daril, sprejemanje in dajanja podkupnin, 
nezakonito posredovanje. 

Zahteve Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije 
so povzete v 146. členu avstrijskega Kazenskega zakonika, ki 
določa kaznivo dejanje preslepitve. Navedeno kaznivo dejanje 
stori, kdor z namenom obogatitve sebe ali koga drugega, 
nezakonito napelje nekoga s prirejanjem dejstev, da nekaj stori, 
dopusti ali opusti in s tem povzroči ekonomsko škodo. Za 
kvalificirano oblikd tega kaznivega dejanja gre, če so uporabljeni 
ponarejeni ali spremenjeni dokumenti ali podatki ali če se storilec 
predstavlja kot uradna oseba. 

V zvezi s kaznivimi dejanji v kibernetskem prostoru avstrijski 
Kazenski zakonik v 118.a členu določa kaznivo dejanje 
nezakonitega vstopa v informacijski sistem, ki ga stori kdor z 
namenom pridobitve informacij, do katerih nima upravičenega 
dostopa, sebi ali drugi nepooblaščeni osebi, vstopi v informacijski 
sistem s kršitvijo varnostnih ukrepov. V 119. členu je določeno 
kaznivo dejanje kršitve tajnosti telekomunikacijskih sredstev, v 
119.a členu pa kaznivo dejanje nezakonitega prestrezanja 
podatkov. Kot kaznivo dejanje je določno tudi poškodovanje 
računalniških podatkov, ki ga stori kdor povzroči škodo drugi 
osebi s tem, da s spreminjanjem, brisanjem ali na drug način 
povzroči, da so računalniški podatki neuporabni. V skladu s 126.b 
členom je kaznivo dejanje tudi motenje delovanja ali vmešavanje 
v delovanje informacijskega sistema, v skladu s 126.C členom pa 
zloraba računalniških programov. 

NEMČIJA: 

Nemški Kazenski zakonik v 46. členu ureja možnost za omilitev 
kazni storilcu kateregakoli kaznivega dejanja, ki sodeluje s 
pravosodnimi organi. V tem primeru sodišče kazni ne more omiliti 
pod spodnjo mejo, ki jo zakonik določa za konkretno kaznivo 
dejanje in je tudi ne more odpustiti. V zvezi s storilci kaznivih 
dejanj v okviru organiziranega kriminala, ki sodelujejo s 
pravosodnimi organi, pa so pogoji za omilitev ali odpustitev kazni 
(diskrecija sodišča glede na okoliščine konkretnega primera) 
določeni v Kazenskem zakoniku in v Zakonu o mamilih (lex 
specialis). Te določbe omogočajo sodišču, da takemu storilcu 
omili kazen pod spodnjo mejo, ki je določena za konkretno kaznivo 
dejanje, ali pa mu kazen odpusti. Zakon določa tudi pogoje, za 
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kakšno sodelovanje mora iti (storilec mora prostovoljno in 
pravočasno priskrbeti informacije, ki preprečijo nadaljnji obstoj 
hudodelske združbe ali kazniva dejanja, ki jih ima namen izvršiti). 
Poleg tega v nemškem kazenskopravnem sistemu v takih primerih 
obstaja možnost, da že državni tožilec zaključi postopek pred 
vložitvijo obtožnice. 

V skladu z nemškim stališčem je potrebno razlikovati med trgovino 
z ljudmi z namenom prostitucije ter trgovino z ljudmi z namenom 
izkoriščanja delovne sile. Trgovina z ljudmi z namenom prostitucije 
je opredeljena v 180.b členu nemškega Kazenskega zakonika, v 
skladu s katerim se kaznuje, kdor zaradi pridobitve premoženjske 
koristi vede izkorišča vpliv na drugo osebo, da bi jo prisilil v 
prostitucijo ali, da bi nadaljevala s prostitucijo. Če je ob tem 
uporabljena sila, grožnja, zvijača ali ugrabitev, gre za kvalificirano 
obliko kaznivega dejanja; enako tudi v primeru, če se nekdo 
"poklicno" ukvarja z novačenjem oseb za prostitucijo. Zaradi 
potrebe po posebni zaščiti otrok je ob tem treba upoštevati tudi 
kaznivo dejanje odvzema otroka, ki je inkriminirano podobno kot 
kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe po 200. členu 
slovenskega Kazenskega zakonika. Prav tako je pomembno tudi 
kaznivo dejanje trgovanja z otroki po 236. členu nemškega 
Kazenskega zakonika, ki ga stori, kdor z velikim zanemarjanjem 
svojih dolžnosti prepusti otroka, mlajšega od štirinajst let, tretji 
osebi z namenom pridobitve premoženjske koristi. 

Zakon o kaznivih dejanjih zoper mednarodno pravo je pričel veljati 
30.06.2002 in pomeni uskladitev nemške materialne kazenske 
zakonodaje z Rimskim statutom in ostalimi pomembnejšimi 
mednarodnimi dokumenti s tega področja. Glede na to, da so 
nekatere določbe materialnega kazenskega prava v Rimskem 
statutu premalo določne in jasne, jih je bilo treba opredeliti drugače 
- skladno z ustavnim načelom jasnosti in določnosti ter jih prilagoditi 
tudi običajnim konceptom in strukturam nemškega kazenskega 
prava. Načeloma tudi za kazniva dejanja iz navedenega zakona 
veljajo določbe splošnega dela nemškega Kazenskega zakonika, 
tako da so v splošnem delu Zakona o kaznivih dejanjih zoper 
mednarodno pravo le določbe, ki pomenijo drugačno ureditev od 
tiste v Kazenskem zakoniku. Posebni del Zakona o kaznivih 
dejanjih zoper mednarodno pravo pa je razdeljen na tri dele: 
genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva. V 
zvezi s temi kaznivimi dejanji je določena pristojnost nemških 
sodišč tudi če storilec ni nemški državljan, niso bila storjena v 
Nemčiji in tudi ne proti nemškemu državljanu (univerzalno načelo). 

Finančna podpora terorističnih organizacij je v skladu z nemškim 
Kazenskim zakonikom inkriminirana v tretjem odstavku 129.a 
člena, v skladu s katerim se kaznuje kdor podpira teroristično 
organizacijo. Le-ta je opredeljena v prvem odstavku istega člena 
tako, da mora iti za organizacijo, ki ima namen izvrševati tako 
imenovana teroristična kazniva dejanja (umor, genocid, kazniva 
dejanja zoper osebno svobodo ali javno varnost in podobno). V 
skladu z novim 129.b členom je kazniva tudi podpora terorističnim 
organizacijam v tujini. 

Glede na določbe nemškega Kazenskega zakonika je uradna 
oseba vsakdo, kdor je v skladu z nemškim pravom javni 
uslužbenec ali sodnik, druga oseba, ki izvršuje uradna dejanja v 
skladu z javnim pravom ali druga oseba, ki je imenovana za 
izvrševanje javnih pooblastil ne glede na organizacijsko obliko, 
katero predstavlja (javna podjetja in agencije). V zvezi z določenimi 
kaznivimi dejanji se enako kot domača uradna oseba obravnava 
tudi sodnik tuje države ali mednarodnega sodišča, javni 
uslužbenec tuje države ali druga oseba, ki je imenovana za 
izvrševanje uradnih pooblastil ne glede na organizacijsko obliko, 
ki jo predstavlja (tuja javna podjetja in agencije), javni uslužbenci 
in drugi člani osebja mednarodne organizacije, vojaki tuje države 
in vojaki, ki izvajajo pooblastila mednarodnih organizacij. Nemški 
Kazenski zakonik zaradi uskladitve s Konvencijo o boju proti 

podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju določa kaznivo dejanje podkupovanja članov tujih 
parlamentov v zvezi z mednarodnim poslovanjem ter določa 
enako obravnavo tujih in domačih javnih uslužbencev v zvezi z 
določenimi kaznivimi dejanji. Korupcijska kazniva dejanja so 
sprejemanje in dajanje koristi, sprejemanje in dajanje podkupnine, 
opustitev uradnega dejanja, nagrajevanje arbitrov ter 
podkupovanje članov parlamenta. 

Nemški Kazenski zakonik področje zaščite finančnih interesov 
Evropske unije ureja v 264. členu, ki določa kaznivo dejanje 
preslepitve pri pridobitvi javnih sredstev. Kaznivo dejanje stori, 
kdor z nepravilnimi ali nepopolnimi izjavami o dejstvih, ki so 
pomembna za pridobitev javnih sredstev, zavede 'pristojni organ 
in sebi ali komu drugemu pridobi taka javna sredstva; ali kdor 
pridobi javna sredstva, katerih uporaba je omejena s predpisi, v 
nasprotju s temi predpisi; ali kdor vede povzroči, da pristojni or- 
gan ni seznanjen z vsemi potrebnimi dejstvi za dodelitev javnih 
sredstev; ali kdor javna sredstva pridobi s predložitvijo nepravilnih 
ali nepopolnih dokumentov. Kvalificirana oblika kaznivega dejanja 
je podana, če so bili uporabljeni ponarejeni dokumenti in je bila 
pridobljena velika premoženjska korist, ali če oseba za pridobitev 
javnih sredstev zlorabi svoj položaj, ali če je pri storitvi pomagal 
javni uslužbenec tako, da je zlorabil svoja pooblastila. 

Posredovanje pornografskih materialov je urejeno v 184. členu 
nemškega Kazenskega zakonika. Razširjanje, javno predvajanje, 
pridobivanje, shranjevanje, ponujanje, izvažanje, uvažanje in 
priporočanje z namenom uporabe pornografskega materiala, ki 
prikazuje otroke, je opredeljeno kot kvalificirana oblika temeljnega 
kaznivega dejanja na podoben način kot v predlaganih 
spremembah in dopolnitvah slovenskega Kazenskega zakonika. 
Za kvalificirano obliko kaznivega dejanja gre tudi, če je storjeno v 
okviru hudodelske združbe. Opredeljena je tudi kaznivost tistega, 
ki za izdelavo pornografskih materialov zlorablja otroke. 

NIZOZEMSKA: 

Predlog zakona, ki bo uskladil nizozemsko kazensko zakonodajo 
s Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, je predložen parlamentu. V skladu s 
pojasnilom nizozemskega Ministrstva za pravosodje v zvezi z 
navedenim predlogom zakona potekajo strokovne razprave, 
katerih posledica bo verjetno sprememba predloga zakona, zato 
rešitve še niso znane. 

Nizozemski pravni red je že pred ratifikacijo Rimskega statuta 
določal večino kaznivih dejanj iz Rimskega statuta, vendar so 
bile te določbe razpršene v več zakonih, hudodelstva zoper 
človečnost pa sploh, niso bila inkriminirana. Zato je nizozemski 
parlament 19.06.2003 sprejel Zakon o mednarodnih hudodelstvih, 
ki določa kazniva dejanja iz Rimskega statuta ob upoštevanju 
Ženevskih konvencij iz leta 1949, Konvencije proti mučenju in 
Haaške konvencije iz leta 1954. Genocid je v navedenem zakonu 
opredeljen skladno s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju 
genocida. Hudodelstva zoper človečnost so urejena dobesedno 
tako, kot v Rimskem statutu. V zvezi z vojnimi hudodelstvi so 
določene tri kategorije kaznivih dejanj: a) v zvezi z notranjimi 
oboroženimi konflikti, b) v zvezi z mednarodnimi oboroženimi 
konflikti in c) nekatera je mogoče storiti tako v notranjem, kot tudi 
v mednarodnem oboroženem konfliktu. V zvezi z navedenimi 
kaznivimi dejanji zakon določa univerzalno jurisdikcijo nizozemskih 
sodišč z eno omejitvijo. Tako so nizozemska sodišča pristojna za 
obravnavo tudi, če storilec ni nizozemski državljan, kaznivo 
dejanje ni bilo storjeno proti nizozemskim državljanom in ne na 
ozemlju Nizozemske, pod pogojem, da je storilec prisoten na 
nizozemskem ozemlju. Za kazniva dejanja iz tega zakona velja, 
da ne zastarajo. Določeno je tudi načelo, da ukaz nadrejenega ne 
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pomeni razloga za ne-kaznovanje podrejenega, ki je dejanje izvršil, 
razen, če je bil le-ta v dobri veri, da gre za zakonit ukaz. Ta izjema 
pa ne velja za kaznivo dejanje genocida in hudodelstva zoper 
človečnost. 

Nizozemski Kazenski zakonik določa, da je za namene določenih 
kaznivih dejanj uradna oseba tuje države ali mednarodne 
organizacije obravnavana enako kot domača uradna oseba. 
Domača uradna oseba je v nizozemski pravni znanosti in praksi 
široko interpretirana. Nanaša se na vsako osebo, ki je na javno 
funkcijo imenovana s strani javne oblasti za izvajanje dolžnosti 
države in njenih organov, kakor tudi na člane parlamenta in 
občinskih svetov. Nizozemski Kazenski zakonik v delu, ki določa 
korupcijska ka'zniva dejanja, velja tudi zoper osebo, ki podkupi 
nizozemskega državljana v tujini, zoper uradne osebe 
mednarodnih organizacij, ustanovljenih na Nizozemskem, čeprav 
so kaznivo dejanje storili v tujini ter zoper uradne osebe tujih 
držav, mednarodnih sodišč in mednarodnih organizacij na splošno. 

V nizozemskem Kazenskem zakoniku je preslepitev opredeljena 
kot vsako naklepno dejanje ali opustitev, pri katerima so uporabljeni 
ponarejeni, nepravilni ali nepopolni dokumenti ali izjave ali, če so 
določeni podatki prikriti v nasprotju z obveznostmi. Navedeno je 
kaznivo dejanje ne glede na to, ali povzroči negativne posledice v 
proračunu Evropske unije. 

IV. Finančne posledice predloga zakona za državni 
proračun 

S tem predlogom zakona predlagane dopolnitve in spremembe 
so v večjem delu posledica prilagajanja slovenske materialne 
kazenske zakonodaje mednarodnim dokumentom, ki so del 
pravnega reda Evropske unije, v manjšem delu pa posledica 
ugotovljenih pomanjkljivosti, ki izhajajo iz prakse. Zaradi v I. in II. 
točki uvoda obširneje obrazloženih vzrokov je v predlogu zakona 
predlaganih osem novih kaznivih dejanj, v primeru približno osmih 
kaznivih dejanj so inkriminacije spremenjene, v primeru približno 
enajstih kaznivih dejanj pa so zagrožene strožje kazni, ki pomenijo 
prenos pristojnosti za odločanje iz okrajnih na okrožna sodišča. 

Nova kazniva dejanja so predlagana v 16. (novi tretji odstavek 
187. člena Kazenskega zakonika), 41. (novi 257.a člen 
Kazenskega zakonika), 43. (novi 266.a člen Kazenskega 
zakonika), 47. (novi 269.a člen Kazenskega zakonika), 56. (novi 
213.a člen Kazenskega zakonika), 64. (novi 378. člen Kazenskega 
zakonika), 65. (novi 387.a člen Kazenskega zakonika) in 66. 
(novi 388.a člen Kazenskega zakonika) členu predloga zakona. 
V primeru iz 16. člena predloga zakona gre le za dodatno 
izvršitveno obliko obstoječega kaznivega dejanja iz 187. člena 
Kazenskega zakonika; v zvezi s 43. členom predloga zakona pa 
pojasnjujemo, da zaradi novega kaznivega dejanja izdaje tajnega 
podatka predlagamo črtanje dveh kaznivih dejanj (48. in 59. člen 
predloga zakona). V primeru iz 47. člena predloga zakona gre za 
aktivno obliko kaznivega dejanja nezakonitega posredovanja, ki 
je v veljavnem 269. členu Kazenskega zakonika opredeljeno le v 
svoji pasivni obliki. Iz podatkov publikacije "Kriminaliteta 2001"" je 
razvidno, da zaradi kaznivega dejanja nezakonitega posredovanja 
po 269. členu Kazenskega zakonika v letu 2001 ni bil obsojen 
nihče. Ostala v tem odstavku navedena kazniva dejanja pomenijo 

novost v slovenskem kazensko pravnem sistemu, zato 
pričakovanega števila sodnih postopkov, ki bodo sproženi zaradi 
teh novih inkriminacij, v tem trenutku ni mogoče oceniti. V zvezi z 
nekaterimi (na primer novo kaznivo dejanje financiranja 
terorističnih dejanj) pa lahko ocenimo, da se število sodnih 
postopkov ne bo občutno povečalo, saj sodišča po statističnih 
podatkih kaznivih dejanj s področja terorizma v preteklih letih 
niso obravnavala. 

Členi predloga zakona, ki pomenijo spremembe inkriminacij 
določenih obstoječih kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika so 
predvsem: 8. (spremenjeni 159. člen Kazenskega zakonika), 9. 
(spremenjeni 160. člen Kazenskega zakonika), 32. (spremenjeni 
238. člen Kazenskega zakonika), 33. (spremenjeni 239. člen 
kazenskega zakonika), 35. (spremenjeni 243. člen Kazenskega 
zakonika) in 39. (spremenjeni 254. člen Kazenskega zakonika) 
člen predloga zakona, ki pomenijo ustrezneje določene izvršitvene 
oblike že obstoječih kaznivih dejanj. V primeru 31. člena predloga 
zakona (spremenjeni 236. člen Kazenskega zakonika) predlagana 
sprememba pomeni samo določitev kvalificirane oblike že 
obstoječega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila 
ali druge ugodnosti. 

Strožje zagrožene kazni zapora, ki pomenijo prenos pristojnosti 
za določena kazniva dejanja iz okrajnih na okrožna sodišča, so 
predlagane v 11. (drugi odstavek 182. člena Kazenskega 
zakonika), 12. (četrti odstavek 183. člena Kazenskega zakonika), 
13. (prvi odstavek 184. člena Kazenskega zakonika), 16. (drugi 
odstavek 187. člena Kazenskega zakonika), 36. (prvi odstavek 
247. člena Kazenskega zakonika), 37. (prvi odstavek 248. člena 
Kazenskega zakonika), 38. (prvi odstavek 252. člena Kazenskega 
zakonika), 44. (drugi odstavek 267. člena Kazenskega zakonika), 
45. (prvi odstavek 268. člena Kazenskega zakonika), 46. (tretji 
odstavek 269. člena Kazenskega zakonika) in 50. (297. člen 
Kazenskega zakonika) členu predloga zakona. Iz podatkov 
"Kriminaliteta 2001" je razvidno, da sodni postopki na podlagi 
navedenih členov Kazenskega zakonika, oziroma določenih 
odstavkov teh členov, ne pomenijo velikega pripada zadev. 
Obsojenih oseb v letu 2001 zaradi kaznivih dejanj iz navedenih 
odstavkov členov Kazenskega zakonika je bilo namreč približno 
šestindvajset. 

Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da se obseg sodniškega 
dela na okrajnih in okrožnih sodiščih in s tem tudi stroški vsaj v 
letu 2004 in 2005 (ker spremembe in dopolnitve Kazenskega 
zakonika zaradi načela o uporabi milejšega zakona ne veljajo za 
dejanja storjena pred njegovo uveljavitvijo) zaradi predvidenih 
sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika, ki pomenijo nova 
kazniva dejanja ali spremembe inkriminacij že obstoječih kaznivih 
dejanj, praktično ne bodo povečali. Morebitne spremembe v obsegu 
dela in obremenitvah sodnikov pa bo mogoče reševati s 
prerazporeditvami znotraj usklajenega proračuna sodišč. 

Tudi v zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Kazenskega zakonika, ki pomenijo prenos pristojnosti iz okrajnih 
na okrožna sodišča, predlagatelj ocenjuje, da je morebitne 
spremembe v obsegu dela mogoče reševati s prerazporeditvami 
sredstev iz okrajnih na okrožna sodišča znotraj usklajenega 
proračuna sodišč. 

Morebitne spremembe v obremenitvah sodnega osebja in 
sodnikov in s tem v sistemizaciji in zasedbi bo sodstvo reševalo 
v okviru usklajenih kadrovskih in finančnih načrtov na okrajnih in 
okrožnih sodiščih. 

' "Kriminaliteta 2001"; Statistični urad Republike Slovenije, št. 794, Ljubljana 
2003 
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II. BESEDILO ČLENOV 7) oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja sodniško, tožilsko 
ali drugo uradno dolžnost ali funkcijo." 

1. člen 

V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,70/94 - popravek 
in 23/99) se na koncu 42. člena pika nadomesti s podpičjem in 
doda nova tretja točka, ki se glasi: 

"3) če storilec kaznivih dejanj, storjenih v organizirani hudodelski 
združbi, prepreči nadaljnje izvrševanje teh dejanj s tem, da jih 
pravočasno naznani ali razkrije organizacijo, vodilne člane ali 
povezave združbe z drugimi združbami, ali če razkrije podatke, 
ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih 
takih kaznivih dejanj, za odkritje njihovih, storilcev ali za odvzem 
predmetov ali s kaznivimi dejanji pridobljene premoženjske koristi 
taki združbi." 

2. člen 

V prvem odstavku 44. člena se črtata besedi "oziroma mora". 

3. člen 

V105. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 

"(6) Podatki o neizbrisanih sodbah, ki so jih državljanom Republike 
Slovenije izrekla tuja sodišča, se smejo dati samo organom iz 
tretjega odstavka tega člena in organom iz 86. člena tega zakonika. 

(7) Določbe o zakonski rehabilitaciji in izbrisu sodbe (103. člen) in 
o sodni rehabilitaciji (104. člen) se smiselno uporabljajo tudi, kadar 
gre za sodbo, ki jo je slovenskemu državljanu izreklo tuje sodišče." 

4. člen 

V četrtem odstavku 109. člena se na koncu doda besedilo "in 
druge okoliščine, ki jih določa zakon". 

5. člen 

V 111. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena v primerih 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanj zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni 
osebi, rok za zastaranje kazenskega pregona ne more izteči 
pred potekom petih let od polnoletnosti oškodovanca." 

6. člen 

(1) V drugem odstavku 126. člena se prva, tretja, peta, šesta in 
sedma točka spremenijo tako, da se glasijo: 

"1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in član 
lokalnega ali regionalnega predstavniškega telesa; 
3) druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na podlagi 
pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani predpisi 
ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži; 
5) oseba, ki v tuji državi na katerikoli ravni opravlja zakonodajno, 
izvršilno ali sodno funkcijo, oziroma drugo uradno dolžnost in ki 
po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 
6) oseba, ki ji mednarodna javna organizacija daje položaj uradne 
osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali tretje točke tega 
odstavka; 

(2) Dodata se nova petnajsti in šestnajsti odstavek, ki se glasita: 

"(15) Organizirana hudodelska združba po tem zakoniku je 
skupina treh ali več oseb, ki so se združile za izvrševanje kaznivih 
dejanj, za katera se sme izreči kazen več kot treh let zapora, ki 
se je oblikovala zaradi storitve takih kaznivih dejanj. Za 
organizirano hudodelsko združbo ni nujno, da so vloge članov v 
naprej določene, da je članstvo v njej trajno ali da ima razvito 
strukturo. 

(16) Za tajne podatke po tem zakoniku se štejejo podatki, ki so v 
skladu z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na njegovi 
podlagi, določeni kot tajni." 

7. člen 

V tretji točki drugega odstavka 127. člena se besedilo "proti 
hudodelski združbi" nadomesti z besedilom "proti organizirani 
hudodelski združbi". 

8. člen 

159. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Neupravičena uporaba avtorskega dela 
159. člen 

(1) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del, katerih 
skupna tržna cena predstavlja večjo premoženjsko vrednost, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del, katerih 
skupna tržna cena predstavlja veliko premoženjsko vrednost, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena 
večja premoženjska korist, ali če je bila z dejanjem iz drugega 
odstavka tega člena pridobljena velika premoženjska korist, in je 
šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi takšno 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(4) Primerki avtorskih del in naprave za njihovo reproduciranje 
se vzamejo." 

9. člen 

160. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kršitev avtorski sorodnih pravic 
160. člen 

(1) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več izvedb, fonogramov, 
videogramov, RTV oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna 
tržna cena predstavlja večjo premoženjsko vrednost, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več izvedb, fonogramov, 
videogramov, RTV oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna 
tržna cena predstavlja veliko premoženjsko vrednost, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 
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(3) Če je bila 2 dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena 
večja premoženjska korist, ali če je bila z dejanjem iz drugega 
odstavka tega člena pridobljena velika premoženjska korist, in je 
šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi takšno 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(4) Primerki izvedb, tonogramov, videogramov, RTV oddaj ali 
podatkovnih baz in naprave za njihovo reproduciranje se 
vzamejo." 

10. člen 

V drugem odstavku 181. člena se za besedo "zaporedoma," 
doda besedilo "ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v 
zaprtih ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni zapora,". 

11. člen 

(1) V prvem odstavku 182. člena se besedilo "šestih mesecev do 
petih" nadomesti z besedilom "enega do osmih". 

(2) V drugem odstavku se beseda "treh" nadomesti z besedo 
"petih". 

12. člen 

(1) V prvem odstavku 183. člena se besedilo "šestih mesecev do 
petih" nadomesti z besedilom "enega do osmih". 

(2) V drugem odstavku se za besedo "odstavka" doda besedilo 
"z osebo, ki še ni stara deset let ali". 

(3) V tretjem odstavku se beseda "osmih" nadomesti z besedo 
"desetih". 

(4) V četrtem odstavku se beseda "treh" nadomesti z besedo 
"petih". 

13. člen 

(1) V prvem odstavku 184. člena se beseda "treh" nadomesti z 
besedo "petih". 

(2) V drugem odstavku se besedilo "šestih mesecev do petih" 
nadomesti z besedilom "enega do osmih". 

15. člen 

186. člen se črta. 

16. člen | 

187. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje 
pornografskega gradiva 

187. člen 

(1) Kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže ali z javnim 
razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, 
slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji 
prikaže pornografsko predstavo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. 

(2) Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih 
ali drugih predmetov pornografske vsebine, ali jo uporabi za 
pornografsko predstavo, 

se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(3) Enako se kaznuje kdor proizvaja, razširja, prodaja, uvaža, 
izvaža ali drugače ponuja pornografsko gradivo, ki prikazuje 
mladoletne osebe, ali kdor poseduje tako gradivo z namenom 
proizvodnje, razširjanja, prodaje, uvoza, izvoza ali drugačnega 
ponujanja. 

(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena 
storjeno v organizirani hudodelski združbi za izvrševanje takih 
kaznivih dejanj, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(5) Pornografski material iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se vzame ali ustrezno onemogoči." 

17. člen 

(1) V prvem odstavku 190. člena se besede "do enega leta" 
nadomestijo z besedami "do treh let". 

(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Če imata dejanji iz prejšnjih odstavkov za posledico smrt ene 
ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let." 

14. člen 

185. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zloraba prostitucije 
185. člen 

(1) Kdor pridobi, navede, spodbudi ali zmami drugega k prostituciji, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor za plačilo sodeluje pri prostituciji 
drugega kot zvodnik ali organizator. 

(3) Če sta dejanji iz prejšnjih odstavkov storjeni proti mladoletni 
osebi, ali proti trem ali več osebam, ali s silo, grožnjo ali 
preslepitvijo, ali iz koristoljubnosti, ali v organizirani hudodelski 
združbi, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let." 

18. člen 

(1) V 196. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletnim 
osebam, duševno bolnim ali motenim osebam ali osebam, ki so v 
postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije, ali pa stori 
dejanje v vzgojnih, izobraževalnih ali zdravstvenih zavodih, 
vojaških centrih, zavodih za prestajanje kazni ali socialno 
varstvenih zavodih ali v njihovi neposredni bližini, ali če stori dejanje 
iz prvega odstavka javni uslužbenec, socialni delavec, učitelj ali 
vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj ali kdor za izvrševanje 
dejanja izkorišča osebe, mlajše od petnajst let, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let." 
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(2) Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se. glasi: 

"(3) Če sta dejanji iz prejšnjih odstavkov storjeni v organizirani 
hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj ali če je storilec 
organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let." 

(3) Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

19. člen 

Drugi odstavek 197. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku 
ali proti več osebam ali duševno bolnim ali motenim osebam ali 
osebam, ki so v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije, 
ali pa stori dejanje v vzgojnih, izobraževalnih ali zdravstvenih 
zavodih, vojaških centrih, zavodih za prestajanje kazni ali socialno 
varstvenih zavodih ali v njihovi neposredni bližini, ali če stori ta 
dejanja v javnih lokalih ali na prireditvah oseba, ki te vodi ali je tam 
zaposlena, ali če stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, 
socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj 
ali kdor za izvrševanje tega dejanja izkorišča osebe, mlajše od 
petnajst let, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let." 

20. člen 

(1) V prvem odstavku 200. člena se beseda "enega" nadomesti z 
besedo "dveh". 

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z namenom, da 
koga prisili, da kaj stori, opusti ali trpi, ali iz koristoljubnosti ali 
maščevalnosti ali, če je dejanje povzročilo hujše psihične ali fizične 
posledice pri mladoletni osebi, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let." 

(3) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

(4) V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, 
se za besedo "prvega" dodata besedi "ali drugega". 

21. člen 

(1) Naslov 203. člena se spremeni tako, da se glasi: "Neplačevanje 
preživnine". 

(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo je po zakonu dolžan 
preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti 
določena z Izvršilnim naslovom, čeprav bi glede na svoje 
premoženje, dohodke ali delovno sposobnost to zmogel, in je 
zaradi tega ogroženo preživljanje te osebe, 

se kaznuje z zaporom do enega leta." 

22. člen 

V 205. členu se besedilo "o sklenitvi ali prenehanju delovnega 
razmerja" nadomesti z besedilom "o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi 
in odpovedi pogodbe o zaposlitvi"; besedi "osebnem dohodku" se 
nadomestita z besedo "plači"; besedi "osebnega dohodka" se 

nadomestita z besedo "plače"; beseda "dopustu" pa se nadomesti 
z besedama "letnem dopustu". 

23. člen 

V drugem odstavku 212. člena se za besedo "pomena" doda 
besedilo "ali naravna vrednota". 

24. člen 

V četrtem odstavku 215. člena se za besedo "pomena" doda 
besedilo "ali naravna vrednota". 

25. člen 

(1) V tretjem odstavku 221. člena se beseda "velika" nadomesti z 
besedo "večja", besedi "naravna znamenitost" pa se nadomestita 
z besedama "naravna vrednota". 

(2) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 
tega člena storjeno v organizirani hudodelski združbi za 
izvrševanje takih kaznivih dejanj, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let." 

26. člen 

(1) V naslovu 222. člena se besedi "naravne znamenitosti" 
nadomestita z besedama "naravne vrednote". 

(2) V prvem odstavku se besedi "naravna znamenitost" 
nadomestita z besedama "naravna vrednota". 

27. člen 

(1) V naslovu 223. člena se besedi "naravne znamenitosti" 
nadomestita z besedama "naravne vrednote". 

(2) V prvem odstavku se besedi "naravno znamenitost" 
nadomestita z besedama "naravno vrednoto". 

(3) V drugem odstavku se besedi "naravna znamenitost" 
nadomestita z besedama "naravna vrednota". 

28. člen 

(1) Naslov 225. člena se spremeni tako, da se glasi: "Neupravičen 
vstop v informacijski sistem". 

(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor neupravičeno vstopi v informacijski sistem ali kdor 
neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu v ali iz 
informacijskega sistema, 

se kaznuje z denarno kaznijo." 

(3) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, 
spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem 
neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali 
delovanje informacijskega sistema, 

se kaznuje za zaporom do dveh let." 
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29. člen 

V 234.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena nastala 
majhna premoženjska škoda, 

se storilec kaznuje z zaporom do treh let." 

30. člen 

(1) V besedilu 235. člena, ki postane prvi odstavek tega člena se 
za besedama "ugodnosti," doda besedilo "oziroma te podatke 
zamolči,". 

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Če je bilo posojilo ali druga ugodnost uporabljeno v druge 
namene, kot so bili dogovorjeni s posojilodajalcem ali tistim, ki je 
pristojen za odobritev takšne ugodnosti, se storilec kaznuje z 
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta." 

31. člen 

(1) Besedilo 236. člena postane prvi odstavek tega člena. 

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika 
premoženjska korist, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do petih let." 

32. člen 

238. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela 
238. člen 

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tujo 
firmo, žig, znamko, oznako o geografskem poreklu ali drugo 
posebno oznako za blago ali uporabi bistveni del te oznake kot 
svojo firmo, žig, znamko ali drug znak za označevanje blaga ali 
storitev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor pri gospodarskem poslovanju 
neupravičeno uporabi tuj model. 

(3) Predmeti iz prvega in drugega odstavka tega člena ter orodja 
in naprave, ki se uporabljajo za njihovo izdelovanje, se vzamejo." 

33. člen 

239. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije 
239. člen 

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuj 
izum, zavarovan s patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, 
ali registrirano topografijo polprevodniškega vezja, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe iz 
prejšnjega odstavka, se vzamejo." 

34. člen 

(1) V naslovu 242. člena se beseda "računalniški" nadomesti z 
besedo "informacijski". 

(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi, 
spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem vnese 
kakšen svoj podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje 
informacijskega sistema, ali kako drugače vdre v informacijski 
sistem, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno 
premoženjsko korist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo, 

se kaznuje z zaporom do treh let." 

35. člen 

243. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zloraba notranje informacije 
243. člen 

(1) Kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na 
ceno vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta, 
uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj eni 
državi članici Evropske unije oziroma za katerega je bil vložen 
predlog za uvrstitev na tak trg, ne glede na to, ali se z njim trguje 
na tem trgu ali ne, pridobi v zvezi s svojim položajem pri izdajatelju 
vrednostnega papirja, z lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja 
vrednostnega papirja, s svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju 
dejavnosti, in jo izkoristi z nakupom ali prodajo tega vrednostnega 
papirja ali izvedenega finančnega instrumenta zase ali za koga 
drugega, posredno ali neposredno, 

se kaznuje za zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, kadar 
pravna oseba pridobi notranjo informacijo na način iz prejšnjega 
odstavka ali izkoristi notranjo informacijo z nakupom ali prodajo 
vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta zase 
ali za koga drugega, posredno ali neposredno. 

(3) Enako se kaznuje oseba, ki notranjo informacijo sporoči 
nepoklicani osebi ali na podlagi notranje informacije priporoči tretji 
osebi nakup ali prodajo vrednostnega papirja ali izvedenega 
finančnega instrumenta. 

(4) Enako se kaznuje oseba, ki nepooblaščeno pride do notranje 
informacije in jo izkoristi z nakupom ali prodajo tega vrednostnega 
papirja ali izvedenega finančnega instrumenta zase ali za koga 
drugega, posredno ali neposredno. 

(5) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov tega člena 
pridobljena velika premoženjska korist, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let." 

36. člen 

247. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nedovoljeno sprejemanje daril 
247. člen 

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali za koga 
drugega terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno 
drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo takšne koristi zato, da bi 
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pri sklenitvi posla ali storitvi zanemaril koristi svoje organizacije 
ali druge fizične osebe ali ji povzročil škodo, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki terja ali sprejme 
nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo 
oziroma ponudbo takšne koristi kot protiuslugo za sklenitev 
kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, 

se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let. 

(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po sklenitvi 
posla ali opravljeni storitvi zase ali za koga drugega terja ali sprejme 
nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo." 

37. člen 

248. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nedovoljeno dajanje daril 
248. člen 

(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi 
ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali 
za koga drugega zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšno 
neupravičeno ugodnost pri sklenitvi posla ali storitvi iz prvega 
odstavka 247. člena tega zakonika, 

se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi 
ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali 
za koga drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da 
se opravi kakšna storitev, 

se kaznuje za zaporom do treh let. 

(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno nagrado, 
darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, 
preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je bilo odkrito, 

se sme kazen odpustiti. 

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v 
primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti tistemu, ki jih je 
dal." 

38. člen 

(1) V prvem odstavku 252. člena se besedilo "do treh let" 
nadomesti z besedilom "do petih let". 

(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v organizirani 
hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj, se storilec kaznuje 
z zaporom od enega do desetih let in z denarno kaznijo." 

(3) V petem odstavku se za besedo "prvega" črtata vejica in 
beseda "drugega". 

39. člen 

254. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zatajitev finančnih obveznosti 
254. člen 

(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali 
deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih 
obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, lažne podatke o zakonito 
pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih ali drugih okoliščinah, 
ki vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti, 
ali na drug način preslepi organ, pristojen za odmero ali za nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa 
obveznosti, ki se jim je izogibal, pomenijo večjo premoženjsko 
korist, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka 
ne prijavi zakonito pridobljenega dohodka ali drugih okoliščin, ki 
vplivajo na ugotovitev davkov, prispevkov ali drugih prepisanih 
obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, kadar je prijava obvezna, pa 
obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, pomenijo večjo 
premoženjsko korist. 

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena dosežena velika premoženjska korist in je storilcu šlo za 
to, da doseže takšno premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom do petih let." 

40. člen 

(1) Drugi in tretji odstavek 255. člena se črtata. 

(2) Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek. 

41. člen 

Za 257. členom se doda nov 257.a člen, ki se glasi: 

"Računalniško ponarejanje 
257.a člen 

Kdor neupravičeno vnese, spremeni, izbriše ali ovira računalniške 
podatke z namenom, da bi se tako ponarejeni podatki v pravnem 
prometu predstavili kot verodostojni, ne glede na to, ali so taki 
podatki neposredno berljivi ali razumljivi, 

se kaznuje z zaporom do treh let." 

42. člen 

(1) V prvem odstavku 260. člena se besedilo "žigi ali znamke" 
nadomesti z besedilom "žigi, znamke ali druge predpisane 
označbe"; za besedo "predrugači" pa dodata besedi "ali odstrani". 

(2) V tretjem odstavku se za besedo "zaznamovanje" dodata 
besedi "ali označevanje". 
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43. člen 45. člen 

Za 266. členom se doda nov 266.a člen, ki se glasi: 

"Izdaja tajnega podatka 
266. a člen 

(1) Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi 
dolžnostmi varovanja tajnih podatkov razkrije tajni podatek 
nepoklicani osebi ali ji kako drugače omogoči, da pride do tajnega 
podatka, ali zbira tajne podatke z namenom, da jih razkrije 
nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pridobi podatek, 
za katerega ve, da je tajen, z namenom, da ga neupravičeno 
uporabi, ali kdor tak podatek javno objavi. 

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno glede 
tajnih podatkov stopnje tajnosti "strogo tajno" ali iz koristoljubnosti 
ali z namenom objave ali uporabe tajnih podatkov v tujini, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno glede 
tajnih podatkov stopnje tajnosti "interno", 

se storilec kaznuje z zaporom do dveh let. 

(5) Če je dejanje iz prvega, tretjega v delu, ki se nanaša na tajne 
podatke stopnje tajnosti "strogo tajno", ali četrtega odstavka tega 
člena storjeno iz malomarnosti, 

se storilec kaznuje z zaporom do enega leta. 

(6) Podatek, ki mu je bila stopnja tajnosti določena zato, da se 
prikrije storjeno kaznivo dejanje ali prekoračitev ali zloraba 
pooblastil, ni tajen." 

44. člen 

267. člen se spremeni tako, da se glasi: 
% 
"Jemanje podkupnine 

267. člen 

(1) Uradna oseba, ki zase ali za koga drugega terja ali sprejme 
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo 
takšne koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 
dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega 
dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno 
kaznijo. 

(2) Uradna oseba, ki zase ali za koga drugega terja ali sprejme 
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo 
takšne koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 
dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi 
opravila uradnega dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti, 

se kaznuje z zaporom od enega do petih let. 

(3) Uradna oseba, ki potem, ko opravi oziroma ne opravi uradnega 
dejanja, omenjenega v prejšnjih odstavkih tega člena, terja ali 
sprejme v zvezi s tem nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo." 

268. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Dajanje podkupnine 
268. člen 

(1) Kdor uradni osebi obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali 
kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah 
svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela 
opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi ga morala ali 
smela opraviti, 

se kaznuje za zaporom enega do petih let in denarno kaznijo. 

(2) Kdor uradni osebi obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali 
kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah 
svojih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali 
smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki ga tudi 
sicer ne bi smela opraviti, 

se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do treh let. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov tega člena, 
ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo uradne 
osebe, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je 
izvedel, da je odkrito, 

se sme kazen odpustiti. 

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v 
primerih iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti tistemu, ki jih je 
dal." 

46. člen 

269. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
269. člen 

(1) Kdor zase ali za koga drugega terja ali sprejme nagrado, 
darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo takšne 
koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da se 
opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali vpliv in posreduje, 
da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da 
se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti. 

(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka zase ali 
za koga drugega sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do petih let. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo." 

47. člen 

Za 269. členom se doda nov 269.a člen, ki se glasi: 

"Dajanje daril za nezakonito posredovanje 
269. a člen 

(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 
drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj 
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ali vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno 
dejanje, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 
drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj 
ali vpliv in posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi 
smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se 
moralo ali smelo opraviti, 

se kaznuje z zaporom od enega do petih let. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov tega člena, 
ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo osebe, 
ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil preden je bilo 
odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen odpustiti. 

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v 
primerih iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti tistemu, ki jih je 
dal." 

48. člen 

282. člen se črta. 

49. člen 

V 290. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje v 
kazenskem postopku, predloži dokaze, za katere ve, da so lažni 
ali ponarejeni, 

se kaznuje z zaporom do treh let." 

50. člen 

297. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Hudodelsko združevanje 
297. člen 

(1) Kdor sodeluje v organizirani hudodelski združbi, ki ima namen 
izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen več 
kot treh let zapora, 

se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Kdor ustanovi ali vodi združbo iz prvega odstavka tega člena, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki prepreči 
izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prejšnjih odstavkih tega 
člena s tem, da jih pravočasno naznani ali razkrije organizacijo, 
vodilne člane ali povezave združbe z drugimi združbami, ali če 
razkrije podatke, ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje 
že storjenih takih kaznivih dejanj, za odkritje njihovih storilcev ali 
za odvzem predmetov ali s kaznivimi dejanji pridobljene 
premoženjske koristi taki združbi, 

se sme kazen za ta dejanja omiliti v skladu s 3. točko 42. 
člena tega zakonika." 

51. člen 

(1) Naslov 300. člena se spremeni tako, da se glasi: "Zbujanje 
sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi načela 
enakosti". 

(2) V prvem odstavku 300. člena se za besedilom "ali širi ideje o 
večvrednosti ene rase nad drugo" doda besedilo "ali daje 
kakršnokoli pomoč za rasistično dejavnost, ali zanika, zmanjšuje 
pomen, odobrava ali zagovarja genocid ali druga kazniva dejanja 
zoper človečnost". 

(3) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Enako se kaznuje kdor širi sovraštvo ali razdor ali razpihuje 
nestrpnost, ki temelji na barvi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, 
političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem 
stanju, rojstvu, izobrazbi ali družbenem položaju." 

(4) V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, 
se besedilo "iz prejšnjega odstavka" nadomesti z besedilom "iz 
prejšnjih odstavkov". 

(5) V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, 
se na koncu doda besedilo "oziroma ustrezno onemogočijo". 

52. člen 

(1) Naslov 302. člena se spremeni tako, da se glasi: "Preprečitev 
uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi". 

(2) V četrtem odstavku se besedilo "hudodelsko združbo," 
nadomesti z besedilom "organizirano hudodelsko združbo ali 
zaradi drugih kaznivih dejanj, za katera se sme izreči kazen, 
hujša od treh let zapora,". 

(3) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Enako se kaznuje, kdor se uradni osebi, ki opravlja ali je 
opravljala dejanja kazenskega pregona, vodi ali je vodila preiskavo, 
ali sodi ali je sodila v kazenskem postopku zoper organizirano 
hudodelsko združbo ali zaradi drugih kaznivih dejanj, maščuje 
zaradi dejanj, ki jih je opravila sama ali druga uradna oseba v 
okviru svojih pravic, tako, da je ogroženo življenje, telo ali 
premoženje uradne osebe ali njenih bližnjih sorodnikov." 

(4) V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se 
beseda "četrtega" nadomesti z beaedo "petega". 

53. člen 

Tretji odstavek 309. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Enako se kaznuje, kdor za namenom izvršitve kaznivega 
dejanja poseduje, izdeluje, prodaja, daje v uporabo, uvaža, izvaža 
ali na drug način zagotavlja pripomočke za vdor ali neupravičen 
vstop v informacijski sistem." 

54. člen 

(1) Naslov 310. člena se spremeni tako, da se glasi: "Nedovoljena 
proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov". 

(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor protipravno izdela, pridobi, ponuja, proda, hrani, menja, 
vnese v državo ali iznese in nje strelno, kemično, biološko ali 
jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv ali vojaško orožje in vojaško 
opremo, katerih promet posameznikom sploh ni dovoljen ali je 
omejen, ali pri tem posreduje, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let." 
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(3) V drugem odstavku se besedilo "ali če je dejanje storjeno v 
skupini" nadomesti z besedilom "ali če je dejanje storjeno v 
organizirani hudodelski združbi". 

(4) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v 
državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, 
streliva, eksplozivov ali vojaškega orožja in vojaške opreme, 
material ali sestavine, za katere ve, da bodo uporabljene za 
proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, ali pri 
tem posreduje, 

se kaznuje z zaporom do petih let." 

(5) Četrti in peti odstavek se črtata. 

55. člen 

Drugi in tretji odstavek 311. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

"(2) Kdor se ukvarja s prepovedanim spravljanjem drugih čez 
mejo katerekoli države, ali kdor iz koristoljubnosti $pravi drugega 
čez tako mejo ali spravi čez tako mejo več oseb, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka kot član organizirane 
hudodelske združbe za izvrševanje takih dejanj ali če je bila s 
tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist ali če je bilo 
dejanje storjeno tako, da je ogrozilo življenja in varnost čez mejo 
spravljanih ljudi, 

se kaznuje za zaporom od enega do osmih let." 

56. člen 

Za 312. členom se doda nov 312.a člen, ki se glasi: 

"Navidezno ogrožanje 
312.a člen 

Kdor postavi, prenese, pošlje ali kako drugače razširi navidezno 
nevarne snovi ali stvari ali lažno sporočilo o nevarnih snoveh ali 
stvareh, kot da gre za snovi ali stvari iz prvega odstavka 317. 
člena tega zakonika in s tem povzroči ali bi lahko povzročil hujše 
vznemirjenje ali prestrašenost ljudi, ali ogrozi ali bi lahko ogrozil 
javni red in mir, pa zaradi tega pride do ukrepanja državnih organov 
ali drugih pristojnih organizacij za preprečitev oziroma odstranitev 
nevarnosti, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta." 

57. člen 

Prvi odstavek 339. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih določeno za 
zavarovano zemljišče ali območje, za naravno vrednoto ali za 
javno dobro, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta." 

58. člen 

V prvem odstavku 358. člena se besedilo "zaupne vojaške, 
gospodarske ali uradne podatke ali dokumente" nadomesti z 
besedilom "tajne podatke ali druge podatke ali dokumente, ki po 
veljavnih predpisih niso dostopni javnosti". 

59. člen 

359. člen se črta. 

60. člen 

361. člen se črta. 

61. člen 

V 373. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Enako se kaznuje tudi kdor ščuva ali poziva k neposredni 
izvršitvi kaznivih dejanj iz tega člena." 

62. člen 

374. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Hudodelstva zoper civilno prebivalstvo 
374. člen 

(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno, 
oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v 
podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega 
sistematičnega napada, ukaže ali stori proti civilnemu prebivalstvu 
tale dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, posamezne 
civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj, ki je imel za 
posledico smrt, hudo telesno poškodbo ali hudo izpodkopavanje 
zdravja ljudi; izrabo navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb 
za odvrnitev vojaških operacij; napad brez izbire cilja, s katerim 
se prizadene civilno prebivalstvo; poboje, mučenje, nečloveško 
ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, 
odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje velikega 
trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja; izseljevanje 
ali preseljevanje ali prisilno raznarodovanje ali spravljanje 
prebivalstva v drugo vero; posiljevanje, prisiljevanje k prostituciji, 
prisilno nosečnost, prisilno sterilizacijo in druge oblike spolnega 
nasilja, ki pomenijo hude kršitve mednarodnega prava; 
zastraševalne ali teroristične ukrepe, jemanje talcev, kolektivno 
kaznovanje, nezakonito odvažanje v koncentracijska taborišča 
in drugačno nezakonito zapiranje, jemanje pravice do pravilnega 
in nepristranskega sojenja; prisiljevanje k službi v sovražnikovih 
oboroženih silah ali v njegovi obveščevalni službi ali upravi, 
vlačenje na prisilno delo, izstradanje prebivalstva, zaplembo 
premoženja, plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in 
samovoljno uničevanje ali prilaščanje premoženja v velikem 
obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje 
nezakonite in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, 
zmanjševanje vrednosti domačega denarja ali nezakonito 
izdajanje denarja, 

se kaznuje z zaporom najmanj deset let ali z zaporom tridesetih 
let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava 
med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri 
izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot 
del velikega sistematičnega napada, ukaže: napad na objekte, ki 
so po mednarodnem pravu posebej zavarovani in na objekte in 
naprave z nevarnim učinkom, kot so jezovi, nasipi in jedrske 
elektrarne; napad brez izbire cilja, s katerim se prizadenejo civilni 
objekti, ki so pod posebnim varstvom mednarodnega prava, 
nebranjeni kraji in demilitarizirana območja; napad, namerno 
usmerjen zoper osebje, objekte, material, enote in vozila, ki 
sodelujejo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v mirovnih 
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misijah skladno z Ustanovno listino Združenih narodov, dokler so 
ti skladno z mednarodnim pravom upravičeni do enakega varstva 
kot civilne osebe ali civilni objekti; povzročiti dolgotrajno in veliko 
škodo za naravno okolje, kar lahko prizadene zdravje ali obstanek 
prebivalstva, ali kdor izvrši kakšno izmed navedenih dejanj. 

(3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, 
oboroženim spopadom ali okupacijo kot okupator ukaže ali izvrši 
preselitev delov svojega civilnega prebivalstva na okupirano 
območje, 

se kaznuje z zaporom najmanj petih let.". 

63. člen 

(1) Naslov 375. člena se spremeni tako, da se glasi: "Hudodelstva 
zoper ranjence in bolnike". 

(2) V besedilu člena, ki postane prvi odstavek, se za besedilom 
"ali oboroženim spopadom" doda besedilo "ali kdor pri izvajanju 
ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del 
velikega sistematičnega napada,". 

(3) Doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava 
med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže ali stori 
napad, namerno usmerjen zoper poslopja, zdravstvene enote ali 
osebje, ki uporabljajo razpoznavne oznake iz ženevskih konvencij 
skladno z mednarodnim pravom." 

64. člen 

378. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Novačenje oseb, mlajših od osemnajst let 
378. člen 

Kdor med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri 
izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije kot 
del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori novačenje 
oseb, ki še niso stare osemnajst let, v državne ali druge oborožene 
sile in njihovo izrabljanje za aktivno sodelovanje pri sovražnostih, 

se kaznuje za zaporom najmanj desetih let." 

65. člen 

Za 387. členom se doda nov 387.a člen, ki se glasi: 

"Trgovina z ljudmi 
387.a člen 

(1) Kdor zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega 
dela, dela na črno, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, 

človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, 
prepelje, proda, izroči, oziroma z njo kako drugače razpolaga ali 
pri teh ravnanjih posreduje, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku 
ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo 
podrejenega ali odvisnega položaja, ali z namenom prisiljevanja k 
nosečnosti ali umetni oploditvi, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje, kdor 
stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kot član 
organizirane hudodelske združbe za izvrševanje takih dejanj ali 
če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist." 

66. člen 

Za 388. členom se doda novi 388.a člen, ki se glasi: 

"Financiranje terorističnih dejanj 
388.a člen 

(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da 
bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev kaznivih dejanj iz 
144., 330., 331., 352., 353., 354., 355., 360., 388., 389. ali 390. 
člena tega zakonika ali kakšnega drugega nasilnega dejanja, 
katerega cilj je rušenje ustavnega reda Republike Slovenije, 
povzročiti hujše motnje v javnem življenju ali gospodarstvu, 
povzročiti smrt ali hudo telesno poškodbo oseb, ki aktivno ne 
sodelujejo v vojaškem spopadu ali katerega namen je prestrašiti 
ljudi ali prisiliti državo ali mednarodno organizacijo, da kaj stori ali 
opusti, 

se kaznuje za zaporom od enega do desetih let. 

(2) Enako se kaznuje storilec dejanja iz prejšnjega odstavka tudi, 
če z namenom zagotovljena ali zbrana denar ali premoženje nista 
bila dejansko uporabljena za storitev v prejšnjem odstavku 
navedenih kaznivih dejanj. 

(3) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena storjeno v 
organizirani hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom 
najmanj treh let. 

(4) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta." 

KONČNA DOLOČBA 

67. člen 

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

K1., 2., 7., 14., 15., 40., 50., 55., 60. in 65. členu: 

V navedenih členih predloga zakona predlagane spremembe in 
dopolnitve so posledica prilagajanja slovenske kazenske 
materialne zakonodaje Konvenciji Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, Protokolu o 
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja z ljudmi, 
predvsem z otroci in ženskami ter Protokolu proti tihotapljenju 
migrantov po zemlji, morju in zraku. 

Z novo tretjo točko 42. člena Kazenskega zakonika, predlagano 
v 1. členu zakona, bo sodišču dana možnost, da tudi v primeru 
storilca kaznivih dejanj v okviru organizirane hudodelske združbe 
v določenih okoliščinah odmeri kazen pod mejo, ki je predpisana 
za določeno kaznivo dejanje, ali pa uporabi milejšo vrsto kazni. 
Okoliščine, v katerih je to mogoče, so: 

- da storilec prepreči nadaljnje izvrševanje takih dejanj s tem, da 
jih pravočasno naznani ali razkrije organizacijo, vodilne člane ali 
povezave združbe ali 

- če storilec poda informacije, ki so pomembne za preiskovanje in 
dokazovanje že storjenih takih kaznivih dejanj, za odkritje storilcev 
ali za odvzem premetov ali s kaznivimi dejanji pridobljene 
premoženjske koristi taki združbi. 

Glede na obrazloženo dopolnitev42. člena in glede na spremembo 
297. člena Kazenskega zakonika je v 2. členu predloga zakona 
predlagano črtanje besedila "oziroma mora" v 44. členu 
Kazenskega zakonika. Nova tretja točka 42. člena in spremenjeni 
297. člen namreč ne določata več obveznosti sodišča, da prej 
opredeljenemu storilcu omili kazen, ampak določata, da sodišče 
to sme storiti. 

Zaradi opredelitve organizirane hudodelske združbe v novem 
odstavku 126. člena Kazenskega zakonika (6. člen predloga 
zakona) je v 7. členu predloga zakona opravljena notranja 
terminološka uskladitev novega poimenovanja organizirane 
hudodelske združbe. 

S 14. členom predloga zakona se spreminja veljavni 185. člen 
Kazenskega zakonika tako, da bo določal kaznivo dejanje zlorabe 
prostitucije, ki bo hkrati vsebovalo tudi opredelitev kaznivega 
dejanja iz 186. člena. V prvem odstavku je v skladu z določbami 
prvega navedenega Protokola opredeljena temeljna oblika storitve 
navedenega kaznivega dejanja, ki jo stori kdor pridobi, navede, 
spodbudi ali zmami drugega k prostituciji. Drugi odstavek določa 
enako zagroženo kazen za zvodnika ali organizatorja, predlagani 
tretji odstavek pa določa kvalificirano obliko kaznivega dejanja, ki 
je opredeljena z okoliščinami storitve dejanja proti mladoletni osebi, 
proti najmanj trem osebam, ali s silo, grožnjo ali preslepitvijo, ali iz 
koristoljubnosti, ali v organizirani hudodelski združbi. 

V 15. členu predloga zakona je, zaradi spremembe opisane v 
prejšnjem odstavku, predlagano črtanje 186. člena Kazenskega 
zakonika. 

Glede na to, da je v spremenjenem 297. členu Kazenskega 
zakonika predlagana ustreznejša opredelitev hudodelskega 
združevanja, je v 40. členu predloga zakona predlagano črtanje 
drugega in tretjega odstavka 255. člena KZ, ker ni več potrebe po 
urejanju posebne združbe ob kaznivem dejanju tihotapstva. 

V 50. členu predloga zakona je oblikovan spremenjeni 297. člen 
Kazenskega zakonika, ki določa hudodelsko združevanje. V 
prvem odstavku je kot temeljno kaznivo dejanje določeno 

sodelovanje v organizirani hudodelski združbi, ki ima namen 
izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen več 
kot treh let zapora (kar je izenačeno z definicijo organizirane 
hudodelske združbe v novem odstavku 126. člena Kazenskega 
zakonika). V drugem odstavku je predlagana kvalificirana oblika 
kaznivega dejanja, ki jo stori ustanovitelj ali vodja take združbe. V 
tretjem odstavku je (v skladu s predlagano novo sistematiko 
omilitev kazni za storilce kaznivih dejanj v organizirani hudodelski 
združbi, ki na predpisan način sodelujejo s pravosodnimi organi), 
izrecno določena tudi možnost za omilitev kazni storilcu 
kaznivega dejanja hudodelskega združevanja. Predlagani tretji 
odstavek 42. člena namreč velja samo za storilca v okviru 
organizirane hudodelske združbe storjenih kaznivih dejanj, ne pa 
tudi za člana, ustanovitelja ali vodjo take združbe, ki (še) ni izvršila 
kaznivih dejanj - lahko tudi zato, ker se je član, ustanovitelj ali 
vodja pravočasno odločil sodelovati s pravosodnimi organi in je 
tako prispeval k preprečitvi kaznivih dejanj. 

V 55. členu predloga zakona je predlagana sprememba drugega 
in tretjega odstavka 311. člena, ki določa kaznivo dejanje 
prepovedanega prehoda čez državno mejo. Prilagoditev 
inkriminacije zgoraj navedenemu drugemu Protokolu je izpeljana 
tako, da spremenjeni dmgi odstavek ne opredeljuje več le meje 
Republike Slovenije, ampak kaznivo dejanje stori, kdor se ukvarja 
s prepovedanim spravljanjem drugih čez mejo katerekoli države; 
kvalifikatorna okoliščina "koristoljubnosti"pa je povzeta po veljavni 
ureditvi. Sprememba v predlaganem tretjem odstavku pomeni 
notranjo terminološko uskladitev novega poimenovanja 
organizirane hudodelske združbe. 

V 60. členu predloga zakona je predlagano črtanje 361. člena 
Kazenskega zakonika, ki določa posebno kaznivo dejanje 
združevanja za izvrševanje kaznivih dejanj zoper ustavno 
ureditev Republike Slovenije, iz istega razloga, kot je navedeno 
ob predlaganem 40. členu. 

Zaradi prvega zgoraj navedenega Protokola je v 65. členu 
predlagano novo kaznivo dejanje trgovine z ljudmi (predlagani 
novi 387.a člen). Temeljno kaznivo dejanje v prvem odstavku 
opredeljuje abstraktni dejanski stan tega kaznivega dejanja z 
okoliščinami, ki so izrecno opredeljene v Protokolu. V drugem 
odstavku je predlagana kvalificirana oblika temeljnega kaznivega 
dejanja, če je le-to storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 
preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega 
položaja, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni 
oploditvi. Zadnja navedena okoliščina, ki je razlog za strožje 
kaznovanje po predlaganem drugem odstavku novega 387.a člena 
Kazenskega zakonika, pomeni kršitev 55. člena Ustave Republike 
Slovenije. Navedeni člen določa, da je odločanje o rojstvih otrok 
svobodno, država pa mora zagotavljati možnosti za uresničevanje 
te svoboščine in ustvarjati razmere, ki omogočajo staršem, da 
se odločajo za rojstva svojih otrok. V tretjem odstavku sta v 
skladu s sistematiko dodani še kvalifikatorni okoliščini storitve v 
okviru organizirane hudodelske združbe za izvrševanje takih 
kaznivih dejanj ali pa pridobitve velike premoženjske koristi. 

K 3. členu: 

Predlagani novi šesti odstavek 105. člena Kazenskega zakonika 
določa pravno podlago za posredovanje podatkov o neizbrisanih 
sodbah, ki so jih slovenskim državljanom izrekla tuja sodišča, 
pristojnim organom iz tretjega odstavka 105. člena in organom iz 
86. člena Kazenskega zakonika. 
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Predlagani novi sedmi odstavek pa tudi v zvezi s sodbo tujega 
sodišča določa smiselno uporabo določb Kazenskega zakonika 
o zakonski rehabilitaciji in izbrisu sodbe ter o sodni rehabilitaciji. 

K 4. členu: 

Predlagana dopolnitev četrtega odstavka 109. člena Kazenskega 
zakonika pomeni vzpostavitev pravne podlage, da se v Zakonu 
o izvrševanju kazenskih sankcij poleg organa, pristojnega za 
odločanje o pogojnem odpustu, in postopka za odločanje (tretji 
odstavek 109. člena Kazenskega zakonika), natančneje določijo 
tudi kriteriji oziroma okoliščine, ki jih mora pristojni organ (Komisija 
za pogojne odpuste) upoštevati pri odločanju o posameznem 
pogojnem odpustu. Veljavni četrti odstavek namreč kot edino 
okoliščino določa obsojenčevo vedenje med prestajanjem kazni. 

K 5. členu: 

Predlagani novi tretji odstavek 111. člena Kazenskega zakonika 
pomeni dmgačno določitev izteka roka za zastaranje kazenskega 
pregona v primeru določenih kaznivih dejanj, storjenih proti 
mladoletnim osebam. Ne glede na začetek in tek roka po določbah 
prejšnjih odstavkov, le-ta ne more izteči prej kot v petih letih po 
polnoletnosti žrtve. Če po rednem teku izteče kasneje, seveda 
veljajo splošne določbe. 

K 6. členu: 

Predlagana dopolnitev prve točke drugega odstavka 126. člena 
Kazenskega zakonika pomeni prilagoditev Kazenskopravni 
konvenciji Sveta Evrope proti kompciji in Konvenciji o boju proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju tako, da so opredelitvi uradne osebe dodani tudi člani 
lokalnega ali regionalnega predstavniškega telesa. 

Predlagana dopolnitev tretje točke drugega odstavka 126. člena 
pomeni prilagoditev Dodatnemu protokolu h Kazenskopravni 
konvenciji proti korupciji tako, da bo kot uradno osebo mogoče 
preganjati tudi arbitra, ki je imenovan s pogodbo o arbitraži. 

S predlagano dopolnitvijo pete točke drugega odstavka 126. člena 
je v skladu z obema navedenima konvencijama podrobneje 
opredeljena uradna oseba tuje države. 

S predlagano spremembo šeste točke drugega odstavka 126. 
člena je črtan pogoj, v skladu s katerim je kot uradna oseba 
opredeljena samo uradna oseba mednarodne organizacije, katere 
članica je Republika Slovenija. 

Predlagana sprememba sedme točke drugega odstavka 126. 
člena pomeni, da bo kot uradna oseba mednarodnega sodišča 
opredeljena tudi uradna oseba takega sodišča, katerega 
Republika Slovenija ni članica. 

V novem petnajstem odstavku je v skladu z določbami Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu opredeljen pojem organizirane hudodelske združbe. 
Določena je tako, da mora imeti vsaj tri člane, ki so se združili za 
izvrševanje kaznivih dejanj, za katera se sme izreči kazen več 
kot treh let zapora (Konvencija sicer postavlja mejo štirih let 
zapora, ki pa je glede na sistematiko Kazenskega zakonika 
neobičajna) in se je oblikovala zaradi storitve takih kaznivih dejanj. 
Konvencija določa tudi, da za tako združbo ni nujno, da so vloge 
članov formalno določene, da bi bilo članstvo v njej trajno ali da bi 
imela razvito strukturo, kar je dodano definiciji. 

V predlaganem šestnajstem odstavku je opredeljen pojem tajnega 
podatka v skladu s spremenjeno področno zakonodajo. 

K 8., 9., 28.,34., 41. in 53. členu: 

Spremembe, predlagane v navedenih členih, pomenijo uskladitev 
s Konvencijo Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v kibernetskem 
prostoru. 

V 8. členu predloga zakona je predlagana sprememba 159. člena 
Kazenskega zakonika, ki ustrezneje določa kaznivo dejanje 
neupravičene uporabe avtorskega dela. Poleg zahtev Konvencije 
je razlog za spremembo 159. člena tudi poenostavitev in večja 
jasnost abstraktnega dejanskega stanu kaznivega dejanja, ki se 
bo v skladu s predlogom imenovalo "neupravičena uporaba 
avtorskega dela". Predlagane spremembe pomenijo predvsem 
opuščanje kazuističnega naštevanja izvršitvenih oblik. Kot 
okoliščina, ki pomeni razlikovanje med predlaganim kaznivim 
dejanjem in enakovrstnimi prekrški je za temeljno kaznivo dejanje 
iz predlaganega prvega odstavka določena "večja premoženjska 
vrednost". V veljavnem členu je ta okoliščina določena subjektivno 
("...z namenom, da bi... pridobil večjo premoženjsko korist..."), 
v predlaganem spremenjenem prvem odstavku pa je ta pogoj 
določen objektivno ("... katerih skupna tržna cena predstavlja 
večjo premoženjsko vrednost ..."). "Ne-dovoljenje avtorja ali 
drugega imetnika pravice" je nadomeščeno z besedo 
"neupravičeno"; oblike neupravičene uporabe, ki so v veljavnem 
členu kazuistično naštete, so nadomeščene z besedo "uporaba"; 
hkrati pa je v tretjem odstavku odpravljena nedoslednost v veljavni 
ureditvi, ki v tretjem odstavku določa kot kaznivo le pridobitev 
velike premoženjske koristi "zase", ne pa tudi "komu drugemu". 

Z 9. členom predlagana sprememba 160. člena Kazenskega 
zakonika zasleduje poleg zahtev Konvencije, tudi poenostavitev 
abstraktnega dejanskega stanja kaznivega dejanja, ki bo v skladu 
s predlogom naslovljeno "kršitev sorodnih pravic". Kot znak 
kaznivega dejanja je določen objektivni znak "neupravičene 
uporabe pravice oziroma predmeta varstva" (po vsebini gre za 
uporabo brez dovoljenja imetnika pravice). Predlagane rešitve so 
smiselno enake, kot v prejšnjem odstavku opisane spremembe 
159. člena Kazenskega zakonika. > 

S spremembo naslova kaznivega dejanja iz 225. člena 
Kazenskega zakonika predlagamo v 28. členu zakona, se termin 
"zaščitena računalniška baza podatkov" nadomešča z 
ustreznejšim terminom "informacijski sistem", saj v računalniško 
bazo podatkov ni mogoče vstopiti ne da bi prej vstopili v 
informacijski sistem. S predlagano spremembo prvega odstavka 
225. člena Kazenskega zakonika bo kot kaznivo določeno tudi 
neupravičeno prestrezanje podatkov ob nejavnem prenosu v ali 
iz informacijskega sistema. S predlagano spremembo drugega 
odstavka je poleg opisane terminološke uskladitve opisu 
kaznivega dejanja dodana še okoliščina oviranja prenosa podatkov 
in oviranja delovanja informacijskega sistema. 

V 34. členu predloga zakona je predlagana sprememba 242. 
člena Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje vdora v 
računalniški sistem. V naslovu je beseda "računalniški" 
nadomeščena z "informacijski". S predlagano spremembo prvega 
odstavka 242. člena pa je opisu kaznivega dejanja dodana še 
okoliščina oviranja prenosa podatkov in oviranja delovanja 
informacijskega sistema. 

S 41. členom predloga zakona je predlagano novo kaznivo 
dejanje računalniškega ponarejanja. Glede na vsebino je uvrščeno 
v poglavje kaznivih dejanj zoper pravni promet, za 257. člen 
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Kazenskega zakonika, ki določa posebne primere ponarejanja 
listin. Ob neupravičenem vnosu, spremembi, izbrisu ali oviranju 
računalniških podatkov je za kaznivpst potreben še namen, da 
se tako ponarejeni podatki v pravnem prometu uporabijo kot 
verodostojni, vendar ne glede na to, ali so taki podatki neposredno 
berljivi ali razumljivi. 

V 53. členu je predlagana sprememba tretjega odstavka 309. 
člena Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje izdelovanja 
in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo 
dejanje. Termin "računalniški sistem" je iz zgoraj opisanih vzrokov 
nadomeščen s terminom "informacijski sistem". Opis kaznivega 
dejanja je spremenjen tako, da opredeljuje kaznivost tistega, ki z 
namenom storitve kaznivega dejanja poseduje, izdeluje, prodaja, 
da je v uporabo, uvaža, izvaža ali na drug način zagotavlja 
pripomočke za vdor ali neupravičen vstop v informacijski sistem. 

K10. členu: 

Predlagana dopolnitev drugega odstavka 181. člena Kazenskega 
zakonika bo izenačila kvalifikatome okoliščine storitve kaznivega 
dejanja spolnega nasilja s tistimi, ki so določene v drugem odstavku 
180. člena, ki določa kaznivo dejanje posilstva. Tako, da obsega 
tudi storitev nad obsojenci na prestajanju kazni zapora. 

K11., 12. in 13. členu: 

V navedenih členih predlagane spremembe sledijo razpravam in 
ocenam v Državnem zboru Republike Slovenije ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 
zakonika, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim 
Sašom Pečetom, glede strožjega kaznovanja spolnega nasilja. 
Sledijo tudi oceni, da sedanji razponi določeni v zakonu vodijo k 
izrekanju prenizkih kazni, ki ne izražajo v zadostni meh njihove 
namernosti, zavržnosti in ne preprečujejo ponovljenih ali novih 
storitev teh dejanj in njihovega naraščanja. 

Predlagane spremembe prvega in drugega odstavka 182. člena 
(11. člen predloga zakona), prvega do četrtega odstavka 183. 
člena (12, člen predloga zakona) ter prvega in dmgega odstavka 
184. člena (13. člen predloga zakona) Kazenskega zakonika 
pomenijo strožje zagrožene kazni za kazniva dejanja proti spolni 
nedotakljivosti, katerih žrtve so slabotne osebe, otroci in osebe v 
podrejenem položaju. V drugem odstavku 183. člena (12. člen 
predloga zakona) je dodana tudi nova kvalifikatorna okoliščina, ki 
je razlog za strožje kaznovanje, saj je spolni napad na osebo, ki 
še ni stara deset let, tako zavržno in nevarno dejanje, da ga je 
treba kaznovati strožje. 

K 16. členu: 

Zaradi uskladitve z določbami Izbirnega protokola h Konvenciji o 
otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije ter 
otroške pornografije ter Konvencije Sveta Evrope o kaznivih 
dejanjih v kibemetskem prostom je v navedenem členu predloga 
zakona predlagana sprememba in dopolnitev 187. člena 
Kazenskega zakonika. 

Glede na zahteve obeh Konvencij je že naslovu kaznivega dejanja 
potrebno dodati tudi "posest in posredovanje pornografskega 
gradiva", ki sta nato natančneje opredeljena v predlaganem novem 
tretjem odstavku 187. člena. V skladu s predlogom bo kaznivo 
dejanje po tem členu storil tudi, kdor proizvaja, razširja, prodaja, 
uvaža aH izvaža pornografsko gradivo, ki prikazuje mladoletne 
osebe; prav tako pa tudi, kdor poseduje tako gradivo. Kaznivost 
posesti je omejena ž namenom proizvodnje, razširjanja, prodaje, 
uvoza ali izvoza. 

Opis kaznivih dejanj iz veljavnih prvega in drugega odstavka 187. 
člena ostaja nespremenjen, zaradi zahtev navedenih mednarodnih 
dokumentov o ustreznem in odvračajočem kaznovanju storilcev 
takih dejanj pa so zagrožene kazni določene strožje. 

V predlaganem novem četrtem odstavku je v skladu s sistematiko 
določena strožja kazen v phmeru, če je bilo dejanje iz drugega ali 
tretjega odstavka storjeno v organizirani hudodelski združbi; v 
novem petem odstavku pa je določen obvezen odvzem 
pornografskih materialov, ki prikazujejo mladoletne osebe. 
Odvzemu je zaradi posebnosti informacijske tehnologije dodana 
tudi možnost za "ustrezno onemogočenje" takih materialov. 

K 17. členu: 

Predlagana sprememba v prvem odstavku 190. člena Kazenskega 
zakonika pomeni dvig zagrožene kazni za kaznivo dejanje 
malomarnega zdravljenja, ki je sorazmeren z možnimi oblikami 
občutnega poslabšanja zdravja. 

V predlaganem novem tretjem odstavku pa je v skladu s 
sistematiko Kazenskega zakonika oblikovana kvalificirana oblika 
kaznivega dejanja, če ima dejanje za posledico smrt ene ali več 
oseb. 

K18. in 19. členu: 

V 18. členu predloga zakona je predlagan nov drugi odstavek 
196. člena Kazenskega zakonika tako, da so določene kvalificirane 
oblike kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z 
mamili. Stori jih oseba z določenim položajem (učitelj, socialni 
delavec in podobno) ali, če so storjena proti določenim osebam 
(proti mladoletnikom, duševno bolnim, takim v postopku odvajanja 
od odvisnosti in podobno), kar povečuje njihovo družbeno 
nevarnost. Navedeni predlog pomeni ustrezno obliko stopnjevanja 
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter 
omogočanja uživanja mamil. Sprememba dosedanjega dmgega 
odstavka, ki postane tretji, pomeni terminološko uskladitev 
poimenovanja organizirane hudodelske združbe, vsebina pa je 
povzeta po veljavni ureditvi. Zaradi navedenih sprememb veljavni 
tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

Predlagana sprememba 197. člena Kazenskega zakonika glede 
omogočanja uživanja mamil v 19. členu predloga zakona je 
smiselno enaka opisanemu novemu drugemu odstavku 196. člena. 

K 20. členu: 

Predlagana sprememba prvega odstavka 200. člena Kazenskega 
zakonika pomeni dvig zagrožene kazni za kaznivo dejanje 
odvzema mladoletne osebe po prvem odstavku s čemer sledi 
oceni o večji družbeni nevarnosti in naraščanja teh kaznivih dejanj. 

S predlaganim drugim odstavkom so opredeljene okoliščine, ki 
pomenijo kvalificirano obliko kaznivega dejanja in so razlog za 
strožje kaznovanje storilca, če dejanje iz prvega odstavka stori z 
namenom koga v kaj prisiliti ali iz koristoljubnosti ali maščevalnosti, 
ali če je dejanje povzročilo hujše posledice pri mladoletni osebi. 

Predlagana dopolnitev tretjega odstavka, ki postane četrti, je 
posledica novega drugega odstavka. 

K 21. členu: 

Zaradi spremembe vsebine 203. člena Kazenskega zakonika je 
v navedenem členu predloga zakona najprej predlagana ustrezna 
uskladitev naslova člena. 
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Predlagana je namreč sprememba prvega odstavka tako, da 
znak kaznivega dejanja ni več "izmikanje plačevanju preživnine", 
ampak je kot kaznivo določeno "neplačevanje preživnine, 
določene z izvršilnim naslovom, čeprav bi storilec glede na 
premoženje, dohodke ali delovno sposobnost to zmogel". Zaradi 
opisane razširitve kaznivosti je kot pogoj, s katerim se 
kazenskopravno varstvo veže na ustrezno družbeno nevarnost, 
dodana prepovedana posledica, da je "zaradi tega ogroženo 
preživljanje osebe", ki je do preživnine upravičena. Izpuščeni so 
tudi primeroma našteti izvršilni naslovi, saj to, kaj je lahko izvršilni 
naslov, določajo drugi zakonski prepisi. 

K 22. členu: 

Predlagane spremembe 205. člena Kazenskega zakonika 
pomenijo terminološko uskladitev z Zakonom o delovnih razmerjih. 

K 23. - 27. členu in 57. členu: 

Zaradi terminološke uskladitve s kasneje sprejetim Zakonom o 
ohranjanju narave so v 23., 24. In 25. členu predloga zakona 
predlagane dopolnitve drugega odstavka 212. člena (velika 
tatvina), četrtega odstavka 215. člena (zatajitev) in tretjega 
odstavka 221. člena (prikrivanje) Kazenskega zakonika tako, da 
bo kazenskopravnemu varstvu dodana tudi "naravna vrednota" 
(na primer fosili, minerali varovane živalske in rastlinske vrste), 
ki jo opredeljuje navedeni zakon. 

Iz enakega razloga so v 26. In 27. členu predloga zakona 
predlagane tudi spremembe naslovov 222. in 223. člena, prvega 
odstavka 222. člena ter prvega in drugega odstavka 223. člena 
Kazenskega zakonika tako, da se pojem "naravna znamenitost" 
nadomesti s pojmom "naravna vrednota", ki je termin, ki ga uvaja 
navedeni kasnejši zakon. 

V 57. členu je prav tako zaradi uskladitve z navedenim zakonom 
predlagana sprememba prvega odstavka 339. člena Kazenskega 
zakonika, ki določa kaznivo dejanje protipravnega zavzetja 
nepremičnine. Abstraktnemu dejanskemu stanju v prvem odstavku 
je dodano še zavzetje "zavarovanega območja", "naravna 
znamenitost" pa je nadomeščena z "naravno vrednoto". 

K 29. členu: 

Predlagani novi tretji odstavek 234.a člena Kazenskega zakonika 
določa privilegirano obliko kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki 
je opredeljena z nastankom majhne premoženjske škode. 

K 30. in 39. členu: 

Veljavnemu 235. členu Kazenskega zakonika je potrebno dodati 
še drugi odstavek, ki kot kaznivo določa porabo namensko 
pridobljenih sredstev za namene, ki ob odobritvi ugodnosti niso 
bili predvideni. Zato je dosedanje besedilo 235. člena v 30. členu 
predloga zakona spremenjeno v prvi odstavek. Ker je preslepitev 
na obravnavanem področju mogoča tudi tako, da prosilec 
določene podatke zamolči in ne le, kot določa veljavni člen 
(predložitev neresničnih podatkov), je tudi ta okoliščina v prvem 
odstavku dodana opisu kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi 
posojila ali ugodnosti. 

Veljavni prvi odstavek 254. člena Kazenskega zakonika določa 
kaznivo dejanje davčne zatajitve, ki je v skladu z veljavnim prvim 
odstavkom mogoča s preslepitvijo le v razmerju do davčnega 
organa. Glede na zahteve Konvencije o zaščiti finančnih interesov 

Evropske unije je v 39. členu predloga zakona predlagana 
razširitev inkriminacije iz veljavnega 254. člena tako, da gre za 
"preslepitev organa, ki je pristojen za odmero ali za nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti". Posledično je 
potrebna sprememba naslova člena iz "Davčna zatajitev" v 
"Zatajitev finančnih obveznosti", ki so nato ustrezno opredeljene 
v prvem odstavku. Drugi in tretji odstavek sta povzeta po 
veljavnem drugem in tretjem odstavku 254. člena. 

K 31. členu: 

Z navedenim členom predloga zakona je predlagana dopolnitev 
236. člena Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje 
preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji. Veljavno besedilo 
člena tako postane prvi odstavek, doda pa se predlagani novi 
drugi odstavek, ki določa kvalificirano obliko temeljnega kaznivega 
dejanja. Okoliščina, ki je pogoj za strožje kaznovanje po drugem 
odstavku, je pridobitev velike premoženjske koristi. 

K 32. in 33. členu: 

V 32. členu predloga zakona je predlagana sprememba 238. 
člena Kazenskega zakonika, ki bo v skladu s predlogom 
naslovljeno "Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela". 
Predlagano novo besedilo je poenostavljeno in usklajeno z 
določbami Zakona o industrijski lastnini, Zakona o kmetijstvu ter 
Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina glede 
poimenovanja različnih pravic in oznak, ki se smejo pod tam 
določenimi pogoji uporabiti za označevanje blaga. Ker gre za 
blanketno normo, ponavljanje pojmov in definicij iz drugih zakonov 
ni potrebno. Namesto subjektivnega "namena preslepitve kupca" 
je v predlaganem prvem odstavku kot znak kaznivega dejanja 
določen objektivni znak "neupravičene uporabe pravice oziroma 
predmeta varstva". 

Pravice po veljavnem Zakonu o industrijski lastnini so patent, 
model, znamka in geografska označba, zato predlagani prvi 
odstavek 238. člena ne omenja več blagovne in storitvene 
znamke. V skladu s sedaj veljavnim Zakonom o industrijski lastnini 
namreč izraz "znamka" pomeni tako blagovno, kot tudi storitveno 
znamko. S predlaganim izrazom "oznaka o geografskem poreklu 
ali druga posebna oznaka za blago" so abstraktno obsežene 
pravice industrijske lastnine in različne označbe po drugih 
obstoječih predpisih. Namesto veljavne dikcije "posamezni znaki 
tujih označb" je predlagano, da se določi "bistveni del te oznake", 
saj v nebistvenih delih ne more priti do posnemanja. Namesto 
izraza "posebna označba za blago" je predlagano splošnejše 
besedilo "drug znak za označevanje blaga ali storitev". V veljavnem 
drugem odstavku je izraz "vzorec ali model", ki je bil usklajen s 
prej veljavnim zakonom o industrijski lastnini, nadomeščen z 
izrazom "model", ki je v skladu z novim Zakonom o industrijski 
lastnini. Tudi izraz "proizvodnja" je v drugem odstavku 
nadomeščen s širšim pojmom "pri gospodarskem poslovanju". V 
predlaganem tretjem odstavku 238. člena je določen obvezen 
odvzem orodja in naprav, ki se uporabljajo za izdelovanje 
predmetov iz prvega ali drugega odstavka. 

V 33. členu predlagane rešitve v zvezi s spremenjenim 239. 
členom Kazenskega zakonika (neupravičena uporaba izuma), 
so smiselno enake, kot je obrazloženo v prejšnjem odstavku. 
Besedilo, ki je predlagano, je usklajeno s tretjim odstavkom 22. 
člena Zakona o industrijski lastnini, zato je naslovu kaznivega 
dejanja dodana še "neupravičena uporaba topografije", med znaki 
kaznivega dejanja pa je dodana "neupravičena uporaba izuma, 
zavarovana z dodatnim certifikatom". 
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K 35. členu: 

Zaradi določb Direktive o trgovanju na podlagi notranjih informacij 
in tržnih manipulacijah, je v 35. členu predloga zakona predlagana 
sprememba 243. člena Kazenskega zakonika o zlorabi notranje 
informacije. 

Spremembe v prvem odstavku pomenijo predvsem uresničitev 
zahteve iz Direktive, v skladu s katero morajo države zagotoviti 
kaznivost zlorabe notranje informacije pri trgovanju z vrednostnimi 
papirji ali izvedenimi finančnimi instrumenti tudi v primeru, če se 
konkretno trgovanje ni zgodilo na organiziranem trgu. Ustrezneje 
je določen način pridobitve notranje informacije, kakor tudi pogoj, 
da je pomembno, da je tak instrument uvrščen na organizirani 
trg, ne pa, da se je na tem trgu zgodita konkretna transakcija. 

V predlaganem drugem odstavku je določeno, da se v primeru, 
kadar pravna oseba pridobi notranjo informacijo na način, določen 
v prvem odstavku ali, kadar izkoristi notranjo informacijo z 
nakupom ali prodajo vrednostnega papirja ali izvedenega 
finančnega instrumenta zase ali za koga drugega, s kaznijo, ki je 
določena v prvem odstavku, kaznuje tudi odgovorna oseba te 
pravne osebe. 

Predlagani tretji odstavek določa, da se enako kaznuje tudi oseba, 
ki notranjo informacijo sporoči tretji osebi ali ji priporoči nakup ali 
prodajo. 

V predlaganem četrtem odstavku je določena kaznivost osebe, 
ki do take informacije pride nepooblaščeno in jo izkoristi. Opisana 
situacija je drugačna od tiste v prvem odstavku, saj je storilec iz 
prvega odstavka do notranje informacije sicer prišel "pooblaščeno" 
(zaradi svojega položaja), vendar jo je nato izkoristil na nedovoljen 
način (zloraba). 

V predlaganem petem odstavku je v skladu s sistematiko 
Kazenskega zakonika predlagana kvalificirana oblika kaznivega 
dejanja, če je bila z njim pridobljena velika premoženjska korist. 

K 36. in 37. členu ter k 44. - 47. členu: 

V navedenih členi predloga zakona predlagane spremembe in 
dopolnitve pomenijo uskladitev s Kazenskopravno konvencijo 
Sveta Evrope proti korupciji ter s Konvencijo o boju proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju. 

V 36. členu je opisu kaznivega dejanja iz 247. člena Kazenskega 
zakonika dodana okoliščina "sprejem ponudbe ali obljube 
nedovoljene koristi". Hkrati je odpravljena nelogičnost obstoječe 
ureditve, po kateri je za kaznivo dejanje po prvem odstavku 
zagrožena milejša kazen kot za kaznivo dejanje po drugem 
odstavku. Kaznivo dejanje po prvem odstavku namreč pomeni 
vnaprejšnje pravo pasivno podkupovanje, pri katerem storilec 
(tisti, ki sprejme darilo) zanemari korist organizacije ali ji povzroči 
škodo. Kaznivo dejanje po drugem odstavku pa pomeni nepravo 
vnaprejšnje podkupovanje, za katerega je značilno, da storilec 
terja ali sprejme darilo za sicer dovoljeno sklenitev posla ali opravo 
storitve, ni pa potrebno, da je povzročena škodna posledica za 
organizacijo. 

V 37. členu je, poleg v nadaljevanju opisanih sprememb 248. 
člena Kazenskega zakonika, opravljena uskladitev z v prejšnjem 
odstavku opisano spremembo kazni v 247. členu. 

V ustreznih odstavkih 247., 248., 267., 268., 269. in novega 269.a 
člena Kazenskega zakonika je v opisih kaznivih dejanj predlagana 
dopolnitev tako, da je kot kaznivo določeno tudi sprejemanje in 
terjanje (nedovoljenih) koristi "za koga drugega" ■ torej ne le 
"zase", ter dajanje ali obljubljanje (nedovoljenih) koristi tudi "za 
koga drugega" - torej tudi v tem primeru ne le "zase", kot je to 
določeno v veljavnih členih. 

Hkrati je v tako imenovanih korupcijskih členih Kazenskega 
zakonika izvedena notranja terminološka uskladitev tako, da so 
v vseh navedene okoliščine "sprejme / da nagrado, darilo ali 
kakšno drugo korist" in ne le nekatere različno od člena do člena. 

Besedi "neupravičeno" in "nesorazmerno", ki opredeljujeta 
kaznivost dajanja / sprejemanja takih koristi v določenih 
okoliščinah, pa sta v naslovih in besedilih 247. in 248. člena (36. 
In 37. člen predloga zakona) nadomeščeni z besedo 
"nedovoljeno". V ustreznih predpisih, ki urejajo področje opravljanja 
gospodarske dejavnosti, je namreč opredeljeno, do katerega 
zneska je darilo dovoljeno, zato je beseda "nedovoljeno" v tem 
kontekstu ustreznejša od besed "neupravičeno" in 
"nesorazmerno". 

Situacija pa je drugačna v primerih iz 267., 268., 269. in 
predlaganega novega 269.a člena (44. - 47. člen predloga 
zakona), kjer bi bilo neustrezno kazniva dejanja uradnih oseb 
oziroma drugih vplivnih oseb opredeliti tako, da bi bilo dovoljeno 
do določenega zneska dano ali sprejeto darilo zato, da se opravi 
/ ne opravi aH posreduje zato, da se opravi / ne opravi določeno 
uradno dejanje. 

Hkrati je v 45. členu iz opisa kaznivega dejanja dajanja 
podkupnine po prvem in drugem odstavku 268. člena kazenskega 
zakonika izpuščena okoliščina "...ali kdor posreduje pri takem 
podkupovanju uradne osebe". Glede na v 47. členu predlagano 
novo kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje je 
namreč ta primer urejen v posebnem členu. 

V 46. členu predloga zakona je predlagana sprememba naslova 
269. člena Kazenskega zakonika tako, da je v naslednjem novem 
členu mogoče določiti še aktivno stran nezakonitega 
posredovanja. 

Novi 269.a člen Kazenskega zakonika predlagan v 47. členu 
predloga zakona predstavlja "zrcalno sliko" kaznivega dejanja iz 
spremenjenega 269. člena. Novi 269.a člen tako določa kaznivo 
dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje in je oblikovan 
po vzoru 247. in 248. člena ter 267. in 268. člena Kazenskega 
zakonika. 

K 38. členu: 

V navedenem členu predloga zakona je najprej predlagan dvig 
zagrožene kazni za temeljno kaznivo dejanje pranja denarja iz 
252. člena Kazenskega zakonika. 

Predlagana sprememba četrtega odstavka pomeni temiinološko 
uskladitev poimenovanja organizirane hudodelske združbe. 

S predlagano spremembo petega odstavka bo odpravljeno 
napačno sklicevanje na drugi odstavek 252. člena Kazenskega 
zakonika. Logično je namreč, da storilec predhodnega kaznivega 
dejanja, iz katerega izvira umazan denar ali premoženje, ne more 
storiti pranja denarja iz malomarnosti. 
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K 42. členu: 

Zaradi natančnejše določitve kaznivega dejanja ponarejanja 
znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži je predlagana 
dopolnitev prvega odstavka 260. člena Kazenskega zakonika še 
z "drugimi predpisanimi označbami", ki so določene v različnih 
področnih predpisih. Ker v praksi ne gre vedno le za 
predrugačenje ali ponarejanje takih znamenj, je opisu kaznivega 
dejanja dodana tudi možnost odstranitve le-teh. 

V predlagani dopolnitvi tretjega odstavka so neupravičeni izdelavi, 
pridobitvi, prodaji ali dajanju v uporabo pripomočkov za izdelavo 
znamenj za označevanje blaga, mer in uteži, dodani še pripomočki 
za označevanje blaga, mer in uteži, ki morajo uživati enako 
kazenskopravno varstvo. 

K 43., 48., 58. in 59. členu: 

V 43. členu predloga zakona je predlagan novi 266.a člen, ki 
določa novo kaznivo dejanje izdaje tajnega podatka, kar je 
posledica drugačnega koncepta tajnega podatka v novem Zakonu 
o tajnih podatkih. Iz istega razloga je predlagano črtanje 282. in 
359. člena Kazenskega zakonika (48. In 59. člen), saj je državna 
in vojaška tajnost v celoti obsežena s terminom "tajni podatek" po 
Zakonu o tajnih podatkih. Kaznivega dejanja izdaje uradne tajnosti 
po 266. členu Kazenskega zakonika ni mogoče črtati, saj določeni 
uradni podatki, ki so zaupne narave, niso tudi tajni podatki v 
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (na primer davčna tajnost). 

Preoblikovano kaznivo dejanje je v predlaganem prvem odstavku 
novega 266.a člena opredeljeno tako, da zajema nepooblaščeno 
izdajo kakršnega koli tajnega podatka. 

Glede na različne stopnje tajnosti, ki jih določa Zakon o tajnih 
podatkih, je v predlaganem tretjem odstavku določena kvalificirana 
oblika temeljnega kaznivega dejanja (če gre za podatek stopnje 
"strogo tajno"), v predlaganima četrtem (če gre za podatek stopnje 
"interno") in petem odstavku (če je dejanje storjeno iz 
malomarnosti) pa privilegirani obliki. 

Določba predlaganega šestega odstavka pomeni, da izdaja 
tajnega podatka, ki je bil kot tak določen le zato, da se prikrije 
kaznivo dejanje ali prekoračitev pooblastil, ni kazniva, saj tak 
podatek ni tajen. Navedena določba pomeni drugačno izpeljavo 
določb veljavnega petega odstavka 266. člena in veljavnega petega 
odstavka 282. člena Kazenskega zakonika, ki določata, da se ne 
kaznuje, kdor uradno ali vojaško tajnost,, katere vsebina je v 
nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za 
objavo ali objavi z namenom, da javnosti razkrije določene 
nepravilnosti. 

Glede na to, da gre za blanketno normo, je v 126. členu, ki določa 
pomen izrazov v Kazenskem zakoniku (6. člen predloga zakona), 
predlagan nov šestnajsti odstavek, ki opredeljuje pojem "tajnega 
podatka". 

V 58. členu je predlagana terminološka uskladitev opisa 
kaznivega dejanja vohunstva s konceptom Zakona o tajnih 
podatkih. 

K 49., 52., 61., 62., 63. in 64. členu: 

Spremembe, ki so predlagane v navedenih členih, so namenjene 
implementaciji določb Rimskega statuta. 

V 49. členu je predlagan nov tretji odstavek 290. člena 
Kazenskega zakonika, ki izpolnjuje zahtevo Rimskega statuta 

po ustreznem kaznovanju tistih, ki zaradi preprečitve ali otežitve 
dokazovanja v kazenskih postopkih predložijo dokaze, za katere 
vejo, da so lažni ali ponarejeni. 

S spremembo in dopolnitvijo četrtega odstavka 302. člena 
Kazenskega zakonika, ki je predlagana v 52. členu predloga 
zakona, je dodana nova kvalifikatorna okoliščina, če je dejanje iz 
prvega odstavka (preprečitev uradnega dejanja uradni osebi) 
storjeno proti uradni osebi, ki opravlja dejanja kazenskega 
pregona, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem postopku zaradi 
kaznivih dejanj, za katera se sme izreči kazen, hujša od treh let 
zapora. Hkrati je terminološko usklajeno poimenovanje 
organizirane hudodelske združbe. S predlaganim novim petim 
odstavkom je kot kaznivo določeno maščevanje uradni osebi, 
zaradi dejanj v predkazenskem postopku, preiskavi ali 
kazenskem postopku v zvezi z organizirano hudodelsko združbo 
ali drugimi kaznivimi dejanji. Kot je pojasnjeno v uvodnih 
obrazložitvah, bi zaradi Rimskega statuta zadoščalo to določiti le 
za kazniva dejanja iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega 
sodišča, vendar primeri iz prakse kažejo, da se navedena dejanja 
vse pogosteje dogajajo tudi v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji. 
Kot maščevanje je opredeljeno tisto ravnanje storilca, ki ogroža 
življenje, telo ali premoženje uradne osebe ali njenih bližnjih 
sorodnikov. Glede na novi peti odstavek je potrebno ustrezno 
dopolniti tudi naslov kaznivega dejanja iz 302. člena Kazenskega 
zakonika. 

V 61. členu predloga zakona je predlagan nov tretji odstavek 
373. člena Kazenskega zakonika, ki v skladu z zahtevami 
Rimskega statuta inkriminira ščuvanje ali pozivanje k izvršitvi 
genocida. Posledično veljavni 378. člen ni več potreben in je 
nadomeščen z novim kaznivim dejanjem, kot je pojasnjeno v 
nadaljevanju pri obrazložitvi k 63. členu predloga zakona. 

V 62. členu predloga zakona je predlagana sprememba 374. 
člena Kazenskega zakonika, ki je dopolnjen z znaki kaznivega 
dejanja hudodelstva zoper civilno prebivalstvo, ki jih opredeljuje 
Rimski statut. V naslovu člena je črtana opredelitev, da gre za 
vojna hudodelstva; v prvem odstavku je določeno, da je navedena 
dejanja mogoče storiti tudi "pri izvajanju aH v podporo politiki kakšne 
države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada" 
- torej ne nujno v vojnem stanju. Opis kaznivega dejanja je 
dopolnjen s tistimi okoliščinami, ki ji zahteva Rimski statut, a jih 
veljavni 374. člen Kazenskega zakonika ne opredeljuje ("izraba 
navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb za odvmitev vojaških 
operacij"; "posiljevanje, spolno suženjstvo, prisiljevanje k 
prostituciji, prisilna nosečnost ali sterilizacija"; "nafiad, namerno 
usmerjen zoper osebje, objekte, material, enote, vozila, ki 
sodelujejo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v mirovnih 
misijah"). "Prisilna nosečnost ali sterilizacija"pomenita tudi kršitev 
55. člena Ustave Republike Slovenije, v skladu s katerim je 
odločanje o rojstvih svobodno, država pa zagotavlja možnosti za 
uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo 
staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. 

Spremembe in dopolnitve veljavnega 375. člena Kazenskega 
zakonika so predlagane v 63. členu predloga zakona. Tudi tu je 
predlagana sprememba naslova kaznivega dejanja in dopolnitev 
prvega odstavka tako, da omogoča opredelitev storitve 
hudodelstva zoper ranjence in bolnike, kot je opisano v prejšnjem 
odstavku obrazložitve. V novem drugem odstavku 375. člena so 
dodani nekateri načini storitve navedenih kaznivih dejanj, v zvezi 
s katerimi je primerjava z določbami Rimskega statuta pokazala, 
da so inkriminacije v 375. členu Kazenskega zakonika pomanjkljive 
("nameren napad na poslopja, zdravstvene enote ali osebje, ki 
uporabljajo razpoznavne znake iz ženevskih konvencij skladno 
z mednarodnim pravom"). 
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Kot je obrazloženo že ob 61. členu predloga zakona, kaznivo 
dejanje iz veljavnega 378. člena Kazenskega zakonika ni več 
potrebno. Zato je v 64. členu predloga zakona nadomeščeno z 
novim kaznivim dejanjem novačenja oseb, mlajših od osemnajst 
let, v državne ali druge oborožene sile in njihovo izrabljanje za 
aktivno sodelovanje v sovražnostih. Novačenje takih oseb v 
državne ali druge oborožene sile mora biti glede na predlagano 
dikcijo 387. člena povezano z izrabljanjem teh oseb za aktivno 
sodelovanje v sovražnostih. V predlaganem novem členu gre 
hkrati za prilagoditev zahtevam Izbirnega protokola h Konvenciji 
o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih. 

K 51. členu: 

V 51. členu predloga zakona je najprej predlagana dopolnitev 300. 
člena Kazenskega zakonika zaradi določb Konvencije Združenih 
narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Zaradi priporočil 
Odbora proti rasizmu, ki je ustanovljen na podlagi Konvencije, je 
v prvem odstavku 300. člena Kazenskega zakonika predlagana 
dopolnitev še z izrecno inkriminacijo "dajanja kakršnekoli pomoči 
za rasistično dejavnost". 

Nadalje je zaradi določb Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta 
Evrope o kaznivih dejanjih v kibernetskem prostoru opisu 
kaznivega dejanja iz prvega odstavka 300. člena Kazenskega 
zakonika dodana še inkriminacija "zanikanja, zmanjševanja 
pomena, odobravanja ali zagovarjanja genocida ali drugih kaznivih 
dejanj zoper človečnost". 

Zaradi dosledne izpeljave določbe 63. člena Ustave Republike 
Slovenije je predlagan nov drugi odstavek 300. člena, ki opredeljuje 
ustavno prepoved spodbujanja "k drugemu sovraštvu in 
nestrpnosti". Gre za sovraštvo in nestrpnost, ki temelji na barvi, 
etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem prepričanju, spolni 
usmerjenosti, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi ali družbenem 
položaju. 

Glede na predlagani novi drugi odstavek 300. člena Kazenskega 
zakonika je predlagano preštevilčenje veljavnega drugega in 
tretjega odstavka tako, da postaneta tretji in četrti odstavek. Hkrati 
je iz istega razloga v veljavnem drugem odstavku, ki postane 
tretji, treba sklicevanje na "prejšnji odstavek" nadomestiti s 
sklicevanjem na "prvi ali drugi odstavek tega člena". V veljavnem 
tretjem odstavku, ki postane četrti, pa je zaradi značilnosti 
moderne informacijske tehnologije treba dodati še možnost, da 
se "material m predmeti ustrezno onemogočijo". 

K 54. členu: 

V 54. členu predloga zakona je zaradi terminološke uskladitve z 
Zakonom o eksplozivih najprej predlagana sprememba naslova 
kaznivega dejanja iz 310. člena Kazenskega zakonika, ki naj se 
po novem glasi "Nedovoljena proizvodnja in promet orožja in 
eksplozivov. 

V predlagani dopolnitvi prvega odstavka je besedna zveza 
"razstrelilne snovi", nadomeščena z "eksplozivi". Zaradi 
spremembe zakonodaje s področja vojaškega orožja je treba 
tudi besedilo "druga bojna sredstva" nadomestiti z besedilom 
"vojaško orožje in oprema". Opisu kaznivega dejanja v prvem 
odstavku so dodane še okoliščine "ponujanja, hranjenja in 
posredovanja" orožja in ostalih navedenih predmetov, katerih 
promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen. • 

Predlagana sprememba drugega odstavka pomeni terminološko 
uskladitev poimenovanja organizirane hudodelske združbe. 

Predlagana sprememba tretjega odstavka je smiselno enaka kot 
opisana sprememba prvega odstavka. 

Predlagano je črtanje veljavnega četrtega in petega odstavka 
zaradi enotnejšega urejanja organiziranih hudodelskih združb za 
izvrševanja določenih kaznivih dejanj v 297. členu zakona (50. 
člen predloga zakona). 

K 56. členu: 

S predlaganim 312.a členom Kazenskega zakonika, ki določa 
novo kaznivo dejanje navideznega ogrožanja, je predlagana 
inkriminacija postavitve, prenašanja, pošiljanja ali drugačnega 
razširjanja navidezno nevarnih snovi ali stvari ali pa lažnih sporočil 
o nevarnih snoveh ali stvareh. Svari ali snovi, ki so tako poslane, 
morajo biti predstavljene kot resnično nevarne stvari ali snovi iz 
prvega odstavka 317. člena Kazenskega zakonika. Pri pošiljanju 
lažnih sporočil pa mora iti za lažna sporočila o stvareh in snoveh 
iz istega člena Kazenskega zakonika. 

S takim pošiljanjem ali drugačnim razširjanjem mora biti 
povzročeno ali bi lahko bilo povzročeno hujše vznemirjenje ali 
prestrašenost ljudi, ali ogrožen ali bi lahko bil ogrožen javni red in 
mir. V vsakem primeru (objektivni pogoj kaznivosti) pa mora biti s 
tem povzročeno tudi ukrepanje državnih organov ali drugih 
pristojnih organizacij za preprečitev oziroma odstranitev 
"navidezne" nevarnosti. 

K 66. členu: 

V 66. členu je predlagan novi 388.a člen KZ, ki določa kaznivo 
dejanje financiranja terorističnih dejanj, potreben pa je zaradi določb 
Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma. 

V prvem odstavku so ta dejanja opredeljena s členi Kazenskega 
zakonika, ki jih določa; zaradi zahtev Konvencije pa so dodana 
tudi druga nasilna kazniva dejanja, katerih cilj pa mora biti rušenje 
ustavnega reda Republike Slovenije, povzročitev hujših motenj v 
javnem življenju ali gospodarstvu, povzročitev smrti ali hude 
telesne poškodbe oseb, ki aktivno ne sodelujejo v vojaškem 
spopadu, ali katerih namen je prestrašiti ljudi ali prisiliti državo ali 
mednarodno organizacijo, da kaj stori ali opusti. 

V drugem odstavku pfedlaganega novega 388.a člena je izpolnjena 
zahteva iz Konvencije, v skladu s katero mora biti kaznivo tudi 
zbiranje sredstev z v prvem odstavku določenim namenom, 
čeprav denar ali premoženje nista bila dejansko porabljena za 
storitev takih kaznivih dejanj. 

Predlagani tretji odstavek novega 388.a člena določa kvalificirano 
obliko novega kaznivega dejanja; zahtevana okoliščina je storitev 
le-tega v organizirani hudodelski združbi. 

Četrti odstavek v skladu s sistematiko določa obvezen odvzem 
takega denarja in premoženja. 

K 67. členu: 

Kot rok uveljavitve predloga zakona je določen splošni 
petnajstdnevni rok po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

Omilitev kazni 
42. člen 

Sodišče sme storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je predpisana z 
zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni: 

1) če zakon določa, da se sme storilec mileje kaznovati; 

2) če ugotovi, da so podane posebne olajševalne okoliščine, ki 
utemeljujejo izrek omiljene kazni. 

Odpustitev kazni 
44. člen 

(1) Sodišče sme oziroma mora storilcu kaznivega dejanja odpustiti 
kazen, kadar to zakon posebej določa. 

(2) Kadar ima sodišče pravico storilcu kaznivega dejanja odpustiti 
kazen, mu jo sme omiliti brez omejitev, ki so predpisane za omilitev 
kazni. 

Dajanje podatkov iz kazenske evidence 
105. člen 

(1) Kazenska evidenca obsega: osebne podatke o storilcih 
kaznivih dejanj; podatke o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, 
pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodbah, s katerimi je 
bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, 
oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše 
spremembe podatkov o obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko 
evidenco, kakor tudi podatke o izvršeni kazni in o razveljavitvi 
vpisa neupravičene obsodbe. 

(2) O vzgojnih ukrepih se vodi posebna evidenca, ki obsega 
osebne podatke o mladoletniku, podatke o izrečenih vzgojnih 
ukrepih ter podatke o izvršenih vzgojnih ukrepih oziroma druge 
podatke, ki se nanašajo na izvrševanje vzgojnih ukrepov. 

(3) Podatki iz kazenske evidence se dajejo le za neizbrisane 
obsodbe sodišču, državnemu tožilstvu in organom za notranje 
zadeve v zvezi s kazenskim postopkom, ki teče zoper prej 
obsojeno osebo, organom, pristojnim za izvrševanje kazenskih 
sankcij, in pristojnim organom, ki sodelujejo v postopku za 
podelitev amnestije, pomilostitve ali za izbris obsodbe. 

(4) Podatki iz kazenske evidence o neizbrisani obsodbi se smejo 
dati na obrazloženo zahtevo državnim organom, pravnim osebam 
in zasebnim delodajalcem le, če še trajajo pravne posledice 
obsodbe ali varnostni ukrepi ali pa, če imajo upravičen, na zakonu 
utemeljen interes. 

(5) Posamezniku se sme na njegovo zahtevo dati podatke o tem, 
da je bil oziroma da ni bil obsojen, samo, če jih potrebuje za 
uveljavitev svojih pravic. 

Pogojni odpust 
109. člen 

(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti 
odpuščen s prestajanja kazni s pogojem, da do preteka časa, za 
katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja. 

(2) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst let 
zapora, sme biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni potem, ko 
je prestal tri četrtine kazni. 

(3) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek za odločanje 
o pogojnem odpustu, določa zakon. 

(4) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče 
utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Pri 
presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upošteva njegovo 
vedenje med prestajanjem kazni. 

(5) Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki je 
prestal le tretjino kazni, če je podan pogoj iz četrtega odstavka 
tega člena in če posebne okoliščine, ki se nanašajo na 
obsojenčevo osebnost, kažejo, da ne bo ponovil kaznivega 
dejanja. 

(6) Starejši mladoletnik, ki prestaja mladoletniški zapor, je lahko 
pogojno odpuščen, ko prestane tretjino kazni, vendar ne prej, 
preden ne prebije šestih mesecev v zavodu za prestajanje 
mladoletniškega zapora. Za čas, ko je na pogojnem odpustu, 
lahko sodišče odredi nadzorstvo organa socialnega varstva. 

Zastaranje kazenskega pregona 
111. člen 

(1) Kolikor ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon 
ni več dovoljen, če je preteklo: 

1) petindvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se 
sme po zakonu izreči zapor tridesetih let; 

2) petnajst let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po 
zakonu izreči zapor nad deset let; 

3) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po 
zakonu izreči zapor nad pet let; 

4) pet let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po 
zakonu izreči zapor nad eno leto; 

5) tri leta od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po 
zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen; 

(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni 
rok določi po najhujši predpisani kazni. 

Pomen izrazov v tem zakoniku 
126. člen 

(1) Ozemlje Republike Slovenije obsega: kopno ozemlje, obalno 
morje in vodne površine znotraj njenih meja ter zračni prostor 
nad njimi. 

(2) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko: 

1) poslanec v državnem zboru in člani državnega sveta; 
2) oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali 
ima uradno funkcijo; 
3) druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na podlagi 
pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani predpisi; 
4) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi predpisi, 
kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je navedena 
uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja zoper vojaško 
dolžnost; 
5) oseba, ki jI tuja država daje položaj uradne osebe in ki po 
vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 
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6) oseba, ki ji mednarodna organizacija, katere članica je 
Republika Slovenija, daje položaj uradne osebe in ki po vsebini 
izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 
7) oseba, ki pri mednarodnem sodišču, katerega jurisdikcijo 
priznava Republika Slovenija, opravlja sodniško, tožilsko ali drugo 
uradno dolžnost ali funkcijo. 

(3) Za vojaško osebo po tem zakoniku se štejejo: oseba, ki 
poklicno opravlja vojaško službo, vojak, ki služi vojaški rok ter 
vojaški obveznik rezervne sestave, kadar opravlja vojaško 
službo. 

(4) Za volitve in glasovanje po tem zakoniku se štejejo volitve 
predsednika republike, poslancev državnega zbora, članov 
državnega sveta, lokalne volitve ter zakonodajni referendumi, 
referendumi za potrditev spremembe ustave in za ustanovitev 
občine. 

(5) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku se štejejo: 

1) proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na trgu, bančno 
in drugo finančno poslovanje; 
2) vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in nadzorstvu 
v prejšnji točki navedenih dejavnosti. 

(6) Za zunajzakonsko skupnost po tem zakoniku se šteje dalj 
časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista 
sklenila zakonske zveze. 

(7) Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov, ali drugi predmet 
primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima vrednost 
za pravna razmerja. 

(8) Denar je kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi zakona v 
obtoku v Republiki Sloveniji ali v tuji državi. 

(9) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki, in druge 
vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona Republike 
Slovenije, ter tuje vrednotnice. 

(10) Za premično stvar po tem zakoniku se šteje tudi vsaka 
pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, pogon, 
premikanje ali prenos glasu, slike ali besedila na daljavo, ali 
računalniška zmogljivost. 

(11) Za silo se šteje tudi uporaba hipnoze ali mamil za to, da se 
kdo proti njegovi volji spravi v nezavest ali onesposobi za odpor. 

(12) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na 
motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu. 

(13) 
1) Za majhno premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje 
znesek, ki ne presega ene polovice uradno objavljene povprečne 
mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v 
času storitve kaznivega dejanja (povprečna neto plača na 
zaposleno osebo); 

2) Za večjo premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje 
znesek, ki presega pet povprečnih neto plač na zaposleno osebo; 

3) Za veliko premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje 
znesek! ki presega petdeset povprečnih neto plač na zaposleno 
osebo. 

(14) Za mamila po tem zakoniku se štejejo prepovedane droge, 
določene v posebnem zakonu in uvrščene v seznam 
prepovedanih drog. 

Umor 
127. člen 

(1) Kdor komu vzame življenje, 
se kaznuje z zaporom najmanj petih let. 

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje z zaporom 
najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let: 

1) če stori dejanje na grozovit ali zahrbten način; 
2) če stori dejanje iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril 
kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali 
iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov; 
3) če stori dejanje zoper uradno ali vojaško osebo, ko ta opravlja 
naloge javne ali državne varnosti, varuje javni red, zasleduje 
storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost, 
ali zoper preiskovalnega ali sodečega sodnika, državnega tožilca 
ali njegovega zastopnika, ki je udeležen v postopku proti 
hudodelski združbi; 
4) če stori dejanje dvoje ali več oseb, ki so se združile za to, da bi 
izvršile umor. 

(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno v 
posebno olajševalnih okoliščinah, 

se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih 
let. 

Neupravičeno izkoriščanje avtorskega dela 
159. člen 

(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil večjo 
protipravno premoženjsko korist, reproducira, distribuira, da v 
najem primerke, javno izvede, javno prenese, javno prikaže, 
radiodifuzno oddaja ali predela avtorsko delo ali ga kako drugače 
uporabi, pa za to nima dovoljenja avtorja ali drugega imetnika 
avtorske pravice, ko je tako dovoljenje po zakonu potrebno, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev. 

(2) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil večjo 
protipravno premoženjsko korist, da v promet ali z namenom 
dajanja v promet ponudi javnosti primerke avtorskega dela, za 
katere ve, da so bili neupravičeno reproducirani, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika 
premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da si pridobi takšno 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Primerki avtorskega dela in naprave za njihovo reproduciranje 
se vzamejo. 

Kršitev pravic izvajalcev 
160. člen 

(1) Kdor brez dovoljenja izvajalca v primerih, ko je tako dovoljenje 
po zakonu potrebno, izvedbo ali posnetek izvedbe oddaja, 
razmnoži, da v promet ali priobči javnosti in s tem pridobi večjo 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 

(2) Pregon se začne na predlog. 

poročevalec, št. 93 66 13. november2003 



Spolno nasilje 
181. člen 

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z 
neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori 
ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo v prejšnjem členu, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali 
na posebno poniževalen način, ali če je dejanje storilo več oseb 
zaporedoma, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi 
kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da ji 
zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni 
ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim 
povzročil veliko premoženjsko škodo, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena 
storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski ali 
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog. 

Spolna zloraba slabotne osebe 
182. člen 

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z 
osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno 
bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, 
slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more 
upirati, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače 
prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let 
183. člen 

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z 
osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, pri 
čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki 
še ni stara petnajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z 
neposrednim napadom na življenje ali telo, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik 
ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali 
stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst 
let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, 
ki še ni stara petnajst let, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja 
184. člen 

(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali 
istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu 
občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, 
ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo 
spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v 
učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Zvodništvo 
185. člen 

(1) Kdor za plačilo zvodi ali omogoči spolno občevanje ali druga 
spolna dejanja, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Kdor zvodi mladoletno osebo, 
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Posredovanje pri prostituciji 
186. člen 

(1) Kdor pridobi, navede, spodbudi ali zmami druge k prostituciji 
ali kako drugače omogoči njihovo izročitev komu drugemu za 
prostitucijo ali kakorkoli sodeluje pri organizaciji ali vodenju 
prostitucije, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni 
osebi ali pa s silo, grožnjo ali preslepitvijo, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva 
187. člen 

(1) Kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže ali z javnim 
razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, 
slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji 
prikaže pornografsko predstavo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih 
ali drugih predmetov pornografske vsebine, ali jo uporabi za 
pornografsko predstavo, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

Malomarno zdravljenje 
190. člen 

(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz 
malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in 
stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje drug zdravstveni delavec, ki pri svoji 
zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili 
zdravstvene stroke in tako povzroči, da se komu občutno 
poslabša zdravje. 

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili 
196. člen 

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja 
naprodaj, ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, ali posreduje 
pri prodaji ali nakupu, ali kako drugače neupravičeno daje v promet 
substance ali preparate, ki so razglašeni za mamila, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
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(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka več oseb, ki so se 
združile za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja 
organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo 
opremo, material ali predhodne sestavine, za katere ve, da so 
namenjene za proizvodnjo mamil, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(4) Mamila in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna 
sredstva s posebej prirejenimi prostori za transport in hrambo 
mamil, se vzamejo. 

Omogočanje uživanja mamil 
197. člen 

(1) Kdor napelje drugega k uživanju mamila ali mu da mamilo, da 
ga uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za 
uživanje mamila, ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa 
mamilo, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku 
ali proti več osebam, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(3) Mamila in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo. 

Odvzem mladoletne osebe 
200. člen 

(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju, 
posvojitelju, skrbniku, zavodu ali osebi, kateri je zaupana, ali jo 
zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do nje, ali 
kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba 
glede mladoletne osebe, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da 
mora mladoletno osebo izročiti upravičencu, ali omogočiti 
uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne osebe. 

(3) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena 
prostovoljno izročil mladoletno osebo upravičencu, ali omogočil 
uresničitev izvršljive odločbe, 

se mu sme kazen odpustiti. 

Izmikanje plačevanju preživnine 
203. člen 

(1) Kdor se izmika dajati preživnino za osebo, ki jo je po zakonu 
dolžan preživljati in za katero je višina njegove preživninske 
obveznosti določena z izvršljivo sodno odločbo, sodno poravnavo, 
izvršljivim dogovorom, sklenjenim pred drugim organom ali z 
drugim izvršilnim naslovom, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da 
mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati 
zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s 
preživljanjem. 

Kršitev temeljnih pravic delavcev 
205. člen 

Kdor vedoma ne ravna po predpisih o sklenitvi ali prenehanju 
delovnega razmerja, o osebnem dohodku in nadomestilih 
osebnega dohodka, delovnem času, odmoru, počitku, dopustu 
ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, o 
prepovedi nadurnega ali nočnega dela in tako prikrajša delavca 
za pravico, ki mu gre, ali mu jo omeji, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

Velika tatvina 
212. člen 

(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se kaznuje 
z zaporom do petih let: 
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z drugačnim 
premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, 
omaro ali v druge zaprte prostore; 
2) če je storilo tatvino dvoje ali več oseb, ki so se združile zato, da 
bi kradle; 
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način; 
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za napad ali 
obrambo; 
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni naravni 
nesreči; 
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo drugega. 

(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar 
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če je 
ukradena stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za to, da si 
prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti. 

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena 
stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali stvar 
velike vrednosti in je šlo storilcu zato, da si prilasti takšno stvar ali 
stvar take vrednosti, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Zatajitev 
215. člen 

(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je 
zaupana, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in je šlo storilcu zato, 
da si prilasti stvar take vrednosti, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 

(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega 
pomena ali če je zatajena stvar velike vrednosti in je šlo storilcu 
za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(5) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je po 
naključju prišel, protipravno prilasti, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
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(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka 
tega člena se začne na predlog. 

Prikrivanje 
221. člen 

(1) Kdor stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim 
dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo ali zamenjavo, 
kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali 
razpeča, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in mogel 
vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(3) Če je vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena velika, ali je stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega 
pomena, ali naravna znamenitost, 

se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom 
do treh let, 
za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do dveh let. 

(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, za 
katero se storilec preganja na zasebno tožbo ali na predlog, se 
storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena preganja 
na zasebno tožbo oziroma na predlog. 

Nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega 
kulturnega ali zgodovinskega pomena ali naravne 

znamenitosti 
222. člen 

(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese v tujino ali 
kdor iz nje v nasprotju z mednarodnim pravom prinese stvar, ki je 
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, naravna 
znamenitost ali ogrožena rastlinska oziroma živalska vrsta, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega 
kulturnega, zgodovinskega ali naravovarstvenega pomena, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 

Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega 
kulturnega ali zgodovinskega pomena ali naravne 

znamenitosti 
223. člen 

(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega 
kulturnega ali zgodovinskega pomena, naravno znamenitost ali 
drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni ali zgodovinski 
spomenik ali naravna znamenitost velikega ali izjemnega pomena 
za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, 

se storilec kaznuje z zaporom do osmih let. 

Neupravičen vstop v zaščiteno računalniško bazo 
podatkov 
225. člen 

(1) Kdor neupravičeno vstopi v tujo zaščiteno računalniško bazo 
podatkov z namenom, da se seznani s kakšnim podatkom, 

se kaznuje z denarno kaznijo. 

(2) Kdor podatek iz prejšnjega odstavka uporabi, spremeni, kopira, 
uniči ali v bazo iz prejšnjega odstavka vnese kakšen svoj podatek 
ali računalniški virus, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv. 

(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena 
velika škoda, 

se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

Poslovna goljufija 
234a. člen 

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali 
izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da 
bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne 
bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne 
neizpolnitve obveznosti pa nastane za stranko ali koga drugega 
premoženjska škoda, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika 
premoženjska škoda, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti 
235. člen 

Kdor za sebe ali za koga drugega pridobi posojilo, investicijska 
sredstva, subvencijo ali kakšno drugo ugodnost za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, čeprav ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, 
s tem, da posojilodajalcu ali drugemu, ki je pristojen za odobritev 
takšne ugodnosti, predloži neresnične ali nepopolne podatke o 
premoženjskem stanju, bilancah, dobičku ali izgubi ali druge 
podatke, ki so pomembni za odobritev kredita ali ugodnosti, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 

Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji 
236. člen 

Kdor pri trgovanju z delnicami, drugimi vrednostnimi papirji ali 
opcijami lažno prikaže premoženjsko stanje, podatke o dobičku 
ali izgubi ali druge podatke, ki pomembno vplivajo na njihovo 
vrednost, in s tem zapelje eno ali več oseb, da jih kupijo ali prodajo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let. 

Neupravičena uporaba tuje firme, vzorca ali modela 
238. člen 

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju z namenom, da bi preslepil 
kupca ali uporabnike storitev, uporabi tujo firmo, tuj žig, tujo 
blagovno ali storitveno znamko ali tujo označbo o geografskem 
poreklu ali drugo posebno označbo blaga, ali uporabi posamezne 
znake tujih označb v svoji firmi, svojem žigu, svoji varstveni znamki 
ali v svoji posebni označbi za blago, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi preslepil kupce v 
proizvodnji neupravičeno izkorišča tuj vzorec ali model ali daje v 
promet predmete, izdelane na njegovi podlagi. 

(3) Predmeti iz prvega ali drugega odstavka tega člena se 
vzamejo. 
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Neupravičena uporaba tujega izuma 
239. člen 

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuj 
prijavljeni ali zavarovani izum ali registrirano topografijo 
polprevodniškega vezja, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe iz 
prejšnjega odstavka, se vzamejo. 

Vdor v računalniški sistem 
242. člen 

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno vnese, 
spremeni, skrije, izbriše ali uniči računalniške podatke ali 
programe, ali kako drugače vdre v računalniški sistem, da bi sebi 
ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali 
drugemu povzročil premoženjsko škodo, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika 
premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda 
in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako 
premoženjsko korist ali drugemu povzroči tako premoženjsko 
škodo, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

Zloraba notranje informacije 
243. člen 

(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja notranjih 
informacij, ki so mu dostopne v zvezi z njegovim delom pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z njegovim 
položajem, takšno informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na 
ceno vrednostnih papfrjev in javnosti še ni znana, sporoči 
nepoklicani osebi ali jo kako drugače izkoristi na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor nepooblaščeno pride do notranje 
informacije in jo uporabi ali kako drugače izkoristi na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev. 

Neupravičeno sprejemanje daril 
247. člen 

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti terja ali sprejme 
nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zato, da bi 
pri sklenitvi posla ali storitvi zanemaril koristi svoje organizacije 
ali ji povzročil škodo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki terja ali sprejme 
nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zase ali za 
koga drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se 
opravi kakšna storitev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po sklenitvi 
posla ali opravljeni storitvi terja ali sprejme nagrado, darilo ali 
kakšno drugo korist, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(4) Sprejeta nagrada ali darilo se vzameta. 

Neupravičeno dajanje daril 
248. člen 

(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, da, poskusi 
dati ali obljubi nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo 
korist zato, da bi si pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri 
sklenitvi posla iz prvega odstavka 247. člena tega zakonika, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost da, poskusi 
dati ali obljubi nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo 
premoženjsko ali nepremoženjsko korist kot protiuslugo za 
sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado ali darilo na 
zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je 
zvedel, da je bilo odkrito, se sme kazen odpustiti. 

(4) Dana nagrada ali darilo se vzameta, v primeru iz prejšnjega 
odstavka pa se smeta vrniti tistemu, ki ju je dal. 

Pranje denarja 
252. člen 

(1) Kdor denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo pridobljeno 
s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, 
ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug način, določen 
z zakonom, s pranjem prikrije ali poskusi prikriti njegov izvor, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, 
pa je hkrati storilec ali udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim 
je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega odstavka. 

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena velike vrednosti, 

se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in z denarno 
kaznijo. 

(4) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov več oseb, ki so se 
združile za izvrševanje takih dejanj, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in z 
denarno kaznijo. 

(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje 
pridobljeno s kaznivim dejanjem, pa stori dejanje iz prvega, 
drugega ali tretjega odstavka, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta. 

Davčna zatajitev 
254. člen 

(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali 
deloma izognil plačilu dohodnine, davkov ali drugih predpisanih 
obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, krive podatke o dohodkih, 
stroških, predmetih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev 
takšnih obveznosti, ali na drug način preslepi davčni organ, pa 
obveznosti, ki se jim je izognil, pomenijo večjo premoženjsko 
korist, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka 
ne prijavi dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev 
takšnih obveznosti, kadar je prijava obvezna, pa obveznosti, 
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katerim se je nameraval izogniti, pomenijo večjo premoženjsko 
korist. 

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena dosežena velika premoženjska korist in je storilcu šlo za 
to, da doseže takšno premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

Tihotapstvo 
255. člen 

(1) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga čez carinsko črto in se 
pri tem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, ali kdor prenese, 
izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, čez carinsko črto 
blago velike premoženjske vrednosti, ali ga prenese v skupini, 
oborožen, ali z uporabo sile ali grožnje, 

se kaznuje z zaporom do petih let in z denarno kaznijo. 

(2) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja 
iz prejšnjega odstavka, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let. 

(3) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(4) Blago, ki je predmet dejanja iz prvega odstavka tega člena, se 
vzame. 

Ponarejanje znamenj za zaznamovanje blaga, mer in 
uteži 

260. člen 

(1) Kdor z namenom, da bi jih uporabil kot prave, napravi kriva 
znamenja za zaznamovanje domačega ali tujega blaga, kakor so 
pečati, žigi ali znamke, s katerimi se zaznamuje zlato, srebro, 
živina, les ali kakšno drugo blago, ali prava taka znamenja 
predrugači, ali kdor uporabi ponarejena znamenja kot prava, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi mere ali uteži, ali kdor jih 
uporabi pri merjenju kot prave. 

(3) Kdor neupravičeno izdela, si pridobi, proda ali da v uporabo 
pripomočke za izdelovanje znamenj za zaznamovanje blaga, 
kakor tudi krivih mer in uteži, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(4) Ponarejena znamenja, mere in uteži, kakor tudi pripomočki za 
njihovo ponarejanje se vzamejo. 

Jemanje podkupnine 
267. člen 

(1) Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo, ali kakšno drugo 
korist ali sprejme obljubo darila ali kakšne druge koristi, da bi v 
mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi 
smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi ga 
morala ali smela opraviti, 

se kaznuje z zaporom od enega do petih let. 

(2) Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo ali kakšno drugo 
korist ali sprejme obljubo darila ali kakšne druge koristi, da bi v 
mejah svojih uradnih pravic opravila dejanje, ki bi ga tudi sicer 
morala ali smela opraviti, ali ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer 
ne bi smela opraviti, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Uradna oseba, ki potem, ko opravi oziroma ne opravi uradnega 
dejanja, omenjenega v prvem, oziroma drugem odstavku tega 
člena, terja ali sprejme v zvezi s tem darilo ali kakšno drugo 
korist, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(4) Sprejeto darilo se vzame. 

Dajanje podkupnine 
268. člen 

(1) Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali kakšno 
drugo korist, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 
dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega 
dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, ali kdor posreduje pri 
takem podkupovanju uradne osebe, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali kakšno 
drugo korist, da bi v mejah svojih pravic opravila uradno dejanje, 
ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti ali da ne bi opravila 
uradnega dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti, ali kdor 
posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena, ki je dal podkupnino na zahtevo uradne osebe, pa je 
dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je zvedel, da je 
odkrito, se sme kazen odpustiti. 

(4) Dano darilo se vzame, v primerih iz prejšnjega odstavka pa 
se sme vrniti tistemu, ki je dal podkupnino. 

Nezakonito posredovanje 
269. člen 

(1) Kdor sprejme darilo ali kakšno drugo korist, da bi izkoristil 
svoj uradni ali družbeni položaj in vpliv in posredoval, da se opravi 
ali ne opravi kakšno uradno dejanje, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj uradni ali družbeni položaj 
in vpliv in posreduje, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi 
smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se 
moralo opraviti. 

(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka sprejme 
darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Sprejeto darilo se vzame. 

Izdaja vojaške tajnosti 
282. člen 

(1) Vojaška oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi 
dolžnostmi varovanja vojaške tajnosti komu drugemu sporoči ali 
izroči podatke, ki so vojaška tajnost, ali mu kako drugače omogoči, 
da pride do njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih izroči 
nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do 
petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pridobi podatke, 
za katere ve, da se varujejo kot vojaška tajnost, ali kdor take 
podatke brez dovoljenja javno objavi. 
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(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno 
glede posebno zaupnih podatkov ali iz koristoljubnosti ali z 
namenom objave ali uporabe podatkov v tujini, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 
malomarnosti, 

se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se ne 
kaznuje, kdor vojaško tajnost, katere vsebina je v nasprotju z 
ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za objavo ali objavi 
z namenom, da javnosti razkrije nepravilnosti pri organiziranju, 
delovanju in vodenju obrambnih sil in njihovih priprav za obrambo 
države, če objava za državo nima škodljivih posledic. 

(6) Za vojaško tajnost se štejejo podatki ali dokumenti, ki so z 
zakonom, drugim predpisom ali s sklepom pristojnega organa, 
izdanim na podlagi zakona, razglašeni za vojaško tajnost in katerih 
izdaja je imela ali bi lahko imela hujše škodljive posledice za 
oborožene sile in njihove priprave za obrambo države. 

Preprečitev dokazovanja 
290. člen 

(1) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje, skrije, 
uniči ali poškoduje tujo listino ali jo napravi delno ali popolnoma 
nerabno, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka 
odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi mejnik, 
zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje o lastninski 
pravici na nepremičnini ali o pravici do uporabe vode, ali kdor z 
enakim namenom tako znamenje krivo postavi. 

Hudodelsko združevanje 
297. člen 

(1) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kazniva 
dejanja, za katera se sme izreči kazen hujša od petih let zapora, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(3) Storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki 
prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 
tega člena ali jih pravočasno naznani ali razkrije organizacijo in 
vodilne člane združbe, 

se mora kazen za ta dejanja odpustiti. 

Zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega 
sovraštva, razdora ali nestrpnosti 

300. člen 

(1) Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko 
sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali širi ideje o večvrednosti ene 
rase nad drugo, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo, grdim 
ravnanjem, ogrožanjem varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, 
etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem tujih stvari, z 
oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Material in predmeti, ki nosijo sporočila iz prvega odstavka 
tega člena, kot tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, 
razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo. 

Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi 
302. člen 

(1) Kdor s silo ali z grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, 
prepreči uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti 
v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da opravi uradno 
dejanje, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Poskus je kazniv. 

(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena 
razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko 
telesno poškodbo, ali pa ji grozi z uporabo orožja, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Kdor stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena 
proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge javne ali državne varnosti, 
zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je 
vzeta prostost ali opravlja dejanja kazenskega pregona, vodi 
preiskavo ali sodi v kazenskem postopku zoper hudodelsko 
združbo, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(5) Če je storilec dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega 
člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem uradne osebe, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev, 
sme pa se mu kazen odpustiti. 

Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, 
namenjenih za kaznivo dejanje 

309. člen 

(1) Kdor orožje, razstrelilne snovi ali pripomočke, s katerimi se 
lahko napravijo, ali strupe, za katere ve, da so namenjeni za 
kaznivo dejanje, izdela ali si jih pridobi ali jih hrani ali komu omogoči, 
da pride do njih, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor napravi ali komu odstopi ponarejen ključ, odpirač ali 
kakšen drug pripomoček za vlom, čeprav ve, da je namenjen za 
kaznivo dejanje, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor izdela, si 
pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke, ki so namenjeni za 
vdor v računalniški sistem. 

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
razstrelilnih snovi 

310. člen 

(1) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v 
državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko 
orožje, strelivo ali razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno 
sredstvo, katerih promet posameznikom sploh ni dovoljen ali je 
omejen, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje, strelivo ali 
razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v veliki količini 
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ali vrednosti ali ki pomeni nevarnost ali če je dejanje storjeno v 
skupini, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(3) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v 
državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, 
streliva, razstrelilnih snovi ali kakšnih drugih bojnih sredstev ali 
opremo, material ali sestavine, za katere ve, da bodo uporabljene 
za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(4) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja 
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, 

se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(5) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, se kaznuje 
z zaporom do enega leta. 

Prepovedan prehod čez državno mejo 
311. člen 

(1) Kdor brez predpisanega dovoljenja prestopi ali poskusi 
prestopiti mejo Republike Slovenije oborožen ali nasilno, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Kdor se ukvarja s prepovedanim spravljanjem drugih čez 
mejo Republike Slovenije ali kdor iz koristoljubnosti spravi drugega 
čez mejo ali spravi čez mejo več oseb, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka kot član združbe za 
izvrševanje takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena 
velika premoženjska korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Protipravno zavzetje nepremičnine 
339. člen 

(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih razglašeno za 
zavarovano zemljišče, za naravno znamenitost ali za javno dobro, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, 
da ga uporabi za gradnjo. 

Vohunstvo 
358. člen 

(1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu agentu 
tako, da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke 
ali dokumente, ali jim jih sporoči ali izroči, ali jim omogoči, da 
pridejo do njih, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo ali 
tujo organizacijo obveščevalno službo, ali jo vodi, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) Kdor stopi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega odstavka, 
ali podpira njeno delo, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Izdaja državne tajnosti 
359. člen 

(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja državne 
tajnosti sporoči ali izroči komu podatke ali dokumente, ki so 
državna tajnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, 
ali zbira takšne podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani 
osebi, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(2) Kdor drugemu sporoči podatke ali dokumente, za katere ve, 
da so državna tajnost in do katerih je prišel protipravno, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 
malomarnosti, 

se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Za državno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki so z 
zakonom, ali z drugim predpisom ali sklepom pristojnega organa, 
izdanim na podlagi zakona, razglašeni za tajne in ki so tako 
pomembni, da so z njihovo izdajo nastale ali bi očitno lahko nastale 
škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali 
gospodarske koristi. Za državno tajnost se štejejo tudi podatki in 
dokumenti, ki so dostopni in zaupani samo določenim osebam in 
ki morajo ostati tajni zaradi njihovega izjemnega pomena za 
varnost države. 

Združevanje za izvrševanje kaznivih dejanj zoper 
ustavno ureditev in varnost Republike Slovenije 

361. člen 

(1) Kdor ustanovi kakšno združbo, ki ima namen izvrševati 
kazniva dejanja iz 348. do 357. člena tega zakonika, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(2) Kdor postane član kakšne združbe iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki 
prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku ali 
jih pravočasno naznani, 

se kaznuje z zaporom do enega leta, sme pa se mu tudi 
odpustiti kazen. 

Genocid 
373. člen 

(1) Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno 
narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže pobijati 
njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe ali hudo 
izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje ali prisilno 
izseljevati prebivalstvo ali spraviti skupino v take življenjske 
razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, 
ali uporabiti ukrepe, s katerimi se preprečujejo rojstva med člani 
skupine, ali prisilno preseljevati otroke v kakšno drugo skupino, 
ali kdor z enakim namenom sam stori katero od naštetih dejanj, 

se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom 
tridesetih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka 
proti kakšni socialni ali politični skupini. 
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Vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo 
374. člen 

(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno, 
oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže ali stori proti civilnemu 
prebivalstvu tale dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, 
posamezne civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj, ki je 
imel za posledico smrt, hudo telesno poškodbo ali hudo 
izpodkopavanje zdravja ljudi; napad brez izbire cilja, s katerim se 
prizadene civilno prebivalstvo; poboje, mučenje, nečloveško 
ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, 
odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje velikega 
trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja; izseljevanje 
ali preseljevanje ali prisilno raznarodovanje ali spravljanje 
prebivalstva v drugo vero; prisiljevanje k prostituciji ali posiljevanje; 
zastraševalne ali teroristične ukrepe, jemanje talcev, kolektivno 
kaznovanje, nezakonito odvažanje v koncentracijska taborišča 
in drugačno nezakonito zapiranje, jemanje pravice do pravilnega 
in nepristranskega sojenja; prisiljevanje k službi v sovražnikovih 
oboroženih silah ali v njegovi obveščevalni službi ali upravi, 
vlačenje na prisilno delo, izstradanje prebivalstva, zaplembo 
premoženja, plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in 
samovoljno uničevanje ali prilaščanje premoženja v velikem 
obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje 
nezakonite in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, 
zmanjševanje vrednosti domačega denarja ali nezakonito 
izdajanje denarja, 

se kaznuje z zaporom najmanj deset let ali z zaporom tridesetih 
let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava 
med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže: napad na 
objekte, ki so po mednarodnem pravu posebej zavarovani in na 
objekte in naprave z nevarnim učinkom, kot so jezovi, nasipi in 
jedrske elektrarne; napad brez izbire cilja, s katerim se prizadenejo 
civilni objekti, ki so pod posebnim varstvom mednarodnega prava, 
nebranjeni kraji in demilitarizirana območja; povzročiti dolgotrajno 
in veliko škodo za naravno okolje, kar lahko prizadene zdravje ali 
obstanek prebivalstva, ali kdor izvrši kakšno izmed navedenih 
dejanj. 

(3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, 
oboroženim spopadom ali okupacijo kot okupator ukaže ali izvrši 
preselitev delov svojega civilnega prebivalstva na okupirano 
območje, 

se kaznuje z zaiporom najmanj petih let. 

Vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike 
375. člen 

Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali 
oboroženim spopadom ukaže ali stori proti ranjencem, bolnikom, 
brodolomcem ali sanitetnemu ali verskemu osebju tale dejanja: 
poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke, medicinske ali 
druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi 
presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne 
neokrnjenosti ali zdravja ali nezakonito in samovoljno uničevanje 
ali prilaščanje materiala, sredstev sanitetnega transporta in zalog 
sanitetnih ustanov ali enot v velikem obsegu, ki ni upravičeno z 
vojaškimi potrebami, 

se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom 
tridesetih let. 

Združevanje in ščuvanje h genocidu in vojnim 
hudodelstvom 

378. člen 

(1) Kdor ustanovi združbo za izvrševanje kaznivih dejanj iz členov 
373. do 377. tega zakonika, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(3) Storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki 
prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku ali 
jih pravočasno naznani, 

se kaznuje z zaporom do treh let, sme pa se mu tudi odpustiti 
kazen. 

(4) Kdor poziva ali ščuva k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz 
členov 373. do 377., 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-B) 
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 
zakonika (KZ-B; EVA: 2002 - 2011 - 0012). 

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 v 98. členu (VII. oddelek) 
opredeljuje obveznosti pogodbenic na področju vzpostavljanja 
okvirja za sodelovanje z namenom preprečevanja nezakonitih 
dejavnosti, kot so: tajno priseljevanje in nezakonita prisotnost 
državljanov pogodbenic; nezakonite gospodarske dejavnosti, 
predvsem korupcija; nezakoniti posli z različnim blagom, vključno 
z industrijskimi odpadki in ponaredki; nezakonito trgovanje z mamili 
in psihotropnimi snovmi; nezakonito trgovanje z motornimi vozili; 
organiziran kriminal; tatvina ali nezakonito trgovanje z 
radioaktivnimi in jedrskimi snovmi. Sodelovanje na navedenih 
področjih med drugim obsega tudi pripravo notranje zakonodaje 
za preprečitev takšnih nezakonitih dejavnosti. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika, ki so vključene 
v navedeni predlog zakona, pomenijo predvsem uskladitev s 
pravnim redom Evropske unije na področju prepovedanih 
prehodov čez državne meje, organiziranega kriminala, trgovine 
z ljudmi, financiranja terorističnih dejanj, kaznivih dejanj zoper 
človečnost in mednarodno pravo ter korupcije. Ocenjujemo, da 
bodo z navedenim predlogom zakona obveznosti iz 98. člena 
Evropskega sporazuma o pridružitvi na področju materialnega 
kazenskega prava popolnoma izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

1. Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu 
z dvema protokoloma (Protokol o preprečevanju, zatiranju in 
kaznovanju trgovanja z ljudmi, predvsem z otroci in ženskami; 
Protokol proti tihotapljenju migrantov po zemlji, morju in zraku) 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 1., 2., 7., 14., 
15., 40., 50., 55., 60., in 65. členu predloga zakona, bo slovenska 
materialna kazenska zakonodaja v celoti usklajena z navedenimi 
mednarodnimi pravnimi akti. Hkrati so izpolnjene zahteve Okvirne 
odločitve Sveta o boju proti trgovini z ljudmi10. 

2. Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča": , 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 49., 52., 61., 
63. in 64. členu predloga zakona, bo slovenska materialna 
kazenska zakonodaja usklajena z navedenim statutom. 

3. Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma: 

Z novim kaznivim dejanjem, ki je predlagano v 66. členu predloga 
zakona, bo Kazenski zakonik v celoti usklajen z navedeno 
konvencijo. Inkriminacijo financiranja terorizma predvideva tudi 
Okvirna odločitev Sveta o boju proti terorizmu12. 

4. Kazenskopravna konvencija proti korupciji z Dodatnim 
protokolom in Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju: 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 6., 36., 37. in 
44. - 47. členu predloga zakona, bo Kazenski zakonik v celoti 
usklajen z navedenimi mednarodnimi pravnimi akti. Hkrati so 
izpolnjene tudi zahteve Okvirne odločitve Sveta o boju proti 
korupciji v zasebnem sektorju13. 

5. Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropske unije1*: 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 30. in 39. 
členu predloga zakona, bo materialna kazenska zakonodaja v 
celoti usklajena z določbami navedene konvencije. 

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): 

(Večinoma gre za konvencije Sveta Evrope in Organizacije 
združenih narodov, ki so jih pristojni organi Evropske unije z 
ustreznimi instrumenti prenesli v pravni red Evropske unije.) 

• "Council Decision of 8 December 2000 on the signing, on behalf of the 
European Community, of the United Nations Convention against 
transnational organised crime and its Protocols" - Official Journal of the 
European Union L 030,01.02.2001 

10 "Council Framevvork Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in 
human beings" - Official Journal of the European Union L 203/1, 
01.08.2002 

11 "Resolution on the ratification of the Statute of the International Criminal 
Court" - Official Journal of the European Union C 279, 01.10.1999 

" "Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism" - 
Official Journal of the European Union L 164/3, 22.06.2002 

13 "Council Framevvork Decision of 22 July 2003 on combating corruption in 
the private sector" - Official Journal of the European Union L 192, 
31.07.2003 14 Official Journal of the European Union C 316, 27.11.1995 
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6. Konvencija o kaznivih dejanjih v kibernetskem prostoru z 
Dodatnim protokolom: 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 8., 9., 28., 
34., 41. in 53. členu predloga zakona, bo Kazenski zakonik v 
celoti usklajen z navedenima mednarodnima pranima aktoma. 

7. Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje 
otrok, otroške prostitucije ter otroške pornografije; Izbirni protokol 
h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v 
oboroženih spopadih: 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 16. in 64. 
členu predloga zakona, bo Kazenski zakonik v celoti usklajen z 
navedenima izbirnima protokoloma. Hkrati so izpolnjene tudi 
zahteve Odločitve Sveta o boju proti otroški pornografiji na 
Internetu'5. 

8. Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o trgovanju na 
podlagi notranjih informacij in tržnih manipulacijah16: 

S spremembo, predlagano v 35. členu predloga zakona, bo 
Kazenski zakonik v celoti usklajen z navedeno direktivo. 

9. Okvirna odločitev Sveta o pranju denarja, odkrivanju, zasegu 
in odvzemu s kaznivimi dejanji pridobljene premoženjske koristi17: 

S spremembo, ki je predlagana v 38. členu predloga zakona, bo 
materialna kazenska zakonodaja v celoti usklajena z navedeno 
okvirno odločitvijo. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES fleto^ 
/ 

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

Nekateri. 

6) Ali le predloo akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija Eg, države članice ES. $IQMA, OEgD, Univerza...) 
/ 

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

mag. Ivan BIZJAK 
minister 

"Council Decision of 29 May 2000 to combat child pornography on the 
Internet" - Official Journal of the European Union L 138, 09.06.2000 
Official Journal of the European Union L 96/16,12.04.2003 
Official Journal of the European Union L 182/1, 05.07.2001 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

, ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVAN JO (ZPIZ-1E) 

- skrajšani postopek - EPA 1044 - III 

O 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2611-0062 
Številka: 191-00/2001-6 
Ljubljana, 06.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 46. redni seji dne 6.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, 

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 pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne 

spremembe in dopolnitve zakona ter manj zahtevne uskladitve 
zakona z drugimi zakoni ter uskladitev z odločbo Ustavnega 
sodišča RS št. U-l-273/00-13 z dne 17.4.2003. Poleg tega je 
pomembno uveljaviti zakon s 1.1.2004, zaradi podaljšanja rokov 
za uvedbo diferencirane prispevne stopnje ter uporabe členov, 
ki urejajo možnost izjemnega odpuščanja delovnih invalidov s 
strani delodajalca. 

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. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil 
sprejet 10. decembra 1999, veljati pa je začel 1. januarja 2000. 
Besedilo zakona je bilo leta 2000 dvakrat novelirano. S prvo 

spremembo in dopolnitvijo zakona so bili odpravljeni problemi 
predčasnega upokojevanja za zavarovance, ki so pridobili pravico 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu, ki ureja prepoved 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitev 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno. 
Druge spremembe in dopolnitve pa so se nanašale na usklajevanje 
pokojnin. Na podlagi poglobljene analize izvajanja zakona je bila 
sprejeta tretja, obsežnejša novela zakona, ki je bila sprejeta v 
letu 2001, nato pa leta 2002 še manjše spremembe v zvezi s 
usklajevanjem pokojnin. Po tej novelaciji je bilo pripravljeno tudi 
uradno prečiščeno besedilo zakona, ki je bilo objavljeno v Ur. I. 
RS, št. 26/03. 
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V drugem delu zakona so opredeljene osebe, za katere zakon 
določa obveznost zavarovanja, in osebe, ki sicer ne izpolnjujejo 
pogojev za obvezno zavarovanje, a jim je zakonodajalec omogočil, 
da se v določenih primerih oziroma pod določenimi pogoji vključijo 
v obvezno zavarovanje (zavarovanci). S predloženimi 
spremembami in dopolnitvami zakona se krog zavarovancev 
razširi še na nekatere druge primere (družinske pomočnike, 
nabornike na prostovoljnem služenju vojaškega roka). Vsi 
omenjeni primeri pomenijo uskladitev z zakonodajo, ki je bila 
sprejeta v bližnji preteklosti oziroma, ki je v zakonodajnem 
postopku, in s katero so bile nekatere kategorije oseb bodisi 
vključene bodisi izključene iz obveznega zavarovanja. Konkretno 
gre za uskladitev zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. I. RS, 76/03), 
predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu, zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški dolžnosti (Ur. i. RS, št. 86/02). V okviru uskladitve 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Ur. I. RS, št. 
63/03) pa se iz kroga zavarovancev črtajo zaporniki. 

Drugi sklop predloženih sprememb in dopolnitev obsega odmero 
nekaterih pravic, kot so: začasno nadomestilo, ki ga upravičenec 
prejema od zaključka poklicne rehabilitacije do pričetka dela na 
novem delovnem mestu; delna invalidska pokojnina v primeru 
delovnega časa, ki je krajši od polnega vendar daljši od polovice 
polnega delovnega časa; zmanjšanje sorazmernega dela 
nadomestila za čas, ko je uživalec zaposlen s krajšim delovnim 
časom od polnega. 

Razlog za spremembo in dopolnitev zakona je tudi dokončna ex 
lege ureditev pravnega statusa Nepremičninskega sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predhodnik 
Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.o.o. je prejšnji »Stanovanjski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja«, ki je bil ustanovljen leta 1996 v 
skladu z določili 251. člena prejšnjega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. list RS št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/ 
98) kot družba z omejeno odgovornostjo in 1,5 mio SIT osnovnega 
kapitala. Ustanovitelj je bil Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju Zavod). 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je 
povsem na novo opredelil predmet poslovanja, pravni status, 
namembnost, organiziranost in upravljavske pravice, kot je to 
veljalo za bivši Stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je bil 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavodu so bile 
z ZPIZ-1 v celoti odvzete vse dosedanje pristojnosti upravljanja 
in odločanje, ter bile prenesene na Republiko Slovenijo. Obenem 
pa ZPIZ-1 ni, tako kot na primer pri preoblikovanju Sklada 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v Kapitalski sklad, izrecno 
določil, daje edini ustanovitelj Nepremičninskega sklada Republika 
Slovenija. Navedena odsotnost zakonske določbe o 
ustanoviteljstvu Nepremičninskega sklada v praksi povzroča 
nemalo težav, navkljub dejstvu, da iz namena ZPIZ-1, pa tudi 
Analize izvajanja ZPIZ-1, ki jo je obravnaval in sprejel Državni 
zbor RS, jasno in nedvoumno izhaja, da je z ZPIZ-1 ustanoviteljstvo 
prešlo na Republiko Slovenijo. Tako Zavod kot ex lege ustanovitelj 
nima nobenih upravljavskih pravic v zvezi z Nepremičninskim 
skladom. Na navedeno problematiko je že večkrat opozorilo tudi 
Računsko sodišče ob vsakoletni reviziji bilančnih izkazov Zavoda. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. list RS 109/01 - v nadaljevanju ZPIZ- 
1 C) je uvedel razlikovanje pokojninskih načrtov glede na to, ali 
so namenjeni kolektivnemu zavarovanju (v katerega se vključijo 
posamezniki preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira premijo) 
ali pa individualnemu zavarovanju (v katerega se vključi 

samostojno vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec 
pravic iz obveznega zavarovanja). Hkrati pa zakon ni uredil 
prehodov med pokojninskimi načrti kolektivnega zavarovanja, ki 
so potrebni kadar zavarovanec menja zaposlitev oziroma 
delodajalca, saj v tem primeru zavarovanec ne more biti več 
vključen v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, 
oblikovanega pri prejšnjem delodajalcu. Sedanja ureditev v praksi 
povzroča težave, še posebej z vidika čedalje večje fluktuacije 
zaposlenih na trgu dela. S predlagano spremembo se omogoča 
zavarovancu, da se v primeru zaposlitve pri novem delodajalcu, 
vključi tudi v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, 
oblikovanega pri novem delodajalcu, ter v ta pokojninski načrt 
prenese tudi sredstva iz pokojninskega načrta, oblikovanega pri 
prejšnjem delodajalcu. 

Posebej kaže opozoriti tudi na spremembe in dopolnitve, povezane 
z dolžnostjo in postopki delodajalca v zvezi z zagotavljanjem 
pravic delovnega invalida ter odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 
zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega 
razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. 

Pomembne pa so tudi določbe predloga zakona, s katerimi se 
podaljšujeta roka za uvedbo diferencirane prispevne stopnje ter 
za uporabo določb 102. do 105. člena zakona, ki urejajo možnost 
odpusta delovnih invalidov s strani delodajalca. 

Nenazadnje pa kaže poudariti, da se s predlagano novelo zakon 
usklajuje z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-273/00-13 z 
dne 17.4.2003. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju je odpraviti nekatere 
težave, ki so se pokazale v praksi ob izvajanju zakona ter slediti 
stališčem Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki se nanašajo 
na rok, določen za uvedbo diferenciranih prispevnih stopenj iz 
206. člena zakona, in za katere je ESS menil, da jih glede na 
trenutne gospodarske možnosti v panogah, ki bi jih predvidene 
spremembe najbolj prizadele, kaže podaljšati za obdobje dveh 
let. 
S predloženo novelo zakona ostajajo temeljna načela 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja nespremenjena. 

3. Ocena finančnih sredstev 

V zvezi s predlaganim zakonom se sredstva za pridobitev pravice 
do obveznega zavarovanja, ki so povezana z Zakonom o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ne bodo povečala, 
saj gre za že pridobljene pravice, ki jih je bilo potrebno zakonsko 
urediti in uskladiti s predpisi o starševstvu. 

Z vidika obveznosti države tudi uvedba obveznega zavarovanja 
za družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu ne 
bo imela finančnih posledic, saj si družinski pomočnik prispevke 
zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačuje 
sam, prispevke delodajalca pa zanj plačuje občina, ki je bila že do 
sedaj dolžna zagotavljati sredstva za različne oblike varstva 
invalidnih oseb. Primerjava porabe sredstev je natančno 
obrazložena v predlogu spremembe zakona o socialnem varstvu, 
ki je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti 
je predvidel možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka. 
Novela je predvidela tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
navedenih oseb ter sredstva zanje. 
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S spremembo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami bo uvedeno prostovoljno usposabljanje za zaščito in 
reševanje pod podobnimi pogoji, kot to velja za vojaški rok. Zakon 
bo do konca leta 2003 vložen v postopek. Predlagana zakonska 
rešitev bo prinesla posledice za državni proračun, in sicer uvedbo 
leta 2004 predvidoma v višini 19.189.000 SIT in leta 2005 
predvidoma 24.000.000 SIT. 

Ostale spremembe zakona ne bodo vplivale na povečanje 
sredstev, ki jih bo tudi v prihodnje moral zagotoviti državni proračun 
za nemoteno izvajanje sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

4. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Predlagani zakon nima drugih posledic. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost predlagane ureditve v pravu 
Evropske unije 

Večina držav ima vzpostavljen in urejen sistem zagotavljanja 
socialne varnosti za primer starosti. Ne glede na to pa se sistemi 
zagotavljanja dohodka in s tem varnosti v starosti po državah 
zelo razlikujejo. Praviloma so ti sistemi večstebrni, kar pomeni, 
da se dohodek zagotavlja iz več virov: državnih pokojnin, 
podjetniških pokojnin ter privatnih virov (npr. življenjsko 
zavarovanje, osebno varčevanje, družinska podpora). 

Vrste prejemkov in načini financiranja pokojninskih sistemov so v 
državah različni, podobno kot so različna tudi razmerja med 
privatno oz. državno udeležbo ter državne regulative na tem 
področju. V praksi se je izoblikovalo več tipov pokojninskih 
sistemov. Kot že prej opisano obstajajo dokladni in naložbeni 
sistemi. Večina držav nima čistih sistemov, temveč ima v praksi 
vzpostavljen mešani sistem. Sisteme je moč ločiti na tiste, ki 
temeljijo na vnaprej določenih pravicah (defined benefit) in 
perspektivno določene sisteme (defined contibution), kakor tudi 
potem, ali je pokojninsko zavarovanje obvezno ali prostovoljno. 
Poleg tega imajo v nekaterih državah sistem nacionalnih pokojnin, 
kjer osnovna pokojnina pripada vsakomur, ne glede na delovno 
dobo oz. plačilo prispevkov, ter sistem, kjer gredo pokojnine le 
zavarovancem, ki so plačevali prispevke. Pokojninski sistemi so 
v večini držav zelo kompleksni. Vsaka država praviloma 
predstavlja svojstveno kombinacijo posameznih tipov sistemov, 
zato je pomembno poznavanje celotnega sistema socialne 
varnosti v neki državi. 

1. ITALIJA 

Do sredine 90-ih let je bilo za italijanski sistem značilna 
raznovrstnost in spremenljivost posameznih skupin znotraj 
sistema. Čeprav so bili vsi državljani vključeni v sistem socialne 
varnosti, pa pravila za državno pokojnino, višino prispevkov in 
odmero pokojnine niso bila enaka za vse sektorje gospodarstva. 

V Italiji razlikujejo predvsem dva glavna pokojninska sistema: 

A. PRISPEVNI POKOJNINSKI SISTEM1 

Obsega: 

prispevni pokojninski sistem za zaposlene v zasebnem 
sektorju in samozaposlene, katerih prispevne stopnje so 
določene glede na različne panožne kolektivne pogodbe 
(obrtniki, trgovci, kmetje ipd.) 

prisp. pokojn. sisteme za državne uslužbence, uslužbence 
lokalnih skupnosti, javnih podjetij, osnovnošolske učitelje ipd. 

Ta dva sistema sta se razlikovala do reforme 1.1992, ki je začela 
s postopkom poenotenja pravil. 

B. SOCIALNI POKOJNINSKI SISTEM3 

Socialni pokojninski sistem je upravljan s strani NISV za prebivalce 
Italije starejše od 65 let, ki ne dosegajo določenega mesečnega 
minimuma. Vključuje tudi družinsko pokojnino, invalidske 
pokojnine. 

1.1. Obvezno zavarovane osebe 

Obvezno zavarovane so vse zaposlene osebe. Med zaposlene 
osebe sodijo tudi tisti, ki so zaposleni npr. kot gospodinjski 
pomočniki. 

V posebne sisteme so vključeni managerji v gospodarstvu, člani 
svobodnih poklicev, uslužbenci železnice, zračnega transporta, 
novinarji, javni uslužbenci, samozaposleni obrtniki, trgovci in 
samozaposleni kmetje. 

S pokojninami se ukvarja Ministrstvo za delo in socialno varnost, 
ki opravlja generalni nadzor, izvajalec pa je Inštitut za nacionalno 
socialno zavarovanje3, ki izvaja dejavnost preko svojih podružnic. 
Inštitut je upravljan tripartitno - s strani delodajalcev, delojemalcev 
ter države. Posebne sisteme upravljajo ločeni inštituti ali skladi. 

1.2. Višina prispevkov 

Zavarovanci prispevajo različno glede na njihove zaslužke. Poleg 
tega delodajalci v posameznih industrijskih panogah plačujejo še 
posebne dodatne prispevke. V nekaterih ogroženih industrijskih 
panogah so delodajalci oproščeni plačila dela prispevkov. 

Prispevki v pokojninsko zavarovanje se ne upoštevajo pri 
obdavčitvi (tako za zavarovanca kot delodajalca), prejemki pa 
so obdavčeni z izjemo prejemkov iz invalidskega zavarovanja 
(invalidska pokojnina). Upokojenci ne plačujejo prispevkov iz svojih 
pokojnin. < 

' ANG. compulsory contribution scheme 
2 ANG: social pension scheme 
3 ANG. National Social Insurance institute 
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1.3. Financiranje prejemkov iz pokojninskega sistema 

Prejemki iz pokojninskega sistema v Italiji se financirajo iz 
prispevkov zavarovancev, 
prispevkov delodajalcev, 
državnega proračuna. 

2. NEMČIJA 

2.1. Krog obvezno zavarovanih oseb 

Nemčija ima obvezen "pay as you go" javni pokojninski sistem. 

Obvezno zavarovane so vse: 

zaposlene osebe (vključno z vajenci), 

samozaposlene osebe, ki skrbijo za otroka mlajšega od 3 let, 

prejemniki socialnih prejemkov, ter 

osebe, ki prostovoljno skrbijo za določene osebe. 

V posebne obvezne sisteme so vključene samozaposlene osebe, 
rudarji, javni uslužbenci, in kmetje, vendar so ti sistemi zelo blizu 
splošnemu sistemu. 

2.2. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje 

Možnost prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje imajo 
vsi starejši od 16 let, ki so trenutno izvzeti iz obveznega 
zavarovanja. Sem spadajo tudi nemški državljani na delu v tujini 
in tujci s stalnim prebivališčem v Nemčiji. 

2.3. Financiranje prejemkov iz pokojninskega 
sistema 

Prejemki iz pokojninskega sistema se v Nemčiji financirajo iz: 
prispevkov zavarovancev, 
prispevkov delodajalcev, 
prispevkov državnega proračuna. 

3. AVSTRIJA 

3.1. Krog obvezno zavarovanih oseb 

Obvezno zavarovani so vsi zaposleni, ki prejemajo več kot 
določeno višino plače mesečno ter vajenci.V posebne sisteme 
so vključeni rudarji, notarji, javni uslužbenci, uslužbenci železnice, 
in samozaposleni v trgovini, industriji in kmetijstvu. 

Zaposleni z nizkimi dohodki morajo plačevati prispevke samo 
za nesreče pri delu. Predvidena je tudi možnost, ko ima posamezni 
zaposleni sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, katerih zneska 
skupaj presegata mesečni limit. V tem primeru je zaposleni 
avtomatično dolžan prispevati. Na ta način se prepreči možnost 
zlorab. 

Samozaposleni: Samozaposleni, ki opravljajo sami delo, so od I. 
1998 obravnavani kot vsi drugi zaposleni, torej so vključeni v 
nacionalni pokojninski sistem. 

Javni uslužbenci: Novembra 1997 je avstrijski parlament po 
dolgotrajnih pogajanjih sprejel reformo pokojninskega sistema za 
javne uslužbence. Javni uslužbenci so tako še vedno posebej 
obravnavani, vendar so tudi za njih zaostrili tako pogoje za 
upokojitev (predvsem je bil namen zmanjšati problem 
prezgodnjega upokojevanja javnih uslužbencev). 

3.2. Financiranje prejemkov iz pokojninskega 
zavarovanja 

Prejemki iz pokojninskega zavarovanja se v Avstriji financirajo iz: 
prispevkov zavarovancev, 
prispevkov delodajalcev, 
državnega proračuna. 

4. FRANCIJA 

4.1. Krog obvezno zavarovanih oseb 

Obvezno zavarovane so: 

vse zaposlene osebe, 

študentje strokovnih poklicev, 

nekateri prostovoljci v socialnih organizacijah. 

V posebne sisteme so vključeni zaposleni v kmetijstvu, rudarstvu, 
železniškem prometu; javni uslužbenci, mornarji, samozaposleni 
(z izjemo tistih v kmetijstvu) in samozaposleni v kmetijstvu. 

Obvezno se morajo vključiti v zavarovanje za starostno pokojnino 
vse ženske, ki prejemajo določene družinske prejemke in ženske, 
ki skrbijo za invalidno osebo. 

4.2. Prostovoljna vključitev v zavarovanje 

Možnost prostovoljne vključitve v zavarovanje imajo: 

nezaposlene osebe, ki skrbijo za gospodinjstvo (samo za 
starostno pokojnino), 

nezaposlene osebe, ki skrbijo za invalidnega člana družine, 

francoski državljani, zaposleni v tujini. 

4.3. Financiranje prejemkov iz pokojninskega 
zavarovanja 

Prejemki iz pokojninskega sistema se v Franciji financirajo iz: 

- prispevki zavarovancev, 

- prispevki delodajalcev, 

državnega proračuna. 
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II. BESEDILO ČLENOV 5. člen 

1. člen 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 26/03 - prečiščeno besedilo, 40/03 - odl.US 63/03 - 
ZIPRSO304 - A in odl.US) se v drugem odstavku 23. člena vejica 
nadomesti s piko in črta besedilo »ki prekine delovno razmerje 
zaradi varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.« 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

»(3) Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičenec do 
starševskega nadomestila, ki nima pravice do starševskega 
dopusta, če je bil zavarovan po predpisih o starševstvu najmanj 
dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom 
starševskega dopusta oziroma mu je delovno razmerje prenehalo 
med trajanjem starševskega dopusta, če ni obvezno zavarovan 
na drugi podlagi. 

(4) Obvezno se za razliko do polnega delovnega časa zavaruje 
eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti 
oziroma neguje in varuje otroka s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali težko gibalno oviranega otroka do 18. leta starosti in 
ima pravico delati krajši delovni čas.«. 

2. člen 

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi: 

»23.a člen 
(Družinski pomočnik) 

Obvezno se zavaruje družinski pomočnik, upravičenec do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem 
varstvu.«. 

3. člen 

Doda se nov 24.a člen, ki se glasi: 

»24.a člen 
(prostovoljno služenje vojaškega roka in 

usposabljanja za zaščito) 

Obvezno se zavarujejo vojaki naborniki na prostovoljnem služenju 
vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem 
za zaščito in reševanje v skladu s predpisi o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.«. 

4. člen 

Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»(3) Zavarovancu, ki vključno z upoštevanjem več kot pet let 
dodane dobe pridobi pravico do starostne pokojnine z 20 leti 
pokojninske dobe, se starostna pokojnina odmeri v višini 35% 
pokojninske osnove (moški) oziroma 38% pokojninske osnove 
(ženska).«. 

V drugem odstavku 90. člena se za besedilom »vrhunski športnik 
oziroma šahist« dodata besedi »ali brezposelni«. 

V tretjem odstavku se za besedo »vajenec« črtata vejica in beseda 
»brezposelni«. 

V šestem odstavku se za besedo »nadomestila,« doda besedilo 
«če v 15 dneh po vročitvi pogodbe iz 86. člena tega zakona 
pogodbe ne podpiše,«. 

6. člen 

Uvodni del prvega odstavka 93. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(1) Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, 
če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom z ali brez 
predhodne poklicne rehabilitacije, in zavarovanec, pri katerem je 
nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti 
in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje določenega 
dela vsaj s polovico polnega delovnega časa, imata:« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se na koncu namesto pike 
dodata vejica in besedilo »in sicer v višini: 

50%, ko zavarovanec dela s polovico polnega delovnega 
časa, 
37,5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 5 ur 
dnevno, 

- 25%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 6 ur 
dnevno in 
12, 5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 7 ur 
dnevno.«. 

7. člen 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»101. člen 
(Dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z 

zagotovitvijo pravic delovnega invalida) 

(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane 
pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju 
Republike Slovenije, mora delodajalec ponuditi opravljanje 
drugega dela na delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo 
delovno zmožnostjo in strokovno izobrazbo oziroma 
usposobljenostjo oziroma mu zagotoviti poklicno rehabilitacijo 
ali delo s krajšim delovnim časom od polnega, razen v 
primerih, ko mu lahko skladno s 102. členom tega zakona in 
predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi. 

(2) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana 
pravica do poklicne rehabilitacije na podlagi invalidnosti II. 
kategorije, delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz 
razloga invalidnosti šele po uspešno končani poklicni 
rehabilitaciji, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa 
mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delo 
na drugem delovnem mestu skladno s pogodbo o poklicni 
rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona in predpisi o delovnih 
razmerjih. Določbe sicer veljavne pogodbe o zaposlitvi se v 
času poklicne rehabilitacije zavarovanca ne izvajajo v tistem 
delu, ki je urejen v pogodbi o poklicni rehabilitaciji. 
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(3) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana 
pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega ali 
pravica do premestitve na drugo delovno mesto na podlagi 
invalidnosti III. kategorije ali invalidnosti II. kategorije po 
dopolnjenem 50. letu starosti, delodajalec iz razloga invalidnosti 
redno odpove pogodbo o zaposlitvi, sočasno z odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove 
pogodbe o zaposlitvi za delovni čas krajši od polnega 
delovnega časa ali za delo na drugem delovnem mestu 
skladno s predpisi o delovnih razmerjih. 

(4) Pri zagotovitvi pravic in zaposlovanju zavarovancev, pri 
katerih je nastala invalidnost oziroma pri izbiri drugega 
delovnega mesta, mora delodajalec upoštevati: 

mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali 
delovni zmožnosti, 
usposobljenost zavarovanca po uspešno končani poklicni 
rehabilitaciji ter 
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in kolektivnih 
pogodb. 

(5) Zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata dopolnilno 
izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti 
ponujenega delovnega mesta ali poklicne rehabilitacije. 

(6) Če zavarovanec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev 
nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, skladno z drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, v roku 30 dni od prejema ponudbe 
ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine 
kot delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, ima pa pravico 
do minimalnega odpovednega roka kot delavec, ki mu je 
odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v skladu 
z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

(7) Če delodajalec v skladu s prvimi petimi odstavki tega člena 
zavarovancu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi pod 
pogoji, ki so mu priznani kot pravice na podlagi invalidnosti, je to 
skladno s predpisi o delovnih razmerjih razlog za izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi s strani zavarovanca, delodajalec pa mu je 
za škodo odgovoren v celoti.« 

8. člen 

102. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»102. člen 
(Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene 

invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga 
brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi) 

(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane 
pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju 
Republike Slovenije, lahko delodajalec odpove pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o 
zaposlitvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih le v primeru, 
če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz 
poslovnega razloga utemeljeno ne more skladno s prejšnjim 
členom tega zakona zagotoviti pravice do premestitve na 
drugo delovno mesto brez ali po končani poklicni rehabilitaciji 
oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega. 

(2) Delodajalec lahko skladno s predpisi o delovnih razmerjih 
odpove pogodbo o zaposlitvi zavarovancu iz prejšnjega člena 
oziroma prvega odstavka tega člena, če delovni invalid brez 
opravičljivih razlogov: 

v zakonsko določenem roku ne podpiše pogodbe o 
poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona ali ne nastopi 
oziroma ne konča rehabilitacije v roku, določenem s to 
pogodbo, 
ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene v pogodbi o 
poklicni rehabilitaciji, 
ne nastopi dela na drugem delovnem mestu v skladu s 
prejšnjim členom tega zakona, ali 
ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega 
v skladu s prejšnjim členom tega zakona.«. 

9. člen 

Za tretjim odstavkom 163. člena se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»(4) Uživalec denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, 
ki se zaposli za krajši delovni čas od delovnega časa, ki ustreza 
njegovi preostali delovni zmožnosti, ne glede na to, da je vključen 
v obvezno zavarovanje, obdrži nadomestilo tudi po zaposlitvi in 
sicer v sorazmernem delu. Sorazmerni del nadomestila se 
izračuna tako, da se pripadajoče nadomestilo v času, ko je uživalec 
zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega, zmanjša za: 

-12,5 %, ko dela uživalec 1 uro na dan, 
- 25 %, ko dela uživalec 2 uri na dan, 
- 37,5 %, ko dela uživalec 3 ure na dan, 
- 50 %, ko dela uživalec 4 ure na dan, 
- 62,5 %, ko dela uživalec 5 ur na dan, 
- 75 %, ko dela uživalec 6 ur na dan, 
- 87,5 %, ko dela uživalec 7 ur na dan.«. 

10. člen 

V tretji alinei prvega odstavka 207. člena se za besedo »starše« 
doda vejica, besedi »in zapornike« pa se črtata in nadomestita z 
besedilom »družinske pomočnike, vojake nabornike in državljane 
med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje«. 

11. člen 

V 212. členu se za številko »23.« postavi vejica, besedilo »in 24. 
člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »23.a in 24.a 
člena tega zakona«. 

12. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 222. člena se za vejico na koncu 
doda besedilo »zavarovanci iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 23. člena in zavarovanci iz 23.a člena tega zakona,«. 

Tretja alinea prvega odstavka 222. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»- Republika Slovenija za zavarovance iz 20., prvega odstavka 
23. in 24.a člena tega zakona,«. 

13. člen 

V sedmi alinei 223. člena se številka »24.« nadomesti s številko 
»24.a«. 

Za sedmo alineo 223. člena se doda nova osma alinea, ki se 
glasi: 
»- pristojna občina za zavarovance iz 23.a člena tega zakona.«. 
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14. člen 

V 240. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»(4) Edini ustanovitelj in družbenik nepremičninskega sklada je 
Republika Slovenija.«. 

Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi 
odstavek. 

15. člen 

V prvem, drugem in tretjem stavku drugega odstavka 259. člena 
se besedi »zdravniške komisije« nadomestita z besedama 
»imenovanega zdravnika«. 

16. člen 

Za 272. členom se doda nov 272.a člen, ki še glasi: 

»272.a člen 
(Zavod kot oškodovanec pri obveznem zavarovanju v 

prometu) 

(1) Zavod ima pravico zahtevati povrnitev škode od 
zavarovalnice, pri kateri ima tisti, ki je s prometnim sredstvom 
povzročil invalidnost, telesni okvaro, potrebo po tuji pomoči 
in postrežbi ali smrt zavarovanca, sklenjeno obvezno 
zavarovanje v prometu. Odškodnina obsega nastale stroške 
in celotne zneske pokojnine in drugih dajatev, ki jih izplačuje 
zavod. 

(2) Zavarovalnica je dolžna takoj, ko od nje zahteva odškodnino 
oškodovanec - fizična oseba, ki je pridobil tudi pravico do 
prejemkov iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pri zavodu, obvestiti zavod in mu izplačati toliko 
odškodnine, kolikor zmanjša odškodnino fizični osebi zaradi 
prejemkov pri zavodu. Če navedene obveznosti ne izpolni, 
odgovarja zavodu ne glede na višino zavarovalne vsote. 

(3) Zavod ima pravico do poplačila od zavarovalnice v istem 
vrstnem redu kot odškodnine drugih oškodovancev. 
Zavarovalnica in zavod imata pravico obdelovati osebne 
podatke oškodovancev za namene izpolnitve obveznosti po 
tem členu.«. 

17. člen 

V 360. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru 
spremembe delodajalca prehod med pokojninskima načrtoma 
kolektivnega zavarovanja iz prvega odstavka 297. člena tega 
zakona dovoljen tudi, če je premija kolektivnega prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, krajše od 36 
mesecev.«. 

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti 
odstavek. 

PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 

18. člen 

V prehodni določbi 405. člena se prvi odstavek označi s številko 
»(1) « in doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za obdobje dodane 
dobe, pridobljene na podlagi četrtega odstavka 193. člena tega 
zakona.«. 

19. člen 

V prehodni določbi 445. člena se številka »2004« nadomesti s 
številko »2006«. 

20. člen 

V drugem odstavku prehodne določbe 446. člena se številka 
»2004« nadomesti s številko »2005«. 

21. člen 

(1) Zavarovanec, ki pred uveljavitvijo 69. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/01) ni mogel pridobiti pravice 
do pokojnine po določbah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni 
list RS, št. 63/95, 8/96, 70/97, 43/99, 28/00, 64/01 in 110/02) 
zaradi veljavnosti določbe 404. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), lahko vloži 
zahtevek za pridobitev pravice do pokojnine po zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja, če je zanjo v obdobju od 1.1.2000 do 31.12.2001 
izpolnil predpisane pogoje. 

(2) Pokojnina, priznana po prejšnjem odstavku, pripada 
upravičencu od dneva izpolnitve pogojev, če ni bil zavarovan 
oziroma od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja. 

22. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2004. 

13. november2003 83 poročevalec, št. 93 



III. OBRAZLOŽITEV 

K 1, členu 

Dopolnitev 23. člena veljavnega zakona je potrebna zaradi 
uskladitve ZPIZ-1 z Zakonom o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih, ki je določil nove pravice staršev, ki negujejo 
in varujejo otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko 
gibalno oviranega otroka, in temu posledično določil tudi nov krog 
zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravico 
do delnega plačila za izgubljeni dohodek lahko pridobi eden od 
staršev po predpisih o starševstvu do otrokove polnoletnosti. 
Navedeno pravico lahko pridobi oseba, ki se odloči, da bo zapustila 
trg delovne sile oziroma bo delala s krajšim delovnim časom od 
polnega. V tem primeru pridobi pravico do sorazmernega plačila. 

K 2. členu 

Uvedba nove pravice invalidne osebe do izbire družinskega 
pomočnika, ki naj bi bila uvedena s Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, je namenjena polnoletnim 
osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Po predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu naj bi se ta pravica 
uveljavljala zlasti kot nadomestilo za celodnevno institucionalno 
varstvo. Družinski pomočnik bi z začetkom opravljanja svoje 
funkcije pridobil tudi pravico do pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, do zdravstvenega zavarovanja, pravico do 
zavarovanja za primer brezposelnosti in pravico do zavarovanja 
iz naslova starševskega varstva. Glede na navedeno se predlaga 
novi 23. a člen, ki pomeni uskladitev s predpisi o socialnem 
varstvu. 

K 3, členu 

Dosedanji 24. člen ZPIZ-1 je predvideval obvezno zavarovanje 
državljanov Republike Slovenije med prestajanjem zaporne kazni. 
Ker ta ureditev ni bila primerljiva z ureditvijo v drugih evropskih 
državah, hkrati pa je zahtevala zagotavljanje sredstev iz 
državnega proračuna, poleg tega pa tudi ni ustrezala 
spremenjenim možnostim nove pokojninske zakonodaje, ki 
omogoča pridobitev državne pokojnine, je bila opuščena z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 tako, da je bil 
z njim razveljavljen 24. člen 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
dolžnosti se predvideva možnost prostovoljnega služenja 
vojaškega roka. Ker je citirana novela predvidela zavarovanje 
vojakov nabornikov na prostovoljnem služenju, pomeni nov 24.a 
člen uskladitev ZPIZ-1 s spremembami predpisov na vojaškem 
področju. 

S spremembo sistema popolnjevanja vojske in ukinitvijo izvajanja 
posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru, je bilo uvedeno 
prostovoljno služenje vojaškega roka, kot način uresničevanja 
državljanske pravice in tudi dolžnosti do obrambe države (vojaška 
dolžnost se v celoti uvede v vojni, ipd.). S tem je prišlo tudi do 
ukinitve možnosti usposabljanja za zaščito in reševanje, preko 
nadomestne civilne službe, kije tudi specifičen način usposabljanja 
za sodelovanje pri obrambi države (drugi odstavek 132. ustave). 

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bo od 
decembra 2003 dalje dnevno zmanjšalo število izvajalcev različnih, 
zlasti humanitarnih dejavnosti za več 100 državljanov, samo pri 
gasilcih na obalno kraškem območju bo izpadlo okoli 50 reševalcev 
dnevno. Doslej se je samo v gasilskem centru v Sežani 
usposabljalo preko 800 državljanov, skupno pa je bilo v celotnem 
obdsobju usposobljenih za zaščito, reševanje in pomoč okoli 7000 
državljanov. V zadnjih letih je bilo napotenih na izvajanje 
nadomestne civilne službe letno od 1300 do 1800 državljanov, 
kar bo vse predstavljalo izpad izvajalcev po decembru 2003, ko 
bodo nadomestno civilno službo odslužili zadnji državljani. 
Zato bo po vzoru na prostovoljno služenje vojaškega roka s 
spremembo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami uvedeno prostovoljno usposabljanje za zaščito in 
reševanje pod podobnimi pogoji, kot to velja za vojaški rok. Zakon 
bo do konca leta 2003 vložen v postopek. Glede na navedeno, je 
treba to upoštevati tudi pri zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

K 4. členu 

Dopolnitev določbe 50. člena je potrebna, da se uredi odmera 
starostne pokojnine tudi v primeru, ko je pravica pridobljena z 
upoštevanjem več kot pet let dodane dobe z 20 leti pokojninske 
dobe. 

K 5. členu 

Zavarovancem iz 22. člena ZPIZ-1 je delovno razmerje oziroma 
zavarovanje prenehalo neodvisno od njihove volje ali krivde, zato 
morajo biti upravičeni do višjega odstotka začasnega nadomestila, 
kar omogoča predlagana sprememba in dopolnitev drugega in 
tretjega odstavka 90. člena. 

V praksi se vedno pogosteje pojavljajo primeri, ko zavarovanec 
potem, ko je odločba o pravici do poklicne rehabilitacije dokončna 
in izvršljiva, noče podpisati pogodbe o poklicni rehabilitaciji. Zato 
je treba tako ravnanje, ki ima za posledico podaljševanje 
postopkov, sankcionirati z izgubo pravice do nadomestila. 

K 6. členu 

Smiselno je, da se tudi zavarovancu - delovnemu invalidu II. 
kategorije invalidnosti, pri katerem je invalidnost nastala po 
dopolnjenem 50. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost 
za opravljanje določenega dela (dela na delovnem mestu, na 
katero je razporejen ali na drugem delovnem mestu) vsaj s polovico 
polnega delovnega časa, zagotovi pravica do dela s krajšim 
delovnim časom od polnega in pravica do delne invalidske 
pokojnine. 

Glede na to, da je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih kot 
polni delovni čas lahko določen tudi delovni čas, ki je krajši od 40 
ur na teden, je treba pri odmeri delne invalidske pokojnine vsem 
zavarovancem zagotoviti enakopraven položaj. Dopolnitev 
drugega odstavka 93. člena pri vseh zavarovancih upošteva kot 
polni delovni čas 40 ur na teden oziroma 8 ur na dan. 
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K 7. členu 

S predlagano spremembo 101. člena zakona se način 
uresničevanja pravic delovnih invalidov in dolžnosti ter postopki 
delodajalca usklajujejo z določbami zakona o delovnih razmerjih, 
ki je uvedel nov institut redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
natančno definiral odpovedne razloge in definiral tako imenovano 
ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Hkrati s tem se s predlagano 
spremembo natančneje določajo postopki uresničevanja pravic, 
ki jih mora izvesti delodajalec, da bi obligatorno zagotovil pravice 
delovnih invalidov, pridobljenih iz invalidskega zavarovanja. 

Zakon o delovnih razmerjih ni posebej uredil podlage za prenehanje 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, ki jo je sklenil delavec pred 
nastankom invalidnosti, kar je skladno s tem zakonom temelj za 
ponudbo nove pogodbe v smislu realizacije pravic iz invalidskega 
zavarovanja. Odpovedni razlog nesposobnosti, ki ga določa druga 
alinea prvega odstavka 88. člena tega zakona, pa vsebinsko ni in 
ne more biti ustrezna pravna podlaga za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi delavcu, ki jo je sklenil pred nastankom invalidnosti, saj 
invalidnosti ni možno uvrstiti niti v subjektivni, niti v objektivni del 
definicije razloga nesposobnosti. Pravzaprav predstavlja 
invalidnost v tem primeru bistveno spremembo pogojev, pod 
katerim je bila sklenjena veljavna pogodba o zaposlitvi, saj delavec 
zaradi nastanka invalidnosti ne more več delati na delovnem 
mestu oziroma z delovnim časom, za katerega je sklenil pogodbo 
o zaposlitvi. 

Glede na to, da v zakonodaji torej ni urejen poseben primer 
prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu, pri katerem 
je z dokončno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ugotovljena II. ali III. kategorija invalidnosti, 
kar je podlaga za obvezno ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi s 
strani delodajalca v smislu realizacije pridobljenih pravice iz 
invalidskega zavarovanja (poklicna rehabilitacija, premestitev na 
drugo delovno mesto, delo s krajšim delovnim časom od polnega), 
delavec pa ne more več delati na delovnem mestu oziroma z 
delovnim časom, opredeljenim v prvotni oziroma veljavni pogodbi 
o zaposlitvi in to zaradi naknadnega nastanka invalidnosti, in 
upoštevaje obveznosti delodajalca, ki jih določa ZPIZ-1 v 
obravnavanem členu, da realizira njegove pravice, razen v 
primerih iz 102. člena ZPIZ-1 oziroma 116. člena ZOR, je treba v 
skladu z zadnjo alineo 75. člena ZDR urediti ta primer, kot poseben 
primer prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oziroma 
dopustiti, da je v tej pravni situaciji dokončno ugotovljena 
invalidnost podlaga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s 
sočasno ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. 

Glede na to, da je situacija različna v primerih delovnih invalidov 
II. kategorije in delovnih invalidov III. kategonje invalidnosti, sta v 
členu posebej urejeni posebnosti obeh situacij v zvezi z odpovedjo 
pogodbe zaposlitvi s strani delodajalca in ponudbe nove pogodbe 
o zaposlitvi. 

Drugačnost situacije je pri invalidih II. kategorije, ki so pridobili 
pravico do poklicne rehabilitacije. Le ti ostanejo po dokončnosti 
odločbe o ugotovljeni II. kategoriji invalidnosti še naprej v delovnem 
razmerju pri delodajalcu na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. 
Delodajalec pa jim je dolžan zagotoviti poklicno rehabilitacijo in 
šele po uspešno končani poklicni rehabilitaciji pridobijo pravico 
do premestitve na novo delovno mesto, seveda le na podlagi 
odpovedi veljavne pogodbe o zaposlitvi, ki pa jo v času poklicne 
rehabilitacije nadomešča pogodba o poklicni rehabilitaciji, sklenjena 
med delovnim invalidom, delodajalcem in Zavodom za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavodom za zaposlovanje 
in zavarovancem, ter sočasni ponudbi nove pogodbe o zaposlitvi, 
s katero se delovnemu invalidu ponudi drugo delovno mesto. 

Posebej je treba opozoriti na pravice zavarovanca, ki mu je 
delodajalec ponudil novo pogodbo o zaposlitvi, pa je le-ta ne 
sprejme. V tem primeru zavarovancu preneha delovno razmerje, 
brez pravice do odpravnine po 109. členu Zakona o delovnih 
razmerjih, zagotovljena pa mu je pravica do minimalnega 
odpovednega roka po drugem odstavku 92. člena Zakona o 
delovnih razmerjih, torej pravica do odpovednega roka, kot ga 
imajo presežni delavci. 

K 8. členu 

S predlaganimi spremembami 102. člena se na jasnejši način 
pravno ureja situacija, ko delodajalec iz utemeljenih razlogov, to 
je zaradi invalidnosti same ali zaradi poslovnih razlogov, ne more 
zagotoviti pravic delovnim invalidom po postopku in na način, kot 
to določa spremenjeni prejšnji, to je 101. člen zakona. S predlagano 
spremembo bo tako odpravljena tudi nejasnost pri razmejevanju 
postopkov pri zagotovitvi pravic delovnih invalidov s strani 
delodajalca in odpovedi pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu 
brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v primeru, ko delodajalec 
iz objektivno utemeljenih razlogov ne more zagotoviti teh pravic. 

Hkrati pomeni sprememba prvega odstavka tega člena tudi 
uskladitev s 116. členom zakona o delovnih razmerjih, ki ureja 
posebno varstvo delovnih invalidov pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi s strani delodajalca, v drugem odstavku pa so bolj 
natančno urejeni krivdni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
v primerih, ko delovni invalid v določenih rokih ne izpolnjuje svojih 
obveznosti v zvezi s postopki zagotovitve pravic, ki jih vodi 
delodajalec na podlagi prejšnjega člena tega zakona. 

K 9. členu 

Za vzpostavitev izplačevanja sorazmernega dela nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja uživalcem, ki se zaposlijo za krajši 
delovni čas od delovnega časa, ki ustreza njihovi preostali delovni 
zmožnosti, predvidenega z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov, je potrebna dopolnitev. Z dopolnitvijo 
163. člena bo omogočeno, da invalidi, ki se zaposlijo za krajši 
delovni čas od polnega, zadržijo pravico do prejemanja 
sorazmernega dela nadomestil iz naslova invalidnosti. 

Po predlagani dopolnitvi se sorazmerni del nadomestila izračuna 
tako, da se pripadajoče nadomestilo v času, ko je uživalec 
zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega, zmanjša za: 

- 12,5 %, ko dela uživalec 1 uro na dan, 
- 25 %, ko dela uživalec 2 uri na dan, 
- 37,5 %, ko dela uživalec 3 ure na dan, 
- 50 %, ko dela uživalec 4 ure na dan, 
■ 62,5 %, ko dela uživalec 5 ur na dan, 
- 75 %, ko deta uživalec 6 ur na dan, 
- 87,5 %, ko dela uživalec 7 ur na dan. 

K 10. členu 

Dopolnitev 207. člena veljavnega zakona je potrebna zaradi 
uskladitve ZPIZ-1 s predlogom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti in s 
spremembo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Novim kategorijam zavarovancev, ki so pridobili 
pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je bilo 
potrebno določiti osnovo za plačilo prispevkov. 
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K 11. členu K 16. členu 

Dopolnitev 212. člena veljavnega zakona je potrebna zaradi 
uskladitve ZPIZ-1 s predlogom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti in s 
spremembo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Novim kategorijam zavarovancev, ki so pridobili 
pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je bilo 
potrebno določiti osnovo za zavarovanje. 

K 12. členu 

Sprememba 222. člena je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih ter z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu, ki prinaša novo pravico do 
družinskega pomočnika. Upravičenci do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek; upravičenci do starševskega nadomestila, ki 
so bili v zadnjih treh letih najmanj dvanajst mesecev zavarovani 
za starševsko varstvo, starši, ki se obvezno zavarujejo za razliko 
do polnega delovnega časa in družinski pomočniki, si prispevke 
zavarovanca plačujejo sami. 

K 19. členu 

Sprememba 223. člena je prav tako kot sprememba 222. člena 
potrebna zaradi uskladitve s predlogom Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Le ta določa, da 
prispevke delodajalca za družinskega pomočnika plačuje občina, 
saj gre pri tem za nadomestno obveznost namesto zagotavljanja 
sredstev za doplačilo institucionalnega varstva, do katerega imajo 
invalidne osebe pravico že v veljavni zakonodaji. 

K 14. členu 

S predlagano spremembo se zgolj jasno in nedvoumno opredeljuje, 
da je ustanovitelj in družbenik Nepremičninskega sklada Republika 
Slovenija. ZPIZ-1 je določil preoblikovanje bivšega Stanovanjskega 
sklada v Nepremičninski sklad, obenem pa povsem na novo 
opredelil predmet poslovanja, pravni status, namembnost, 
organiziranost in upravljavske pravice, kot je to veljalo za bivši 
Stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je bil Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Navedena pomanjkljivost 
ZPIZ-1 je v praksi povzročala precej težav. Izrecno pa je na ta 
problem opozarjalo tudi Računsko sodišče ob vsakoletni reviziji 
bilančnih izkazov Zavoda. Medtem, ko so upravljavske pravice 
Nepremičninskega sklada prešle na Republiko Slovenijo, pa 
odsotnost zakonske določbe o ustanoviteljstvu, še vedno ne 
pomeni ex lege spremembe ustanovitelja in družbenika 
Nepremičninskega sklada. Z navedeno spremembo 240. člena 
se tako jasno in nedvoumno tudi ex lege določa, da je ustanovitelj 
in edini družbenik Nepremičninskega sklada Republika Slovenija, 
na katero je sicer že ZPIZ-1 prenesel vse upravljavske pravice. 

K 15. členu 

Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 60/02), ki so se 
začele uporabljati 1.1.2003, so kot organ odločanja o pravicah iz 
zdravstvenega zavarovanja na I. stopnji namesto dosedanjih 
zdravniških komisij uvedle imenovanega zdravnika. V skladu z 
navedenim pomeni predlagana sprememba zgolj redakcijsko 
spremembo. 

Po 18. členu ZOZP (Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu) 
so z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti kriti določeni 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer izpadli 
prispevki do pridobitve pogojev za starostno upokojitev 
oškodovanca. Taka določba ne omogoča povračila dejanske 
škode, ki nastaja zavodu. 

Predlagane določbe 272a. člena pomenijo, da se zavarovalnica 
ne bo več mogla razbremenjevati svoje odgovornosti za 
obveznosti do oškodovancev na podlagi vseh obveznih 
zavarovanj v prometu, za višino prejemkov od zavoda. Toliko, 
kolikor prejema oškodovanec od zavoda zaradi nastalega 
zavarovalnega primera, bo zavarovalnica morala izplačati zavodu 
kot oškodovancu iz istega zavarovalnega primera. S podatki o 
pravicah, ki jih oškodovanci uveljavijo pri zavodu, zavarovalnica 
že razpolaga po 8. členu ZOZP. Predlagane določbe tega člana 
so utemeljene tudi ob upoštevanju 964. in 965. člena OZ. Enake 
rešitve so predvidene tudi na področju zdravstvenega 
zavarovanja. 

K 17. Qlf?nu 

S predlagano dopolnitvijo se odpravlja pomanjkljivost sedanje 
ureditve, po kateri zavarovanec v primeru menjave delodajalca, 
ter posledično pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja, 
ni mogel prenesti sredstev med obema pokojninskima načrtoma, 
če ni bila premija plačana najmanj za obdobje 36 mesecev. 
Navedena ureditev je pomenila, da zavarovanec, v primeru ko je 
bil pri delodajalcu zaposlen in v pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja pri tem delodajalcu vključen manj kot 36 mesecev, 
sploh nikoli do upokojitve ni smel prenesti sredstev v pokojninski 
načrt kolektivnega zavarovanja, oblikovanega pri drugem 
delodajalcu. S predlagano ureditvijo se določa možnost 
zavarovanca, da v primeru menjave delodajalca, preide ter 
prenese sredstva v pokojninski načrt, oblikovan pri novem 
delodajalcu, tudi v primeru, ko je bila premija kolektivnega 
zavarovanja plačana v pokojninski načrt, oblikovan pri prejšnjem 
delodajalcu, za obdobje, krajše od 36 mesecev. Za sam prenos 
sredstev med obema pokojninskima načrtoma kolektivnega 
zavarovanja pa se uporabljajo veljavne določbe 360. člena. 

K 1g. jlenu 

S predlagano spremembo se odpravlja redakcijska napaka, saj 
dosedanji 405. člen določa postopno uveljavljanje dodane dobe 
enotno za vse primere obdobij, ki se na podlagi 193. člena štejejo 
kot dodana doba. Potrebno je namreč jasno razlikovati med obdobji 
dodane dobe, pridobljenimi na podlagi obdobja zaključenega študija 
ali obdobja, ko je bila oseba prijavljena kot iskalec zaposlitve aH 
brezposelna oseba, od obdobja dodane dobe, ki ga zavarovanec 
pridobi zaradi vključitve v obvezno dodatno zavarovanje. Četrti 
odstavek 193. člena namreč že določa, da se zavarovancu, ki je 
bil vključen v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, kot 
dodana doba prizna samo četrtina obdobja, v katerem je bil 
vključen v obvezno dodatno zavarovanje in ne celotno obdobje, 
kot to velja za čas zaključenega študija ali iskanja zaposlitve po 
prvem in drugem odstavku 193. člena. S predlagano spremembo 
se tako nenazadnje tudi izenačuje položaj zavarovancev, ki so s 
1.1.2001 ostali v sistemu zavarovalne dobe s povečanjem ter 
zavarovanci, ki so se s 1.1.2001 vključili v obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje pri Skladu obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
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K 19. členu K 20. členu 

S predloženim zakonom se predlaga sprememba uveljavitve 445. 
člena na tak način, da se do 1.1.2006 odloži uporaba določb o 
posebnih prispevkih za invalidsko zavarovanje, ki so urejeni v 
204. in 206. členu ZPIZ-1. Po ZPIZ-1 in ZPIZ-1D naj bi bil sistem 
ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter sistem zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni ter s tem ločeno evidentiranje prispevkov iz 
pokojninskega, invalidskega zavarovanja in prispevkov za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni uveden s 1.1.2004. 

Nov sistem bi pomenil pomembno spremembo v sistemu 
financiranja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki terja 
prilagoditev veljavne zakonodaje, npr. zakona o prispevkih za 
socialno varnost, sprejetje vrste podzakonskih aktov s strani 
ministrstev, pa tudi sprejem avtonomnih aktov Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pri čemer je sicer 
Zavod že izdelal projekt prehoda na nov sistem, ki pa je zapleten 
in posega v druge sisteme. Tako bi terjal nov sistem zahtevne 
spremembe vseh računalniških evidenc za obračun plač in drugih 
prejemkov izplačevalcev plač, uvedbo novih REK obrazcev, 
vzpostavitev novih plačilnih računov, vzpostavitev novih 
računalniških evidenc DURS in zavoda ter zagotovitev 
spremljanja in kontrole podatkov. Najpomembnejše pa je, da bi 
novi sistem spremenil položaj panog predvsem v zvezi z dodatno 
obremenitvijo delovno intenzivnih panog. Ekonomsko socialni svet 
je ob obravnavi priprav na uvedbo diferenciranih prispevnih 
stopenj v zakonsko predvidenem roku ocenil, da jih glede na 
trenutne gospodarske možnosti v teh panogah, ne kaže uvesti s 
1.1.2004, ter predlagal, da se njihova uvedba ustrezno podaljša. 
Glede na to predlagamo, da se začetek uvedbe diferenciranih 
prispevnih stopenj odloži za dve leti. 

Sprememba v začetku uporabe določb 102. do 105. člena zakona, 
ki urejajo možnost odpusta delovnih invalidov s strani delodajalca 
je nujna zaradi tega, ker mora biti odpuščanje delovnih invalidov 
amortizirano z uvedbo kvotnega sistema, ki ga bo uzakonil nov 
zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Predlog 
tega zakona je v pripravi, vendar pa zakon sam še ne bo 
uveljavljen s 1.1.2004, kot je bilo prvotno predvideno. 

K 21. členu 

Besedilo 21. člena pomeni uskladitev zakona z odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-l-273/00-13 z dne 17.4.2003, s katero 
je bilo ugotovljeno, da je novela zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju iz leta 2001 (Uradni list RS, št. 109/01) 
v neskladju z Ustavo RS, ker ne ureja odprave posledic določbe 
10. alinee, prvega odstavka, 404. člena ZPIZ-1. S predlaganim 
besedilom se osebam - žrtvam vojnega nasilja, ki do novele 
zakona niso mogle uveljaviti pravice do pokojnine, ker niso 
izpolnjevale pokojninske dobe, ki je bila glede na prejšnjo ureditev 
iznenada povečana za 8 let in 6 mesecev, omogoča pridobitev 
pravice za nazaj. Upravičencem, ki v obdobju po 1. januarju 2000 
niso bili zavarovani pripada pravica od dneva izpolnitve pogojev 
dalje, upravičencem, ki so bili zavarovani pa od prvega 
naslednjega dne po prenehanju zavarovanja, ne glede na siceršnja 
določila zakona, po katerih je možno pravico uveljaviti največ za 
šest mesecev od vložitve zahtevka. 

K 22. členu 

Zaradi določb, ki se nanašajo na spremembo rokov za uvedbo 
diferencirane prispevne stopnje ter na uporabo določb 102. do 
105. člena zakona, mora zakon začeti veljati s 1. januarjem 2004. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

23. člen 
(Starševstvo) 

(1) Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičencev do 
starševskega dodatka po predpisih o starševstvu, ki skrbi za 
otroka v prvem letu njegovega življenja, če ni obvezno zavarovan 
na drugi podlagi, če je njegovo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in je otrok državljan Republike Slovenije. 

(2) Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičencev do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševstvu, 
ki prekine delovno razmerje zaradi varstva otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo. 

50. člen 
(Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine) 

(1) Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v 
odstotkih, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, in sicer za 
zavarovanca z zavarovalno dobo 15 let v višini 35% pokojninske 
osnove (moški) oziroma 38% pokojninske osnove (ženska), nato 
pa se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe odmemi odstotek 
poveča za 1,5%. 

(2) Če pokojninska doba ne znaša polno leto, vendar pa vsaj 6 
mesecev, se odmerni odstotek iz prejšnjega odstavka poveča 
za 0,75%. 

90. člen 
(Začasno nadomestilo) 

(1) Zavarovanec ima od zaključka poklicne rehabilitacije do 
pričetka dela na novem delovnem mestu pravico do nadomestila 
v višini 100% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan 
nastanka invalidnosti, po pričetku dela na novem delovnem mestu 
pa nadomestilo v višini 20% te pokojnine. 

(2) Če je zavarovancu iz prejšnjega odstavka delovno razmerje 
prenehalo na podlagi odločitve komisije iz 103. člena tega zakona, 
oziroma v primeru, če je zavarovanec vključen v obvezno 
zavarovanje kot samozaposleni, kmet ali vrhunski športnik 
oziroma šahist, ima po končani poklicni rehabilitaciji oziroma po 
prenehanju delovnega razmerja pravico do nadomestila v višini 
80% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka 
invalidnosti. 

(3) Če je zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje kot 
vajenec, brezposelni ali če je zavarovan na podlagi 23., 24., 26., 
27., 28., 29. in 34. člena tega zakona, ima po končani poklicni 
rehabilitaciji pravico do nadomestila v višini 60% invalidske 
pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

(4) Nadomestilo iz drugega odstavka tega člena se zavarovancu 
izplačuje do dneva ponovne zaposlitve, po ponovni zaposlitvi pa 
ima pravico do nadomestila v višini 20% invalidske pokojnine, ki 
bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

(5) Nadomestilo iz tretjega odstavka tega člena se zavarovancu 
izplačuje do dneva ponovne zaposlitve, vendar največ pet let. Po 
preteku petih let oziroma po ponovni zaposlitvi se zavarovancu 

izplačuje nadomestilo v višini 20% invalidske pokojnine, ki bi mu 
pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

(6) Zavarovanec iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena izgubi pravico do nadomestila, če v določenem roku iz 
neopravičenih razlogov ne nastopi ali ne konča poklicne 
rehabilitacije oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe iz 86. 
člena tega zakona ali ne nastopi dela, ki mu je bilo preskrbljeno v 
skladu s 101. členom tega zakona. 

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec na podlagi iste 
invalidnosti ne more pridobiti nobenih pravic po tem zakonu. 

93. člen 
(Pravica do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega in odmera delne invalidske pokojnine) 

(1) Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, 
če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom z ali brez 
predhodne poklicne rehabilitacije, ima: 

- pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in 

- pravico do delne invalidske pokojnine. 

(2) Delna invalidska pokojnina se odmeri v odstotku, ki ustreza 
skrajšanju polnega delovnega časa, od invalidske pokojnine, ki bi 
zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

(3) Delna invalidska pokojnina odmerjena po prejšnjem odstavku, 
se poveča, če zavarovanec: 

- ni več zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je 
razporejen, in je zato premeščen na drugo delovno mesto, za 
30% ali 

- izgubi delo brez lastne volje ali krivde, za 40%. 

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka, povečana delna invalidska 
pokojnina ne sme presegati 80% invalidske pokojnine, ki bi 
zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

(5) Delna invalidska pokojnina, odmerjena po drugem odstavku 
tega člena, se zmanjša za 30%, če zavarovanec po lastni volji ali 
krivdi prekine delovno razmerje. 

(6) Zavarovancu iz 22. in 29. člena tega zakona se delna invalidska 
pokojnina odmeri v višini, določeni v drugem odstavku tega člena. 

(7) Zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki 
Sloveniji, zagotavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega delodajalec. 

101. člen 
(Dolžnost delodajalca v zvezi s premestitvijo 

delovnega invalida) 

(1) Zavarovanca, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. 
kategorije in ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, 
mora delodajalec obdržati v delovnem razmerju in ga premestiti 
na delovno mesto, primerno njegovi preostali delovni zmožnosti 
in strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti oziroma mu 
zagotoviti poklicno rehabilitaciji in delo s krajšim delovnim časom 
od polnega, razen v primerih, ko mu lahko skladno s tem zakonom 
prekine delovno razmerje. 
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(2) Pri razporejanju in zaposlovanju zavarovancev, pri katerih je 
nastala invalidnost oziroma pri izbiri ustreznega delovnega mesta 
se upošteva: 

- mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni 
zmožnosti, 

- določbe zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb. 

(3) V primeru, da zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost 
meni, da predlagano delovno mesto ali poklicna rehabilitacija ne 
ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, poda mnenje o tem 
invalidska komisija na zahtevo delodajalca ali zavarovanca. 

102. člen 
(Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja 

zaradi invalidnosti) 

(1) Delovnemu invalidu s preostalo delovno zmožnostjo lahko 
delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, če mu ni mogoče 
zagotoviti delovnega mesta oziroma dela s krajšim delovnim 
časom od polnega, v skladu s prejšnjim členom. 

(2) Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi tudi delovnemu 
invalidu s preostalo delovno zmožnostjo, če delovni invalid brez 
opravičljivih razlogov v določenem roku: 

- ne nastopi poklicne rehabilitacije ali je ne konča v določenem 
roku, 

- ne izpolnjuje obveznosti, določene v pogodbi o poklicni 
rehabilitaciji, 

- ne nastopi dela na drugem delovnem mestu, določenim v skladu 
z določbo prejšnjega člena tega zakona, 

- ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega. 

163. člen 
(Trajanje pravic na podlagi invalidnosti) 

(1) Na podlagi invalidnosti in telesne okvare pridobljene pravice 
trajajo, dokler traja stanje invalidnosti oziroma telesne okvare, na 
podlagi katere je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube 
ali omejitve uživanja pravic, določenih s tem zakonom. 

(2) Če nastanejo v stanju invalidnosti ali telesne okvare 
spremembe, zaradi katerih določena pravica preneha ali se 
spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem 
naslednjega meseca po nastanku spremembe. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se uživalcu 
invalidske pokojnine in uživalcu denarnih nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, ki se izplačujejo za čas brezposelnosti, 
ki se mu je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je po mnenju 
invalidske komisije postal znova zmožen za delo, invalidska 
pokojnina in denarna nadomestila izplačujejo, vse dokler mu ni 
zagotovljena ustrezna zaposlitev, če se v 30 dneh po prejemu 
odločbe o prenehanju pravice do denarnih dajatev prijavi pri 
zavodu za zaposlovanje. 

207. člen 
(Osnove za plačilo prispevkov) 

(1) Osnove za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje so: 

- za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike 
Slovenije, zaposlene pri tujcih - plača oziroma nadomestilo plače, 

- za samozaposlene, državljane Republike Slovenije, zaposlene 
v tujini, kmete, vrhunske športnike in šahiste, ter osebe, ki so 
prostovoljno vključene v zavarovanje - zavarovalne osnove, 

- za vajence, brezposelne, ki prejemajo denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti, starše in zapornike - prejemek, ki ga 
prejemajo skladno s posebnimi predpisi, 

- za brezposelne, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev 
za priznanje pravice do pokojnine - zadnje denarno nadomestilo, 
ki ga je prejel zavarovanec. 

(2) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se ne 
plačujejo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja. 

212. člen 
(Osnova za zavarovanje po drugih podlagah) 

Za osebe iz 23. in 24. člena tega zakona se prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo najmanj od zneska 
minimalne plače. 

222. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca) 

(1) Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje so: 

- zavarovanci iz 13., 14., 15., 16. in 21. člena tega zakona ter 
zavarovanci iz 22. člena tega zakona, ki prejemajo denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti, 

osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, 

- Republika Slovenija za zavarovance iz 20., 23. in 24. člena 
tega zakona, 

- zavod za zaposlovanje za osebe, ki jim plačuje prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev 
za priznanje pravice do pokojnine, 

- delodajalci za zavarovance iz 190. člena tega zakona. 

(2) Če se prispevki plačujejo od najnižje osnove, določene v 
tretjem odstavku 208. člena tega zakona, je ne glede na prvo 
alineo prejšnjega odstavka, zavezanec za plačilo prispevka 
zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanec za del prispevka, ki odpade na plačo oziroma 
nadomestilo plače, in delodajalec za del prispevka, ki odpade na 
razliko med najnižjo osnovo, določeno v tretjem odstavku 208. 
člena tega zakona in plačo oziroma nadomestilom plače. 
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223. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev) 

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni so: 

- delodajalci - za zavarovance iz 13. in prve alinee 14. člena tega 
zakona; 

- zavarovanci iz druge in tretje alinee 14. člena, 15., 21. in 34. 
člena tega zakona, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov; 

- izplačevalec nagrade - za vajence, v skladu z zakonom o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

- zavod za zaposlovanje - za osebe iz 22. člena tega zakona; 

- zavod za zaposlovanje za zavarovanje po enajsti alinei 34. 
člena tega zakona v primeru, ko so se zaposlili na podlagi 
posebnega programa po predpisih o zaposlovanju; 

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - za zavarovance, 
ki jim ta zavod izplačuje nadomestilo plače za čas bolezni; 

- Republika Slovenija - za zavarovance iz 23. in 24. člena tega 
zakona, za zavarovance, ki so na starševskem dopustu ter za 
kmete, ki so oproščeni obvezne vključitve v zavarovanje 
(zavarovane osebe iz 16. člena in šeste alinee 34. člena tega 
zakona). 

240. člen 
(Status nepremičninskega sklada) 

(1) Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom 
upravljanja nepremičnin in zagotavljanja neprofitnih in varovanih 
stanovanj za upokojence in druge starejše osebe. 

(2) Osnovni kapital nepremičninskega sklada so: 

- stanovanja, stanovanjske hiše in drugi objekti, zgrajeni s sredstvi 
nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji, 

- stanovanja, zgrajena namensko za upokojence, in stanovanja, 
zgrajena namensko za potrebe borcev NOV, 

- druge nepremičnine, 

- kupnine iz prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš na podlagi 
stanovanjskega zakona. 

(3) Nepremičninski sklad je pravna oseba, ki posluje kot družba 
z omejeno odgovornostjo s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in zakonom o 
gospodarskih družbah. 

(4) Firma nepremičninskega sklada je "Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. 

(5) Sedež nepremičninskega sklada je v Ljubljani. 

(6) Nepremičninski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki 
od svojih naložb in z drugimi sredstvi. 

(7) Nepremičninski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina 
nepremičninskega sklada. 

259. člen 
(Pričetek postopka za uveljavljanje pravic) 

(1) Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja 
se začne na zahtevo zavarovanca, postopek za uveljavljanje 
pravice do vdovske ali družinske pokojnine pa na zahtevo vdove 
ali vdovca oziroma družinskega člana ali zakonitega zastopnika. 

(2) Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 
se začne tudi na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika 
ali zdravniške komisije. Če je uveden postopek za uveljavljanje 
pravic iz invalidskega zavarovanja na predlog zdravnika ali 
zdravniške komisije, pa umakneta predlog, ni mogoče ustaviti 
postopka, če se zavarovanec z ustavitvijo ne strinja in zahteva, 
da se postopek nadaljuje. Če je bil postopek uveden na predlog 
zdravnika ali zdravniške komisije, zavarovanec ali njegov zakoniti 
zastopnik ne moreta predlagati umika predloga. 

(3) Postopek je uveden, ko zavod prejme zahtevo za uveljavljanje 
pravice. 

(4) Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 
je uveden, ko zavod prejme zahtevo s popolno delovno 
dokumentacijo zavarovanca ter medicinsko dokumentacijo o 
zavarovančevem zdravstvenem stanju in o njegovi delovni 
zmožnosti. 

(5) Zahteva za uvedbo postopka za uveljavljanje ali varstvo pravic 
se poda s pisno vlogo ali ustno na zapisnik pri katerikoli enoti 
zavoda. Če je za odločitev o zahtevku pristojna enota v drugem 
kraju, se zahtevek oziroma vloga takoj odstopi krajevno pristojni 
enoti 

360. člen 
(Prenos sredstev iz enega pokojninskega načrta v 

drugi) 

(1) Prehod iz enega pokojninskega načrta k drugemu 
pokojninskemu načrtu je dovoljen po tem zakonu le, če gre v 
obeh primerih za pokojninska načrta iz prvega odstavka 297. 
člena tega zakona in če je premija prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja plačana za obdobje, ki ni krajše od 36 mesecev. 

(2) Prenos sredstev se opravi na podlagi pisne zahteve za prenos 
sredstev, kateri mora zavarovanec prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja priložiti soglasje izvajalca pokojninskega načrta, na 
katerega se prenašajo sredstva. 

(3) V primeru prenosa sredstev po tem členu ne nastopijo 
posledice iz prejšnjega člena. 

(4) Izvajalec pokojninskega načrta, iz katerega je Izstopil 
zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem 
členu, ima pravico do povračila stroškov zaradi prenosa sredstev 
v višini, določeni v pokojninskem načrtu. 

(5) Izvajalec pokojninskega načrta mora opraviti prenos sredstev 
najkasneje v roku 30 dni po vložitvi zahteve iz drugega odstavka 
tega člena. 
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405. člen 
(Postopno uveljavljanje obdobij dodane dobe) 

Obdobja dodane dobe se uveljavljajo postopno, in sicer tako, da 
se zavarovancem, ki uveljavijo pravico do starostne pokojnine v 
prehodnem obdobju, za posamezno leto obdobja, ki se po 193. 
členu tega zakona šteje v dodano dobo, upošteva pri ugotavljanju 
pokojninske dobe po 36. členu tega zakona, naslednje število 
mesecev: 

Leto Dodana doba (meseci) 

2000 0 
2001 0 
2002 1 
2003 2 
2004 3 
2005 4 
2006 5 
2007 6 
2008 7 
2009 8 
2010 9 
2011 10 
2012 11 
2013 12 

445. člen 
(Uporaba določb o posebnih prispevkih za invalidsko 

zavarovanje) 

Prispevki zavarovancev in delodajalcev za invalidsko zavarovanje 
ter prispevki delodajalcev za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 204. člena 
tega zakona se pričnejo obračunavati po posebnih prispevnih 
stopnjah s 1.1. 2004. 

446. člen 
(Uporaba določb o pravicah iz invalidskega 

zavarovanja) 

(1) Določbe 60. do 71. člena, 80. do 101. člena, 106. člena, petega 
odstavka 138. člena, 158. do 163. člena in četrtega odstavka 169. 
člena tega zakona se začnejo uporabljati 1.1. 2003. 

(2) Določbe 102. do 105. člena tega zakona se začnejo uporabljati 
z dnem uveljavitve novega zakona o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov, vendar najpozneje s 1.1. 2004. 

(3) Do dneva pričetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka in 
prejšnjega člena se o pravicah iz invalidskega zavarovanja 
uporabljajo določbe zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - 

EVA 2003-2611-0062 

1. Naslov predloga akta: PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM 
IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
9P9rg?gma 0 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: 

4. Navedba roka predvldne popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES 

5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 

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

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: 

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Nataša BELOPAVLOVIČ 
DRŽAVNA SEKRETAKA 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. Vlado Dlmovskl 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

VARSTVU KUPCEV STANUVANJ IN 

ENUSTANUVANJSKIH STAVB (ZVKSES) 

- prva obravnava - EPA 1040 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0172 
Številka: 363-11/2003-1 
Ljubljana, 30.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 30.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU KUPCEV 
STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB, 

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 bosta kot 
njeni predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

13. november 2003 93 poročevalec, št. 93 



PREDLOG ZAKONA O VARSTVU KUPCEV STANOVANJ IN 

ENOSTANOVANJSKIH STAVB 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pogosto si investitoiji, ki gradijo za trg (torej ki gradijo stanovanjske oziroma poslovne stavbe 
z namenom nadaljnje prodaje) del finančnih virov za financiranje gradnje zagotovijo tako, da 
sklepajo pogodbe o prodaji posameznih delov (posameznih stanovanj oziroma poslovnih 
prostorov) še pred končanjem gradnje. Kupci pa se zavežejo (praviloma znaten) del kupnine 
plačati še pred izročitvijo dela stavbe, ki je predmet prodaje. V opisanem primeru je predmet 
prodaje bodoča stvar, torej stavba ali del stavbe, ki v času sklenitve prodajne pogodbe še ne 
obstaja. Takšna prodajna pogodba je po pravilih obligacijskega prava veljavna. Po drugem 
odstavku 438. člena Obligacijskega zakonika (OZ) se prodaja namreč lahko nanaša tudi na 
bodočo stvar. 

Vendar pa je v takem primeru kupec izpostavljen precej večjemu obsegu tveganj, povezanih z 
neizpolnitvijo druge pogodbene stranke (investitoija - prodajalca) kot v primeru nakupa stavbe 
oziroma posameznega dela stavbe, ki je že zgrajena. Ta tveganja lahko strnemo v naslednje 
sklope: 

1. Tveganja investitorjeve finančne nesposobnosti dokončati gradnjo. Ta tveganja nastopajo 
v primeru, ko investitor sklepa prodajne pogodbe (ali predpogodbe) še pred dokončnostjo 
gradbenega dovoljenja. Po izkušnjah pri nas lahko postopki dalj časa. Dokler investitor ne pridobi 
dokončnega gradbenega dovoljenja z izvajanjem del ne more začeti. V obdobju od prejema 
posameznih obrokov kupnin do takrat, ko investitor lahko začne z gradnjo, pa lahko investitor 
zaide v finančne težave, ker je na primer že zemljišče kupil s tujimi - kreditnimi viri in ni 
sposoben plačevati stroškov financiranja, ker je preveč optimistično načrtoval, kdaj bo pridobil 
(dokončno) gradbeno dovoljenje, ali ker je prejete obroke kupnin porabil za druge svoje 
»investicije«, ki se niso »obnesle«. Zato tudi ni (več) sposoben vrniti prejetih obrokov kupnine. 

Tudi po začetku gradnje (torej po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma 
enotnega dovoljenja za gradnjo) lahko investitor postane (finančno) nesposoben končati gradnjo 
zaradi različnih vzrokov, na primer: 

- ker finančne vire, ki jih je pridobil z vplačanimi obroki kupnin, porabi za druge namene, 
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- ker so dejanski stroški gradnje večji od načrtovanih (na primer zaradi nepredvidenih del), 
- ker med gradnjo ne pridobi zadosti kupcev, da bi z njihovimi viri financiral končanje 

gradnje, drugih ustreznih virov pa ni sposoben pridobiti. 

Ta tveganja so se v (za kupce) najbolj skrajni obliki izrazila tudi v aferi Zbiljski gaj, ko je 
investitor postal plačilno nesposoben (zaradi česar je bil nad njim začet stečajni postopek), še 
preden je uspel dokončati stavbe in jih izročiti kupcem. 

2. Druga tveganja v zvezi Z investitorjevo neizpolnitvijo obveznosti. Investitor (prodajalec) v 
celoti izpolni svojo obveznost v razmeiju do kupca šele, ko opravi vsa pravna dejanja, ki so 
potrebna, da lahko kupec na kupljeni nepremičnini pridobi lastninsko pravico, ki je brez pravnih 
napak (torej, ki ni obremenjena oziroma omejena s hipoteko ali z drugimi pravicami tretjih). To 
svojo obveznost investitor izpolni s tem, da kupcu izstavi ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo, ki 
je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Če je predmet prodaje posamezen del 
stavbe, lahko investitor (prodajalec) ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo, ki mora po SPZ in ZZK- 
1 obsegati tudi podatke o identifikacijskem znaku nepremičnine, na katero se zemljiškoknjižno 
dovolilo nanaša, izstavi šele, ko zagotovi pogoje za vpis etažne lastnine na objektu v zemljiško 
knjigo (vpis v kataster stavb, sprejem akta o oblikovanju etažne lastnine in vložitev ustreznega 
zemljiškoknjižnega predloga za vpis etažne lastnine). Pogosto pa investitoiji pogojujejo plačilo 
celotne kupnine, še prede izpolnijo te obveznosti do kupcev. Po splošni ureditvi v SPZ in ZZK-1 
kupci brez sodelovanja investitoija (prodajalca) ne morejo doseči vknjižbe lastninske pravice na 
kupljeni nepremičnini v svojo korist. 

Razlog za nesposobnost prodajalca izpolnitvi obveznost na kupca prenesti lastninsko pravico 
pa je lahko tudi okoliščina, da prodajalec isto nepremičnino (na primer isto stanovanje) proda 
dvema kupcema (ki drug za drugega ne vesta in sta tako oba dobroverna). 

3. Tveganja stvarnih napak po izročitvi To tveganje se odraža v (ne)sposobnosti investitoija 
uresničiti morebitne zahtevke iz naslova odgovornosti za stvarne napake. Pri »varčnih« 
investitorjih, ki zaradi zmanjševanja stroškov investicije najemajo »majhne« (finančno) šibke 
izvajalce in jim oddajajo posamezne sklope del, pa je to tveganje še večje, saj kupec nima nujno 
podatkov o tem, kateri izvajalci so izvajali posamezna dela na stavbi, ali pa so ti izvajalci 
finančno prešibki, da bi izpolnili zahtevke kupcev za odpravo napak. 

Obligacijsko pravo in širše civilno pravo pozna številne pravne institute, katerih pravilna 
uporaba omogoča zaščito pred opisanimi tveganji. To so zlasti: 

- dogovor o sočasnosti izpolnitve (primeijaj prvi odstavek 101. člena in 455. člen OZ), 
- zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice (primeijaj prvi odstavek 68. člena 

ZZK-1) in nova vrsta te zaznambe, ki jo je uredil novi ZZK-1 - zaznamba vrstnega reda za 
pridobitev etažne lastnine (76. člen ZZK-1). 

Proti večini teh tveganj oziroma dosledno proti negativnim finančnim posledicam opisanih 
tveganj se seveda kupec lahko zavaruje, če mu investitor (prodajalec) izroči ustrezne bančne 
garancije. Z zornega kota investitoija (prodajalca) pa je uporaba tega instrumenta obvladovanja 
tveganj nedvomno najdražji način, ki pogosto ne bo bistveno cenejši od neposrednega bančnega 
kreditiranja. 
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Zato so se v poslovni praksi razvili drugi instrumenti (pravni instituti), ki ob pravilni uporabi 
in pravno dosledni ureditvi vseh pravnih razmerij, zagotavljajo ob nižjih stroških enako raven 
obvladovanja opisanih tveganj. Eden takih institutov je tudi institut skrbniškega računa, ki 
omogoča uresničitev načela sočasnosti izpolnitve z uporabo palete t. im. skrbniških storitev, ki jih 
skrbnik (skrbniška banka in skrbniški notar) opravljata za račun kupcev. Poleg (v ustrezni 
kombinaciji) prej razloženih institutov, institut skrbniškega računa temelji na pravilih pogodbe v 
korist tretjega - kupca (primerjaj 126. člen in naslednje OZ). 

Čeprav kot je bilo razloženo, v našem (obligacijsko pravnem oziroma širšem civilno pravnem 
sistemu) že obstajajo instituti, ki omogoča učinkovito zaščito kupcev pred tveganji, ki so jim 
izpostavljeni pri nakupu novogradenj, pa investitoiji (kot močnejše pogodbene stranke) teh 
institutov ne uporabljajo in pravna razmerja s kupci (s prodajnimi pogodbami) urejajo tako, da v 
čim večji možni meri izključijo oziroma omejujejo morebitne pravice kupcev, ki bi jih ti imeli po 
splošnih pravilih obligacijskega prava. Za pravila obligacijskega prava, ki jih ureja OZ, je namreč 
značilno, da imajo naravo dispozitivnih pravil, katerih uporabo stranki s pogodbo lahko izključita 
(primerjaj 2. člen OZ). 

Delno razmeija med prodajalcem in kupcem s prisilnimi pravili ureja ZVPot. Slabost ureditve 
v ZVPot pa je ta, da se njegove določbe (po opredelitvi potrošniških pogodb v 1. členu ZVPot) 
sicer nanašajo tudi na nepremičnine (ki pravno dosledno sicer niso »blago« - primerjaj prvi 
odstavek 1. člena ZVPot), vendar pa pri ureditvi ne upoštevajo posebnih značilnosti pravnih 
razmerij v zvezi s prodajo nepremičnin, na primer daljših jamčevalnih rokov za napake v 
solidnosti gradnje in posebnih tveganj v zvezi z nakupi novogradenj. 

Tudi nova ureditev v 123. členu SZ-1 je zajela samo določen sklop tveganj, ki so jim 
izpostavljeni kupci. 

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Namen (cilj) predlaganega zakona je zato s kogentnimi pravnimi pravili celovito urediti 
razmeija med prodajalcem (investitorjem) enostanovanjskih stavb oziroma stanovanj in kupcem 
(ki imajo položaj potrošnika po ZVPot), tako, da bodo kupci celovito zaščiteni pred tveganji, 
razloženimi v prejšnjem razdelku tega uvoda. 

Zato je temeljno načelo, na katerem temelji predlagana ureditev načelo zaščite kupcev - 
potrošnikov pred tveganji v zyezi s prodajalčevo izpolnitvijo. 

Poglavitne rešitve predloga zakona, ki so vsebovane v 2. poglavju zakona, pa so naslednje: 
- Pri potrošniki prodaji enostanovanjski stavb oziroma stanovanj pravila o sočasnosti 

izpolnitve ni mogoče izključiti, zato prodajalec ne more zahtevati plačila kupnine (razen 
morebitne are, ki ne sme presegati 10 odstotkov kupnine), če ni sam hkrati sposoben v celoti in 
pravilno izpolniti svoje obveznosti do kupca (mu izročiti nepremičnino z lastnostmi, določenimi 
v pogodbi, in mu omogočiti pridobitev lastninske pravice na nepremičnini brez pravnih napak, 
torej ne da bi bila ta pravica obremenjena ali omejena s pravicami tretjih). 

- Drugačen dogovor pogodbenih strank je dopusten (pravno veljaven) samo, če prodajalec 
kupcu zagotovi ustrezen instrument za zaščito pred tveganji njegove (prodajalčeve) neizpolnitve, 
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in sicer bodisi bančno garancijo oziroma poroštvo zavarovalnice z enako vsebino bodisi storitve 
in druge pravice po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 

Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Za izvajanje predlaganega zakona v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet, 
dodatnih sredstev ni treba zagotoviti. Edina finančna posledica predlaganega zakona za državni 
proračun in druga javna finančna sredstva v naslednjih obdobjih pa bo zagotavljanje sredstev za 
delovanje stanovanjske inšpekcije. Ta organ pa je že ustanovljen in že deluje za opravljanje nalog 
po Stanovanjskem zakonu (SZ-1). 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost predlagane 

ureditve pravu Evropske unije 

Pri predstavitvi posebne ureditve sistema zavarovanj pred neizpolnitvenimi tveganji v 
primerjalnem pravu, je treba izbrati primeijavo s pravnimi sistemi, ki so po načinu prenosa 
lastninske pravice in ureditvi zemljiške knjige primerljivi z veljavno slovensko ureditvijo. Med 
primerljivimi pravnimi sistemi se tako lahko osredotočimo na nemško in avstrijsko ureditev, 
druge primerljive ureditve (na primer hrvaška) pa takšne posebne ureditve ne predvidevajo. 
Namen posebne ureditve sistema zavarovanj pred tveganji neizpolnitve pri gradnji objektov z 
namenom njihove nadaljnje prodaje je zavarovanje pravnega položaja kupcev nepremičnin, ki 
predčasno plačajo vrednost nepremičnine v izgradnji, saj sam prenos lastninske pravice na 
nepremičnine bodisi še ni izvedljiv bodisi ne zadošča, ker ne pokriva bodočih vrednosti. Ker so 
kupci teh nepremičnin večinoma fizične osebe, ki imajo status potrošnika, se določbe teh 
predpisov pogosto povezujejo tudi s pravno ureditvijo varstva potrošnikov. V primeijalnem pravu 
gre za razmeroma novo področje urejanje pravnih razmerij, saj so prvi kompleksni predpisi 
nastali šele leta 1990. Pred tem se je večina zakonodaj zadovoljila s splošno določbo, da mora 
prodajalec kupcu zagotoviti primemo zavarovanje. Pokazalo pa se je, da takšna splošna jloločba 
ni dovolj in da prodajalci pogosto ne ponudijo zadostnega zavarovanja. 

Nemško pravo 

V Nemčiji je sistem zavarovanja kupcev pri gradnji objektov urejen v Uredbi o obveznostih 
posrednika in investitoija gradnje s polnim naslovom Verordnung iiber die Pflichten der Makler, 
Darlehns- und Anlagenvermittler, Bautrager und Baubetreuer oziroma skrajšano Makler-und 
BautrSgerverordnung (MaBV) z dne 7. novembra 1990 (BGB1. I S. 2479) s kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami. Pri tem je treba upoštevati tudi splošne pogoje za opravljanje 
dejavnosti gradnje za trg, ki je v nemškem pravu urejena s posebnim predpisom 
Gewerbeordnung. Na podlagi paragrafa 34 c tega predpisa morajo subjekti, ki opravljajo 
dejavnost investiranja gradnje pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Pravna razmaja med 
investitoijem gradnje in kupci pa so urejeni predvsem s paragrafom 3 MaBV. Posebna ureditev se 
uporablja, če investitor gradnje prenaša lastninsko pravico na zemljišču. Pri tem je treba 
opozoriti, da je v nemškem pravnem sistemu drugačna ureditev etažne lastnine 
(Wohnungseigentumgesetz), ki etažno lastnino določa kot solastninsko pravico na zemljišču in ne 
kot lastninsko pravico na posameznem delu stavbe v etažni lastnini, kot je to določeno v 
veljavnem slovenskem pravu. Zato se v MaBV lahko enotno uporablja pojem prenosa lastninske 
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pravice na zemljišču, ki v tej zvezi pokriva tudi prenose lastninske pravice na stanovanjih in 
drugih delih stavb. Določba paragrafa 3 MaBV je precej kompleksa in razdeljena na odstavke, 
točke in podtočke tako, da ustvaija široko pravno podlago. Bistvena varovalna določba za kupce 
nepremičnin je v tem, da so določeni pogoji, pod katerimi lahko začne investitor gradnje 
sprejemati plačila od kupca. Zato morajo biti izpolnjeni kumulativno naslednji pogoji: 

1. med investitorjem gradnje in kupcem mora biti sklenjena veljavna pogodba, ki ne vsebuje 
investitoijeve pravice do enostranskega odstopa od pogodbe; veljavnost pogodbe potijuje notar; 

2. za zavarovanje zahtevka kupca na prenos lastninske pravice se mora v zemljiško knjigo s 
primernim vrstnim redom vpisati zaznamba vrstnega reda; pri prodaji posameznih delov stavbe 
pa mora biti zaznamovana tudi ustanovitev etažne lastnine; 

3. da je zagotovljeno, da se bo predmet pogodbe lahko osvobodil vpisanih hipotek in drugih 
zemljiških zavarovanj z boljšim ali enakim vrstnim redom, kot je zaznamba iz prejšnje točke; ta 
pogoj se šteje za izpolnjenega z izdajo jamstva za izbris vpisanih zemljiških zavarovanj glede na 
prejem posameznih plačil s strani kupca tako, da se zavarovanje izbriše s plačilom zadnjega 
obroka potem, koje gradnja končana. 

4. da je pridobljeno predpisano dovoljenje za gradnjo; določba našteva tudi nekaj položajev, 
za katere se lahko šteje, da imajo enak učinke kot gradbeno dovoljenje. 

Nadaljnja ureditev zavarovanja kupca določa, da se lahko plačila od kupcev pred 
dokončanjem gradnje zahtevajo v sedmih obrokih, ki odgovarjajo stanju dokončanja objekta. 
Določba za ključne gradbene faze določa odstotke pogodbene cene, kijih lahko investitor gradnje 
sprejme kot delno plačilo pred dokončanjem celotne gradnje. 

Za primerjavo je pomembna tudi določba paragrafa 4 MaBV, ki investitorja gradnje omejuje 
pri porabi plačil, ki jih prejema od kupca. Uredba izrecno zahteva namensko porabo teh finančnih 
sredstev za dokončanje gradnje. Za zagotavljanje tega namena nalaga paragraf 7 MaBV ločeno 
vodenje premoženja na posebnem računu pri finančni organizaciji. Pri odpiranju računa mora biti 
izrecno poudaijeno, da gre za račun v korist tretjih oseb. Zato je treba finančni instituciji 
posredovati imena in podatke o vseh vplačnikih na račun. 

Avstrijsko pravo 

V avstrijskem pravu je zavarovanje rizikov neizpolnitve pri gradnji urejeno v posebnem 
zakonu s polnim naslovom Bundesgesetz mit dem Regelungen tiber den Enverb von Rechten an 
Gebauden und Wohnungen von Bautragern (Bautr5gervertraggesetz - BTVG; BGB1 I Nr. 
7/1997). Posebne določbe tega zakona se uporabljajo za pogodbe z investitorjem gradnje, 
določene v paragrafu 2. To so pogodbe o pridobitvi lastninske pravice, etažne lastnine ali druge 
odgovarjajoče pravice na novozgrajenih ali obnovljenih stavbah, stanovanjih ali poslovnih 
prostorih. Paragraf 4 BTVG določa natančno vsebino pogodb med investitoijem gradnje in 
kupcem objekta. Za pogodbo je predpisana pisna oblika, ki mora poleg standardnih vsebin 
obvezno določati tudi določbe o zavarovanju pravnega položaja kupcev oziroma skrbniških 
storitvah, če so te obvezne. Paragrafa 5 in 6 urejata natančne pogoje za odstop od pogodbe, ki 
veljajo za obe pogodbeni stranki. 

Z vidika zavarovanj pred tveganji neizpolnitve je bistvena določba paragrafa 7, ki določa 
obveznost investitorja gradnje, da kupcem zagotovi primemo varstvo za primer vrnitve plačil, 
plačanih na temelju pogodbe. Zavarovanja so lahko dana kot obligacijskopravna zavarovanja 
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(poroštvo ali garancija finančne institucije), kot postopno pridobivanje lastninske pravice s plačili 
ali kot zastavna pravica. Takšno zavarovanje je treba zagotoviti pred začetkom sprejemanja plačil 
od kupca. Obveznost kupca, da plača, zapade šele po zagotovitvi zavarovanja. Prav tako pa mora 
investitor gradnje oblikovati posebno skrbniško razmeije z notaijem za čas trajanja od sklenitve 
pogodbe do izpolnitve obveznosti po pogodbi. Takšnega razmerja pa ni treba ustanoviti, če je 
položaj kupcev zavarovan s poroštvi oziroma garancijami finančnih institucij. Funkcija 
skrbniškega notaija je najprej obveznost seznanitve kupca z vsemi tveganji, povezanimi s 
sklenitvijo pogodbe. Nadalje pa mora skrbnik preveriti obstoj zavarovanja in njihovo vsebino. 
Zakon v paragrafu 17 določa tudi kazenske določbe proti investitoiju gradnje, ki krši svoje 
obveznosti. 

BTVG se povezuje s predpisi o varstvu potrošnikov in uveljavljeno je načelo, da so dopustna 
samo tista odstopanja od zakonske ureditve, ki so v očitno korist kupca. 

Francosko pravo 

Na podlagi več kot stoletne tradicije so v Franciji in drugih frankopanskih državah (na primer 
Belgiji) zavarovalnice močnejši steber finančnega sistema od bank (kot je to značilno za Nemčijo 
in druge germanske države). Zato po pravni ureditvi Francije skrbniške storitve za zaščito kupcev 
novogradenj pred tveganji prodajalčeve neizpolnitve, opravljajo zavarovalnice. Te opravljajo 
nadzor nad potekom gradnje in namensko uporabo kupnin in drugih virov, in kupcem (na podlagi 
posebnega zavarovalno-bančnega produkta) jamčijo za pravilno izpolnitev prodajalca. 

Pravo Evropske unije posebnih pravil o zaščiti kupcev (potrošnikov) pred tveganji 
prodajalčeve neizpolnitve na splošni ravni ne ureja. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Vsebina in namen zakona 
1.člen 

(1) Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb. 
(2) Skrbniške storitve, urejene v 2. poglavju tega zakona, se opravljajo z izključnim namenom 

zaščititi končne kupce pred tveganjem, da investitor oziroma vmesni kupec zaradi stečaja, 
plačilne nesposobnosti ali drugih razlogov ne bo izpolnil vseh obveznosti do končnih kupcev 
oziroma ne bo sposoben končnim kupcem vrniti plačanih obrokov kupnine v primeru razveze 
prodajnih pogodb. 

Uporabljeni pojmi in kratice 
2. člen 

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. naslednji pojmi imajo enak pomen kot po SPZ: 
- nepremičnina, 
- zemljiškoknjižno dovolilo, 
- etažna lastnina, 
2. naslednji pojmi imajo enak pomen kot po ZZK-1: 
- zemljiška parcela, 
- identifikacijski znak zemljiške parcele in identifikacijski znak stavbe oziroma njenega 

posameznega dela, 
3. pojma stavba in gradnja imata enak pomen kot po ZGO-1, 
4. pojma zemljiški kataster in kataster stavb imata enak pomen kot po ZENDMPE, 
5. posamezni del stavbe je del stavbe, ki predstavlja samostojno funkcionalno celoto, primerno 

za samostojno uporabo in ki je lahko samostojen predmet etažne lastnine po SPZ, 
6. enostanovanjska stavba je nepremičnina, katere sestavina je stavba, ki tvori eno samo 

funkcionalno celoto, 
7. stavba z več posameznimi delije stavba, ki obsega dva ali več posameznih delov, 
8. pojem upravnik ima enak pomen kot po SZ-1. 
(2) Kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01), 
2. SPZ je Stvamopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), 
3. SZ-1 je Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) 
4. ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 31/00, 102/00,59/01, 55/03). 
5. ZGO-1 je Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 
6. ZENDMPE je Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni 

list RS, št. 52/00, 87/02) 
7. ZN je Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 - odločba US, 

83/01) 
8. ZPlaP je Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 52/02, 75/02, 15/03), 
9. ZPPSL je Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 

- odločba US, 8/96 - odločba US, 25/97, 39/97,1/99, 52/99, 42/02) 
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10. ZVPot je Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 - popravek, 
23/99, 110/02), 

11. ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03). 
(3) Kadar se ta zakon sklicuje na določbe drugih zakonov, se te določbe uporabljajo v 

njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. 
(4) Kadar SPZ uporablja pojem zgradba, se pri uporabi določb tega zakona šteje, da 

uporablja pojem stavba. 
Investitor, vmesni kupec in končni kupec 

3. člen 
(1) Investitor oziroma investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) po tem zakonu je 

oseba, ki je oziroma bo naročila ali izvajala gradnjo enostanovanjske stavbe oziroma 
stavbe z več posameznimi deli na zemljiški parceli, katere lastnik je oziroma na kateri 
ima stavbno pravico, z namenom, da enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele 
stavbe, če gre za stavbo z več posameznimi deli, proda kupcem. 

(2) Vmesni kupec oziroma vmesna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: vmesni 
kupec)po tem zakonu je oseba, ki od investitorja ali drugega vmesnega kupca kupi 
enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele stavbe, če gre za stavbo z več 
posameznimi deli, z namenom nadaljnje prodaje, in ne z namenom uporabljati to stavbo 
oziroma posamezen del stavbe. 

(3) Končni kupec oziroma končna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: končni kupec) po 
tem zakonu je oseba, ki od investitorja oziroma vmesnega kupca kupi enostanovanjsko 
stavbo oziroma posamezen del stavbe z več posameznimi deli, z namenom uporabljati 
to stavbo oziroma posamezen del stavbe. 

(4) Za uporabo enostanovanjske stavbe oziroma posameznega dela stavbe po 
drugem oziroma prejšnjem odstavku tega člena se šteje: 

1. uporaba za lastno bivanje lastnika ali za opravljanje njegove dejavnosti oziroma za 
bivanje ali za opravljanje dejavnosti družinskih članov lastnika oziroma drugih oseb, ki 
jim lastnik do preklica ali s podelitvijo osebne služnosti dovoli uporabo za te namene, 

2. oddaja v najem. ' 

2. PRODAJA STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB 

POTROŠNIKOM 
2.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Uporaba določb 2. poglavja 
4. člen 

(1) Določbe 2. poglavja tega zakona se uporabljajo za vse prodajne pogodbe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. da je njihov predmet: 
- bodisi enostanovanjska stavba, 
- bodisi posamezno stanovanje kot posamezen del stavbe, ki se nahaja v stavbi z 

več posameznimi deli, 
2. da jih kot prodajalec oziroma prodajalka (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) sklepa 

bodisi investitor bodisi vmesni kupec, in 
3. da ima kupec oziroma kupovalka (v nadaljnjem besedilu: kupec) položaj končnega 

kupca po tem zakonu in položaj potrošnika po ZVPot. 
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(2) Prodajna pogodba iz prvega odstavka tega člena je pogodba, s katero se 
prodajalec zaveže kupcu izročiti enostanovanjsko stavbo oziroma posamezen del 
stavbe, ki se nahaja v stavbi z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: 
nepremičnina) tako, da bo kupec na tej nepremičnini pridobil lastninsko pravico, kupec 
pa se zaveže plačati kupnino. 

(3) Določbe 2. poglavja tega zakona o prodajni pogodbi iz prvega odstavka tega 
člena se uporabljajo tudi: 

1. za predpogodbo, s katero se prodajalec in kupec zavežeta skleniti prodajno 
pogodbo z vsebino iz prejšnjega odstavka, in 

2. za vsak drug pravni posel, ki ima glede medsebojnih pravic in obveznosti strank 
enake pravne posledice kot prodajna pogodba iz prejšnjega odstavka oziroma 
predpogodba iz 1. točke tega odstavka. 

(4) Določb 2. poglavja tega zakona s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 
omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor 
pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu kupca. 

(5) Posamezne določbe 2. poglavja tega zakona se uporabljajo tudi za prodajne 
pogodbe, katerih predmet je posamezen del stavbe, tudi če ta posamezen del stavbe ni 
stanovanje oziroma če kupec nima položaja končnega kupca po tem zakonu oziroma 
potrošnika po ZVPot (v nadaljnjem besedilu: nepotrošniška prodajna pogodba), če sta 
izpolnjena naslednja pogoja: 

1. če je vsaj en drug posamezen del te stavbe, ki ni predmet te pogodbe, stanovanje, 
in 

2. če ta zakon v zvezi s posamezno določbo tako določa. 
(6) Določb iz prejšnjega odstavka s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 

omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor 
pogodbenih strank. 

(7) Določba prodajne pogodbe, ki je v nasprotju s četrtim oziroma prejšnjim 
odstavkom je nična. 

Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe 
5. člen 

(1) Prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje 
dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da je prodajalec: 
- bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko 

stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, 
- bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen 

zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet 
prodajne pogodbe, 

2. da je za gradnjo iz 1. točke tega odstavka izdano dokončno gradbeno dovoljenje in 
3. če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli: da je 

prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov 
stavbe z vsebino, določeno v tem zakonu. 

(2) Če prodajalec s kupcem sklene prodajno pogodbo preden so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega odstavka, takšna pogodba kupca ne zavezuje, in lahko kupec od nje 
kadarkoli odstopi. 

(3) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če: 
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1. je bodisi prodajalec vknjižen kot lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu: 
lastnik) oziroma kot imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) stavbne 
pravice 

2. bodisi je vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske oziroma stavbne 
pravice, in: 

- če so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske oziroma stavbne pravice v 
korist prodajalca, in 

- če je prodajalec za zastopanje v zemljiškoknjižnem postopku pooblastil notarja 
oziroma notarko (v nadaljnjem besedilu: notar) na način iz četrtega odstavka tega člena. 

(4) Pooblastilo iz druge alinee 2. točke prejšnjega odstavka mora biti označeno kot 
pooblastilo, izdano na podlagi navedene določbe, in kot nepreklicno. 

(5) Pooblastila iz prejšnjega odstavka ni mogoče preklicati. Prodajalec 
zemljiškoknjižnega predloga, v zvezi s katerim je bilo izdano pooblastilo iz prejšnjega 
odstavka, ne more umakniti. 

2.2. DOLOČITEV PREDMETA PRODAJE V PRODAJNI POGODBI 
Obvezne sestavine prodajne pogodbe 

6. člen 
(1) Prodajalec mora v prodajni pogodbi oziroma v prilogi, ki je sestavni del prodajne 

pogodbe oziroma splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, določiti tehnične 
lastnosti nepremičnine glede izvedbe del in glede vgrajene opreme in naprav. 

(2) Če je zemljišče, katerega sestavina bo enostanovanjska stavba, ki je predmet 
prodajne pogodbe, ob sklenitvi prodajne pogodbe v zemljiški kataster že vpisano kot 
samostojna zemljiška parcela, mora prodajna pogodba obsegati podatek o 
identifikacijskem znaku te zemljiške parcele. 

(3) Če zemljišče, katerega sestavina je enostanovanjska stavba, ki je predmet 
prodajne pogodbe, ob sklenitvi prodajne pogodbe v zemljiški kataster še ni vpisano kot 
samostojna zemljiška parcela, mora prodajna pogodba obsegati: 

1. podatek o identifikacijskem znaku obstoječe zemljiške parcele, in ' 
2. skico, kot sestavni del pogodbe, na kateri je označeno (vrisano), kateri del 

obstoječe zemljiške parcele bo zaradi zagotovitve pogoja za vknjižbo lastninske pravice 
v korist kupca iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona odmerjen kot 
samostojna zemljiška parcela. 

(4) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če zemljišče, ki bo 
skupni del stavbe z več posameznimi deli, ob sestavi notarskega zapisa splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe v zemljiški kataster še ni vpisano kot 
samostojna zemljiška parcela. V primeru iz prejšnjega stavka mora biti skica iz 
prejšnjega odstavka sestavni del splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe. 

(5) V prodajni pogodbi mora biti prodajalec označen s podatki, s katerimi je kot lastnik 
zemljiške parcele oziroma imetnik stavbne pravice vpisan v zemljiško knjigo (prvi 
odstavek 32. člena ZZK-1), kupec pa s podatki, s katerimi se imetnik pravic vpiše v 
zemljiško knjigo (tretji odstavek 31. člena ZZK-1). 

(6) Pogodbena stranka mora izjavo o uresničitvi odstopne pravice oziroma drugo 
izjavo oziroma obvestilo poslati drugi pogodbeni stranki (v nadaljnjem besedilu: 
naslovnik izjave oziroma obvestila) na njen naslov, naveden v prodajni pogodbi, oziroma 
na drug (spremenjen) naslov, o katerem jo naslovnik obvesti po sklenitvi pogodbe. Če je 
pogodbena stranka izjavo oziroma obvestilo poslala na naslov iz prejšnjega stavka s 
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priporočeno poštno pošiljko in če na tem naslovu dostave pošiljke ni mogoče opraviti, 
ker je naslovnik na tem naslovu neznan, se je preselil oziroma pošiljke ne prevzame, se 
šteje, da je druga pogodbena stranka (naslovnik) obvestilo prejela z dnem, ko je bila 
izjava oziroma obvestilo oddano na pošto. 

Etažna lastnina kot predmet prodaje 
7. člen 

(1) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe z več posameznimi 
deli, mora prodajalec zaradi pravilne izpolnitve svoje obveznosti oblikovati etažno 
lastnino tako, da bo samostojno enoto etažne lastnine tvoril posamezen del stavbe, ki je 
predmet te pogodbe. 

(2) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe z več posameznimi 
deli, prodajalec svoje obveznosti ne more pravilno izpolniti s tem, da v korist kupca 
dovoli vknjižbo solastnine na nepremičnini, katere sestavina je stavba z več 
posameznimi deli. 

Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe 
8. člen 

(1) Kadar prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, mora 
pred začetkom prodaje določiti splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe, ki 
morajo obsegati: 

1. vsa pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih prodajalca in kupcev, razen 
pravil o določitvi posameznega dela stavbe, ki je predmet posamezne prodajne 
pogodbe, in o določitvi kupnine za ta posamezen del stavbe, in 

2. vse sestavine, ki jih mora po SPZ obsegati enostranski pravni posel o oblikovanju 
etažne lastnine, vključno s podatki o identifikacijskih znakih zemljiških parcel, ki bodo 
skupni deli stavbe, razen podatkov o identifikacijskih znakih stavbe, skupnih delov 
stavbe in posameznih delov stavbe, ki se določijo ob vpisu stavbe v kataster stavb. 

(2) Splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe mora prodajalec sprejeti v obliki 
notarskega zapisa. 

(3) Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe so sestavni del vsake prodajne 
pogodbe, katere predmet je posamezen del te stavbe. Prodajalec mora ob sklenitvi 
prodajne pogodbe izročiti kupcu notarsko overjen prepis notarskega zapisa teh splošnih 
pogojev. 

(4) S prodajno pogodbo ni mogoče izključiti veljavnosti obveznih sestavin splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek, se prodajalec in kupec s posamezno prodajno 
pogodbo lahko dogovorita: 

1. za drugačne roke plačil kupnine, kot so določeni s splošnimi pogoji prodaje 
posameznih delov stavbe, oziroma 

2. za drugačne lastnosti posameznega dela stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, 
kot so ti določeni s splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe. 

(6) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za nepotrošniško prodajno 
pogodbo (peti odstavek 4. člena). 

(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena je s prodajno pogodbo iz prejšnjega 
odstavka dopustno izključiti veljavnost vseh oziroma posameznih sestavin splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena. 
(8) Splošnim pogojem prodaje mora biti kot njihov sestavni del priložen predhodni načrt 
etažne lastnine s sestavinami iz drugega odstavka 94. člena ZGO-1 
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Notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe 
9. člen 

(1) Notar ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje posameznih 
delov stavbe če niso izpolnjeni pogoji za sklenitev prodajne pogodbe iz 1. in 2. točke 
prvega odstavka 5. člena tega zakona oziroma če je vsebina splošnih pogojev prodaje 
posameznih delov stavbe v nasprotju s tem zakonom. 

(2) Notar mora v notarskem zapisu splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe: 
1. opisati pravno stanje nepremičnine ob sestavi notarskega zapisa, 
2. potrditi, da so izpolnjeni pogoji za sklepanje prodajnih pogodb iz 1. in 2. točke prvega 

odstavka 5. člena tega zakona, 
3. potrditi, da je vsebina splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v skladu s tem 

zakonom, in 
4. če po stanju vpisov v zemljiški knjigi ob sestavi notarskega zapisa pri zemljiški parceli, na 

kateri bo prodajalec zgradil oziroma gradi stavbo z več posameznimi deli, ki so predmet splošnih 
pogojev prodaje, obstajajo pravice oziroma pravna dejstva, zaradi katerih vknjižba lastninske 
pravice na novega pridobitelja ni mogoča oziroma so pri tej zemljiški parceli vpisane pravice, ki 
obremenjujejo oziroma omejujejo lastninsko pravico: na razumljiv način opisati tveganja v zvezi 
s takšnimi pravicami oziroma pravnimi dejstvi za kupca. 

(3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, 
mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti vsebino teh splošnih pogojev in pomen pravnih dejstev 
iz prejšnjega odstavka. 

(4) Notar mora na zahtevo kupca: 
1. pridobiti oziroma mu izstaviti (2. točka tretjega odstavka 198. člena ZZK-1) izpisek iz 

zemljiške knjige za nepremičnine, na katerih se gradi stavba, 
2. pridobiti izvod gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe s potrdilom o dokončnosti oziroma 

pravnomočnosti. 

2.3. DOLOČITEV IN PLAČILO KUPNINE 

Kupnina in drugi stroški 
10. člen 

Prodajalec poleg plačila kupnine od kupca ni upravičen zahtevati plačila nobenih stroškov v 
zvezi s sklenitvijo oziroma izpolnitvijo prodajne pogodbe, razen morebitnih zamudnih obresti za 
zamudo s plačilom kupnine, morebitnih stroškov, ki prodajalcu nastanejo zaradi kupčeve upniške 
zamude in stroškov vknjižbe lastninske pravice v korist kupca. 

Ara 
11. člen 

(1) Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da bo kupec v znamenje sklenitve prodajne 
pogodbe plačal določen denarni znesek kot aro. 

(2) Ara ne sme presegati deset odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. 
(3) Ara, ki jo kupec plača v znamenje sklenitve prodajne pogodbe se všteje v kupnino, in se 

šteje za prvi obrok kupnine. 

Sočasnost izpolnitve 
12. člen 

(1) Kupec ni dolžan plačati nobenega obroka kupnine: 
1. dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice na enostanovanjski stavbi 

oziroma za vknjižbo etažne lastnine na posameznem delu stavbe z več posameznimi deli v korist 
kupca, in 

2. dokler prodajalec ni sposoben izročiti kupcu nepremičnine z lastnostmi, določenimi v 
prodajni pogodbi, in na način, določen v 18. členu tega zakona. 
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(2) Kadar je predmet prodajne pogodbe enostanovanjska stavba, se šteje, da so izpolnjeni 
pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca: 

1. če je v zemljiški kataster vpisano zemljišče, katerega sestavina je enostanovanjska stavba, 
kot samostojna zemljiška parcela, in 

2. če je prodajalec v korist kupca izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske 
pravice na enostanovanjski stavbi, na katerem je njegov podpis notarsko overjen, in na podlagi 
katerega so glede na vsebino zemljiškoknjižnega dovolila in glede na stanje zemljiške knjige ob 
zapadlosti kupčeve obveznosti plačati kupnino, izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice, 
ki ni obremenjena oziroma omejena s pravicami tretjih, v korist kupca. 

(3) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezni del stavbe z več posameznimi deli, se šteje, 
da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo etažne lastnine v korist kupca: 

1. če so stavba in njeni posamezni deli vpisani v kataster stavb, 
2. če je prodajalec sprejel akt o oblikovanju etažne lastnine z vsebino, določeno v SPZ, 
3. če je 
- bodisi etažna lastnina na posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, že 

vpisana v zemljiški knjigi, 
- bodisi je prodajalec predlagal vpis etažne lastnine in so izpolnjeni pogoji za vpis etažne 

lastnine na posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, v zemljiško knjigo, in 
4. če je prodajalec v korist kupca izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne 

lastnine na posameznem delu stavbe, na katerem je njegov podpis notarsko overjen, in na podlagi 
katerega so glede na vsebino zemljiškoknjižnega dovolila in glede na stanje zemljiške knjige ob 
zapadlosti kupčeve obveznosti plačati kupnino izpolnjeni pogoji za vknjižbo etažne lastnine, ki ni 
obremenjena oziroma omejena s pravicami tretjih, v korist kupca. 

(4) Šteje se, daje pogoj iz 2. točke drugega odstavka tega člena oziroma iz 4. točke prejšnjega 
odstavka izpolnjen, ko prodajalec: 

- bodisi izroči zemljiškoknjižno dovolilo kupcu 
- bodisi izroči zemljiškoknjižno dovolilo v notarsko hrambo notaiju v korist kupca kot 

upravičenca, pod pogojem, da kupec predloži dokaz o plačilu celotne kupnine, zmanjšane za 
morebitni zadržani del kupnine po drugem oziroma tretjem odstavku 15. člena tega zakona. 

(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za aro, ki jo kupec plača ob sklenitvi prodajne 
pogodbe v skladu zli. členom tega zakona. 

Pogoji za dopustnost dogovora o predčasnem plačilu kupnine 
13. člen 

(1) Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da mora kupec kupnino oziroma posamezne 
obroke kupnine plačati še preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, 
če prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona. 

(2) Šteje se, daje prodajalec zagotovil ustrezno zavarovanje pred tveganji iz drugega odstavka 
1. člena tega zakona, če v korist kupca zagotovi: 

1. bodisi bančno garancijo na način in z vsebino, urejeno v 37. členu tega zakona, 
2. bodisi skrbniške storitve na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa v skladu z 

določbami razdelka 2.8. tega zakona. 
3. bodisi poroštvo zavarovalnice, ki po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, lahko opravlja 

zavarovalne posle v Republiki Sloveniji, z enako vsebino kot bančna garancija iz 1. točke. 
(3) Z dogovorom iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izključiti kupčevih pravic do 

zadržanja dela kupnine iz 15. člena tega zakona. 
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(4) Prodajalec lahko kupcu zagotovi tudi ustrezno kombinacijo zavarovanj iz drugega 
odstavka tega člena. 

Pravica prodajalca odstopiti od pogodbe zaradi zamude s plačilom kupnine 
14. člen 

(1) Če kupec zamudi s plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine, lahko 
prodajalec odstopi od pogodbe, če da kupcu dodatni rok za plačilo kupnine oziroma obroka 
kupnine, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Prodajalčeva izjava iz prejšnjega stavka mora biti 
pisna. 

(2) Pogodbeni stranki se s prodajno pogodbo lahko dogovorita, da lahko prodajalec odstopi od 
prodajne pogodbe ne da bi kupcu dal dodaten rok za plačilo kupnine, če kupčeva zamuda s 
plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine traja določeno obdobje, ki ne sme biti 
krajše od enega meseca. 

(3) Prodajalčeva izjava o odstopu od pogodbe ima pravni učinek samo, če je dana v pisni 
obliki. 

(4) Prodajalčeva izjava o odstopu od pogodbe začne učinkovati, ko jo kupec prejme. Če kupec 
plača zamujeno kupnino oziroma zamujeni obrok kupnine skupaj z zamudnimi obrestmi od 
dospelosti do plačila prej oziroma istega dne kot je prejel prodajalčevo izjavo o odstopu od 
pogodbe, izjava o odstopu izgubi pravni učinek. 

(5) Če prodajalec odstopi od pogodbe po prvem oziroma drugem odstavku tega člena, mora 
kupcu vrniti znesek, ki je enak seštevku obrokov kupnine, ki jih je kupec že plačal, zmanjšan za 
morebitni znesek are. 

(6) Znesek iz prejšnjega odstavka mora prodajalec kupcu vrniti v petnajstih dneh, šteto od 
dneva, koje začela učinkovati njegova izjava o odstopu od pogodbe. 

(7) Pogodbeni stranki se s prodajno pogodbo lahko dogovorita, da začne rok iz prejšnjega 
odstavka teči, ko se izpolnijo naslednji pogoji: 

1. ko prodajalec z drugim kupcem sklene prodajno pogodbo, katere predmet je ista 
enostanovanjska stavba oziroma posamezen del stavbe, in 

2. ko drugi kupec na podlagi prodajne pogodbe iz 1. točke tega odstavka plača obroke kupnine 
v višini, ki je najmanj enaka znesku iz petega odstavka tega člena. 

(8) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti v prodajni pogodbi določen tudi končni rok za 
vračilo zneskov iz petega odstavka tega člena, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, šteto od 
dneva, koje začela učinkovati prodajalčeva izjava o odstopu od pogodbe. 

Zadržanje dela kupnine 
15. člen 

(1) Kupec ni dolžan plačati zadnjih desetih odstotkov kupnine dokler mu prodajalec ne 
omogoči, da preveri, ali je prodajalec sposoben izročiti nepremičnino z lastnostmi, določenimi v 
prodajni pogodbi (prvi odstavek 6. člen), in na način, določen v 18. členu tega zakona. 

(2) Če se ob prevzemu nepremičnine (19. člen) ugotovijo napake, ima kupec do odprave 
napak, ki so bile reklamirane ob prevzemu nepremičnine, pravico zadržati plačilo petih odstotkov 
kupnine. 

(3) Če prodajalec ob izročitvi nepremičnine kupcu ne izroči oziroma ne deponira bančne 
garancije za odpravo skritih napak (26. člen), ima kupec do izpolnitve te prodajalčeve obveznosti 
pravico zadržati plačilo petih odstotkov kupnine. 
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(4) Kupec ima tudi pravico zadržati plačilo petih odstotkov kupnine, dokler prodajalec ne 
zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnin v korist kupca (drugi oziroma 
tretji odstavek 12. člena). 

(5) Pravice kupca po drugem, tretjem in prejšnjem odstavku tega člena se ne izključujejo in jih 
kupec lahko uveljavlja hkrati. 

(6) Kupec mora plačati zadržani del kupnine: 
1. po prvem odstavku tega člena: v petih delovnih dneh, šteto od dne, ko prodajalec odpravi 

napake, ki so razlog za zadržanje, 
2. po četrtem odstavku tega člena: hkrati z izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti zagotoviti 

pogoje za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca. 
(7) Kupec uveljavi pravico do zadržanja dela kupnine po drugem odstavku tega člena tako, da 

znesek zadržane kupnine deponira pri notarju v korist prodajalca kot upravičenca pod pogojem, 
da prodajalec izpolni obveznost iz 26. člena tega zakona 

2.4. IZROČITEV NEPREMIČNINE 

Rok za izročitev nepremičnine 
16. člen 

(1) V prodajni pogodbi mora biti določen rok za izročitev nepremičnine kupcu. 
(2) Prodajalec v razmerju do kupcev ne more izključiti svoje odgovornosti za zamudo z 

izročitvijo nepremičnine zaradi razlogov, ki se nanašajo na potek gradnje nepremičnine, in sicer 
ne glede na to ali sam izvaja gradnjo ali gradnjo izvajajo druge osebe po pogodbi s prodajalcem, 
ali zaradi drugih razlogov, ki izvirajo iz prodajalčeve sfere oziroma iz sfere drugih oseb, ki za 
prodajalca opravljajo posamezne storitve v zvezi z gradnjo nepremičnine oziroma druge storitve, 
potrebne za izpolnitev prodajalčeve obveznosti v razmerju do kupcev. 

(3) Prodajalec izpolni obveznost izročiti nepremičnino kupcu: 
1. ko pridobi uporabno dovoljenje, 
2. koje nepremičnina zgrajena z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi (6. člen), in 
3. če mora prodajalec po 21. členu tega zakona določiti upravnika: ko je prodajalec z 

upravnikom sklenil pogodbo o opravljanju upravniških storitev po SZ-1 in je upravnik prevzel 
skupne dele stavbe (22. člen). 

(4) Šteje se, daje prodajalec pravočasno izpolnil obveznost izročiti nepremičnino kupcu: 
1. če so do izteka roka za izročitev nepremičnine kupcu, ki je določen v prodajni pogodbi, 

izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega odstavka, in 
2. če je prodajalec kupcu najkasneje v nadaljnjih petnajstih dneh omogočil, da opravi prevzem 

nepremičnine. 
(5) Šteje se, da prodajalec ni v zamudi zaradi razlogov, za katere odgovarja, če prodajalec 

najkasneje en mesec pred iztekom roka za izročitev nepremičnine kupcu, ki je določen v prodajni 
pogodbi, pri pristojnem upravnem organu vloži popolno zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja, in če upravni organ do izteka roka za izročitev nepremičnine kupcu ne odloči o 
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, temveč o tej zahtevi odloči kasneje, in sicer: 

1. bodisi da izda uporabno dovoljenje, ne da bi predhodno odredil odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti, 

2. bodisi da izda uporabno dovoljenje, vendar predhodno odredi odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu, če je prodajalec predložil dokaze o odpravi 
teh pomanjkljivosti najkasneje v enem mesecu po prejemu odredbe upravnega organa o odpravi 
pomanjkljivosti. 
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(6) Šteje se, da prodajalec ni v zamudi z izročitvijo nepremičnine kupcu, če odkloni izročitev 
nepremičnine zato, ker kupec še ni plačal celotne kupnine. 

(7) Prodajalec nima pravice odkloniti izročitve nepremičnine, če je razlog za neplačilo dela 
kupnine zadržanje plačila dela kupnine po drugem, tretjem oziroma četrtem odstavku 15. člena 
tega zakona. 

Pogodbena kazen za zamudo z izročitvijo nepremičnine 
17. člen 

(1) Če prodajalec zamudi z izročitvijo nepremičnine, je kupec upravičen zahtevati plačilo 
pogodbene kazni v višini 0,5 promila kupnine za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja 
zamude. 

(2) S prodajno pogodbo lahko kupec in prodajalec omejita skupni znesek pogodbene kazni iz 
prejšnjega odstavka na določen odstotek kupnine, ki pa ne sme biti nižji od 50 odstotkov kupnine. 

Način izročitve nepremičnine 
18. člen 

(1) Prodajalec izroči nepremičnino kupcu tako, da mu: 
1. omogoči posest nepremičnine, 
2. izroči kopijo uporabnega dovoljenja za stavbo in če je predmet prodaje posamezen del 

stavbe: tudi etažni načrt tega posameznega dela, 
3. izroči predpisane certifikate, garancijske liste in izjave o skladnosti za opremo in naprave in 
4. projekte izvedenih del. 
(2) Kadar mora prodajalec po 21. členu tega zakona določiti upravnika, prodajalec obveznost 

izročiti listine iz 3. točke prejšnjega odstavka glede opreme in naprav, ki so skupni deli stavbe, in 
projekte iz 4. točke prejšnjega odstavka izpolni tako, da navedene listine namesto posameznim 
kupcem izroči upravniku stavbe (prvi odstavek 22. člena) oziroma kupcu iz drugega odstavka 22. 
člena tega zakona. 

Prevzem nepremičnine 
19. člen 

(1)0 izročitvi in prevzemu nepremičnine, sestavita prodajalec in kupec zapisnik. 
(2) Ob izročitvi in prevzemu nepremičnine mora prodajalec kupca opozoriti na pravico 

zahtevati odpravo napak, ki se ugotovijo ob prevzemu, in na pravico zahtevati plačilo pogodbene 
kazni zaradi morebitne zamude z izročitvijo nepremičnine ter ga poučiti, da bo te pravice izgubil, 
če jih ob prevzemu nepremičnine ne bo uveljavil. Če prodajalec ob izročitvi in prevzemu 
nepremičnine kupca ne pouči o pravicah in pravnih posledicah iz prejšnjega stavka, kupec ne 
izgubi pravice zahtevati odpravo napak, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, tudi Če 
odprave teh napak ob prevzemu ni zahteval, oziroma pravice zahtevati plačilo pogodbene kazni 
zaradi zamude z izročitvijo nepremičnine, tudi če ob prevzemu nepremičnine ni izjavil, da 
uveljavlja to pravico. 

(3) Zapisnik o prevzemu nepremičnine mora obsegati: 
1. opis stanja nepremičnine s podatki, ali ustreza lastnostim, določenimi s pogodbo, 
2. izjavo kupca o prevzemu nepremičnine oziroma izjavo o tem, zaradi katerih napak odklanja 

prevzem nepremičnine, 
3. izjavo kupca o prevzemu listin iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 18. člena tega zakona, 
4. morebitno zahtevo kupca za odpravo napak, ki so bile ugotovljene ob prevzemu, in roke, v 

katerih bo prodajalec te napake odpravil, 
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5. morebitno izjavo kupca o uveljavljanju pravice do pogodbene kazni zaradi prodajalčeve 
zamude, 

6. izjavo kupca, da ga je prodajalec poučil o pravicah in pravnih posledicah iz prejšnjega 
odstavka z navedbo vsebine tega pouka. 

(4) Kupec nima pravice odkloniti prevzema nepremičnine zaradi manjših napak, ki ne ovirajo 
normalne uporabe nepremičnine, temveč je v takem primeru upravičen zadržati del kupnine po 
drugem odstavku 15. člena tega zakona. 

(5) Šteje se, da je kupec z dnem, ki ga je prodajalec v pozivu kupcu določil za prevzem, 
prevzel nepremičnino tudi, če prodajalec in kupec ne opravita izročitve in prevzema po prvem in 
drugem odstavku tega člena: 

1. če se kupec brez utemeljenega razloga ne odzove na poziv prodajalca za prevzem, ali 
2. če kupec brez utemeljenega razloga odkloni prevzem, ali 
3. če prodajalec odkloni izročitev nepremičnine, ker kupec hkrati z izročitvijo in prevzemom 

nepremičnine ni pripravljen plačati neplačanega dela kupnine, zmanjšane za morebitni zadržani 
del kupnine po drugem, tretjem oziroma četrtem odstavku 15. člena tega zakona. 

(6) S prevzemom nepremičnine preide na kupca tveganje naključnega uničenja ali 
poškodovanja. 

(7) Od prevzema dalje nosi kupec vse stroške, povezane z uporabo nepremičnine, in v 
primeru, da je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe, tudi sorazmeren del stroškov 
skupnih delov stavbe. 

(8) Zaradi uresničitve kupčeve pravice iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, mora 
prodajalec kupcu najmanj tri delovne dni pred dnevom, določenim za izročitev in prevzem 
nepremičnine, omogočiti, da pregleda nepremičnino, ki bo predmet prevzema. 

Odprava očitnih napak in drugi jamčevalni zahtevki 
20. člen 

(1) Prodajalec mora napake, katerih odpravo je kupec ob prevzemu nepremičnine zahteval, 
odpraviti najkasneje v enem mesecu. 

(2) Če prodajalec napak v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi, lahko kupec: 
1. bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak 
2. bodisi sam odpravi te napake na stroške prodajalca 
3. bodisi zahteva znižanje kupnine. 
(3) Kupec lahko zahteva znižanje kupnine tudi namesto zahtevka za odpravo napak. 
(4) Če kupec uveljavi pravico iz 2. oziroma 3. točke drugega odstavka oziroma pravico iz 

prejšnjega odstavka tega člena, ni dolžan plačati dela kupnine, ki ga je zadržal po drugem 
odstavku 15. člena tega zakona, dokler ni dokončno ugotovljena višina stroškov, potrebnih za 
odpravo napak, oziroma dokler se pogodbeni stranki ne dogovorita za višino znižanja kupnine 
zaradi neodpravljenih napak. 

(5) Ko po prejšnjem odstavku dospe kupčeva obveznost plačati zadržani del kupnine, se šteje 
ta obveznost za pobotano s kupčevim zahtevkom za povrnitev ugotovljenih stroškov, potrebnih 
za odpravo napak, oziroma z zahtevkom za vrnitev znižanega dela kupnine. Morebitni višji 
znesek obveznosti, ki zaradi pobota po prejšnjem stavku ne preneha, mora pogodbena stranka 
plačati drugi pogodbeni stranki v nadaljnjih petih delovnih dneh. 

(6) Če ima nepremičnina napako, ki znatno ovira njeno normalno uporabo, ali če glede 
bistvenih lastnosti odstopa od lastnosti, določenih v prodajni pogodbi, lahko kupec odstopi od 
pogodbe ne da bi prej zahteval odpravo napake oziroma znižanje kupnine. V primeru iz 
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prejšnjega stavka mora prodajalec kupcu vrniti plačano kupnino z zamudnimi obrestmi od dneva, 
ko mu je kupec plačal kupnino oziroma posamezen obrok kupnine. 

Sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev 
21. člen 

(1) Če so predmet prodajnih pogodb posamezni deli stavbe z več kot osmimi posameznimi 
deli ali če se je prodajalec s splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe tako zavezal, 
mora prodajalec s pravno oziroma fizično osek), ki je v skladu s SZ-1 upravičena opravljati 
upravniške storitve, skleniti pogodbo o opravljanju upravniških storitev. 

(2) Prodajalec odgovaija kupcem za škodo, ki jim nastane, če pri izbiri osebe za upravnika 
oziroma pri določitvi pravic in obveznosti v pogodbi o opravljanju upravniških storitev ne ravna s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

Prevzem skupnih delov stavbe z več posameznimi deli 
22. člen 

(1) Če mora po 21. členu tega zakona prodajalec določiti upravnika, opravi upravnik za račun 
vseh kupcev prevzem skupnih delov stavbe. 

(2) Če prodajalec po 21. členu tega zakona ni dolžan določiti upravnika, opravi prevzem 
skupnih delov stavbe kupec, ki ga za to pooblastijo kupci, ki so skupaj imetniki najmanj polovice 
solastniških deležev na skupnih delih. 

(3) Za prevzem skupnih delov stavbe iz prvega oziroma prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe 19. in 20. člena tega zakona. 

2.5. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA SKRITE NAPAKE IN GARANCIJA ZA 
NAPRAVE IN OPREMO 

Jamčevalni roki 
23. člen 

(1) Prodajalec odgovaija za napake nepremičnine, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu 
nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: skrite napake), če se skrite napake pokažejo v dveh letih od 
prevzema nepremičnine. 

(2) Prodajalec odgovaija za skrite napake, ki imajo značilnost napak v solidnosti gradbe (662. 
člen OZ), če se te pokažejo v desetih letih od prevzema nepremičnine. 

(3) Jamčevalni roki za napake na skupnih delih stavbe z več posameznimi deli začnejo teči: 
1. v primeru iz prvega odstavka 21. člena tega zakona: od dneva, ko je skupne dele prevzel 

upravnik, 
2. v drugih primerih: od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela 

stavbe kupcu, ki je zadnji prevzel posamezni del v stavbi, vendar najkasneje v enem letu od 
dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je prvi 
prevzel posamezni del v stavbi. 

Obvestilo o napakah 
24. Člen 

(1) Kupec mora prodajalca pisno obvestiti o skritih napakah najkasneje v dveh mesecih, šteto 
od dneva, ko je napako ugotovil, oziroma v šestih mesecih, če gre za napako v solidnosti gradbe, 
sicer izgubi pravico sklicevati se na to napako. 
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(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora kupec opisati v čem je napaka in prodajalca 
pozvati, dajo odpravi. 

(3) Šteje se, daje kupec prodajalca pravočasno obvestil o skriti napaki: 
1. bodisi če je obvestilo o napakah poslal prodajalcu s priporočeno poštno pošiljko v roku iz 

prvega odstavka tega člena, 
2. bodisi če je prodajalec obvestilo o napakah, ki ni bilo poslano na način iz 1. točke tega 

odstavka, prejel do izteka roka iz prvega odstavka tega člena. 

Odprava skritih napak in drugi jamčevalni zahtevki 
25. člen 

(1) Prodajalec mora v petnajstih dneh od prejema obvestila o napaki pregledati nepremičnino 
in kupcu v nadaljnjih petnajstih dneh dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in o načinu, na 
katerega namerava odpraviti napako. 

(2) Prodajalec mora napako, o kateri je bil obveščen, odpraviti najkasneje v roku dveh 
mesecev po prejemu obvestila o napaki. 

(3) Če prodajalec v roku enega meseca po prejemu obvestila o napaki kupcu ne dostavi 
obvestila iz prvega odstavka tega člena ali če v roku dveh mesecev po prejemu obvestila o napaki 
napake ne odpravi, lahko kupec: 

1. bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak 
2. bodisi sam odpravi to napako na stroške prodajalca 
3. bodisi zahteva znižanje kupnine. 
(4) Za pravice kupca v primeru skritih napak se smiselno uporabljata tudi tretji in šesti 

odstavek 20. člena tega zakona. 

Bančna garancija za odpravo skritih napak 
26. člen 

(1) Za zavarovanje svoje obveznosti v rokih iz 25. člena tega zakona odpraviti napake, ki se 
bodo pokazale v dveletnem jamčevalnem roku iz prvega odstavka 23. člena tega zakona mora 
prodajalec kupcu hkrati z izročitvijo nepremičnine izročiti nepreklicno bančno garancijo banke iz 
1. točke prvega odstavka 41. člena tega zakona, s katero se banka zavezuje, da bo na prvi poziv 
kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi bančna garancija. 

(2) Bančna garancija iz prejšnjega odstavka se mora glasiti na znesek, ki je enak petim 
odstotkom kupnine po prodajni pogodbi. 

(3) Rok veljavnosti bančne garancije iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 26 
mesecev, šteto od pridobitve uporabnega dovoljenja. 

(4) Kadar prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, lahko splošni 
pogoji prodaje posameznih delov stavbe določajo, da bo prodajalec svojo obveznost iz prvega 
odstavka tega člena izpolnil tako, da bo pri notaiju, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev 
prodaje posameznih delov stavbe (drugi odstavek 8. člena) deponiral bančne garancije bank iz 1. 
točke prvega odstavka 41. člena tega zakona, ki so jih prodajalcu izročili izvajalci del na stavbi, 
pod naslednjimi pogoji: 

1. da se garancije glasijo na ime notaija kot upravičenca iz garancije, 
2. da se banka z garancijo nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv notarja in brez ugovorov 

izplačala znesek, na katerega se glasi garancija, 
3. da je rok veljavnosti bančne garancije najmanj 26 mesecev, šteto od prevzema skupnih 

delov stavbe, 
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4. da je skupni znesek, na katerega se glasijo vse garancije najmanj enak petim odstotkom 
skupnega zneska vseh kupnin za vse posamezne dele stavbe, in 

5. da se garancije nanašajo na zavarovanje obveznosti izvajalcev vseh vitalnih delov stavbe 
(streha, fasade, instalacije in drugi vitalni deli). 

(5) Notar mora unovčiti bančno garancijo iz prejšnjega odstavka v korist vseh etažnih 
lastnikov stavbe, če tako zahtevajo etažni lastniki, ki so skupaj imetniki najmanj polovice 
solastniških deležev na skupnih delih stavbe, in ga nakaže v dobro računa, ki ga etažni lastniki 
navedejo v zahtevi za unovčenje. 

Garancija za naprave in opremo 
27. člen 

Za brezhibno delovanje naprav in opreme, vgrajene v nepremičnino, odgovarja prodajalec pod 
pogoji in v rokih, določenih v garancijskih listih proizvajalcev. 

Prehod pravic in odgovornosti za napake 
28. člen 

Pravice kupca do prodajalca oziroma proizvajalca na podlagi prodajalčeve odgovornosti za 
stvarne napake oziroma na podlagi prodajalčeve in proizvajalčeve odgovornosti za brezhibno 
delovanje naprav in opreme preidejo tudi na vse poznejše pridobitelje etažne lastnine, vendar 
tako, da poznejšim pridobiteljem ne teče nov rok za obvestilo 'in tožbo, temveč se jim rok 
prednikov všteva. 

Dolžnosti in pooblastila upravnika v zvezi s stvarnimi napakami na skupnih delih stavbe 
29. člen 

Upravnik mora in je upravičen za račun kupcev oziroma etažnih lastnikov prodajalca oziroma 
izvajalca del na stavbi oziroma proizvajalca naprav in opreme iz 27. člena tega zakona obvestiti o 
napakah na skupnih delih stavbe in proti njim uveljavljati zahtevke na podlagi odgovornosti za 
stvarne napake oziroma garancije za brezhibno delovanje naprav in opreme. 

2.6. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA VKNJIŽBO LASTNINSKE PRAVICE V KORIST 
KUPCA 

Rok za zagotovitev pogojev zja vknjižbo lastninske pravice v korist kupca 
30. člen 

(1) Prodajalec enostanovanjske hiše mora zagotoviti pogoje za vknjižbo lastninske pravice v 
korist kupca iz drugega odstavka 12. člena tega zakona v roku za izročitev nepremičnine, 
določenem v prodajni pogodbi (prvi odstavek 16. člena). 

(2) Prodajalec posameznih delov stavbe z več posameznimi deli mora zagotoviti pogoje za 
vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev posameznih delov te stavbe iz tretjega odstavka 12. 
člena tega zakona v dveh mesecih po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za stavbo (prvi 
odstavek 131. člena ZZK-1). 

Odmera nove zemljiške parcele na zahtevo kupca 
31. člen 

Če prodajalec enostanovanjske hiše v roku iz prvega odstavka 30. člena tega zakona ne 
zagotovi pogoja iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona, lahko kupec zahteva, da se 
izvede parcelacija obstoječe zemljiške parcele, na kateri je zgrajena enostanovanjska stavba, kije 
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predmet prodajne pogodbe, z delitvijo te parcele tako, da bosta iz obstoječe zemljiške parcele, 
oblikovani dve zemljiški parceli, od katerih bo ena oblikovana v skladu s skico iz drugega 
odstavka 6. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nova zemljiška parcela). 

Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti zagotoviti odmero nove zemljiške parcele 
32. člen 

(1) Če zagotovi odmero nove zemljiške parcele v skladu z 31. členom tega zakona kupec, 
mora prodajalec kupcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev te obveznosti v višini petih 
odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. 

(2) Če je kupec zadržal del kupnine po četrtem odstavku 15. člena tega zakona, se šteje 
obveznost kupca plačati zadržani del kupnine za pobotano z njegovo pravico zahtevati plačilo 
pogodbene kazni po prejšnjem odstavku z dnem vpisa nove zemljiške parcele v zemljiški 
kataster. 

(3) Kupec je upravičen od prodajalca poleg pogodbene kazni iz prvega odstavka tega člena 
zahtevati tudi povrnitev vseh stroškov, ki so mu nastali v zvezi z odmero nove zemljiške parcele. 

Predznamba lastninske pravice na novi zemljiški parceli 
33. člen 

Predznamba lastninske pravice na novi zemljiški parceli v korist kupca se dovoli na podlagi: 
1. prodajne pogodbe in 
2. potrdila pristojne geodetske uprave, da je nova zemljiška parcela nastala z delitvijo 

obstoječe zemljiške parcele, katere identifikacijski znak je naveden v prodajni pogodbi. 

Vpis etažne lastnine na zahtevo kupca 
34. člen 

(1) Če prodajalec posameznih delov stavbe z več posameznimi deli v roku iz drugega odstavka 
30. člena tega zakona ne vloži predloga za vpis etažne lastnine, lahko tak predlog vloži vsak 
kupec posameznega dela stavbe. 

(2) V primeru predloga, ki ga vloži kupec po prejšnjem odstavku, se za enostranski pravni 
posel lastnika o oblikovanju etažne lastnine iz drugega odstavka 188. člena ZZK-1 šteje notarski 
zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov (2. točka prvega odstavka 8. člena) skupaj z 
identifikacijskimi številkami stavbe in njenih posameznih oziroma skupnih delov, določenih z 
odločbo o vpisu stavbe v kataster stavb. 

(3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov, mora 
kupcu izstaviti odpravek tega notarskega zapisa za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se za odmero zemljiške parcele, ki je 
skupni del stavbe z več posameznimi deli, in za vpis te parcele kot skupnega dela stavbe v 
zemljiško knjigo smiselno uporabljajo določbe 31. člena, tretjega odstavka 32. člena in 2. točke 
33. člena tega zakona. 

Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti predlagati vpis etažne lastnine 
35. člen 

(1) Če vloži predlog za vpis etažne lastnine v skladu s 34. členom tega zakona posamezen 
kupec, mora prodajalec vsakemu kupcu posameznih delov stavbe plačati pogodbeno kazen za 
neizpolnitev te obveznosti v višini petih odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. 
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(2) Če je kupec zadržal del kupnine po četrtem odstavku 15. člena tega zakona, se šteje 
obveznost kupca plačati zadržani del kupnine za pobotano z njegovo pravico zahtevati plačilo 
pogodbene kazni po prejšnjem odstavku z dnem vložitve predloga za vpis etažne lastnine. 

(3) Kupec, ki je zagotovil pogoje za vpis etažne lastnine, je upravičen od prodajalca poleg 
pogodbene kazni iz prvega odstavka tega člena zahtevati tudi povrnitev vseh stroškov, ki so mu 
nastali v zvezi s tem. 

Predznamba etažne lastnine 
36. člen 

Predznamba etažne lastnine na posameznem delu stavbe v korist kupca se dovoli na podlagi 
prodajne pogodbe in notarsko oveijenega prepisa notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje. 

2.7. BANČNA GARANCIJA ZA VRAČILO KUPNINE 

Bančna garancija za vračilo kupnine 
37. člen 

(1) Prodajalec lahko zagotovi ustrezno zavarovanje kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. 
člena tega zakona s tem, da kupcu hkrati, ko mu ta plača posamezen obrok kupnine po prodajni 
pogodbi, izroči nepreklicno bančno garancijo banke iz 1. točke prvega odstavka 41. člena tega 
zakona, s katero se banka zavezuje, da bo na prvi poziv kupca in brez ugovorov izplačala znesek, 
na katerega se bančna garancija glasi. 

(2) Bančna garancija se mora glasiti na znesek, ki je enak znesku plačanega obroka kupnine. 
(3) Rok veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj za šest mesecev daljši od roka za 

izročitev nepremičnine, določenem v prodajni pogodbi (prvi odstavek 16. člena). 

2.8. POGODBA O OBLIKOVANJU SKRBNIŠKEGA RAČUNA 
2.8.1. Temeljne določbe 

Uporaba določb razdelka 2.8. 
38. člen 

(1) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se uporabljajo: 
1. če prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, in 
2. če prodajalec zaradi izpolnitve pogoja za dopustnost dogovora o predčasnem plačilu 

kupnine iz prvega odstavka 13. člena tega zakona, s skrbniško banko in skrbniškim notaijem 
sklene pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa. 

(2) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se uporabljajo tudi za nepotrošniške prodajne pogodbe 
(peti odstavek 4. člena). 

(3) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za prodajne pogodbe, 
katerih predmet je enostanovanjska stavba. 

(4) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge prodajne 
pogodbe, katerih predmet je nepremičnina, za katere se po 4. členu tega zakona ne uporabljajo 
določbe 2. poglavja tega zakona, če se kupec in prodajalec dogovorita, da bo prodajalec zaradi 
zaščite kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, zagotovil kupcu vse 
oziroma posamezne skrbniške storitve, ki so predmet pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 
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Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa 
39. člen 

(1) Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa, je pogodba, ki jo v zvezi s prodajo vseh 
posameznih delov posamezne stavbe z več posameznimi deli sklenejo skrbniški notar, skrbniška 
banka in prodajalec, in s katero se pogodbene stranke zavežejo, da bodo v skladu s tem zakonom 
in podrobnejšimi pogoji, določenimi s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa, izpolnjevale 
naslednje obveznosti: 

1. skrbniški notar: 
- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravice iz maksimalne hipoteke, 
- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravico do prepovedi odtujitve in 

obremenitve, 
- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravice imetnika skrbniškega računa, 
- da bo kupce obveščal o vseh okoliščinah, pomembnih za uresničitev njihovih pravic v 

razmerju do prodajalca oziroma do skrbniške banke in drugih pravic v zvezi s prodajno pogodbo, 
in 

- da bo opravljal druga dejanja v skladu s tem zakonom, ki so potrebna za zaščito interesov 
kupcev, 

2. skrbniška banka: 
- da bo odprla in vodila skrbniški račun, 
- da bo preverjala pogoje za izvršitev nalogov za plačilo v breme skrbniškega računa, 
- da ne bo izvršila nobenega naloga za plačilo v breme skrbniškega računa, če ne bodo 

izpolnjeni pogoji za njihovo izvršitev, in 
- da bo opravljala druga dejanja v skladu s tem zakonom, ki so potrebna za zaščito interesov 

kupcev. 
3. prodajalec, da bo skrbniškemu notaiju in skrbniški banki plačeval ceno in stroške za 

storitve, ki jih opravljata na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 
(2) Skrbniški notar in skrbniška banka morata pri izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe o 

oblikovanju skrbniškega računa ravnati neodvisno drug od drugega, vedno pa izključno v interesu 
kupcev. 

(3) Skrbniški notar mora za zastopanje v sodnih postopkih, ki jih mora po tem zakonu voditi 
zaradi uresničitve pravic kupcev po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, pooblastiti 
odvetnika. Stroške zastopanja po odvetniku in druge stroške sodnih postopkov iz prejšnjega 
stavka mora skrbniškemu notaiju povrniti prodajalec. 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa kot pogodba v korist kupcev 
40. člen 

(1) Glede storitev, ki se jih skrbniška banka in skrbniški notar zavežeta opraviti s pogodbo o 
oblikovanju skrbniškega računa, ima navedena pogodba značilnost pogodbe v korist tretjega, in 
sicer vseh kupcev, ki s prodajalcem sklenejo prodajne pogodbe, katerih predmet je posamezen del 
stavbe, in ki jih je skrbniški notar vpisal v evidenco iz 43. člena tega zakona. 

(2) Skrbniški notar in skrbniška banka imata drug od drugega pravico zahtevati, da kupcem iz 
prejšnjega odstavka izpolnita obveznosti, ki sta se jih s pogodbo o oblikovanju skrbniškega 
računa zavezala izpolniti. 

(3) Šteje se, da je posamezen kupec sprejel pravice zahtevati od skrbniškega notarja in 
skrbniške banke, da mu izpolnita obveznosti, ki sta se jih s pogodbo o oblikovanju skrbniškega 
računa zavezali izpolniti, in dodatne pravice v razmeiju do prodajalca, ki so določene v razdelku 
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2.8. tega zakona, ko skrbniški notar prodajno pogodbo, ki jo je sklenil kupec, vpiše v evidenco 
sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona. 

Skrbniška banka in skrbniški notar 
41. člen 

(1) Storitve skrbniške banke po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa lahko opravlja 
banka oziroma hranilnica: 

1. ki po 4. členu ZBan lahko opravlja bančne storitve in 
2. ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev iz 15. točke 

prvega odstavka 6. člena ZBan. 
(2) Storitve skrbniškega notaija po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa lahko opravlja 

notar: 
1. ki je vpisan v register skrbniških notarjev in 
2. ki ima ustrezno zavarovalno kritje na podlagi dodatnega zavarovanja odgovornosti v zvezi z 

opravljanjem skrbniških storitev po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 
(3) Notarska zbornica Slovenije vodi register skrbniških notaijev iz 1. točke prejšnjega 

odstavka in register sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa. Registra iz prejšnjega 
stavka sta javna. 

(4) Notarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, določi: 
1. podrobnejše pogoje za vpis v register skrbniških notaijev in za izbris tega registra, 
2. pravila o vodenju registrov iz prejšnjega odstavka in 
3. način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v registra iz prejšnjega odstavka. 

Skrbniški račun 
42. člen 

(1) Skrbniški račun je transakcijski račun: 
- ki ga vodi skrbniška banka, 
- katerega imetnik je skrbniški notar za račun kupcev, 
- v dobro katerega kupci plačujejo obroke kupnin po prodajnih pogodbah in 
- v breme katerega skrbniška banka opravlja izplačila pod pogoji, določenimi s tem zakonom. 
(2) Za obveznosti skrbniške banke v zvezi z vodenjem skrbniškega računa se uporabljajo 

določbe ZPlaP o pogodbi o vodenju transakcijskega računa, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

(3) Dobroimetje na skrbniškem računu je stanje vseh vplačil v dobro skrbniškega računa, 
zmanjšano za stanje izplačil, opravljenih v breme skrbniškega računa. 

(4) Dobroimetje na skrbniškem računu je upogledni denarni depozit skrbniškega notaija za 
račun kupcev pri skrbniški banki. 

Evidenca sklenjenih prodajnih pogodb 
43. člen 

(1) Prodajalec mora skrbniškega notaija obvestiti o vsaki prodajni pogodbi, ki jo sklene s 
kupcem posameznega dela stavbe, in mu predložiti dva izvoda prodajne pogodbe. 

(2) Skrbniški notar mora voditi evidenco sklenjenih prodajnih pogodb, ki mora v zvezi s 
posamezno prodajno pogodbo obsegati naslednje podatke: 

- zaporedno številko vpisa v evidenco, 
- podatke o kupcu, ki jih obsega prodajna pogodba, 
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- številko transakcijskoga računa kupca, v dobro katerega naj se nakažejo plačila terjatev 
kupca zaradi morebitne razveze prodajne pogodbe, 

- datum sklenitve pogodbe, 
- podatke o posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, in 
- podatke o višini kupnine. 
(3) Skrbniški notar mora prodajno pogodbo vpisati v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb v 

dveh delovnih dneh po tem, ko ga prodajalec obvesti o sklenitvi prodajne pogodbe. 
(4) O vpisu v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb mora skrbniški notar naslednji delovni 

dan po vpisu kupcu izstaviti potrdilo in obvestiti skrbniško banko. Obvestilu skrbniški banki iz 
prejšnjega stavka mora priložiti en izvod sklenjene prodajne pogodbe. 

(5) Skrbniški notar sklenjene prodajne pogodbe ne sme vpisati v evidenco sklenjenih pogodb, 
če je predmet te pogodbe isti posamezni del stavbe, ki je predmet druge prodajne pogodbe, ki je 
že vpisana v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb. O okoliščinah iz prejšnjega stavka mora 
notar nemudoma obvestiti kupca in prodajalca. 

(6) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za spremembo vpisanih 
podatkov zaradi spremembe prodajne pogodbe, ki je vpisana v evidenco sklenjenih prodajnih 
pogodb, in za izbris prodajne pogodbe iz evidence sklenjenih prodajnih pogodb zaradi razveze 
take prodajne pogodbe. 

(7) Za obvestila, ki jih mora notar po tem zakonu poslati prodajalcu oziroma kupcem, se 
smiselno uporablja šesti odstavek 6. člena tega zakona. 

Evidenca plačanih kupnin 
44. člen 

(1) Skrbniška banka mora za vsako prodajno pogodbo, ki je vpisana v evidenco sklenjenih 
prodajnih pogodb, voditi evidenco plačanih obrokov kupnine (v nadaljnjem besedilu: evidenca 
plačanih kupnin), ki mora obsegati naslednje podatke: 

- zaporedno številko vpisa prodajne pogodbe v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb, 
- datume in zneske posameznih plačil v dobro skrbniškega računa. 
(2) Če je prodajna pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, da kupec v določenem roku 

plača aro, in če kupec v tem roku are ne plača, mora skrbniška banka o tem skrbniškega notaija 
obvestiti v nadaljnjih dveh delovnih dneh. V primeru iz prejšnjega stavka skrbniški notar izbriše 
prodajno pogodbo iz evidence sklenjenih prodajnih pogodb. O izbrisu iz prejšnjega stavka mora 
skrbniški notar obvestiti prodajalca in kupca v dveh delovnih dneh šteto od prejema obvestila iz 
prvega stavka tega odstavka. 

(3) Skrbniška banka mora posameznemu kupcu na njegovo zahtevo v dveh delovnih dneh od 
prejema zahteve izstaviti potrdilo o obrokih kupnine, ki jih je z nakazilom na skrbniški račun 
plačal ta kupec, s podatki iz evidence plačanih kupnin. 

(4) Skrbniška banka mora skrbniškemu notarju na njegovo zahtevo izstaviti izpisek iz 
evidence plačanih kupnin za posameznega oziroma za vse kupce. 

Trajanje in prenehanje pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa 
45. člen 

(1) Obveznosti skrbniškega notaija, skrbniške banke in prodajalca na podlagi pogodbe o 
oblikovanju skrbniškega računa trajajo, dokler prodajalec v celoti in pravilno ne izpolni vseh 
obveznosti do kupcev, ki jih je po prodajni pogodbi dolžan izpolniti, oziroma dokler skrbniški 
notar za račun kupcev ne uresniči vseh pravic zaradi razveze prodajnih pogodb v skladu s tem 
zakonom. 
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(2) Nobena pogodbena stranka ne more odstopiti od pogodbe o oblikovanju skrbniškega 
računa. 

(3) Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa se šteje za razvezano, če po stanju vpisov v 
zemljiški knjigi v trenutku, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo zemljiškoknjižni predlog 
skrbniškega notaija za vknjižbo maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona in 
za vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona: 

1. bodisi prodajalec ni lastnik nepremičnin, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo, 
2. bodisi so pri teh nepremičninah vpisane pravice tretjih, razen hipoteke iz 3. točke prvega 

odstavka 59. člena tega zakona, oziroma pravna dejstva, zaradi katerih pravilna izpolnitev 
prodajalčeve obveznosti do kupcev po prodajnih pogodbah ni mogoča. 

(4) Če skrbniški notar umre ali če je razrešen ali če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema 
pravice opravljati storitve skrbniškega notaija (tretji odstavek 95. člena), preidejo vse pravice in 
obveznosti skrbniškega notaija po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa na notaija, ki ga po 
prvem oziroma drugem odstavku 98. člena ZN določi Notarska zbornica Slovenije. Notarska 
zbornica Slovenije mora določiti notaija iz prejšnjega stavka v petnajstih dneh po smrti, razrešitvi 
oziroma izreku ukrepa. 

2.8.2. Vodenje skrbniškega računa 

Nalog za plačilo v breme skrbniškega računa 
46. člen 

(1) Nalog za plačilo v breme skrbniškega računa izda skrbniški notar. 
(2) Če se nalog za plačilo v breme skrbniškega računa nanaša na izpolnitev obveznosti 

prodajalca iz prvega odstavka 62. člena tega zakona, mora skrbniški notar nalog za plačilo v 
breme skrbniškega računa izdati na zahtevo prodajalca, ki mora ta nalog tudi potrditi. 

(3) Prodajalec mora skrbniškemu notaiju hkrati z zahtevo iz prejšnjega odstavka predložiti 
ustrezne listine (na primer potijene začasne situacije), na podlagi katerih je mogoče preveriti, ali 
so izpolnjeni pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa. Te listine mora skrbniški notar 
priložiti nalogu iz prejšnjega odstavka. 

Preverjanje pogojev za izvršitev naloga 
47. člen 

(1) Skrbniška banka mora pred izvršitvijo naloga za izplačilo v breme skrbniškega računa 
preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa, določeni s tem zakonom. 

(2) Skrbniška banka mora zavrniti izvršitev naloga za plačilo v breme skrbniškega računa, če 
pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa niso izpolnjeni, in o zavrnitvi obvestiti skrbniškega 
notarja, v primeru naloga iz drugega odstavka 46. člena tega zakona pa tudi prodajalca, v roku za 
izvršitev naloga. 

(3) Skrbniška banka mora nalog za plačilo v breme skrbniškega računa iz prvega odstavka 62. 
člena tega zakona oziroma iz prvega odstavka 50. člena tega zakona izvršiti v petih delovnih 
dneh po prejemu naloga in listin, ki mu morajo biti priložene, druge naloge za plačilo v breme 
skrbniškega računa pa v dveh delovnih dneh po prejemu naloga. 

Obvestila o izvršitvi nalogov za plačilo 
48. člen 

Skrbniška banka mora obvestila o izvršiti nalogov za plačilo v breme in v dobro skrbniškega 
računa iz 26. člena ZPlaP pošiljati skrbniškemu notaiju in prodajalcu. 
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Obrestovanje in vezava dobroimetja na računu 
49. člen 

(1) Pogodbene stranke se s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa dogovorijo o višini 
obrestne mere, po kateri se obrestuje denarno dobroimetje na skrbniškem računu. 

(2) Po nalogu skrbniškega notaija, ki ga potrdi prodajalec, skrbniška banka dobroimetje 
oziroma del dobroimetja na skrbniškem računu spremeni v vezani depozit za obdobje, navedeno 
v nalogu za vezavo. 

(3) Določbe tega zakona o denarnem dobroimetju na skrbniškem računu se smiselno 
uporabljajo tudi za vezani depozit iz prejšnjega odstavka. 

v 1 

Ukinitev skrbniškega računa 
50. člen , 

(1) Skrbniški notar mora na podlagi končnega poročila iz petega odstavka 86. člena tega 
zakona izdati nalog, da se preostalo dobroimetje na skrbniškem računu nakaže v dobro 
prodajalca, v dveh delovnih dneh po tem, ko s skrbniško banko sestavi končno poročilo, vendar 
ne prej, dokler prodajalec ni izpolnil morebitnih neplačanih obveznosti do skrbniške banke 
oziroma skrbniškega notaija po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa in dokler niso plačane 
vse prodajalčeve obveznosti do izvajalcev, ki so bile upoštevane pri določitvi praga skrbniškega 
računa. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za ukinitev skrbniškega računa v 
primeru razveze prodajnih pogodb zaradi začetka postopka prisilne poravnave oziroma 
stečajnega postopka nad prodajalcem. 

(3) Če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek, z 
dnem začetka tega postopka izvajalci del na stavbi pridobijo zastavno pravico na dobroimetju na 
skrbniškem računu, ki ostane po poplačilu teijatev kupcev, skrbniške banke in skrbniškega 
notaija, v zavarovanje njihovih teijatev do prodajalca, ki so bile upoštevane pri določitvi praga 
skrbniškega računa, in s tem položaj ločitvenega upnika v tem postopku. 

2.83. Pravna razmerja v zvezi s skrbniškim računom 

Dodatne določbe o splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe 
51. člen 

(1) Notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe mora sestaviti skrbniški 
notar. 

(2) Skrbniški notar ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje: 
1. dokler ne vloži zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo maksimalne hipoteke iz prvega 

odstavka 75. člena tega zakona in za vknjižbo pravice do prepovedi odtujitve in obremenitve iz 
prvega odstavka 81. člena tega zakona, ter zemljiškoknjižnega predloga za zaznambo vrstnega 
reda za pridobitev etažne lastnine iz 82. člena tega zakona, in 

2. dokler prodajalec ne izpolni obveznosti iz šestega odstavka 75. člena in iz četrtega odstavka 
84. člena tega zakona. 

(3) Skrbniški notar tudi ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje, če je 
pogodba o oblikovanju skrbniškega računa razvezana po tretjem odstavku 45. člena tega zakona. 

(4) Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe morajo poleg sestavin iz prvega odstavka 
8. člena tega zakona obsegati tudi: 

1. podatke o skrbniškem notarju in skrbniški banki, 
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2. podatek o številki skrbniškega računa, na katerega mora kupec plačevati, morebitno aro in 
posamezne obroke kupnine. 

(5) Prodajalec mora kupcu ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti oveijeni prepis pogodbe o 
oblikovanju skrbniškega računa. Prepis iz prejšnjega stavka lahko overi skrbniški notar. 

Denarna terjatev do skrbniške banke na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu 
52. člen 

(1) Denarna teijatev skrbniškega notaija do skrbniške banke na podlagi dobroimetja na 
skrbniškem računu se šteje v razmeiju do skrbniške banke in do prodajalca ter v razmeiju do 
upnikov prodajalca in upnikov skrbniškega notaija za skupno teijatev vseh kupcev, ki so vplačali 
posamezne obroke kupnine na skrbniški račun, do skrbniške banke. Zato niti upniki prodajalca 
niti upniki skrbniškega notaija ne morejo za izterjavo svojih teijatev do prodajalca oziroma do 
skrbniškega notaija niti v njunem stečaju s prisilnimi ukrepi segati na to denarno teijatev (drugi 
odstavek 804. člena v zvezi z 805. členom OZ). V primeru stečaja prodajalca ta denarna teijatev 
ne spada v stečajno maso prodajalca. V primeru stečaja oziroma smrti skrbniškega notaija ta 
denarna teijatev ne spada v stečajno maso oziroma zapuščino skrbniškega notaija. 

(2) Banka svojih teijatev do prodajalca, skrbniškega notaija oziroma do posameznega kupca 
ne more pobotati s svojo denarno obveznostjo na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko banka pobota svoje denarne teijatve do prodajalca iz 
naslova provizij in stroškov vodenja skrbniškega računa s svojo denarno obveznostjo na podlagi 
dobroimetja na skrbniškem računu, če bi bilo po tem zakonu plačilo teh teijatev dovoljeno 
opraviti v breme skrbniškega računa. 

(4) V notranjem razmeiju med kupci je posamezen kupec udeležen na denarni teijatvi iz 
prvega odstavka tega člena v deležu, ki je enak razmeiju med vplačili, ki jih je v dobro 
skrbniškega računa opravil ta kupec, in skupnimi vplačili, ki so jih v dobro skrbniškega računa 
opravili vsi kupci. 

Zajamčene vloge kupcev v primeru stečaja banke 
53. člen 

Pri uporabi pravil ZBan o zajamčenih vlogah se šteje, da je posamezen kupec, ki je vplačal 
posamezne obroke kupnine na skrbniški račun, v razmeiju do skrbniške banke imetnik denarne 
teijatve v višini, ki je enaka denarni teijatvi na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu, 
pomnoženi z deležem tega kupca iz četrtega odstavka 52. člena tega zakona. 

Razmerje med kupci in prodajalcem 
54. Člen 

(1) Kupec v razmeiju do prodajalca izpolni svojo obveznost plačati kupnino oziroma 
posamezen obrok kupnine po prodajni pogodbi s plačilom kupnine oziroma obroka kupnine v 
dobro skrbniškega računa. 

(2) Z izplačilom v breme skrbniškega računa in v dobro kupca v skladu z določbami tega 
zakona je v razmeiju do kupca izpolnjena obveznost prodajalca vrniti kupcu plačani del kupnine 
zaradi razveze prodajne pogodbe do višine izplačanega zneska. 

(3) Nobena določba tega zakona ne izključuje niti pravice kupca od prodajalca zahtevati 
plačilo katerekoli teijatve na podlagi prodajne pogodbe v višini, ki presega znesek iz prejšnjega 
odstavka, niti drugih pravic kupca v razmeiju do prodajalca po ZVPot, OZ oziroma drugih 
zakonih. 
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(4) Kupec mora na skrbniški račun plačati celoten znesek kupnine oziroma posameznega 
obroka kupnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, ki ga je treba v zvezi s posameznim 
plačilom obračunati. 

Razmerje med kupci in skrbniškim notarjem 
55. člen 

(1) Skrbniški notar mora storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa opravljati s 
skrbnostjo dobrega notaija. 

(2) Skrbniški notar v razmerju do kupcev ni upravičen zahtevati nikakršnega plačila za storitve 
po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 

Razmerje med kupci in skrbniško banko 
56. člen 

(1) Skrbniška banka mora storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa opravljati s 
skrbnostjo dobre banke. 

(2) Skrbniška banka v razmerju do kupcev ni upravičena zahtevati nikakršnega plačila za 
storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 

Razmerje skrbniške banke do prodajalca in skrbniškega notarja 
57. člen 

Skrbniška banka je upravičena zahtevati plačilo teijatev iz naslova provizij in stroškov za 
storitve vodenja skrbniškega računa in druge storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega 
računa, ki jih ni mogoče pobotati po tretjem odstavku 52. člena tega zakona, samo od prodajalca. 

2.8.4. Plačevanje v breme skrbniškega računa 

Prag skrbniškega računa in prag prodaje 
58. člen 

(1) Prag skrbniškega računa po tem zakonu je znesek, ki je enak seštevku vseh neplačanih 
prodajalčevih obveznosti, ki so oziroma bodo nastale na podlagi dobav in storitev, ki so potrebne 
za projektiranje in izgradnjo stavbe ter za pravilno izpolnitev vseh prodajalčevih obveznosti do 
kupcev na podlagi prodajnih pogodb. 

(2) Prag prodaje po tej pogodbi je znesek, ki je enak seštevku vseh kupnin, ki se jih kupci 
zavežejo plačati po prodajnih pogodbah, vpisanih v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. 
člena tega zakona. 

(3) Prag prodaje se znižuje za zneske izplačil v breme skrbniškega računa zaradi izpolnitve 
obveznosti iz prvega odstavka 62. člena tega zakona. 

(4) Prag skrbniškega računa se znižuje za zneske plačil obveznosti iz prvega odstavka 62. 
člena tega zakona in sicer ne glede na to ali so bila plačila opravljena v breme skrbniškega računa 
ali pa je prodajalec plačila opravil sam iz drugih virov. 

Določitev praga skrbniškega računa 
59. člen 

(1) Ob sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa prodajalec in skrbniška banka 
določita izhodiščni prag skrbniškega računa v višini, ki je enaka ocenjeni višini prodajalčevih 
neplačanih obveznosti iz prvega odstavka 58. člena tega zakona. Pri določitvi izhodiščnega praga 
skrbniškega računa je treba upoštevati zlasti: 
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1. ocenjeno višino stroškov, potrebnih za izgradnjo stavbe, vključno s premijami za 
zavarovanje iz šestega odstavka 75. člena tega zakona in s stroški pridobitve uporabnega 
dovoljenja, 

2. ocenjeno višino stroškov, potrebnih za izpolnitev prodajalčeve obveznosti zagotoviti 
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev ter ocenjeno višino plačil za storitve in stroške 
skrbniškemu notaiju in skrbniški banki po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, in 

3. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka: skupno višino teijatve, ki je zavarovana s hipoteko. 
(2) Izhodiščni prag skrbniškega računa določita prodajalec in skrbniška banka na podlagi 

prodajalčevega finančnega načrta. 
(3) Finančnemu načrtu iz prejšnjega odstavka mora biti priložena vsa dokumentacija, ki je 

podlaga za oceno prodajalčevih obveznosti iz prvega odstavka tega člena, zlasti pa naslednja 
dokumentacija: 

1. vsi projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekti za izvedbo del, če so ob 
sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa že izdelani, 

2. vse pogodbe v zvezi s projektiranjem in gradnjo stavbe, ki jih je prodajalec do sklenitve 
pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa že sklenil z izvajalci, in na podlagi katerih še ni 
izpolnil vseh obveznosti do izvajalcev, 

3. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka: pogodbo, ki je pravni temelj nastanka hipotekame 
teijatve in izjavo hipotekamega upnika o skupni višini neplačanega dela hipotekame teijatve. 

(4) Izhodiščni prag skrbniškega računa iz prvega odstavka tega člena je podlaga za presojo, ali 
so izpolnjeni pogoji za začetek plačevanja v breme skrbniškega računa po 1. točki prvega 
odstavka 61. člena tega zakona. 

(5) Skrbniška banka mora ves čas gradnje dokler prodajalec ne izpolni obveznosti izročiti 
posamezne dele stavbe kupcem in dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo etažne lastnine na 
posameznih delih stavbe v korist kupcev spremljati potek gradnje in preveijati višino 
prodajalčevih neplačanih obveznosti po pogodbah, katerih predmet so dajatve oziroma storitve, 
potrebne za dokončanje gradnje in za izpolnitev prodajalčeve obveznosti zagotoviti vknjižbo 
lastninske pravice v korist kupcev. Pri preveijanju višine prodajalčevih neplačanih obveznosti 
mora skrbniška banka upoštevati tudi obvestila izvajalcev del na stavbi, če jim je priložena 
ustrezna dokumentacija o obstoju in višini teh obveznosti. 

(6) Prodajalec mora skrbniško banko v dveh delovnih dneh obvestiti: 
1. o sklenitvi vsake pogodbe, ki se nanaša na dela, potrebna za dokončanje gradnje oziroma 

izpolnitev obveznosti prodajalca do kupcev po prodajnih pogodbah, 
2. o vsaki drugi okoliščini, ki lahko vpliva na spremembo praga skrbniškega računa ali poteka 

gradnje. 
(7) Prodajalec mora skrbniški banki v osmih dneh po skleniti pogodbe oziroma pridobitvi 

druge dokumentacije dostaviti tudi kopijo te dokumentacije, in sicer zlasti: 
1. projekte za izvedbo del, ki še niso bili predloženi ob sklenitvi pogodbe o oblikovanju 

skrbniškega računa, in morebitne spremembe teh projektov, 
2. vsako pogodbo v zvezi s projektiranjem oziroma gradnjo stavbe ali v zvezi z drugimi 

storitvami, potrebnimi za izpolnitev prodajalčeve obveznosti do kupcev, 
3. zapisnike o uvedbi izvajalcev v delo in o primopredaji del, 
4. morebitne odločbe gradbene inšpekcije oziroma odločbe drugih državnih organov, ki lahko 

vplivajo na potek oziroma stroške gradnje. 
(8) Prodajalec mora skrbniški banki na njeno zahtevo brez odlašanja posredovati vse 

informacije in dokumente, ki jih ta potrebuje za preverjanje višine praga skrbniškega računa 
oziroma preveijanje poteka gradnje. 
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(9) Če se spremenijo okoliščine, ki so bile podlaga za določitev praga skrbniškega računa, 
skrbniška banka določi nov prag skrbniškega računa in o tem nemudoma obvesti prodajalca in 
skrbniškega notaija. 

Določitev praga prodaje 
60. člen 

(1) Pri določitvi praga prodaje se upošteva znesek kupnine po prodajni pogodbi, ki je vpisana 
v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona, in na podlagi katere je kupec v 
dobro skrbniškega računa plačal bodisi kot aro bodisi kot obrok kupnine znesek v višini najmanj 
petih odstotkov kupnine po pogodbi. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri določitvi praga prodaje ne upošteva oziroma se od 
praga prodaje odšteje: 

1. znesek kupnine po prodajni pogodbi, ki je bila kasneje razvezana, in sicer ne glede na 
razlog za razvezo in ne glede na to, ali je bila kupcu že vrnjena kupnina oziroma del kupnine, ki 
jo je plačal v dobro skrbniškega računa na podlagi prodajne pogodbe, 

2. znesek kupnine po prodajni pogodbi, na podlagi katere kupec zamuja s plačilom 
posameznega obroka kupnine za več kot dva meseca, tudi če prodajalec ni uresničil pravice 
odstopiti od te prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s plačilom kupnine. 

(3) Skrbniška banka mora enkrat tedensko izračunavati prag prodaje na podlagi podatkov 
evidence o sklenjenih prodajnih pogodbah iz 43. člena tega zakona in plačil kupcev na skrbniški 
račun (v nadaljnjem besedilu: tedenski izračun praga prodaje). 

(4) O tedenskem izračunu praga prodaje mora skrbniška banka v dveh delovnih dneh obvestiti 
skrbniškega notaija in prodajalca. V obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniška banka tudi 
navesti podatek o višini praga skrbniškega računa. 

Pogoji za začetek in za ustavitev izplačevanja v breme skrbniškega računa 
61. člen 

(1) V breme skrbniškega računa ni dovoljeno opraviti nobenega izplačila dokler nista 
izpolnjena naslednja pogoja: 

1. da je prag prodaje dosegel prag skrbniškega računa, in 
2. daje prodajalec pridobil pravnomočno dovoljenja za gradnjo stavbe. 
(2) Skrbniški notar mora obvestiti kupce, ki so sklenili prodajne pogodbe pred izpolnitvijo 

pogojev iz prejšnjega odstavka, daje prag prodaje dosegel prag skrbniškega računa oziroma daje 
prodajalec pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje v petih delovnih dneh po prejemu 
tedenskega izračuna praga prodaje (četrti odstavek 60. člena) oziroma po tem, ko mu prodajalec 
predloži potrdilo pristojnega upravnega organa o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. 

(3) Če se po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena zaradi razveze prodajnih pogodb 
oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki vplivajo na določitev praga prodaje (drugi odstavek 
60. člena), prag prodaje zniža pod prag skrbniškega računa ali če se zaradi okoliščin, ki vplivajo 
na določitev praga skrbniškega računa (deveti odstavek 59. člena), prag skrbniškega računa zviša 
nad prag prodaje, v breme skrbniškega računa ni dovoljeno opraviti nobenega izplačila več, 
dokler prag prodaje ponovno ne doseže praga skrbniškega računa. 

Obveznosti, ki jih je dovoljeno izpolniti v breme skrbniškega računa 
62. člen 

(1) V breme skrbniškega računa je dovoljeno opravljati samo: 
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1. plačila, potrebna za izpolnitev prodajalčevih obveznosti, ki so bile po 59. členu tega zakona 
upoštevane pri določitvi oziroma spremembi praga skrbniškega računa, 

2. plačila prodajalčeve davčne obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost, vendar največ 
v višini te obveznosti, povezane z gradnjo stavbe, v zvezi s katero je bil oblikovan skrbniški 
račun. 

(2) V breme skrbniškega računa je dovoljeno opraviti tudi izplačila teijatev, ki jih kupci 
pridobijo do prodajalca zaradi razveze prodajne pogodbe, vendar le v primerih in pod pogoji, 
določenimi v določbah razdelka 2.8.5. tega zakona. 

(3) Kadar prodajalec sam opravlja projektiranje oziroma gradnjo stavbe oziroma 
organizacijske (inženiring) ali druge storitve, potrebne za dokončanje stavbe, je v breme 
skrbniškega računa po prvem odstavku tega člena dovoljeno opraviti tudi plačilo prodajalcu za te 
storitve v višini nadomestil, določenih v pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, in v obsegu 
kot so bile te upoštevane pri določitvi praga skrbniškega računa. 

2.8.5. Zaščita kupcev v primeru razveze prodajnih pogodb 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe, če se pogoji za začetek izplačevanja v breme 
skrbniškega računa ne izpolnijo 

63. člen 
(1) Kupec, ki je s prodajalcem sklenil prodajno pogodbo preden so bili izpolnjeni pogoji za 

začetek izplačevanja v breme skrbniškega računa iz prvega odstavka 61. člena tega zakona, ima 
pravico odstopiti od prodajne pogodbe, če se ti pogoji ne izpolnijo v šestih mesecih od sklenitve 
prodajne pogodbe. 

(2) O pravnem dejstvu iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar kupca obvestiti v osmih 
dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka. V obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar 
kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz prejšnjega odstavka ter o roku in načinu uresničitve 
tega upravičenja. 

(3) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena v petnajstih dneh 
po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. 

(4) Izjava o uresničitvi odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena ima pravni 
učinek samo, če je dana v pisni obliki. 

(5) Šteje se, daje kupec pravočasno uresničil odstopno upravičenje: 
1. bodisi če je izjavo iz prejšnjega odstavka poslal prodajalcu s priporočeno poštno pošiljko v 

roku iz tretjega odstavka tega člena 
2. bodisi če je prodajalec izjavo, ki ni bila posredovana na način iz 1. točke tega odstavka, 

prejel do izteka roka iz trećega odstavka tega člena. 
(6) Kupec, ki uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena, mora o tem 

obvestiti skrbniškega notaija. Obvestilu iz prejšnjega stavka mora priložiti kopijo izjave o 
uresničitvi odstopnega upravičenja in dokaz o tem, da je odstopno upravičenje pravočasno 
uresničil. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe v primeru ustavitve izplačil v breme skrbniškega 
računa 
64. člen 

(1) Če nastopi razlog za ustavitev izplačil v breme skrbniškega računa iz tretjega odstavka 61. 
člena tega zakona, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe pod odložnim pogojem, da 
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prag prodaje v nadaljnjih dveh mesecih od nastopa razloga za ustavitev izplačil v breme 
skrbniškega računa ne doseže ponovno praga skrbniškega računa. 

(2) Skrbniški notar mora kupce o nastopu razloga za ustavitev izplačil v breme skrbniškega 
računa iz prejšnjega odstavka obvestiti v petih delovnih dneh po prejemu tedenskega izračuna 
praga prodaje (četrti odstavek 60. člena). V obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar 
kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz prejšnjega odstavka ter o roku in načinu uresničitve 
tega upravičenja. 

(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

(4) Če kupec pravočasno uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena in če v 
dveh mesecih od nastopa razloga za ustavitev izplačil s skrbniškega računa prag prodaje ponovno 
doseže prag skrbniškega računa, kupčeva izjava o odstopu izgubi pravni učinek. 

(5) O pravnem dejstvu iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar kupca obvestiti v petih 
delovnih dneh po prejemu tedenskega izračuna praga prodaje (četrti odstavek 60. člena). 

Ustavitev gradnje 
65. člen 

(1) Šteje se, daje gradnja ustavljena, če nastopi eno od naslednjih pravnih dejstev: 
1. če je glede na potek gradnje in stanje dokončanosti stavbe oziroma glede na druge 

okoliščine očitno, da prodajalec svoje obveznosti do kupcev ne bo sposoben izpolniti niti v treh 
mesecih po roku za izročitev nepremičnine kupcem, določenem v splošnih pogojih prodaje 
posameznih delov stavbe, ali 

2. če prodajalec krši obveznosti iz šestega, sedmega oziroma osmega odstavka 59. člena tega 
zakona in te kršitve v osmih dneh po prejemu poziva skrbniške banke ne odpravi ter je zaradi 
tega onemogočeno izvajanje storitev skrbniške banke po pogodbi o oblikovanju skrbniškega 
računa, ali 

3. če preneha zavarovalno kritje iz šestega odstavka 75. člena tega zakona zaradi neplačila 
premij oziroma zaradi drugih vzrokov in prodajalec v nadaljnjih osmih dneh ne zagotovi ponovno 
ustreznega zavarovanja, ali 

4. če izvajalec gradbenih oziroma drugih del na nepremičnini ustavi gradnjo zaradi zamude s 
plačilom njegovih terjatev do prodajalca v zvezi s temi deli. 

(2) Nastop razloga iz prejšnjega odstavka ugotavlja skrbniška banka. 
(3) Skrbniška banka mora o ustavitvi gradnje obvestiti skrbniškega notaija v dveh delovnih 

dneh po tem, ko ugotovi, daje nastopil razlog za ustavitev gradnje. 
(4) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena se šteje, da je gradnja ustavljena, če 

prodajalec v osmih dneh, šteto od dne, ko ga skrbniška banka pozove, skrbniškemu notaiju ne 
izda zahteve v skladu z drugim odstavkom 46. člena tega zakona za plačilo njegove obveznosti 
do izvajalca, ki je bila vzrok za ustavitev gradnje. Skrbniška banka mora prodajalcu poslati poziv 
iz prejšnjega stavka v dveh delovnih dneh po dnevu, ko jo izvajalec obvesti o ustavitvi gradnje. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi ustavitve gradnje 
66. člen 

(1) Če je nastopil razlog za ustavitev gradnje iz prvega odstavka 65. člena tega zakona, ima 
kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe. 

(2) Skrbniški notar mora kupce o nastopu razloga za ustavitev gradnje obvestiti v petih 
delovnih dneh po prejemu obvestila skrbniške banke iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona. V 
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obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz 
prejšnjega odstavka ter o roku in načinu uresničitve tega upravičenja. 

(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka postopka prisilne poravnave 
67. člen 

(1) Kupec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe, če je bil nad prodajalcem začet 
postopek prisilne poravnave. 

(2) Skrbniški notar mora kupce obvestiti o začetku postopka prisilne poravnave nad 
prodajalcem takoj, ko zve za začetek tega postopka, oziroma najkasneje v osmih dneh po objavi 
začetka postopka prisilne poravnave v Uradnem listu Republike Slovenije. V obvestilu iz 
prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz prejšnjega 
odstavka ter o roku in načinu uresničitve tega upravičenja. 

(3) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena v enem mesecu 
po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. 

(4) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka stečajnega postopka 
68. člen 

Določbe 67. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če je bil nad prodajalcem začet 
stečajni postopek. 

Terjatev kupca v primeru odstopa od prodajne pogodbe, ker se pogoji za začetek izplačevanja v 
breme skrbniškega računa niso izpolnili 

69. člen 
(1) Če je kupec uresničil odstopno upravičenje iz prvega odstavka 63. člena tega zakona, je v 

razmerju do prodajalca upravičen zahtevati vrnitev morebitnega plačanega zneska are (v 
enkratnem znesku) in morebitnih drugih obrokov kupnine z obrestmi po obrestni meri, po kateri 
je skrbniška banka obrestovala denarno dobroimetje na skrbniškem računu oziroma vezanem 
depozitu iz 49. člena tega zakona. 

(2) Plačilo teijatev iz prvega odstavka tega člena se opravi v breme skrbniškega računa. 
Skrbniški notar mora izdati skrbniški banki nalog za plačilo teijatev iz prejšnjega odstavka v 
dobro kupca v petih delovnih dneh po prejemu obvestila kupca o odstopu od prodajne pogodbe. 

Terjatev kupca v drugih primerih razveze prodajne pogodbe zaradi razlogov na strani 
investitorja 

70. člen 
(1) Drugi primeri razveze prodajne pogodbe zaradi razlogov na strani investitorja so: 
1. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 64. člena tega zakona in se 

izpolni odložni pogoj iz prvega odstavka 64. Člena tega zakona, 
2. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 66. člena tega zakona, 
3. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 67. Člena tega zakona (oziroma v 

zvezi z 68. členom tega zakona), 
4. če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave in prodajalec odstopi od prodajnih 

pogodb po 40. členu ZPPSL, 
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5. če je nad prodajalcem začet stečajni postopek in stečajni upravitelj odstopi od prodajnih 
pogodb po prvem odstavku 121. člena ZPPSL. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je kupec v razmeiju do prodajalca upravičen zahtevati 
plačilo: 

1. če je v znamenje sklenitve prodajne pogodbe v dobro skrbniškega računa plačal aro: 
dvojnega zneska are, z zamudnimi obrestmi od plačanega zneska are za obdobje od plačila do 
dneva izplačila te teijatve, in z zamudnimi obrestmi od drugega zneska are od dneva razveze 
prodajne pogodbe zaradi kupčevega odstopa do dneva izplačila te teijatve, 

2. plačanih obrokov kupnine z zamudnimi obrestmi od dneva vplačila na skrbniški račun do 
dneva izplačila te teijatve. 

(3) Kupec mora v primerih iz 4. oziroma 5. točke prvega odstavka tega člena skrbniškega 
notaija obvestiti o tem, daje prodajalec oziroma stečajni upravitelj odstopil od prodajne pogodbe, 
in obvestilu priložiti izjavo o odstopu. 

Plačilo terjatev kupcev v breme skrbniškega računa v drugih primerih razveze prodajnih 
pogodb zaradi razlogov na strani investitorja 

71. člen 
(1) V breme skrbniškega računa se lahko poravnajo: 
1. teijatve kupcev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v višini enkratnega 

zneska are in drugih vplačanih obrokov kupnine z obrestmi po obrestni meri, po kateri je 
skrbniška banka obrestovala denarno dobroimetje na skrbniškem računu oziroma vezanem 
depozitu iz 49. člena tega zakona. 

2. teijatve kupcev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni višini. 
(2) Če dobroimetje na skrbniškem računu ne zadošča za plačilo vseh teijatev kupcev v celotni 

višini iz prejšnjega odstavka, se te teijatve v breme skrbniškega računa plačajo v sorazmernem 
deležu. Sorazmerni delež je enak deležu, ki ga predstavlja znesek dobroimetja na skrbniškem 
računu glede na skupni znesek vseh teijatev kupcev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Skrbniški notar mora izdelati obračun teijatev kupcev, ki v zvezi z vsakim kupcem obsega 
naslednje podatke: 

1. celotno višino teijatve iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, razčlenjeno na: 
- dvojni znesek are z obračunom zamudnih obresti od posameznega zneska are, 
- posamezne plačane obroke kupnine z obračunom zamudnih obresti, 
2. v primeru teijatev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona tudi: obračun 

zneska teijatve, ki se lahko izplača v breme skrbniškega računa po 1. točki prvega odstavka tega 
člena, 

3. v primeru iz prejšnjega odstavka tudi: izračun deleža, v katerem se lahko v breme 
skrbniškega računa opravi izplačilo teijatev in za vsako teijatev znesek teijatve, ki se lahko 
izplača v breme skrbniškega računa po prejšnjem odstavku. 

(4) Obračun iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar izdelati in ga predložiti skrbniški 
banki v naslednjih rokih: 

1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po izpolnitvi 
odložnega pogoja iz prvega odstavka 64. člena tega zakona, vendar ne pred iztekom roka za 
uresničitev odstopnih upravičenj vseh kupcev, 

2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po prejemu 
obvestila kupca o odstopu od pogodbe, vendar ne pred iztekom roka za uresničitev odstopnih 
upravičenj vseh kupcev, 
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3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po prejemu 
obvestila kupca o odstopu od pogodbe, vendar ne pred iztekom roka za uresničitev odstopnih 
upravičenj vseh kupcev in ne pred iztekom roka za uresničitev odstopnega upravičenja prodajalca 
iz 40. člena ZPPSL oziroma ne pred iztekom roka za uresničitev odstopnega upravičenja 
stečajnega upravitelja iz prvega odstavka 121. člena ZPPSL, 

4. v primeru iz 4. oziroma 5. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh 
po tem, ko gaje kupec obvestil, daje prodajalec oziroma stečajni upravitelj odstopil od prodajne 
pogodbe. 

(5) Skrbniška banka mora obračun iz tretjega odstavka tega člena preveriti in potrditi v petih 
delovnih dneh od prejema. 

(6) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo teijatev kupcev na podlagi obračuna iz 
tretjega odstavka tega člena v dveh delovnih dneh po tem, ko skrbniška banka potrdi obračun. 

(7) Skrbniški notar mora obračun iz tretjega odstavka tega člena, ki ga je potrdila skrbniška 
banka, poslati prodajalcu in vsem kupcem, na katerih teijatve se nanaša. 

Obveznost prodajalca plačati razliko do celotne višine terjatve 
72. člen 

(1) Prodajalec mora v primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona, 
kupcem, ki so uresničili odstopno upravičenje, v petnajstih dneh po prejemu obvestila 
skrbniškega notarja iz sedmega odstavka 71. člena tega zakona, plačati razliko med polnim 
zneskom teijatev iz drugega odstavka 70. člena tega zakona in zneskom teijatev, ki jih je bilo 
mogoče po prvem odstavku 71. člena tega zakona in glede na stanje dobroimetja na skrbniškem 
računu (drugi odstavek 71. člena) plačati v breme skrbniškega računa. 

(2) O plačilih iz prejšnjega odstavka mora prodajalec obvestiti skrbniškega notaija v dveh 
delovnih dneh po opravljenih plačilih in mu predložiti dokaze o plačilih. 

Omejitev izplačil v breme skrbniškega računa 
73. člen 

(1) Izplačila v breme skrbniškega računa se omejijo tako, da v breme skrbniškega računa ni 
dovoljeno opraviti nobenih izplačil, razen izplačil teijatev kupcev v višini iz prvega odstavka 71. 
člena tega zakona, z nastopom naslednjih pravnih dejstev in za naslednja obdobja: 

1. od nastopa odstopnega razloga iz prvega odstavka 64. člena tega zakona do dneva, ko 
skrbniški notar ugotovi, da se odložni pogoj iz prvega odstavka 64. člena tega zakona ni izpolnil, 
oziroma do plačila teijatev kupcev iz 1. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni 
višini iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

2. od nastopa odstopnega razloga iz prvega odstavka 66. člena tega zakona do plačila teijatev 
kupcev iz 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni višini iz drugega odstavka 70. 
člena tega zakona, 

3. od začetka postopka prisilne poravnave oziroma stečajnega postopka nad prodajalcem do 
plačila teijatev kupcev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni višini iz 
drugega odstavka 70. člena tega zakona; v takem primeru omejitev izplačil v breme skrbniškega 
računa tudi ne more prenehati prej kot v osmih dneh po izteku roka za uresničitev odstopnega 
upravičenja prodajalca iz 40. člena ZPPSL oziroma za uresničitev odstopnega upravičenja 
stečajnega upravitelja iz prvega odstavka 121. člena ZPPSL. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v obdobju omejitve izplačil dovoljeno v breme 
skrbniškega računa plačati tudi razliko teijatev kupcev do celotne višine iz prvega odstavka 72. 
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člena tega zakona, če te razlike ne plača prodajalec, in stroške sodnih postopkov iz tretjega 
odstavka 39. člena tega zakona. 

(3) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo razlike teijatev kupcev iz prejšnjega odstavka 
v petih delovnih dneh od izteka roka iz prvega odstavka 72. člena tega zakona. 

(4) Za plačila razlike terjatev kupcev iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe tretjega do šestega odstavka 71. člena tega zakona. 

Teijatev kupca do vračila plačanega dela kupnine v primeru prodajalčevega odstopa od 
prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s plačilom kupnine 

74. člen 
(1) Če prodajalec odstopi od prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s plačilom kupnine, je 

dovoljeno v breme skrbniškega računa opraviti izplačilo kupčeve teijatve za vrnitev plačanih 
obrokov kupnine samo do višine zneska glavnice obrokov, ki jih je kupec plačal na skrbniški 
račun, zmanjšano za morebitno aro, ki jo prodajalec obdrži. 

(2) Če se zaradi razveze prodajne pogodbe iz prejšnjega odstavka prag prodaje zmanjša pod 
prag skrbniškega računa, je plačilo teijatve iz prejšnjega odstavka v breme skrbniškega računa 
dovoljeno opraviti samo hkrati in pod enakimi pogoji, pod katerimi je po 71. členu tega zakona 
dovoljeno opraviti izplačilo teijatev kupcev iz 1. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona. 

2.8.6. Maksimalna hipoteka in prepoved odtujitve in obremenitve v korist skrbniškega 
notarja ter zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine 

Maksimalna hipoteka v korist skrbniškega notarja 
75. člen 

(1) Prodajalec mora s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa pri nepremičnini oziroma 
nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo, ustanoviti maksimalno hipoteko v 
korist skrbniškega notaija in v zavarovanje naslednjih bodočih teijatev: 

1. teijatev kupcev za vrnitev dvojnega zneska are in obrokov kupnine, plačanih v dobro 
skrbniškega računa, s pripadajočimi obrestmi in 

2. teijatev skrbniškega notaija in skrbniške banke za plačilo cene in stroškov za storitve po 
pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa s pripadajočimi obrestmi. 

(2) Maksimalna hipoteka iz prejšnjega odstavka se mora glasiti na znesek, ki je za deset 
odstotkov višji od vsote kupnin, za katere namerava prodajalec prodati vse posamezne dele 
stavbe. 

(3) Prodajalec mora izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo maksimalne hipoteke iz 
prvega odstavka tega člena, na katerem je njegov podpis notarsko oveijen, v roku dveh delovnih 
dni po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 

(4) Skrbniški notar mora vložiti zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo maksimalne hipoteke iz 
prvega odstavka tega člena naslednji delovni dan po prejemu zemljiškoknjižnega dovolila iz 
prejšnjega odstavka. 

(5) Teijatve, zavarovane z maksimalno hipoteko iz prvega odstavka tega člena, in vse druge 
pravice hipotekarnega upnika uresničuje skrbniški notar v svojem imenu in za račun kupcev, ki 
so plačali obroke kupnine na skrbniški račun, oziroma glede teijatev iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena za račun skrbniške banke oziroma za svoj račun. 

(6) Prodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa 
skleniti pogodbo o zavarovanju stavbe za tveganje požara in potresa za zavarovalno vsoto, ki je 
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enaka vsakokratni gradbeni vrednosti stavbe, in zavarovalno polico vinkulirati v korist 
skrbniškega notaija. 

(7) Če nastopi tveganje, ki ga krije zavarovanje iz prejšnjega odstavka, mora skrbniški notar 
zagotoviti, da zavarovalnica odškodnino izplača v dobro skrbniškega računa. 

Razlog ta uresničitev maksimalne hipoteke 
76. člen 

(1) Skrbniški notar uresniči maksimalno hipoteko iz prvega odstavka 75. člena tega zakona, če 
se izpolni eden od naslednjih pogojev: 

1. če nastopi položaj iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona ter če 
prodajalec ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 72. člena tega zakona in tudi po drugem 
odstavku 73. člena tega zakona v breme skrbniškega računa ni mogoče opraviti plačila vseh 
terjatev kupcev, ki so uresničili odstopno upravičenje, v celotni višini iz drugega odstavka 70. 
člena tega zakona, 

2. če nastopi položaj iz 3. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona in če v breme 
skrbniškega računa ni mogoče opraviti plačil vseh teijatev kupcev, ki so uresničili odstopno 
upravičenje, v celotni višini iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

3. če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave in prodajalec odstopi od prodajnih 
pogodb po 40. členu ZPPSL, 

4. če je nad prodajalcem začet stečajni postopek in stečajni upravitelj odstopi od prodajnih 
pogodb po prvem odstavku 121. člena ZPPSL, 

5. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka (3. točka prvega odstavka 59. člena) in če 
hipotekami upnik začne postopek izvršbe na nepremičnino zaradi izterjave hipotekarne terjatve. 

(2) O nastopu razloga za uresničitev maksimalne hipoteke mora skrbniški notar obvestiti vse 
kupce, ki do nastopa razloga za uresničitev maksimalne hipoteke še niso uresničili odstopnega 
upravičenja po drugih določbah tega zakona, in skrbniško banko. V obvestilu kupcem iz 
prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupce poučiti o odstopnem upravičenju iz prvega 
odstavka 77. člena tega zakona ter o roku in načinu uresničitve tega upravičenja. 

Dodatna pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi nastopa razloga za uresničitev 
maksimalne hipoteke 

77. člen 
(1) Če nastopi razlog za uresničitev maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 76. člena tega 

zakona, pridobijo vsi kupci, ki še niso uresničili odstopnega upravičenja po drugih določbah tega 
zakona, pravico odstopiti od prodajne pogodbe. 

(2) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prejšnjega odstavka v enem mesecu po 
prejemu obvestila iz drugega odstavka 76. člena tega zakona. 

(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Uveljavljanje terjatev kupcev v izvršilnem stečajnem postopku 
78. člen 

(1) Če je nad prodajalcem začet stečajni postopek, mora skrbniški notar in je upravičen v 
svojem imenu in za račun vseh kupcev v stečajnem postopku prijaviti njihove terjatve do 
prodajalca, ki so jih pridobili zaradi razveze prodajnih pogodb, oziroma njihovih pogojnih 
terjatev, ki jih bodo pridobili zaradi razveze prodajnih pogodb po prvem odstavku 79. člena tega 
zakona, in ločitveno pravico na podlagi maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega 
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zakona, in v tem postopku ter morebitnem pravdnem postopku zaradi ugotovitve obstoja teijatve 
oziroma ločitvene pravice opraviti vsa procesna dejanja, ki so potrebna za zaščito interesov 
kupcev. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za uveljavitev teijatev skrbniške 
banke in skrbniškega notaija za plačilo storitev in stroškov po pogodbi o oblikovanju skrbniškega 
računa. 

(3) Kadar je maksimalno hipoteko treba uresničiti zunaj stečajnega postopka, mora skrbniški 
notar in je upravičen brez odlašanja v svojem imenu in za račun kupcev oziroma za račun 
skrbniške banke, opraviti vsa dejanja v pravdnem in izvršilnem postopku, ki so potrebna za 
unovčenje maksimalne hipoteke. 

(4) Kupec lahko tudi sam nastopa kot stranka v postopkih iz prvega odstavka tega člena. 

Unovčenje nepremičnine zaradi uresničitve maksimalne hipoteke 
79. člen 

(1) Z dnem, ko kupec, ki je v stečajnem oziroma izvršilnem postopku kupil nepremičnino, 
plača celotno kupnino, se štejejo vse prodajne pogodbe, ki do tega dne še niso bile razvezane 
zaradi uresničitve odstopnih upravičenj po drugih določbah tega zakona, za razvezane. 

(2) Skrbniški notar mora zagotoviti, da se kupnina, dosežena s prodajo nepremičnine v 
izvršilnem oziroma stečajnem postopku zaradi uresničitve maksimalne hipoteke iz prvega 
odstavka 75. člena tega zakona, nakaže v dobro skrbniškega računa. 

(3) Če znesek kupnine, dosežen z unovčenjem nepremičnine, presega skupni znesek terjatev iz 
prvega odstavka 75. člena tega zakona, v zavarovanje katerih je bila ustanovljena maksimalna 
hipoteka, se v stečajnem postopku nad prodajalcem iz presežka pred drugimi stečajnimi upniki 
poplačajo izvajalci za njihove teijatve, ki so bile upoštevane pri določitvi praga skrbniškega 
računa. V primeru iz prejšnjega odstavka mora skrbniška banka izvajalcu na njegovo zahtevo 
izstaviti potrdilo o višini njegove teijatve, ki je bila upoštevana pri določitvi praga skrbniškega 
računa. 

Omejitev plačil s skrbniškega računa po nastopu razloga za uresničitev maksimalne hipoteke 
80. člen 

(1) Od nastopa razloga za uresničitev maksimalne hipoteke do izpolnitve pogojev za izplačila 
na podlagi načrta delitve iz tretjega odstavka tega člena, v breme skrbniškega računa ni dovoljeno 
opraviti nobenih izplačil več, razen izplačil teijatev kupcev v višini iz prvega odstavka 71. člena 
tega zakona, ki jih je glede na stanje dobroimetja na skrbniškem računu na dan nastopa razloga za 
uresničitev maksimalne hipoteke mogoče opraviti. 

(2) Skrbniški notar mora v petnajstih dneh po plačilu kupnine v dobro skrbniškega računa po 
drugem odstavku 79. člena tega zakona izdelati načrt delitve dobroimetja na skrbniškem računu 
in ga predložiti skrbniški banki. 

(3) Načrt delitve dobroimetja na skrbniškem računu mora obsegati: 
1. za teijatev vsakega kupca, v zavarovanje katere je bila ustanovljena maksimalna hipoteka: 
- podatke iz 1. točke tretjega odstavka 71. člena tega zakona, 
- podatke o višini teijatve, ki je bila plačana v breme skrbniškega računa po prvem oziroma 

drugem odstavku 71. člena tega zakona oziroma po drugem odstavku 73. člena tega zakona 
oziroma ki jo je plačal prodajalec po 72. členu tega zakona, 

- podatke o višini neplačanega dela teijatve, in v primeru stečajnega postopka nad 
prodajalcem tudi podatek o višini teijatve, ki jo je po petem odstavku 131. člena ZPPSL mogoče 
poravnati iz kupnine, dosežene z unovčenjem maksimalne hipoteke, 
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- če kupčeva teijatev v stečajnem postopku v celoti oziroma prek določene višine še ni 
ugotovljena tudi: podatke o višini neugotovljene terjatve, za plačilo katere del kupnine, dosežen z 
unovčenjem maksimalne hipoteke, še ni bil plačan v dobro skrbniškega računa (tretji odstavek 
155. člena ZPPSL); prejšnji stavek se smiselno uporablja tudi za izvršilni postopek, 

2. za teijatev skrbniškega notarja in za teijatev skrbniške banke: podatek o višini te teijatve in 
podatke, na podlagi katerih je mogoče preveriti način izračuna te teijatve. 

(4) Če iz kupnine, plačane v dobro skrbniškega računa po drugem odstavku 79. člena tega 
zakona, in morebitnega drugega dobroimetja na skrbniškem računu ni mogoče izplačati teijatev 
iz prejšnjega odstavka v celotni višini, se te izplačajo v sorazmernem deležu (drugi odstavek 71. 
člena). V takem primeru mora načrt delitve dobroimetja na skrbniškem računu obsegati tudi 
podatke iz 3. točke tretjega odstavka 71. člena tega zakona. 

(5) Skrbniška banka mora načrt delitve dobroimetja na skrbniškem računu pregledati in 
potrditi v petih delovnih dneh od prejema. 

(6) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo teijatev na podlagi načrta delitve dobroimetja 
na skrbniškem računu v dveh delovnih dneh po tem, ko skrbniška banka potrdi načrt delitve. 

(7) Kadar je bila teijatev posameznega kupca ali ločitvena pravica v njegovo korist v 
stečajnem postopku prerekana oziroma prerekana nad določeno višino in je ta kasneje 
ugotovljena, se za izplačilo dela kupnine, dosežene z unovčenjem maksimalne hipoteke, ki se 
kasneje plača v dobro skrbniškega računa, temu kupcu smiselno uporabljajo določbe drugega do 
šestega odstavka tega člena. 

(8) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi, kadar je proti teijatvi oziroma 
maksimalni hipoteki v korist določenega kupca v izvršilnem postopku ugovaijal prodajalec ali 
drug upnik. 

Prepoved odtujitve in obremenitve 
81. člen 

(1) Prodajalec mora s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa pri nepremičnini oziroma 
nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo, ustanoviti prepoved odtujitve in 
obremenitve v korist skrbniškega notaija. 

(2) Prepoved odtujitve in obremenitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v zemljiško knjigo. 
(3) Prodajalec mora izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo prepovedi odtujitve in 

obremenitve iz prvega odstavka tega člena, na katerem je njegov podpis notarsko overjen, v roku 
dveh delovnih dni po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 

(4) Skrbniški notar mora zahtevati vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega 
odstavka tega člena z zemljiškoknjižnim predlogom iz četrtega odstavka 75. člena tega zakona. 

Zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine 
82. člen 

(1) Prodajalec mora hkrati s sklenitvijo pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa podpisati 
zemljiškoknjižni predlog za zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine pri 
nepremičnini oziroma nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo. 

(2) Podpis na predlogu iz prejšnjega odstavka mora overiti skrbniški notar. 
(3) Skrbniški notar mora hkrati z vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo 

maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona in za vknjižbo prepovedi odtujitve 
in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona, vložiti tudi zemljiškoknjižni predlog za 
vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je zemljiškoknjižni predlog za zaznambo 
vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine vložen trenutek pred vložitvijo zemljiškoknjižnega 
predloga za vknjižbo maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona in za 
vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona. 

(5) Zemljiškoknjižnega predloga iz prvega odstavka tega člena prodajalec ne more umakniti. 
(6) Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine z zaznamkom iz 

drugega odstavka 70. člena ZZK-1 se vroči skrbniškemu notarju. 
(7) Sklep iz prejšnjega odstavka hrani notar za račun vseh kupcev. 
(8) Za vknjižbo etažne lastnine v korist posameznega kupca skrbniški notar temu izstavi 

overjen prepis sklepa iz šestega odstavka tega člena, na katerem potrdi, da je izvirnik sklepa v 
hrambi pri njem. 

Vpis etažne lastnine 
83. člen 

Ob vpisu etažne lastnine se maksimalna hipoteka iz prvega odstavka 75. člena tega zakona, 
prepoved odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona in zaznamba 
vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine vpišejo pri vseh podvložkih, v katere se vpišejo 
posamezni deli stavbe. 

Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev 
84. člen 

(1) Prodajalec mora pooblastiti skrbniškega notarja, da v njegovem imenu izstavi 
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v korist kupca posameznega dela stavbe, 
ko ta plača celotno kupnino po prodajni pogodbi. 

(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka ni mogoče preklicati. 
(3) Prodajalčev podpis na pooblastilu iz prvega odstavka tega člena mora overiti drug notar. 
(4) Prodajalec mora v dveh delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 

računa izročiti skrbniškemu notarju izvirnik pooblastila iz prejšnjega odstavka. 
(5) Ne glede na drugi odstavek 142. člena ZZK-1 je lahko zemljiškoknjižnemu dovolilu, ki ga 

po pooblastilu iz prvega odstavka tega člena v imenu prodajalca izstavi skrbniški notar, priložen 
overjen prepis pooblastila iz tretjega odstavka tega člena. 

(6) Podpis skrbniškega notarja na zemljiškoknjižnem dovolilu iz prvega odstavka tega člena 
mora overiti drug notar. 

Vknjižba etažne lastnine v korist kupcev v zaznamovanem vrstnem redu 
85. člen 

(1) Ko posamezen kupec plača celotno kupnino po prodajni pogodbi, zmanjšano za morebitni 
del kupnine, ki ga je kupec zadržal po drugem oziroma tretjem odstavku 15. člena tega zakona, 
mu mora skrbniški notar izstaviti: 

1. zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v njegovo korist na posameznem delu 
stavbe, ki je bil predmet prodajne pogodbe, na katerem je podpis skrbniškega notarja overjen, s 
katerim spoji: 

- overjen prepis pooblastila iz tretjega odstavka 84. člena tega zakona, 
- prodajno pogodbo in 
- overjen prepis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, ki so sestavni del 

prodajne pogodbe, 
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2. oveijen prepis sklepa o dovolitvi zaznambe vrstnega reda iz osmega odstavka 82. člena tega 
zakona. 

(2) Vknjižba etažne lastnine v korist kupca v zaznamovanem vrstnem redu se dovoli na 
podlagi listin iz prejšnjega odstavka. 

(3) Skrbniški notar ne sme izročiti listin iz prvega odstavka tega člena kupcu, temveč jih mora 
namesto kupcu izročiti banki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. če seje kupec zavezal, da bo v korist banke v zavarovanje teijatve na podlagi kredita, ki mu 
gaje odobrila, ustanovil hipoteko na posameznem delu stavbe, kije predmet prodajne pogodbe, 

2. če je kupec zaradi zavarovanja obveznosti ustanoviti hipoteko iz 1. točke tega odstavka na 
banko prenesel pravico zahtevati izročitev listin iz prvega odstavka tega člena, in 

3. če je banka o tem obvestila skrbniškega notaija in mu predložila izjavo kupca iz 2. točke 
tega odstavka, na kateri je kupčev podpis oveijen. 

(4) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za obveznost kupca prenesti 
lastninsko pravico na kasnejšega pridobitelja oziroma obveznost kupca ustanoviti hipoteko ali 
drugo pravico tretjega na nepremičnini v korist osebe, ki ni banka. 

Poročilo o izpolnitvi prodajalčevih obveznosti in končno poročilo 
86. člen 

(1) Prodajalec mora izdelati poročilo o izpolnitvi obveznosti do kupcev po prodajnih 
pogodbah: 

1. ko je opravljen prevzem vseh posameznih delov stavbe po prodajnih pogodbah, ki so 
vpisane v evidenco prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona, V skladu z 19. členom tega 
zakona, in koje opravljen prevzem skupnih delov stavbe v skladu z 22. členom tega zakona, in 

2. ko je vložen predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. 
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora prodajalec predložiti skrbniškemu notaiju in 

skrbniški banki. 
(3) Poročilu iz prvega odstavka tega člena mora prodajalec priložiti: 
1. kopije vseh zapisnikov o izročitvi in prevzemu, 
2. kopijo pogodbe o opravljanju upravniških storitev, 
3. kopijo predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo z vsemi listinami, ki so mu 

priloženi, in s potrdilom sodišča o vložitvi predloga, in 
4. potrdila izvajalcev del na stavbi, katerih teijatve so bile upoštevane pri določitvi praga 

skrbniškega računa, o plačilu teh terjatev. 
(4) Skrbniški notar in skrbniška banka morata preveriti poročilo iz prvega odstavka tega člena 

v petnajstih dneh po prejemu. 
(5) Ce na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena ugotovita, da je prodajalec svoje 

obveznosti do kupcev po prodajnih pogodbah izpolnil, morata skrbniški notar in skrbniška banka 
v nadaljnjih osmih dneh izdelati končno poročilo o storitvah, ki sta jih opravili po pogodbi o 
oblikovanju skrbniškega računa, in o izpolnitvi obveznosti prodajalca do kupcev po prodajnih 
pogodbah. 

(6) Izvod končnega poročila iz prejšnjega odstavka pošlje skrbniški notar vsem kupcem 
posameznih delov stavbe. 
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3. NOTARSKA HRAMBA 

Pojem notarske hrambe 
87. člen 

(1) S prevzemom listin, denaija oziroma vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: predmet 
hrambe) v hrambo po 87. oziroma 88. členu ZN, se notar osebi, ki mu je predmet notarske 
hrambe izročila v hrambo (v nadaljnjem besedilu: deponent) zaveže, da bo ta predmet hranil, in 
ga izročil osebi, ki jo določi deponent (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), če se izpolni pogoj 
oziroma pogoji, ki jih ob izročitvi predmeta hrambe v notarsko hrambo določi deponent, oziroma 
vrnil deponentu, če se ta pogoj oziroma pogoji ne izpolnijo do določenega roka. 

(2) Določbe 3. poglavja tega zakona se uporabljajo za notarsko hrambo, ki se opravlja z 
namenom zaščite pogodbene stranke pred tveganjem neizpolnitve druge pogodbene stranke. 

Neposredna pravica upravičenca 
88. člen 

(1) S prevzemom predmeta hrambe v notarsko hrambo pridobi upravičenec lastno in 
neposredno pravico od notaija zahtevati, da mu izroči predmet hrambe, če se do roka, določenega 
ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo, izpolni pogoj oziroma pogoji, ki jih je ob 
izročiti predmeta hrambe v notarsko hrambo določil deponent. 

(2) Deponent lahko pravico iz prejšnjega odstavka prekliče ali spremeni, dokler upravičenec 
notarju ne izjavi, da pravico sprejema. 

(3) Za veljavnost izjave iz prejšnjega odstavka Oblika ni potrebna. 
(4) Notar o prejemu izjave iz drugega odstavka tega člena sestavi notarski zapisnik. 
(3) Če je upravičenec navzoč ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo, se šteje, daje 

s tem sprejel pravico iz prvega odstavka tega člena. Pravno dejstvo iz prejšnjega stavka potrdi 
notar v notarskem zapisniku o hrambi. 

Hramba denaija v obliki dobroimetja pri banki 
89. člen 

(1) Notar lahko prevzame denar v notarsko hrambo tudi tako, da deponent na poseben denarni 
račun notaija nakaže denarno dobroimetje v višini denarnega zneska, ki je predmet notarske 
hrambe denaija (v nadaljnjem besedilu: deponirani znesek). 

(2) Za notarsko hrambo denaija na način iz prejšnjega odstavka, mora notar odpreti poseben 
denarni račun, prek katerega sme sprejemati samo vplačila in opravljati samo izplačila na podlagi 
notarske hrambe denaija. 

(3) Denarna teijatev notaija do banke, ki vodi poseben denarni račun iz prejšnjega odstavka, 
na podlagi dobroimetja na tem računu se šteje v razmeiju do banke in v razmeiju do notaijevih 
upnikov, za skupno teijatev vseh deponentov, ki so izročili denar v notarsko hrambo z nakazilom 
na ta račun, oziroma upravičencev, do banke. Zato notaijevi upniki ne morejo za izteijavo svoji 
teijatev do notaija niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi segati na to denarno teijatev (drugi 
odstavek 804. člena v zvezi z 805. členom OZ) in v primeru stečaja oziroma smrti notaija ta 
denarna teijatev ne spada v njegovo stečajno maso oziroma zapuščino. 

(4) V notranjem razmeiju med deponenti oziroma upravičenci iz prejšnjega odstavka se šteje, 
daje vsak od njih udeležen na denarni teijatvi iz prejšnjega odstavka: 

1. do višine, ki je enaka deponiranemu znesku, oziroma 
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2. če je denarno dobroimetje na posebnem denarnem računu nižje od seštevka vseh 
deponiranih zneskov: v deležu, ki je enak razmeiju med zneskom, deponiranim na podlagi 
posamezne notarske hrambe, in vsoti vseh deponiranih zneskov. 

(5) Pri uporabi pravil ZBan o zajamčenih vlogah se šteje, daje posamezen deponent oziroma 
upravičenec v razmeiju do banke imetnik denarne teijatve v višini iz prejšnjega odstavka. 

Hramba nematerializiranih vrednostnih papirjev 
90. člen 

Določbe 89. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za notarsko hrambo 
nematerializiranih vrednostnih papiijev. 

4. POSEBNA PRAVILA 

Posebno pravilo za nepremičninske sklade 
91. člen 

Prodajalec, ki ima položaj javnega nepremičninskega sklada po zakonu, ki ureja javne sklade, 
se lahko s kupcem dogovori, da mora kupec kupnino oziroma posamezne obroke kupnine plačati 
še preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, tudi če ne zagotovi 
zavarovanja iz drugega odstavka 13. člena tega zakona. 

Posebno pravilo za predplačila na skrbniški račun 
92. člen 

Določba prvega odstavka 41. člena ZVPot se ne uporablja, tudi če se prodajalec s kupcem 
dogovori, da mora kupec kupnino oziroma posamezne obroke kupnine plačati še preden so 
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, če prodajalec zaradi zavarovanja 
kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega zakona zagotovi skrbniške storitve na 
podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa na način in z vsebino, urejeno v določbah 
razdelka 2.8. tega zakona. 

Posebno pravilo za podjemno pogodbo, katere predmet je nepremičnina 
93. člen 

Določba 647. člena OZ se ne uporablja za podjemno pogodbo, katere predmet je gradnja 
objekta oziroma izvajanje del na objektu, če rezultat podjemnikovega dela postane sestavina 
nepremičnine. 

5. NADZOR 

Stanovanjska inšpekcija 
94. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor nad tem, ali prodajalci pri prodaji enostanovanjskih stavb in stanovanj 
potrošnikom ravnajo v skladu z določbami 2. poglavja tega zakona, opravljajo inšpektorji 
stanovanjske inšpekcije. 

(2) Prodajalec mora inšpektoiju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in 
mu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse listine, ki se nanašajo na gradnjo oziroma 
prodajo nepremičnin iz prvega odstavka tega člena. 
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(3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe iz 9. 
člena tega zakona, skrbniški notar in skrbniška banka, morajo inšpektorju dati ustrezna pojasnila 
o zadevah, ki so predmet nadzora iz prvega odstavka tega člena, in mu omogočiti vpogled v vse 
listine, ki se nanašajo na prodajo nepremičnin iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z določbami 
tega zakona, mu inšpekcijski organ glede na način kršitve z odločbo: 

1. prepove sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje, oziroma 
2. odredi ukrepe, ki jih mora opraviti zaradi odprave kršitve. 
(5) Inšpekcijski organ odločbo iz prejšnjega odstavka na stroške prodajalca javno objavi v 

dnevniku, ki izhaja na območju celotne države, če je zaradi obsega oziroma načina kršitve to 
potrebno zaradi zaščite kupcev pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, pa tudi v 
drugih sredstvih javnega obveščanja. 

(6) Če prodajalec odpravi kršitve, katerih odprava mu je bila naložena z odločbo iz četrtega 
odstavka tega člena, inšpekcijski organ o tem izda ugotovitveno odločbo. 

(7) Inšpekcijski organ odloča o zadevah iz prejšnjih odstavkov po skrajšanem postopku. 

♦ 
Nadzor nad skrbniškimi bankami in skrbniškimi notarji 

95. člen 
(1) Nadzor nad skrbniškimi bankami opravlja Banka Slovenije v skladu z določbami ZBan o 

nadzoru nad bankami in o postopku odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah. 
(2) Nadzor nad skrbniškimi notaiji opravlja Notarska zbornica Slovenije v skladu z določbami 

ZN. 
(3) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka lahko Notarska zbornica Slovenije notaiju 

poleg disciplinskih ukrepov, ki jih lahko izreče po ZN, izreče tudi odvzem pravice opravljati 
storitve skrbniškega notaija. Ukrep iz prejšnjega stavka se lahko izreče za dobo petih let. 

6. KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški 
96. člen 

(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki ima položaj investitoija oziroma vmesnega kupca po tem 
zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 2. člena): 

1. če oglašuje prodajo preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, 
2. če ne zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca iz drugega odstavka 

12. člena tega zakona v roku za izročitev nepremičnine kupcu (prvi odstavek 30. člena), 
3. če ne zagotovi pogojev za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev posameznih delov 

stavbe iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona v dveh mesecih po pravnomočnosti uporabnega 
dovoljenja za stavbo (drugi odstavek 30. člena). 

4. če v prodajni pogodbi oziroma splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe ne določi 
tehničnih lastnosti nepremičnine glede izvedbe del in glede vgrajene opreme in naprav (prvi 
odstavek 6. člena), 

5. če v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona s skico, ki je sestavni del prodajne 
pogodbe, ne določi, kateri del obstoječe zemljiške parcele bo zaradi zagotovitve pogoja za 
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona 
odmeijen kot samostojna zemljiška parcela, 
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6. če v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona s skico, ki je sestavni del splošnih 
pogojih prodaje posameznih delov stavbe, ne določi kateri del obstoječe zemljiške parcele bo 
odmeijen kot samostojna zemljiška parcela, ki bo skupni del stavbe. 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarje se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba podjetnika posameznika. 

(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarje se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena posameznik, ki ima položaj investitoija oziroma vmesnega kupca po tem zakonu (prvi 
oziroma drugi odstavek 2. člena). 

(4) Z globo od 1.000.000 do 30.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki ima položaj investitoija oziroma vmesnega kupca po tem 
zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 2. člena): 

1. če sklene prodajno pogodbo preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena tega 
zakona, 

2. če sprejme kupnino oziroma del kupnine v nasprogu z 12. oziroma 13. členom tega zakona, 
(5) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka 

tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika. 
(6) Z globo od 100.000 do 300.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz četrtega odstavka tega 

člena posameznik, ki ima položaj investitoija oziroma vmesnega kupca po tem zakonu (prvi 
oziroma drugi odstavek 2. člena). 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Uporaba določb o prekrških 
97. člen 

(1) Višina globe iz 96. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. januaijem 2005. 
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za: 
1. prekršek iz prvega odstavka 96. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 200.000 do 3.000.000 tolaijev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 200.000 do 3.000.000 tolaijev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 150.000 tolaijev, 
- posameznik v razponu od 100.000 do 300.000 tolaijev, 
2. prekršek iz četrtega odstavka 96. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 1.000.000 do 10.000.000 tolaijev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 1.000.000 do 10.000.000 tolaijev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolaijev, 
- posameznik v razponu od 100.000 do 150.000 tolaijev. 

Prodajne pogodbe, za katere se uporabljajo določbe zakona 
98. člen 

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za prodajne pogodbe, sklenjene po njegovi uveljavitvi. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi za 

prodajne pogodbe, sklenjene pred njegovo uveljavitvijo, če do uveljavitve tega zakona prodajalec 
še ni v celoti izpolnil obveznosti do kupcev, in sicer glede obveznosti prodajalca v zvezi z zaščito 
kupcev pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega zakona glede tistega dela kupnine, ki je 
kupec do uveljavitve tega zakona še ni plačal in jo je po prodajni pogodbi dolžan plačati pred 
izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti. 
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Prenehanje veljavnosti določb SZ-1 
99. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 122. in 123. člen SZ-1. 

Uveljavitev zakona 
100. člen 

Ta zakon začne veljati 180. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE (1. do 3. člen) 

V drugem odstavku 1. člena predlaganega zakona je opredeljen namen opravljanja skrbniških 
storitev v skladu z namenom predlagane ureditve, ki je razložen v uvodu predloga zakona. 

Pri ureditvi, ki je predmet predlaganega zakona je treba zaradi pravnosistemske doslednosti 
upoštevati ureditev v naslednjih drugih zakonih (drugi odstavek 2. člena predlaganega zakona): 

1. OZ - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01), 
2. SPZ - Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), 
3. SZ-1 - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) 
4. ZBan - Zakon o bančništvu (7/99, 31/00,102/00, 59/01,55/03). 
5. ZGO-1 - Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 
6. ZENDMPE - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni 

list RS, št. 52/00, 87/02) 
7. ZN - Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94,48/94, 82/94,41/95 - odločba US, 83/01) 
8. ZPlaP - Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 52/02, 75/02, 15/03), 
9. ZPPSL - Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93,74/94 - 

odločba US, 8/96 - odločba US, 25/97, 39/97,1/99, 52/99, 42/02) 
10. ZVPot - Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 - popravek, 23/99, 

110/02), 
11. ZZK-1 - Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03). 

Zato je treba tudi za označevanje pravnih institutov, ki jih kot matični zakoni urejajo navedeni 
zakoni, uporabljati enake pojme (prvi odstavek 2. člena predlaganega zakona). Najpomembnejši 
med temi so: 

1. točka prvega odstavka 2. člena predlaganega zakona: Stvarnopravni zakonik (SPZ) obsega 
ureditev vseh elementov stvamopravnega dela klasične civilnopravne kodifikacije, zato je treba 
pri poimenovanju osrednjih institutov stvarnega prava izhajati iz opredelitev v SPZ, in sicer: 

- Nepremičnina. V 8. členu SPZ je urejeno splošno načelo povezanosti zemljišča in objekta 
(superficies solo cedit), po katerem je vse, kar je trajno na nepremičnini, nad njo ali pod njo, 
sestavina nepremičnine. Po 16. členu SPZ sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih 
pravic. Zato je po splošnem pravilu prvega odstavka 18. člena SPZ nepremičnina opredeljena kot 
prostorsko odmerjen del zemeljske površine (zemljiška parcela), skupaj z vsemi sestavinami 
(zgradbami, zgrajenimi na tej zemljiški parceli oziroma pod njo). 

- Etažna lastnina je lastnina posameznega dela stavbe (zgradbe) in solastnina skupnih delov. 
- Zemljiškoknjižno dovolilo je osrednji razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj 

(pravnoposlovnega) prenosa lastninske pravice na novega pridobitelja (primerjaj 23. člen SPZ). 
Izstavitev ustreznega zemljiškoknjižnega dovolila je hkrati osrednje izpolnitveno ravnanje, ki ga 
mora opraviti prodajalec zaradi (pravilne in popolne) izpolnitve svoje obveznosti po prodajni 
pogodbi v razmeiju do kupca nepremičnine. 
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2. točka prvega odstavka 2. člena predlaganega zakona: Zakon o zemljiško knjigi (ZZK-1), 
ureja pogoje za vpis pravic (in pravnih dejstev) na nepremičnini v zemljiško knjigo. Pojme, ki jih 
v enakem pomenu uporablja predlagani zakon, ZZK-1 opredeljuje na naslednji način: 

- zemljiška parcela je prostorsko odmeijen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami 
(1. točka prvega odstavka 3. člena ZZK-1), 

- identifikacijski znak zemljiške parcele je oznaka katastrske občine, v kateri se nahaja, in 
parcelna številka kot je vpisana v zemljiškem katastru (5. točka prvega odstavka 3. čjena ZZK-1), 

- identifikacijski znak stavbe oziroma njenega posameznega dela je identifikacijska številka, 
kot je vpisana v katastru stavb (6. točka prvega odstavka 3. člena ZZK-1). 

3. točka prvega odstavka 2. člena predlaganega zakona: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
posamezne pojme, ki se v enakem pomenu uporabljajo tudi v predlaganem zakonu, opredeljuje 
na naslednji način: 

- Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjene 
prebivanju ali opravljanju dejavnosti (točka 1.1. prvega odstavka 2. člena ZGO-1). Ker SPZ 
(zlasti v zvezi z etažno lastnino) v enakem pomenu uporablja pojem zgradba, je potrebna ustrezna 
pojasnjevalna določba v četrtem odstavku 1. člena predlaganega zakona. 

- Gradnja po 7. točki prvega odstavka 2.'člena ZGO-1 obsega gradnjo v najširšem pomenu, 
torej tako zlasti gradnjo novega objekta (»novogradnjo« v ožjem pomenu) kot tudi rekonstrukcijo 
objekta (obširnejšo prenovo, pri kateri se spreminjajo tehnične značilnosti objekta ali pa se objekt 
prilagaja spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam). Enaka uporaba tega pojma v 
predlaganem zakonu je potrebna zato, ker investitoiji kot »potrošniško gradnjo za trg« izhajajo 
tako gradnje novih objektov (stavb) kakor tudi rekonstrukcije. Za oba »načina gradenj« pa 
morajo (zaradi zaščite kupcev - potrošnikov) veljati določbe predlaganega zakona. 

4. točka prvega odstavka 2. člena predlaganega zakona: Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
zemljiškega katastra in katastra stavb ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, zato se pojma zemljiški kataster in kataster stavb uporabljata v enakem pomenu 
kot po ZENDMPE. 

Opredelitev pojmov investitor, vmesni kupec in končni kupec v 3. členu predlaganega zakona 
je potrebna zaradi jasne opredelitve pravnih razmerij, za katere velja predlagani zakon. 
Razlikovanje med investitorjem (prvi odstavek 3. člena predlaganega zakona) in vmesnim 
kupcem (drugi odstavek 3. člena predlaganega zakona) je potrebno zato, ker je treba predvideti 
(in enako urediti) tudi položaj, v katerem investitor »proda« celotno nepremičnino vmesnemu 
kupcu (osebi, ki ima namen opravljati nadaljnjo prodajo končnim kupcem). Najpogosteje je 
vmesni kupec oseba, ki je povezana z investitorjem. Povedano drugače, razlikovanje je potrebno 
zato* da se investitoiji s prodajami vmesnim kupcem ne bi izognili uporabi določb predlaganega 
zakona. 

2. PRODAJA ENOSTANOVANJSKIH STAVB IN STANOVANJ 

POTROŠNIKOM 

2.0. SISTEMATIKA IN NAČIN UREDITVE V 2. POGLAVJU 
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V 2. poglavju predlaganega zakona so zajeta kogentna pravna pravila, ki urejajo vsebino 
razmerja med prodajalcem in kupcem na podlagi prodajne pogodbe. Sistematika in način ureditve 
sledi sistematiki in načinu ureditve prodajne pogodbe v I. poglavju posebnega dela OZ. Pri tem je 
bilo treba upoštevati, da OZ določa samo splošna (tipska) pravila o prodajni pogodbi, ki sicer 
veljajo tako za prodajne pogodbe, katerih predmet je stvar (premična stvar ali nepremičnina), 
kakor tudi za prodajne pogodbe, katerih predmet je pravica. Vendar se ureditev prodajne pogodbe 
v OZ ne razlikuje pomembno od prejšnje ureditve v ZOR. ZOR pa je urejal samo pogodbe 
blagovnega prometa, torej tiste (v primeru prodajnih pogodb) pogodbe, katerih predmet je 
premična stvar. Povedano drugače, tipično izpolnitveno prodajalca ravnanje, kateremu so 
prilagojena splošna (tipska) pravila OZ (enako kot prej ZOR), je izročitev premične stvari kupcu, 
tako da bo ta postal lastnik. 

Določbe 2. poglavja predlaganega zakona so zato prilagojene posebni (po OZ atipični) 
značilnosti predmeta prodajne pogodbe, ki jo urejajo, in sicer 

- okoliščini, da je predmet te prodajne pogodbe (oziroma dosledneje predmet izpolnitvenega 
ravnanja prodajalca) nepremičnina, in 

- dodatni okoliščini, da je predmet te pogodbe praviloma bodoča stvar (torej nepremičnina, ki 
z lastnostmi ki so predmet pogodbe ob sklenitvi pogodbe še ne obstoji, saj praviloma stavba še ni 
zgrajena). 

2.1. SPLOŠNE DOLOČBE (4. in S. člen) 

V prvem odstavku 4. člena predlaganega zakona so opredeljene predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene, da se za prodajno pogodbo uporabljajo določbe 2. poglavja predlaganega zakona. Te 
predpostavke so opredeljene z določitvijo značilnosti prodajne pogodbe, glede na: 

(i) predmet prodajne pogodbe (predmet izpolnitvenega ravnanja prodajalca): enostanovanjska 
stavba ali stanovanje kot posamezen del stavbe, 

(ii) stranke prodajne pogodbe: 
- prodajalec ima položaj investitorja oziroma vmesnega kupca (prvi oziroma drugi odstavek 2. 

člena predlaganega zakona) 
- kupec ima položaj končnega kupca (tretji odstavek 2. člena predlaganega zakona) in položaj 

potrošnika po ZVPot. 

Po drugem odstavku 1. člena ZVPot je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja 
blago ali storitev za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Po terminologiji 
ZVPot zato prodajna pogodba iz prvega odstavka 4. člena predlaganega zakona spada med t. im. 
»potrošniške prodajne pogodbe«. Pri tem pa je opredelitev prodajne pogodbe v prvem odstavku 
4. člena predlaganega zakona namenoma širša, saj velja za vse prodajne pogodbe, ki jih kot 
prodajalci sklepajo investitorji oziroma vmesni kupci, in sicer ne glede na to, ali ima prodajalec 
položaj podjetja po tretjem odstavku 1. člena ZVPot (ta položaj namreč ni določen kot 
predpostavka za uporabo določb 2. poglavja predlaganega zakona). 

V drugem odstavku 2. člena predlaganega zakona je prodajna pogodba opredeljena na enak 
način kot v prvem odstavku 435. člena OZ, le ob upoštevanju posebne značilnosti, da je njen 
predmet nepremičnina. Da se prodajalci (investitorji oziroma vmesni kupci) ne bi izognili uporabi 
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določb predlaganega zakona s tem, da bi s kupci sklepali predpogodbe oziroma druge vrste 
pogodb (dosledneje pogodb, ki bi jih naslovili z drugačnim naslovom, na primer t. im. 
»soinvestitorska pogodba«), je v tretjem odstavku 4. člena predlaganega zakona določeno, da se 
(kogentne) določbe 2. poglavja predlaganega zakona uporabljajo tudi za predpogodbe, s katero se 
kupec in prodajalec zavežeta skleniti prodajno pogodbo, in za druge pogodbe (ne glede na to, 
kakšen naslov nosijo), ki imajo enako vsebino (enake pravne posledice glede medsebojnih pravic 
in obveznosti strank) kot predpogodba oziroma prodajna pogodba. 

Določbe 2. poglavja predlaganega zakona imajo za prodajne pogodbe, ki izpolnjujejo vse 
predpostavke iz prvega odstavka 4. člena predlaganega zakona, naravo (pravno značilnost) 
prisilnega (kogentnega) predpisa, zato jih v škodo kupca ni mogoče niti izključiti niti omejiti 
(četrti odstavek 4. člena predlaganega zakona). Morebitna določba prodajne pogodbe, ki je v 
nasprotju s kogentnimi pravnimi pravili predlaganega zakona, torej s katero se ta pravila 
izključujejo oziroma omejujejo je po sedmem odstavku 4. člena predlaganega zakona nična 
(primerjaj prvi odstavek 88. člena OZ), namesto nične določbe pa se bo v takem primeru 
uporabljala ustrezna določba predlaganega zakona. 

Po prvem odstavku 105. člena SPZ je etažna lastnina lastnina posameznega dela stavbe 
(zgradbe po terminologiji SPZ - primerjaj četrti odstavek 1. člena predlaganega zakona) in 
solastnina skupnih delov. Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe, na kateri bo 
kasneje (ko bo ta zgrajena in vpisana v kataster stavb) oblikovana etažna lastnina, je zaradi 
zaščite interesov kupca in tudi zaradi jasne opredelitve predmeta prodaje že ob sklenitvi prodajne 
pogodbe treba določiti: 

- skupne dele stavbe (po tretjem odstavku 105. člena SPZ so skupni deli stavbe, tisti deli 
stavbe, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov in zemljišče, na katerem stoji stavba), 

- solastniške deleže na skupnih delih, ki pripadajo (so akcesomi) lastnini na posameznih delih 
stavbe (primerjaj četrti odstavek 105. člena SPZ) ter v zvezi s tem vsebino pravnih razmerij med 
etažnimi lastniki na podlagi solastnine na skupnih delih stavbe. 

Navedene sestavine pa morajo biti po vsebini seveda enake za vse bodoče etažne lastnike 
(kupce), in sicer 

- ne glede na to, ali so posamezni deli stavbe samo stanovanja ali pa tudi poslovni prostori, in 
- ne glede na to, ali so (nekateri) kupci posameznih delov te stavbe osebe, ki nimajo položaja 

končnega kupca oziroma potrošnika po ZVPot. 

Navedene sestavine so hkrati nujne (obvezne) sestavine enostranskega pravnega posla oziroma 
sporazuma o oblikovanju etažne lastnine (primeijaj 109. oziroma 108. člen SPZ). Zato morajo 
splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe določiti tudi te sestavine (primeijaj 2. točko 8. 
člena predlaganega zakona). Ker morajo te sestavine biti enake za vse kupce (bodoče etažne 
lastnike), in sicer ne glede na to, da posamezni od njih kupujejo morebitne poslovne prostore, ki 
so poleg stanovanj posamezni deli (iste) stavbe, oziroma da nimajo položaja končnega kupca 
oziroma potrošnika po ZVPot. Povedano drugače, v takem primeru morajo te sestavine (določene 
v splošnih pogojih prodaje) veljati tako za t. im. potrošniške kot tudi za t. im. nepotrošniške 
prodajne pogodbe (peti in šesti odstavek 4. člena predlaganega zakona, primeijaj tudi šesti 
odstavek 8. člena predlaganega zakona). 
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Zaradi zaščite kupcev pred tveganji, razloženimi v uvodu tega predloga zakona, so v prvem 
odstavku 5. člena predlaganega zakona določeni pogoji (predpostavke), ki morajo biti izpolnjeni, 
da bi prodajalec smel s posameznim kupcem skleniti prodajno pogodbo oziroma začeti z 
oglaševanjem prodaje. Te predpostavke so: 

1. daje prodajalec lastnik zemljišča, na katerem bo gradil stavbo, oziroma imetnik ustrezne 
stavbne pravice; samo v takem primeru namreč lahko prodajalec zagotovi pogoje, da bodo kupci 
na nepremičnini (enostanovanjski stavbi oziroma posameznem delu stavbe), ki je predmet 
prodaje, pridobili lastninsko pravico; 

2. da je prodajalec za gradnjo stavbe pridobil dokončno gradbeno dovoljenje (primerjaj drugi 
odstavek 3. člena ZGO-1); 

3. kadar je predmet prodaje posamezen del stavbe: daje prodajalec v obliki notarskega zapisa 
določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v tem zakonu. 

Ker so navedeni pogoji določeni izključno zaradi zaščite interesa kupca, prodajna pogodba, ki 
jo sklene prodajalec, preden so izpolnjeni navedeni pogoji, prodajalca zavezuje (od nje ne more 
odstopiti), kupca pa ne zavezuje in lahko od nje kadarkoli odstopi (drugi odstavek 5. člena 
predlaganega zakona). 

2.2. DOLOČITEV PREDMETA PRODAJE V PRODAJNI POGODBI (6. do 9. člen) 

Ob sklepanju prodajnih pogodb praviloma nepremičnina (stavba oziroma posamezen del 
stavbe) še ne obstaja oziroma gradnja še ni končana. Predmet prodajalčevega izpolnitvenega 
ravnanja tako ob sklenitvi prodajnih pogodb še ni v celoti določen. Ker je prodajna pogodba 
zavezovalni pravni posel obligacijskega prava, za njeno veljavnost zadošča, daje predmet bodisi 
določen bodisi določljiv (drugi odstavek 34. člena OZ). Predmet izpolnitvenega ravnanja 
(predmet obveznosti po terminologiji OZ) pa je določljiv, če pogodba vsebuje podatke, s katerimi 
gaje mogoče določiti (primeijaj prvi odstavek 38. člena OZ). 

Da bi bil predmet prodajalčeve obveznosti določljiv in zaradi zaščite interesov kupcev tudi v 
zadostnem obsegu določen (da ne kupujejo mačka v žaklju), mora biti v prodajni pogodbi 
predmet pogodbe določen (zadosti določljiv) z dveh vidikov: 

1. Glede tehničnih lastnosti glede izvedbe del in glede vgrajene opreme (prvi odstavek 6. 
člena predlaganega zakona). 

2. Glede pravnih lastnosti. V zvezi z določitvijo predmeta prodaje pod pojmom pravne 
lastnosti poleg pravnega stanja nepremičnine, ki je potrebno, da prodajalec izpolni svojo 
obveznost do kupca pravilno (brez pravnih) napak, razumemo vse lastnosti, ki jih mora 
nepremičnina imeti, da bi lahko prodajalec izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. Zemljiškoknjižno 
dovolilo (pravni posel, s katerim prodajalec izpolni svojo obveznost na kupca prenesti lastninsko 
pravico na nepremičnin) je namreč razpolagalni pravni posel, katerega predmet je lahko samo 
individualno določena stvar (ker je predmet stvarnih pravic lahko samo individualno določena 
stvar - primeijaj 7. člen SPZ). Po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 31. člena ZZK- 
1, mora biti nepremičnina v listini, ki je podlaga za vpis (vknjižbo oziroma predznambo), 
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označena z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiški knjigi, torej z 
identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb 
(primerjaj prvi odstavek 12. člena v zvezi s 5. oziroma 6. točko prvega odstavka 3. člena ZZK-1). 

Zaradi zaščite interesov kupca morajo biti te pravne lastnosti nepremičnine v prodajni pogodbi 
določene tako, da lahko kupec že na podlagi prodajne pogodbe (in brez sodelovanja prodajalca) 
doseže vsaj predznambo lastninske pravice oziroma etažne lastnine v svojo korist (primerjaj 31. 
in 33. člen oziroma 34. in 36. člen predlaganega zakona). Zato morata biti v prodajni pogodbi obe 
stranki pogodbe označeni s podatki, s katerimi se imetniki pravic vpisujejo v zemljiško knjigo 
(peti odstavek 6. člena predlaganega zakona). 

Način določitve pravnih lastnosti nepremičnine pa je odvisen od tega, ali je predmet prodajne 
pogodbe enostanovanjska stavba ali posamezen del stavbe z več posameznimi deli: 

2.1. Če je predmet prodajne pogodbe enostanovanjska stavba (zemljiška parcela, katere 
sestavina je enostanovanjska stavba - primerjaj 6. točko prvega odstavka 1. člena predlaganega 
zakona) je ta predmet ob sklenitvi pogodbe lahko bodisi (že) določen bodisi (samo) določljiv: 

a) Predmet je lahko že ob sklenitvi pogodbe v celoti določen, če je zemljiška parcela, katere 
sestavina bo postala takšna stavba, že odmerjena (in v zemljiški kataster vpisana) kot samostojna 
zemljiška parcela. V takem primeru so pravne lastnosti nepremičnine določene s tem, da je v 
prodajni pogodbi nepremičnina (zemljiška parcela, katere sestavina bo postala tudi stavba, ko bo 
zgrajena) označena z identifikacijskim znakom (drugi odstavek 6. člena predlaganega zakona). 

b) Kadar pa prodajalec na isti (večji) zemljiški parceli gradi več enostanovanjskih stavb, in ob 
sklenitvi prodajnih pogodb s kupci delitev te (obstoječe) zemljiške parcele na samostojne 
zemljiške parcele, katerih sestavina bo samo posamezna enostanovanjska stavba, še ni 
opravljena, je predmet obveznosti lahko samo določljiv, zato mora biti na skici, ki je sestavni del 
prodajne pogodbe, označeno, kateri del obstoječe parcele bo odmerjen kot samostojna zemljiška 
parcela (tretji odstavek 6. člena predlaganega zakona). 

2.2. Če pa je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe z več posameznimi deli, je 
predmet zadosti določen (določljiv), če prodajna pogodba poleg opisa in lastnosti posameznega 
dela stavbe obsega tudi, vse sestavine akta o oblikovanju etažne lastnine, ki ga bo prodajalec 
sprejel zaradi (pravilne) izpolnitve obveznosti do kupcev po prodajni pogodbi (glej tudi razdelek 
2.1. te obrazložitve). Ker morajo te sestavine prodajne pogodbe z enako vsebino veljati za vse 
kupce (bodoče etažne lastnike), jih mora prodajalec določiti s splošnimi pogoji prodaje, 
(primerjaj 8. člen predlaganega zakona), ki morajo veljati tudi za nepotrošniške prodaje (šesti 
odstavek 8. člena predlaganega zakona). 

Da bi bila prodajna pogodba lahko podlaga za predznambo lastninske pravice oziroma etažne 
lastnine v korist kupca (primerjaj 33. člen oziroma 36. člen predlaganega zakona), mora ta glede 
podatkov o prodajalcu in kupcu ustrezati vsebini listin, ki so po ZZK-1 lahko podlaga za vpis v 
zemljiško knjigo. 

Pri prodaji posameznih delov stavbe z več posameznimi deli med kupci nastane t. im 
naključna skupnost (communium incidens). Zaradi zaščite interesov kupcev mora ureditev 
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razmerij med njimi, ki so potrebna za oblikovanje etažne lastnine zagotoviti prodajalec. Zato 
mora prodajalec po prvem odstavku 7. člena predlaganega zakona oblikovati etažno lastnino in 
kupcu izstaviti ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis etažne lastnine na posameznem delu 
(primeijaj tudi tretji odstavek 12. člena predlaganega zakona). Med kupci zato ne sme ustvariti 
solastninskih razmerij na celotni nepremičnini - zemljiški parceli, katere sestavina je stavba z več 
posameznimi deli (drugi odstavek 7. člena predlaganega zakona). V takem primeru bi morali 
kupci namreč sami, kasneje oblikovati etažno lastnino. 

Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe iz 8. člena predlaganega zakona imajo 
značilnosti splošnih pogojev prodaje po prvem odstavku 120. člena OZ. Ti morajo obsegati dva 
sklopa sestavin: 

1. vse sestavine prodajne pogodbe, ki jih mora ta po določbah predlaganega zakona obsegati, 
razen individualnega predmeta prodaje po posamezni pogodbi in kupnine (1. točka prvega 
odstavka 8. člena predlaganega zakona), in 

2. vse sestavine akta o oblikovanju etažne lastnine, razen podatkov o identifikacijskih znakih 
stavbe, skupnih delov stavbe in posameznih delov stavbe, ki se določijo ob vpisu stavbe v 
kataster stavb (2. točka prvega odstavka 8. člena predlaganega zakona). 

Določbe 2. poglavja kogentni predpis in ker notar ob sestavi notarskega zapisa splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov preveri, ali so ti v skladu s kogentnimi določbami 
predlaganega zakona (primerjaj 9. člen predlaganega zakona). Zato, drugače kot po splošnem 
pravilu, določenem v četrtem odstavku 120. člena OZ, po katerem je s (posamično) pogodbo 
mogoče izključiti posamezne določbe splošnih pogojev pogodbe, po četrtem odstavku 8. člena 
predlaganega zakona veljavnosti obveznih sestavin splošnih pogojev prodaje s (posamično) 
prodajno pogodbo ni mogoče izključiti. Po tretjem odstavku 8. člena predlaganega zakona mora 
prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe kupcu izročiti notarsko oveijeno kopijo notarskega 
zapisa splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe. Navedena določba tako kot poseben 
predpis izključuje 

- določbi drugega in tretjega odstavka 120. člena OZ, po katerih zadošča, da so splošni pogoji 
pogodbe objavljeni na običajen način in se v takem primeru šteje, da so drugi pogodbeni stranki 
znani, in 

- določbo tretjega odstavka 22. člena ZVPot, po kateri zadošča, da podjetje potrošnika na 
splošne pogoje pogodbe izrecno opozori in da so mu ti dostopni brez težav. 

Namen določbe drugega odstavka 8. člena predlaganega zakona, po kateri mora prodajalec 
splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe sprejeti v obliki notarskega zapisa, je zagotoviti, 
da notar (kot pravni strokovnjak z ustreznimi pravnimi znanji in kot oseba javnega zaupanja - 
primeijaj 2. člen ZN): 

- preveri pravno stanje nepremičnine (zemljiške parcele, na kateri bo zgrajena stavba) in 
kupce opozori na morebitna pravna tveganja, če so na tej nepremičnini v zemljiški knjigi vpisane 
morebitne pravice tretjih (na primer hipoteke), 

- preveri, ali so izpolnjeni pogoji za začetek sklepanja prodajnih pogodb, in 
- preveri ali je vsebina splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v skladu z 

določbami predlaganega zakona (9. člen predlaganega zakona). 

2.3. DOLOČITEV IN PLAČILO KUPNINE (10. do 15. člen) 
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Namen 10. člena predlaganega zakona, po katerem prodajalec od kupca ni upravičen zahtevati 
plačila nobenih stroškov v zvezi s sklenitvijo oziroma izpolnitvijo prodajne pogodbe, razen 
morebitnih zamudnih obresti za zamudo s plačilom kupnine, morebitnih stroškov, ki prodajalcu 
nastanejo zaradi kupčeve upniške zamude in stroškov vknjižbe lastninske pravice v korist kupca, 
je enak namenu efektivne obrestne mere, ki jo ureja zakon o potrošniških kreditov - vse stroške 
gradnje in druge stroške povezane z izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti do kupca, mora 
prodajalec vključiti v izračun kupnine. Na tak način kupec že ob sklenitvi prodajne pogodbe ve, 
kakšna je skupna višina njegove denarne obveznosti v zvezi z nakupom nepremičnine. 

Ara je določen denarni znesek (oziroma določena količina drugih nadomestnih stvari), ki jo ob 
sklenitvi pogodbe ena pogodbena stranka izroči drugi v znamenje, da je pogodba sklenjena 
(primerjaj prvi odstavek 64. člena OZ). 

Po prvem odstavku 11. člena predlaganega zakona je takšen dogovor (o ari) dopusten tudi v 
zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe, ki je predmet predlaganega zakona. Po petem odstavku 12. 
člena predlaganega zakona splošno pravilo o sočasnosti izpolnitve, določeno v prvem odstavku 
navedene določbe, ne velja za denarni znesek, ki je bil ob sklenitvi pogodbe plačan kot ara. Da ne 
bi bilo mogoče splošnega kogentnega pravila o sočasnosti izpolnitve izigrati z dogovorom o 
nesorazmerno visoki ari, je po drugem odstavku 11. člena predlaganega zakona ara omejena na 
znesek, ki ne sme presegati deset odstotkov kupnine. 

Kadar je predmet are (na primer plačilo določenega denarnega zneska) enak predmetu 
izpolnitvenega ravnanja, ki se ga je s pogodbo zavezala opraviti stranka, ki je aro dala, ima 
plačilo tega denarnega zneska hkrati značilnosti delne izpolnitve te obveznosti. Zato se v takem 
primeru ara všteje v izpolnitev (drugi odstavek 64. člena OZ). Po prvem odstavku 11. člena 
predlaganega zakona (kot je to tudi sicer običajno v poslovnem prometu) predmet are plačilo 
določenega denarnega zneska, kupčeva obveznost plačati kupnino pa je prav tako denarna 
obveznost, zato se po tretjem odstavku 11. člena predlaganega zakona ara všteje v kupnino - se 
šteje za prvi obrok kupnine. 

Za dvostranske pogodbe (pravno dosledneje: dvostranska poslovna obligacijska razmeija) je 
značilno, da sta v tem razmeiju obe stranki hkrati dolžnika in upnika. Povedano drugače, v 
dvostranskem (poslovnem) obligacijskem razmeiju (ki ga OZ imenuje »dvostranska pogodba), je 
vsaka pogodbena stranka zavezana opraviti določeno izpolnitveno ravnanje in hkrati upravičena 
od druge pogodbene stranke zahtevati, da opravi (nasprotno) izpolnitveno ravnanje, ki se ga je s 
pogodbo zavezala opraviti. Ključno tveganje, ki mu je pogodbena stranka v dvostranskem 
(poslovnem) obligacijskem razmeiju izpostavljena, je tveganje neizpolnitve druge pogodbene 
stranke. To tveganje se izrazi takrat, kadar ena pogodbena stranka opravi izpolnitveno ravnanje, 
ki se ga je s pogodbo zavezala opraviti, druga stranka pa nasprotnega izpolnitvenega ravnanja ne 
opravi in tudi ni sposobna (oziroma pripravljena prostovoljno) vrniti predmeta izpolnitve, ki gaje 
od prve pogodbene stranke prejela. 

Osrednji pravni institut obligacijskega prava, katerega namen je omogočiti pogodbeni stranki 
zaščito pred tveganjem neizpolnitve druge pogodbene stranke, je dogovor o sočasnosti izpolnitve, 
torej dogovor, da morata obe pogodbeni stranki hkrati (druga v razmeiju do druge) opraviti vsaka 
svoje izpolnitveno ravnanje, ki sta se ga s pogodbo zavezali opraviti. V takem primeru lahko 
pogodbena stranka po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 101. člena OZ, ugovaija - 
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odkloni opraviti svoje izpolnitveno ravnanje, dokler ni tudi druga pogodbena stranka hkrati 
pripravljena (in sposobna) opraviti nasprotnega izpolnitvenega ravnanja. 

Sklenitev prodajne pogodbe povzroči nastanek dvostranskega obligacijskega razmeija, v 
katerem je prodajalec zavezan izročiti kupcu nepremičnino tako, da bo kupec na tej nepremičnini 
pridobil lastninsko pravico, kupec pa je zavezan prodajalcu plačati kupnino (drugi odstavek 4. 
člena predlaganega zakona, primerjaj tudi prvi odstavek 435. člena OZ). Tudi za prodajno 
pogodbo je po 455. členu OZ značilna sočasnost izpolnitve. 

Vendar pa je za tipska splošna pravila, ki jih določa OZ značilno, da so dispozitivna in da 
lahko pogodbene stranke svoje (konkretno, posamično) pogodbeno (poslovno obligacijsko) 
razmerje lahko uredijo tudi drugače (2. člen OZ). Povedano drugače, pogodbeni stranki lahko s 
pogodbo izključita pravilo o sočasnosti izpolnitve in se dogovorita, da bo ena pogodbena stranka 
svoje izpolnitveno ravnanje opravila prej, kot bo nasprotno izpolnitveno ravnanje opravila druga 
pogodbena stranka. S takšnim dogovorom pogodbena stranka, ki se zaveže svoje izpolnitveno 
ravnanje opraviti prva, prevzame tveganje neizpolnitve druge pogodbene stranke. 

V 12. členu predlaganega zakona je zato pravilo o sočasnosti izpolnitve določeno kot 
kogentno pravilo. Pri pravilnem razumevanju prvega odstavka 12. člena predlaganega zakona in 
drugih institutov, ki jih v zvezi s prodajalčevo izpolnitvijo obveznosti do kupca ureja predlagani 
zakon, je treba upoštevati naslednja izhodišča: 

Po prvem odstavku 37. člena SPZ lastninska pravica obsega tri upravičenja (pravice): 
- pravico (upravičenje) imeti stvar v posesti, 
- pravico (upravičenje) stvar uporabljati in 
- pravica (upravičenje) z njo razpolagati. 

Da bi prodajalec v celoti in pravilno izpolnil svojo obveznost na podlagi prodajne pogodbe 
(izročiti kupcu nepremičnino tako, da bo kupec na tej nepremičnini pridobil lastninsko pravico), 
mora opraviti vsa »dejanja, ki so potrebna, da bo kupec lahko začel uresničevati vsa tri 
upravičenja, ki jih vsebuje lastninska pravica. To sta dva sklopa pravnih dejanj: 

1. Izročiti nepremičnino kupcu nepremičnino s pogodbeno dogovorjenimi lastnostmi in brez 
stvarnih napak). S tem pravnim dejanjem prodajalec kupcu omogoči uresničevanje pravice imeti 
nepremičnino v posesti in pravice nepremičnino uporabljati. Pravila o izročitvi nepremičnine so 
podrobneje (prilagojeno značilnosti, da je predmet pogodbe nepremičnina) urejena v določbah 
razdelka 2.4. predlaganega zakona. Ker sta s pravilno izročitvijo nepremičnine povezan pravni 
institut odgovornosti prodajalca za stvarne napake in garancije za vgrajene naprave in opremo, so 
ta vprašanja urejena v določbah razdelka 2.5. predlaganega zakona. 

2. Zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. S pravnimi dejanji, ki 
so potrebna za izpolnitev te obveznosti prodajalca (drugi oziroma tretji odstavek 12. člena 
predlaganega zakona), prodajalec kupcu omogoči uresničevanje pravice z nepremičnino 
razpolagati. Tudi ta del prodajalčeve izpolnitve mora biti pravilen, torej brez pravnih napak. 
Prodajalčeva izpolnitev pa je brez pravnih napak, če kupcu omogoči vknjižbo lastninske pravice 
na enostanovanjski stavbi oziroma etažne lastnine na posameznem delu stavbe z več 
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posameznimi deli, ki ni obremenjena oziroma omejena s pravicami tretjih (primeijaj prvi 
odstavek 488. člena OZ). 

Po 13. členu predlaganega zakona lahko prodajalec in kupec s prodajno pogodbo izključita 
(sicer) kogentno pravilo o sočasnosti izpolnitve, določeno v 12. členu predlaganega zakona, 
vendar samo pod pogojem (torej če je izpolnjena dodatna predpostavka), da prodajalec kupcu v 
zvezi s predčasno plačano kupnino zagotovi ustrezno zavarovanje pred tveganji prodajalčeve 
neizpolnitve iz drugega odstavka 1. člena predlaganega zakona. Ustrezno zavarovanje pred temi 
tveganji lahko prodajalec zagotovit kupcu na dva načina: 

- bodisi tako, da mu izroči bančno garancijo na način in z vsebino, urejeno v 37. členu 
predlaganega zakona, oziroma poroštvo zavarovalnice z enako vsebino, w 

- bodisi tako, da v njegovo korist zagotovi skrbniške storitve na podlagi pogodbe o 
oblikovanju skrbniškega računa na način in z vsebino, urejeno v določbah razdelka 2.8. 
predlaganega zakona. 

14. člen predlaganega zakona ureja pravico prodajalca odstopiti od pogodbe zaradi kupčeve 
zamude s plačilom kupnine in pravne posledice uresničitve tega upravičenja. To pravico ima 
prodajalec že po splošnem pravilu, določenem v 105. členu OZ. Po posebnem kogentnem pravilu, 
določenem v prvem oziroma drugem odstavku 14. člena OZ, pa te pravice prodajalec ne more 
uresničiti, če zamuda s plačilom kupnine traja manj kot en mesec. Uresničitev prodajalčevega 
odstopnega upravičenja povzroči razvezo pogodbe in s tem prenehanje medsebojnih pravic in 
obveznosti pogodbenih strank (prvi odstavek 111. člena OZ). Če je kupec na podlagi prodajne 
pogodbe, ki je bila kasneje razvezana zaradi prodajalčevega odstopa, plačal posamezne obroke 
kupnine, ima pravico do vrnitve plačanih obrokov po pravilih o neupravičeni obogatitvi (drugi in 
tretji odstavek 111. člena OZ v zvezi s tretjim odstavkom 190. člena OZ). Ker je kupčeva zamuda 
razlog za razvezo pogodbe, ki izvira iz kupčeve sfere, pa je v takem primeru prodajalec upravičen 
zadržati morebitni denarni znesek, kije bil plačan kot ara (primeijaj prvi odstavek 65. člena OZ). 
Zato mora prodajalec kupcu vrniti znesek plačanih obrokov kupnine, zmanjšano za morebitni 
znesek are (šesti odstavek 14. člena predlaganega zakona). Po šestem odstavku 14. člena 
predlaganega zakona mora ta znesek prodajalec kupcu vrniti v petnajstih dneh, šteto od dneva, ko 
je začela učinkovati njegova izjava o odstopu od pogodbe. Ker prodajalec plačane obroke 
kupnine praviloma porabi za gradnjo stavbe, je po sedmem odstavku 14. člena predlaganega 
zakona dopusten dogovor, da je prodajalec navedeni znesek dolžan vrniti prvemu kupcu, ko 
sklene pogodbo za isto nepremičnino z drugim kupcem in ko ta drugi kupec plača del kupnine v 
višini, ki jo je prodajalec dolžan vrniti prvotnemu kupcu. Tudi v primeru takšnega dogovora pa 
mora prodajalec prvemu kupcu vrniti navedeni znesek najkasneje v treh mesecih, tudi če se 
predpostavke iz sedmega odstavka 14. člena predlaganega zakona v tem roku ne uresničijo (osmi 
odstavek 14. člena predlaganega zakona). 

Po 15. členu predlaganega zakona je kupec upravičen zadržati del kupnine dokler prodajalec 
ne izpolni posameznih dejanj, ki jih je zaradi pravilne izpolnitve svoje obveznosti dolžan 
izpolniti, in sicer: 

- pet odstotkov kupnine do odprave očitnih napak, reklamiranih ob prevzemu nepremičnine 
(drugi odstavek 15. člena predlaganega zakona), 

- pet odstotkov kupnine do zagotovitve bančne garancije za odpravo skritih napak, ki se 
pokažejo v dvoletnem jamčevalnem roku (tretji odstavek 15. člena predlaganega zakona), 
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- pet odstotkov kupnine, dokler prodajalec ne zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske pravice 
v korist kupca (četrti odstavek 15. člena predlaganega zakona). 

Položaj, da bo kupec uveljavljal zadržanje dela kupnine po 15. členu predlaganega zakona 
lahko nastopi seveda samo takrat, kadar sta se prodajalec in kupec v skladu s prvim odstavkom 
13. člena predlaganega zakona dogovorila za predčasno plačilo kupnine. Zaradi jasnega razmeija 
med ureditvijo v 13. in 15. členu predlaganega zakona, tretji odstavek 13. člena predlaganega 
zakona določa, da pravic kupca do zadržanja dela kupnine dogovor o predčasnem plačilu kupnine 
ne izključuje. Povedano drugače, glede plačila zadnjih petnajst (5 + 5 + 5) odstotkov kupnine, 
tudi v primeru dogovora o predčasnem plačilu kupnine velja pravilo o sočasnosti plačila. 

2.4. IZROČITEV NEPREMIČNINE (16. do 22. člen) 

Z izročitvijo nepremičnine kupcu prodajalec temu ombgoči uresničevanje dveh od treh 
upravičenj, ki so vsebovana v lastninski pravici, in sicer pravico imeti nepremičnino v posesti in 
pravico nepremičnino uporabljati (glej tudi prejšnji razdelek te obrazložitve). Po prvem odstavku 
16. člena predlaganega zakona mora biti rok za izročitev nepremičnine določen v prodajni 
pogodbi (oziroma v splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe, ki so sestavni del 
prodajne pogodbe - primeijaj tretji odstavek 8. člena predlaganega zakona). 

Zamuda z izročitvijo nepremičnine je oblika kršitve pogodbene obveznosti. Pogodbena 
stranka pride v zamudo, če ne izpolni obveznosti, ki je določen za izpolnitev (prvi odstavek 299. 
člena OZ). Že po splošnih pravilih obligacijskega prava se odgovornosti za zamudo pogodbena 
stranka, ki ni pravočasno izpolnila svoje obveznosti, lahko razbremeni, če dokaže, daje vzrok za 
to kršitev njene pogodbene obveznosti zunaj njene pravne sfere, in sicer: 

- bodisi da je vzrok za objektivno stanje zamude dogodek oziroma ravnanje tretjega, ki je 
zunaj dolžnikove (notranje) sfere (primeijaj 240. člen OZ), 

- bodisi daje vzrok za to stanje ravnanje upnika, ki ima znake upniške zamude (primeijaj 244. 
člen OZ). 

Po splošnih pravilih obligacijskega prava lahko pogodbeni stranki odgovornost ene pogodbene 
stranke za zamudo (ali za drugačen način kršitve pogodbene obveznosti) tudi izključita oziroma 
omejita (primeijaj 242. člen OZ). Posledica takšne izključitve oziroma omejitev odgovornosti za 
zamudo (oziroma za druge načine kršitve pogodbene obveznosti) je ta, da na pogodbeno stranko 
prevali tudi tveganje negativne posledice (škode, ki bi tej pogodbeni stranki nastala zaradi 
kršitve, ki izvira iz sfere druge pogodbene stranke), ki bi jih po splošnih pravilih morala nositi 
(povrniti pogodbi zvesti stranki) druga pogodbena stranka, iz katere sfere vzrok za zamudo 
(oziroma drug način kršitve pogodbene obveznosti) izvira. Po kogentnem pravilu, določenem v 
drugem odstavku 16. člena predlaganega zakona, takšna omejitev odgovornosti za zamudo 
(dosledneje za vzroke, ki izvirajo iz prodajalčeve sfere) ni dopustna. 

Pogoji (predpostavke), ki morajo biti izpolnjene, da prodajalec pravilno izpolni svojo 
obveznost izročiti nepremičnino kupcu, so določeni v tretjem odstavku 16. člena predlaganega 
zakona: 

1. ko prodajalec pridobi uporabno dovoljenje, 
2. ko je nepremičnina zgrajena z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi (prvi odstavek 6. 

člena predlaganega zakona), in 
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3. če mora prodajalec po 21. členu predlaganega zakona določiti upravnika: koje prodajalec z 
upravnikom sklenil pogodbo o opravljanju upravniških storitev po SZ-1 in je upravnik prevzel 
skupne dele stavbe (saj se v takem primeru izročitev skupnih delov stavbe opravi upravniku - 
primerjaj 22. člen predlaganega zakona). 

• 
Navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni do izteka roka za izročitev nepremičnine kupcu, 

določenem v prodajni pogodbi (1. točka četrtega odstavka 16. člena predlaganega zakona). 
Prodajalec pa svojo obveznost izročiti nepremičnino kupcu pravočasno izpolni, če kupcu 
omogoči prevzem nepremičnine v nadaljnjih petnajstih dneh (2. točka četrtega odstavka 16. člena 
predlaganega zakona). Rok nadaljnjih petnajst dni je določen ob upoštevanju roka, ki je običajno 
(v poslovni praksi) potreben, da prodajalec organizira in izvede izročitev nepremičnine vsem 
kupcem posameznih delov stavbe oziroma posameznih enostanovanjskih stavb. 

Zaradi jasne razmejitve tveganj, ki ne izvirajo iz prodajalčeve sfere, po petem odstavku 16. 
člena predlaganega zakona upravni postopek za izdajo uporabnega dovoljenja, ki traja več kot en 
mesec, ni okoliščina, ki izvira iz prodajalčeve sfere, če je seveda oddal popolno zahtevo za 
pridobitev uporabnega dovoljenja in če je stavba tehnično končana tako, da so (razen morebitnih 
manjših pomanjkljivosti, ki niso razlog za zavrnitev zahteve za uporabno dovoljenje) izpolnjeni 
pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja. 

Kupčeva zamuda s plačilom kupnine (razen morebitnega zadržanega dela kupnine po 15. 
členu predlaganega zakona) je vzrok, ki izvira iz kupčeve sfere, in ima znake upniške zamude, 
zato za ta vzrok prodajalec seveda ne odgovaija (šesti in sedmi odstavek 16. člena predlaganega 
zakona). 

Določba 17. člena predlaganega zakona o pogodbeni kazni za zamudo z izročitvijo 
nepremičnine kupcu ima značilnost (naravo) zakonsko določene pogodbene kazni (primeijaj 
254. člen OZ). Pogodbena kazen je civilna sankcija za kršitev obveznosti opraviti izpolnitveno 
ravnanje, ki se gaje s pogodbo zavezala opraviti pogodbena stranka. 

Pogodbena kazen ima dvojni pomen (funkcijo): 

1. Instrument utrditve izpolnitve pogodbene obveznosti. Pogodbena kazen kot zagrožena 
civilna sankcija spodbuja pogodbeno stranko k pravilni (pravočasni) izpolnitvi pogodbene 
obveznosti. Pogodbena kazen ima tako preventivno funkcijo, saj kot zagrožena sankcija odvrača 
pogodbeno stranko od kršitve. 

2. Olajšanje položaja upnika (pogodbene stranke) v primeru kršitve pogodbene obveznosti 
dolžnika (druge pogodbene stranke). Pogodbena kazen je civilna sankcija za primer kršitve 
pogodbene obveznosti. Da bi upnik (pogodbi zvesta stranka) pridobil pravico do pogodbene 
kazni, morata biti izpolnjeni splošni predpostavki odgovornosti za neizpolnitev oziroma 
nepravilno izpolnitev, in sicer: 

- da gre za kršitev pogodbene (poslovne) obveznosti, ki ima objektivne znake protipravnega 
stanja (v tem primeru zamuda z izročitvijo nepremičnine kupcu), in 

- da vzrok za kršitev izvira iz sfere pogodbene stranke, ki bi morala opraviti izpolnitev 
obveznosti (v tem primeru iz sfere prodajalca). 

poročevalec, št. 93 152 13. november2003 



Če se pogodbeni stranki ne dogovorita za pogodbeno kazen za kršitev (neizpolnitev oziroma 
zamudo z izpolnitvijo) pogodbene obveznosti, lahko upnik v primeru kršitve pogodbene 
obveznosti, za katero odgovarja dolžnik, uresniči splošno civilno sankcijo - uveljavi 
odškodninsko pravico (terjatev, zahtevek) za povrnitev škode, ki mu je zaradi te kršitve nastala. 
Vendar mora v takem primeru dokazati še dodatno (posebno) predpostavko dolžnikove poslovne 
odškodninske odgovornosti - obstoj škode, ki mu je nastala zaradi kršitve pogodbene obveznosti 
(primerjaj 243. člen OZ). Dokazovanje obstoja (nastanka) in višine škode, še zlasti izgubljenega 
dobička, pa je pogosto težavno in tudi ne prav poceni. 

Zaradi obeh razloženih funkcij, ki jih opravlja pogodbena kazen, je s kogentnim pravilom 17. 
členu predlaganega zakona določena pogodbena kazen za prodajalčevo zamudo z izročitvijo 
nepremičnine kupcu. Pri določanju pogodbene kazni za primer zamude je treba upoštevati, da 
pogodbi zvesti stranki v primeru zamude z izpolnitvijo morebitna (potencialna) škoda nastaja v 
vsem obdobju, v katerem zamuda traja. Zato je v 17. členu predlaganega zakona pogodbena 
kazen določena za vsak dan zamude z izročitvijo nepremičnine kupcu. 

V poslovni praksi stranki višino pogodbene kazni za primer zamude navadno določita v 
določenem odstotku od vrednosti tipičnega izpolnitvenega ravnanja za vsak dan zamude in kazen 
omejita z določenim (višjim) odstotkom od te vrednosti. Zlasti je takšen način določanja višine 
pogodbene kazni uveljavljen v gradbeništvu in temelji na uporabi 52. uzance posebnih gradbenih 
uzane (PGU), ki določa: Pogodbena kazen znaša 1 promila skupne dogovorjene cene del za vsak 
dan zamude, če se dela ne dovršijo v predvidenem roku, z omejitvijo, da tako določena 
pogodbena kazen ne sme presegati 5 odstotkov skupne cene del. Pri tem je v praksi pogosto 
mogoče najti zmotno razlago pomena navedene uzance, po katerem naj bi 52. uzanca PGrU 
določala zgornjo mejo dopustne višine pogodbene kazni. Navedena uzanca se uporabljajo namreč 
samo v primeru, če se stranki s pogodbo dogovorita za pogodbeno kazen zaradi zamude, ne 
določita pa njene višine. Glede na dvojni namen (funkcijo) pogodbene kazni pa sploh ni nujno, da 
bi bila pogodbena kazen, ki je določena za vsak dan zamude, omejena tudi z najvišjim zneskom 
oziroma določenim odstotkom od pogodbene vrednosti. Zato tudi pogodbena kazen po 17. členu 
predlaganega zakona ni omejena na tak način. Po drugem odstavku 17. člena predlaganega 
zakona pa je dogovor o omejitvi skupnega zneska pogodbene kazni sicer dopusten, vendar skupni 
znesek tako omejene pogodbene kazni ne sme biti nižji od 50 odstotkov kupnine. 

V 18. členu predlaganega zakona so določena posamična dejanja, ki jih mora prodajalec 
opraviti, da bi bila izročitev možna in da bi s tem v celoti izpolnil svojo obveznost izročiti 
nepremičnino kupcu. 

Prevzem nepremičnine je pravno dejanje kupca, s katerim kupec nepremičnino prevzame 
(primerjaj prvi odstavek 499. člena OZ). Časovna točka prevzema nepremičnine je pomembna pri 
uporabi naslednjih institutov obligacijskega prava: 

- s prevzemom na kupca preide tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja (prvi 
odstavek 436. člena OZ, šesti odstavek 19. člena predlaganega zakona), 

- očitne stvarne napake (napake, ki jih je mogoče ugotoviti ob prevzemu stvari) je treba 
reklamirati ob prevzemu, sicer kupec izgubi pravico sklicevati se na te napake (drugi v zvezi s 
prvim odstavkom 461. člena OZ), 

- od prevzema dalje tečejo jamčevalni roki za skrite napake (drugi odstavek 462. člena OZ, 
primerjaj tudi 23. člen predlaganega zakona) 
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- pogodbeno kazen zaradi zamude mora pogodbena stranka (v tem primeru kupec) uveljaviti 
najkasneje ob prevzemu, ker sicer to pravico izgubi (peti odstavek 251. člena OZ). 

Zato mora prodajalec po drugem odstavku 19. člena predlaganega zakona kupca opozoriti na 
pravico zahtevati odpravo napak in pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradi zamude z 
izročitvijo nepremičnine, in na pravno posledico (izgubo teh pravic), če jih ob prevzemu ne 
uveljavi. Če prodajalec na te pravice in pravne posledice kupca ne opozori, kupec pravic ne 
izgubi (drugi stavek) tudi če jih ob prevzemu ni uveljavil. 

Prodajalec svojo obveznost izročiti nepremičnino kupcu izpolni s tem, da kupcu omogoči 
prevzem nepremičnine. Prej razložene pravne posledice prevzema pa nastopijo tudi, če kupec 
prevzema ne opravi zaradi razlogov na njegovi strani (peti odstavek 19. člena predlaganega 
zakona). 

V prvem odstavku 20. člena predlaganega zakona je kot primeren (dodatni) rok, v katerem 
mora prodajalec odpraviti očitne napake, ki jih je kupe reklamiral ob prevzemu nepremičnine 
(primeijaj prvi odstavek 470. člena OZ), določen rok enega meseca. Če prodajalec v tem roku 
napak ne odpravi lahko kupec (drugi odstavek 20. člena predlaganega zakona): 

1. bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak 
2. bodisi sam odpravi te napake na stroške prodajalca (in zahteva povrnitev teh stroškov od 

prodajalca) 
3. bodisi zahteva znižanje kupnine. 

Po prvem odstavku 118. člena SPZ in po prvem odstavku 48. člena SZ-1 morajo etažni 
lastniki določiti upravnika, če ima stavba (zgradba po SPZ oziroma večstanovanjska stavba po 
SZ-1) več kot osem posameznih delov. Etažni lastniki upravnika določijo s tem, da z njim 
sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev (prvi odstavek 53. člena SZ-1). Po 21. členu 
predlaganega zakona pa mora upravnika še pred izročitvijo posameznih delov kupcev določiti 
prodajalec. To je potrebno zato, da se izročitev skupnih delov stavbe opravi upravniku (22. člen 
predlaganega zakona) in da lahko upravnik takoj začne opravljati posle upravljanja stavbe. 

2.5. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA SKRITE NAPAKE IN GARANCIJA ZA 
NAPRAVE IN OPREMO (23. do 29. člen) 

Okoliščina, da se napaka pokaže v določenem (jamčevalnem) roku je predpostavka 
odgovornosti samo za skrite napake, torej napake, ki jih ob prevzemu predmeta izpolnitve ni 
mogoče opaziti (primeijaj drugi odstavek 462. člena OZ). Jamčevalni rok je rok, v katerem se 
mora (skrita) napaka pokazati, da zanjo izročitelj odgovarja. OZ določa dolžino jamčevalnih 
rokov glede na tip pogodbe: 

- pri prodajni pogodbi šestmesečni (primeijaj drugi odstavek 462. člena OZ), 
- pri pogodbi o delu dveletni (primeijaj drugi odstavek 634. člena OZ), 
- za nekatere vrste napak pri gradbeni pogodbi pa desetletni jamčevalni rok (primeijaj prvi 

odstavek 662. člena OZ). 

ZVPot pa (za potrošniške prodaje po ZVPot) v prvem odstavku 37. b člena za stvarne napake 
na »blagu« določa dveletni jamčevalni rok. Ob upoštevanju drugega odstavka navedene določbe, 
dveletni jamčevalni rok velja takrat, kadar je predmet prodajne pogodbe novo »blago«. 
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Takšna ureditev v našem pozitivnem pravu ni v celoti funkcionalna. Dolžina jamčevalnih 
rokov bi morala biti namreč prilagojena ne tipu pogodbe (na primer prodajni pogodbi, pogodbi o 
delu, gradbeni pogodbi), temveč značilnostim stvari, ki je predmet izpolnitvenega ravnanja. 
Enaki bi morali biti obdobju, v katerem se navadno pokažejo napake stvari določenih značilnosti. 
Po določenem obdobju uporabe stvari namreč napake začno nastajati zaradi same rabe 
(obrabljenosti). S takšno prilagoditvijo rokov je mogoče v zadostni meri zaščititi interese 
pridobitelj a stvari (v tem primeru kupca). 

Glede na značilnosti predmeta prodajnih pogodb, ki jih ureja predlagani zakon - 
nepremičnina, ki ima lastnosti novogradnje, je najprimernejša dolžina jamčevalnih rokov tista, ki 
je v OZ določena za gradbeno pogodbo, ki je posebna oblika pogodbe o delu (dveletni in 
desetletni rok). Zato sta v 23. členu predlaganega zakona določena dveletni jamčevalni rok in 
desetletni jamčevalni rok, ki velja za napake v solidnosti gradnje. 

Pravočasno obvestilo o napakah je prav tako predpostavka odgovornosti prodajalca za stvarne 
napake (primerjaj prvi odstavek 462. člena OZ). Enako kot po prvem odstavku 37. a člena ZVPot 
je v prvem odstavku 24. člena predlaganega zakona določen dvomesečni rok za obvestilo o 
skritih napakah, oziroma šestmesečni rok v primeru napak v solidnosti gradnje (primeijaj prvi 
odstavek 663. člena OZ). V tretjem odstavku 24. člena predlaganega zakona pa so določena 
pravila o tem, kdaj se šteje, da je obvestilo o napak pravočasno (primeijaj tudi drugi odstavek 
464. člena OZ). 

V 25. členu predlaganega zakona so določeni (primerni) roki, v katerih mora prodajalec 
odpraviti (skrite) napake. 

Izpolnitev svoje (potencialne) obveznosti na podlagi odgovornosti za skrite napake, ki se 
pokažejo v splošnem dveletnem jamčevalnem roku mora prodajalec z izročitvijo ustrezne bančne 
garancije (26. člen predlaganega zakona). 

Po 27. členu predlaganega zakona, odgovarja prodajalec za brezhibno delovanje naprav in 
opreme pod pogoji in rokih, določenih v garancijskih listih proizvajalcev (primeijaj prvi odstavek 
481. člena OZ). 

Po 661. členu OZ pravice naročnika do izvajalca (na podlagi gradbene pogodbe) iz naslova 
odgovornosti za stvarne napake (kot akcesorne lastninski pravici na nepremičnini, ki je bila 
predmet gradbene pogodbe) preidejo na vse poznejše pridobitelje gradbe (stavbe) ali njenega 
dela. Enaka akcesornost in prehod pravic kupca do prodajalca na podlagi odgovornosti za stvarne 
napake in odgovornosti za brezhibno delovanje vgrajenih naprav in opreme na kasnejše 
pridobitelje je urejena v 28. členu predlaganega zakona. 

Po 29. členu predlaganega zakona je upravnik stavbe upravičen (in seveda tudi dolžan) za 
račun kupcev oziroma kasnejših etažnih lastnikov uveljavljati pravice na podlagi odgovornosti za 
stvarne napake in odgovornosti za brezhibno delovanje naprav in opreme glede skupnih delov 
stavbe. 
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2.6. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA VKNJIŽBO LASTNINSKE PRAVICE V KORIST 
KUPCEV (30. do 36. člen) 

S pravnimi dejanji, ki so potrebna za zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice v 
korist kupca, prodajalec kupcu omogoči uresničitev tretjega upravičenja, ki je vsebina lastninske 
pravice, in sicer upravičenja (pravice) razpolagati z nepremičnino. 

Razpolagalni pravni posel, ki povzroči prehod lastninske pravice na nepremičnini iz 
premoženjske sfere prodajalca v premoženjsko sfero kupca, je zemljiškoknjižno dovolilo. Po 7. 
členu SPZ je predmet stvarnih pravic (lastninske pravice in drugih stvarnih pravic) lahko samo 
individualno določena stvar. Katere nepremičnine so lahko samostojen predmet stvarnih pravic, 
pa določa SPZ. 

V 8. členu SPZ je urejeno splošno načelo povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo 
cedit), po katerem je vse, kar je trajno na nepremičnini, nad njo ali pod njo, sestavina 
nepremičnine. Po 16. členu SPZ sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic. Zato 
je po splošnem pravilu prvega odstavka 18. člena SPZ nepremičnina opredeljena kot prostorsko 
odmetjen del zemeljske površine (zemljiška parcela), skupaj z vsemi sestavinami (zgradbami, 
zgrajenimi na tej zemljiški parceli oziroma pod njo). Od razloženih splošnih pravil, po katerih 
zgradba oziroma njen posamezen del ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, veljata 
dve skupini izjem, ki sta urejeni v SPZ: 

- posamezen del zgradbe, ki je razdeljena (na kateri je oblikovana) etažna lastnina (primerjaj 
prvi odstavek 105. člena SPZ), in 

- zgradba, ki jo zgradi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na kateri obstaja stavbna 
pravica (primerjaj prvi odstavek 256. člena SPZ). 

Kadar je predmet prodajne pogodbe enostanovanjska stavba, je ta nepremičnina že ob 
sklenitvi prodajne pogodbe lahko individualno določena, če je zemljišče, katerega sestavina bo 
postala ta enostanovanjska stavba, že takrat odmerjeno (in v zemljiški kataster vpisano) kot 
samostojna zemljiška parcela. V takem primeru že prodajna pogodba obsega vse podatke, ki jih 
mora obsegati listina, ki je podlaga za vpis pravice v zemljiško knjigo, in sicer: 

- identifikacijski znak nepremičnine - zemljiške parcele, katere sestavina je enostanovanjska 
stavba (drugi odstavek 6. člena predlaganega zakona, prvi odstavek 31. člena ZZK-1), 

- po petem odstavku 6. člena predlaganega zakona pa tudi: podatke o prodajalcu (lastniku 
zemljiške parcele, ki je predmet prodajne pogodbe, oziroma imetniku stavbne pravice - primerjaj 
1. točko prvega odstavka 5. člena predlaganega zakona), s katerimi je kot lastnik zemljiške 
parcele (oziroma imetnik stavbne pravice) vpisan v zemljiško knjigo (prvi odstavek 32. člena 
ZZK-1), kupec pa s podatki, s katerimi se imetnik pravic vpiše v zemljiško knjigo (tretji odstavek 
31. člena ZZK-1). 

Na podlagi prodajne pogodbe s tako vsebino, lahko kupec predlaga (in doseže) predznambo 
lastninske pravice v njegovo korist (primerjaj 2. točko prvega odstavka 49. člena ZZK-1). Takšna 
predznamba pa mu varuje vrstni red vknjižbe lastninske pravice in ga s tem ščiti pred tveganjem, 
da bi prodajalec razpolagal z nepremičnino v nasprotju s prodajno pogodbo (primerjaj 55. člen 
ZZK-1). Kupec namreč lahko po splošnih pravilih, urejenih v ZZK-1, v zvezi s predznambo 
predlaga vknjižbo v vrstnem redu predznamovane pravice: 

1. bodisi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki mu ga kasneje izstavi prodajalec, 

poročevalec, št. 93 156 13. november2003 



2. bodisi na podlagi pravnomočne (dajatvene) sodne odločbe, ki nadomešča zemljiškoknjižno 
dovolilo (primerjaj drugi in četrti odstavek 53. člena ZZK-1). 

Kadar pa zemljiška parcela, katere sestavine bo postala enostanovanjska stavba, ob sklenitvi 
prodajne pogodbe še ni odmeijena (in v zemljiški kataster vpisana) kot samostojna zemljiška 
parcela, po splošnih pravilih kupec ne bi mogel doseči niti predznambe lastninske pravice, saj 
nepremičnina, ki je predmet prodajne pogodbe, v takem primeru (še) ni samostojen predmet 
stvarnih pravic, zato tudi v prodajni pogodbi (pojmovno) ne more biti označena z (samostojnim) 
identifikacijskim znakom. Posebno pravilo, določeno v 31. členu predlaganega zakona, kupcu v 
takem primeru omogoča, da sam (brez sodelovanja prodajalca - lastnika obstoječe zemljiške 
parcele) opravi postopek ustrezne delitve obstoječe zemljiške parcele (primeijaj tretji odstavek 
43. člena ZENDMPE) tako, da bosta iz obstoječe zemljiške parcele, oblikovani dve zemljiški 
parceli, od katerih bo ena oblikovana v skladu s skico iz drugega odstavka 6. člena predlaganega 
zakona. 

Posebna določba 33. člena predlaganega zakona, po kateri se na novi zemljiški parceli dovoli 
predznamba v korist kupca na podlagi prodajne pogodbe in potrdila pristojne geodetske uprave, 
daje nova zemljiška parcela nastala z delitvijo obstoječe zemljiške parcele, katere identifikacijski 
znak je naveden v prodajni pogodbi, ima značilnost izjeme od splošnega pravila, določenega v 
prvem odstavku 31. člena ZZK-1, po katerem mora biti nepremičnina v listini, ki je podlaga za 
vpis (v obravnavanem primeru: prodajni pogodbi), nepremičnina označena z identifikacijskim 
znakom. Ta zahteva je nadomeščena (dopolnjena) s tem, da je iz potrdila pristojne geodetske 
uprave razvidno, da je nova zemljiška parcela nastala z delitvijo obstoječe zemljiške parcele, 
katere identifikacijski znak je naveden v pogodbi. 

Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe, ta postane samostojen predmet 
lastninske pravice (etažne lastnine) šele, ko je enovita lastninska pravica na nepremičnini 
(zemljiški parceli, katere sestavina je stavba z več posameznimi deli), razdeljena na etažno 
lastnino. Po splošnem pravilu, določenem v 109. členu SPZ, lahko etažno lastnino oblikuje samo 
lastnik nepremičnine na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine (primeijaj tudi drugi odstavek 
188. člena SPZ). 

Da bi lahko prodajalec sprejel akt o oblikovanju etažne lastnine z vsemi sestavinami, ki jih ta 
akt mora obsegati (vključno s podatki o identifikacijskih znakih stavbe in njenih posameznih 
delov), da bi bil na njegovi podlagi mogoč vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo po splošnem 
pravilu, določenem v prvem odstavku 31. člena v zvezi z drugim odstavkom 188. člena ZZK-1, 
mora zagotoviti (opraviti postopek) vpis objekta in njegovih posameznih delov v kataster stavb. 
Po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZENDMPE zahtevo za prvi vpis objekta v kataster 
stavb vloži lastnik zemljišča (torej prodajalec - lastnik zemljiške parcele) oziroma lastnik stavbe 
(torej imetnik stavbne pravice, če je bil objekt zgrajen na podlagi stavbne pravice). Po drugem 
stavku navedene določbe pa zahtevo lahko vloži tudi oseba, ki ima na podlagi pravnega posla 
pravico pridobiti lastninsko pravico na stavbi oziroma delu stavbe, torej kupec posameznega dela 
stavbe. 

Posebno pravilo 34. člena predlaganega zakona pa omogoča, da lahko tudi posamezen kupec 
doseže vpis etažne lastnine, pri čemer se za akt o oblikovanju etažne lastnine iz drugega odstavka 
188. člena ZZK-1 šteje notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe. Ta 
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mora namreč po 2. točki prvega odstavka 8. člena predlaganega zakona, obsegati vse sestavine, ki 
jih mora obsegati akt o oblikovanju etažne lastnine, razen seveda identifikacijskih znakov stavbe 
in njenih posameznih delov, ki jih določi pristojna geodetska uprava z odločbo o vpisu stavbe v 
kataster stavb. Podobno kot 33. člen ima tudi posebno pravilo, določeno v 36. členu predlaganega 
zakona značilnost izjeme od splošnega pravila, določenega v prvem odstavku 31. člena ZZK-1, 
po katerem mora biti nepremičnina v listini, ki je podlaga za vpis (v obravnavanem primeru: 
prodajni pogodbi), nepremičnina označena z identifikacijskim znakom. 

Določbi 32. in 35. člena predlaganega zakona o pogodbeni kazni zaradi neizpolnitve 
obveznosti zagotoviti pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca imata značilnost 
(naravo) zakonsko določene pogodbene kazni (primeijaj 254. člen OZ). Njun namen je smiselno 
enak namenu pogodbene kazni za zamudo z izročitvijo nepremičnine, določene v 17. členu 
predlaganega zakona (glej razdelek 2.4. te obrazložitve). 

2.7. BANČNA GARANCIJA ZA VRAČILO KUPNINE (37. člen) 

Bančna garancija za vračilo kupnine (v primeru razveze prodajne pogodbe zaradi 
neizpolnitve), urejena v 37. členu predlaganega zakona, je eden od instrumentov, ki jih mora 
prodajalec zagotoviti kupcu zaradi zaščite pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena 
predlaganega zakona, če se prodajalec in kupec dogovorita za predčasno plačilo kupnine v skladu 
s 13. členom predlaganega zakona. 

2.8. POGODBA O OBLIKOVANJU SKRBNIŠKEGA RAČUNA (38. do 86. člen) 

Skrbniški račun je sklop pravnih razmerij, ki se oblikuje z namenom zaščititi kupce 
posameznih delov stavbe pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena predlaganega zakona. Da bi 
bili kupci učinkovito zaščiteni pred navedenimi tveganji, je treba zagotoviti dva sklopa skrbniških 
storitev, in sicer: 

1. Finančne skrbniške storitve, ki obsegajo nadzor nad namensko uporabo virov, zbranih s 
plačili kupcev in drugih pogojev za plačilo v breme skrbniškega računa. Te storitve opravlja 
skrbniška banka (prvi odstavek 41. člena predlaganega zakona), ki vodi skrbniški račun, in 
obsegajo zlasti: 

- preverjanje pogojev za izvršitev nalogov za plačilo v breme skrbniškega računa (47. člen, 
peti odstavek 71, člena in peti odstavek 79. člena predlaganega zakona), 

- določitev praga skrbniškega računa in spremljanje poteka gradnje in preveijanje višine 
prodajalčevih neplačanih obveznosti (59. člen predlaganega zakona). 

2. Pravne skrbniške storitve, ki obsegajo nadzor nad pravnimi pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni, da bi prodajalec lahko pravilno (brez pravnih napak) izpolnil svojo obveznost do 
kupcev, in uresničevanje pravic za račun kupcev v primeru razveze pogodb oziroma pravic iz 
maksimalne hipoteke, prepovedi odtujitve in obremenitve in zaznambe vrstnega reda za 
pridobitev etažne lastnine. 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa (prvi odstavek 39. člen predlaganega zakona) je 
tristranski pravni posel, ki jo sklenejo skrbniška banka, skrbniški notar in prodajalec. S pogodbo 
se skrbniška banka in skrbniški notar zavežeta opravljati finančne oziroma pravne skrbniške 
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storitve, prodajalec pa se zaveže plačati ceno in stroške za te storitve. Skrbniške storitve morata 
skrbniška banka in skrbniški notar opravljati izključno v interesu kupcev. Prav tako pa v zvezi s 
pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa kupec tudi v razmeiju do prodajalca pridobi nekatere 
dodatne pravice, in sicer zlasti pravico odstopiti od pogodbe (odstopno upravičenje), če nastopijo 
naslednja pravna dejstva (predpostavke odstopnega upravičenja): 

- če se pogoji za začetek plačil v breme skrbniškega računa ne izpolnijo v šestih mesecih od 
sklenitve prodajne pogodbe (63. člen predlaganega zakona), 

- v primeru ustavitve izplačil v breme skrbniškega računa (64. člen predlaganega zakona), 
- v primeru ustavitve gradnje (66. člen predlaganega zakona), 
- zaradi začetka postopka prisilne poravnave oziroma stečajnega postopka nad prodajalcem 

(67. oziroma 68. člen predlaganega zakona) in 
- če nastopi razlog za uresničitev maksimalne hipoteke (77. člen predlaganega zakona). 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa ima značilnosti (naravo) pogodbe v korist tretjega, 
in sicer kupcev, ki sklenejo prodajne pogodbe, katerih predmet so posamezni deli stavbe, v zvezi 
s katero je bil oblikovan skrbniški račun (prvi odstavek 40. člena predlaganega zakona). Po 
tretjem odstavku 125. člena OZ se s pogodbo lahko dogovori pravica v korist tretjega - torej 
osebe, ki ni pogodbena stranka. S tem tretji (v obravnavanem primeru kupci) pridobi lastno in 
neposredno pravico zahtevati od dolžnika (v obravnavanem primeru skrbniške banke in 
skrbniškega notaija) izpolnitev obveznosti, ki se jo je ta zavezal opraviti v njegovo korist (prvi 
odstavek prvi odstavek 126. člena OZ). Po splošnem pravilu, določenem v tretjem odstavku 127. 
člena OZ, je pravico, ki je s pogodbo ustanovljena v korist tretjega mogoče spremeniti oziroma 
preklicati, dokler tretji ne izjavi, da to pravico sprejema. Zato se po tretjem odstavku 40. člena 
predlaganega zakona šteje, da je posamezen kupec sprejel pravice zahtevati od skrbniškega 
notaija in skrbniške banke, da mu izpolnita obveznosti, ki sta se jih s pogodbo o oblikovanju 
skrbniškega računa zavezali izpolniti, in dodatne pravice v razmeiju do prodajalca, ki so določene 
v razdelku 2.8. predlaganega zakona, ko skrbniški notar prodajno pogodbo, ki jo je sklenil kupec, 
vpiše v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. člena predlaganega zakona. 

Skrbniški račun je posebna oblika bančnega (transakcijskega) denarnega računa. 

Bančni denarni račun je po svoji pravni naravi posebna vrsta bančnega denarnega depozita in 
sicer depozita na vpogled (1038. člen ZOR,1 primeijaj tudi drugi odstavek 20. člena ZPlaP). 
Pogodba o bančnem denarnem depozitu pa je po svoji pravni naravi nepristna hramba (depozitum 
irregulare). Za nepristno hrambo je značilno, da depozitar (shranjevalec) pridobi lastninsko 
pravico na (nadomestnih) stvareh, ki so dane v hrambo, deponent (shranjevalec) pa pridobi 
obligacijsko teijatev do depozitaija na izročitev enake količine teh (nadomestnih) stvari v skladu 
s pogoji depozita (primeijaj 739. člen OZ). Na podlagi pogodbe o bančnem denarnem depozitu 
pridobi banka stvamopravno pravico razpolagati (»lastninsko« pravico) s položenim denaijem, 
deponent pa ima zgolj obligacijsko pravico (teijatev) zahtevati vrnitev enake količine denaija 
(dnigi odstavek 1035. člena ZOR v zvezi s 739. členom OZ). 

Imetnik bančnega (transakcijskega) denarnega računa ima tako na podlagi pogodbe o vodenju 
tega računa v razmeiju do banke denarno teijatev v višini dobroimetja na tem računu. 

' Po drugem odstavku 1061. člena 02 se tudi po uveljavitvi OZ še vedno uporabljajo določbe ZOR o bančnem denarnem 
depozitu). 
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Opisana denarna teijatev je tako del premoženja imetnika, zato lahko njegovi upniki v 
postopku prisilne izvršbe dosežejo poplačilo svojih teijatev tudi iz tega dela premoženja. Če pa je 
nad imetnikom računa začet stečajni postopek, spada opisana denarna teijatev do banke v splošno 
stečajno maso imetnika, iz katere se po načelo prirejenosti poplačujejo vsi imetnikovi upniki 
(primeijaj drugi odstavek 6. člena ZPPSL). 

Tveganju, da bi drugi prodajalčevi upniki v postopku prisilne izvršbe oziroma stečajnem 
postopku, posegli po denarnem dobroimetju na računu, se izognemo s tem, da imetnik tega 
računa (in s tem imetnik teijatve do skrbniške banke) ni prodajalec, temveč skrbniški notar. 

V breme skrbniškega računa je dovoljeno opravljati samo plačila za izpolnitev prodajalčevih 
obveznosti v zvezi z gradnjo stavbe, v zvezi s katero je bil oblikokavn skrbniški račun (prvi 
odstavek 62. člena predlaganega zakona). Po 2. točki prvega odstavka 62. člena predlaganega 
zakona, je v breme skrbniškega računa dovoljeno opraviti tudi plačilo prodajalčeve davčne 
obveznosti iz naslova DDV. Navedena določba določa samo najvišji denarni znesek, ki ga je 
zaradi poravnave prodajalčeve obveznosti plačati obračunani DDV po ZDDV, dovoljeno plačati 
v breme skrbniškega računa, ki je posebne vrste transakcijskega računa. S tem se seveda 
prodajalčeva obveznost kot davčnega zavezanca za plačilo DDV (v razmeiju do proračuna) v 
ničemer ne spreminja. Samo v primeru, če prodajalec poleg transakcij v zvezi z gradnjo, v zvezi s 
katero je bil oblikovan skrbniški račun, opravlja tudi druge transakcije, morebitnega višjega 
zneska DDV, obračunanega seveda glede na celotno poslovanje prodajalca po ZDDV, ne bo 
mogoče poravnati iz virov kupnin kupcev, ki se zbirajo na skrbniškem računu, temveč bo za to 
moral prodajalec zagotoviti druge vire (denarna sredstva na njegovem poslovnem transakcijskem 
računu). 

Hkrati pa je seveda treba upoštevati tudi tveganje prisilne izvršbe oziroma stečaja nad 
premoženjem skrbniškega notarja. Zaradi obvladanja tega tveganja mora skrbniški notar pogodbo 
o oblikovanju skrbniškega računa skleniti v svojem imenu in za račun vsakokratnih kupcev, torej 
kot komisionar kupcev. V takem primeru namreč velja posebno pravilo, določeno v drugem 
odstavku 804. člena OZ, po katerem se v razmeiju med kupci (komitenti) in skrbniškim notarjem 
(komisionaijem) ter njegovimi upniki (torej v razmeiju do upnikov skrbniškega notaija) vse 
teijatve, ki jih je skrbniški notar (komisionar) pridobil na podlagi pogodbe o oblikovanju 
skrbniškega računa, ki jo je sklenil za račun kupcev s skrbniško banko, štejejo od nastanka (torej 
od nakazila denarnih sredstev na skrbniški račun) za premoženje (teijatve) kupcev (komitentov). 
Zato po 805. členu OZ) drugi upniki skrbniškega notaija za izteijavo svojih teijatev do 
skrbniškega notaija niti v njegovem (morebitnem) stečaju ne morejo z izvršilni ukrepi posegati 
po terjatvi do skrbniške banke, ki vodi skrbniški račun. V primeru stečaja skrbniškega notaija 
(komisionaija) po drugem odstavku 806. člena OZ, kupci (komitenti) pridobijo neposreden 
zahtevek (denarno teijatev) do skrbniške banke (na podlagi zakonite cesije) za izplačilo 
sorazmernega dela dobroimetja na skrbniškem računu. 

Zaradi jasnosti so razložena splošna pravila za posebnejši primer razmerij v zvezi s teijatvijo 
do skrbniške banke na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu ustrezno urejena v 52. členu 
predlaganega zakona. Iz enakih razlogov je v 53. členu urejen tudi pravni položaj posameznih 
kupcev v primeru stečaja skrbniške banke v zvezi z uporabo pravil o zajamčenih vlogah 
(primeijaj prvi v zvezi z drugim odstavkom 153. člena ZBan). 
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Zaradi zaščite interesov kupcev sta v prvem odstavku 61. člena predlaganega zakona določena 
dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, da bi bilo dovoljeno opravljati izplačila (prodajalčevih 
obveznosti v zvezi z gradnjo) v breme skrbniškega računa, in sicer: 

1. da je prag prodaje dosegel prag skrbniškega računa in « 
2. daje prodajalec pridobil pravnomočno dovoljenje za gradnjo stavbe. 

Prvi pogoj ščiti kupce pred tveganjem prodajalčeve sposobnosti financirati dokončanje 
gradnje. Če so namreč prodajalčev edini vir za financiranje dokončanja gradnje in drugih 
stroškov, ki bodo nastali v zvezi s pravilno izpolnitvijo njegovih obveznosti do kupcev na podlagi 
prodajnih pogodb, kupnine, ki jih pričakuje od prodaje posameznih delov stavbe, bo z gotovostjo 
(visoko stopnjo verjetnosti) gradnjo lahko dokončal samo, če bo sklenil prodajne pogodbe, na 
podlagi katerih se kupci zavežejo plačati kupnine v skupnem znesku (prag prodaje - primerjaj 
drugi in tretji odstavek 58. člena in 60. člen predlaganega zakona), ki je najmanj enak vsem 
prodajalčevim (še ne plačanim) obveznostim v zvezi z dokončanjem gradnje in drugih stroškov, 
ki bodo nastali v zvezi s pravilno izpolnitvijo njegovih obveznosti do kupcev na podlagi 
prodajnih pogodb (prag skrbniškega računa - primerjaj prvi in četrti odstavek 58. člena in 59. 
člen predlaganega zakona). 

Vknjižba maksimalne hipoteke (primerjaj 146. člen SPZ) v korist skrbniškega notaija (75. člen 
predlaganega zakona) je potrebna zato, da kupci (za račun katerih skrbniški notar uresničuje 
pravice iz maksimalne hipoteke) v primeru prisilne poravnave oziroma stečajnega postopka nad 
prodajalcem, pridobijo položaj ločitvenih upnikov (primerjaj prvi odstavek 131. člena ZPPSL). 
Namen prepovedi odtujitve in obremenitve (81. člen predlaganega zakona) je zlasti preprečiti 
prodajalcu, da bi dovolil vknjižbo nadaljnjih hipotek na nepremičnini in s tem položaj, v katerem 
bi kasnejši hipotekami upniki dosegli prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku. 

Funkcija zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine (82. člen predlaganega zakona) 
je, da varuje vrstni red pridobitve (predznambe oziroma vknjižbe) etažne lastnine na posameznih 
delih stavbe v korist kupcev (primerjaj prvi odstavek 76. člena ZZK-1). Dodatna (posebna) 
pravila, določena v 84. in 85. členu predlaganega zakona, pa omogočajo učinkovito 
(funkcionalno) uresničitev interesa kupcev, da dosežejo vknjižbo etažne lastnine v njihovo korist. 

3. NOTARSKA HRAMBA (87. do 90. člen) 

Zakon o notariatu (ZN) ureja notarsko hrambo v 87. do 91. členu. V navedenih določbah ZN 
so urejena samo izvedbena (tehnična) pravila o notarski hrambi, niso pa v ZN urejena pravila o 
vsebini medsebojnih (obligacijskih) pravic in obveznosti med subjekti notarske hrambe. Notarska 
hramba je eden od institutov (instrumentov) obvladovanja tveganja neizpolnitve pogodbene 
stranke (prvi odstavek 1. člena predlaganega zakona). Ta institut se uporablja tudi v zvezi z 
razmerji po prodajnih pogodbah, ki jih ureja predlagani zakon (primerjaj drugo alineo četrtega 
odstavka 12. člena predlaganega zakona), in zlasti v zvezi z razmerji na podlagi pogodbe o 
oblikovanju skrbniškega računa (primerjaj zlasti šesti in sedmi odstavek 82. člena in 84. člen 
predlaganega zakona). Zato so v 87. do 90. členu predlaganega zakona urejena tudi pravila o 
vsebini obligacijskih razmerij, ki na podlagi notarske hrambe nastanejo. 

13. november2003 161 poročevalec, št. 93 



4. POSEBNA PRAVILA (91. do 93. člen) 

Zaradi posebnega položaja nepremičninskih skladov, katerih ustanovitelj je po Zakonu o 
' javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) lahko samo država ali lokalna skupnost, se po 91. členu 

predlaganega zakona zanje (kadar nastopajo kot prodajalci) ne uporabljajo pravila predlaganega 
zakona o obveznosti zagotoviti ustrezno zavarovanje v primeru dogovora o predčasnem plačilu 
kupnine. 

Namen (podstat) 41. člena ZVPot, po katerem mora prodajalec v primeru, če pogojuje 
predplačilo, plačati kupcu obresti od predplačil, je, da mora prodajalec povrniti korist, ker lahko 
predplačila kupcev uporablja za katerekoli namene. Pravila predlaganega zakona o pogodbi o 
oblikovanju skrbniškega računa pa zagotavljajo, da se kupnine, ki jih kupci plačajo pred 
izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti, uporabijo izključno za dokončanje stavbe, katerih 
posamezni deli so predmet prodajnih pogodb. Zato je uporaba navedene določbe ZVPot po 92. 
členu predlaganega zakona v takšnih primerih izključena. 

Po 647. členu OZ ima podjemnik, zato da si zavaruje plačilo za svoje delo in povračilo za 
porabljeni material ter druge teijatve iz podjemne pogodbe, zastavno pravico na stvareh, ki jih je 
izdelal ali popravil, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti v posesti. 
Že iz navedene določbe izhaja, da zakonita zastavna pravica podjemnika (pojmovno) lahko 
obstaja samo na premičnih stvareh in ne tudi na nepremičninah in da se zato navedena določba za 
gradbeno pogodbo, ki je sicer posebna oblika pogodbe o delu, ne uporablja. Nadalje pa tako v 
primeru gradbene pogodbe kot tudi v primeru splošne pogodbe o delu, katere predmet so 
posamezna dela na stavbi, rezultat podjemnikova dela postane sestavina nepremičnine (primerjaj 
prvi odstavek 16. člena v zvezi z 8. členom SPZ). Zato s tem izgubi sposobnost biti predmet 
zastavne pravice (hipoteke), ki kot stvarna pravica lahko obstaja samo na individualno določeni 
stvari (primerjaj drugi odstavek 16. člena in 7. člen SPZ). Zaradi preglednosti in jasnosti pravne 
ureditve, je ta položaj urejen v 93. členu predlaganega zakona. 

5. NADZOR (94. in 95. člen) 

Enako kot po SZ-1 tudi po 94. členu predlaganega zakona nadzor nad tem, ali prodajalci 
ravnajo v skladu z določbami 2. poglavja opravlja stanovanjska inšpekcija. Že po splošnem 
pravilu, določenem v prvem odstavku 123. člena ZBan, nadzor nad bankami opravlja Banka 
Slovenije. Pravilo 95. člena predlaganega zakona pa je potrebno zato, ker se določbe ZBan o 
postopku nadzora po splošnem pravilu 172. člena ZBan uporabljajo samo za postopek nadzora v 
zvezi s spoštovanjem določb ZBan. 

Nadzor nad opravljanjem notariata in disciplinska odgovornost notarjev pa je celovito urejena 
v IX. poglavju (109. do 123. člen) ZN, zato posebna ureditev ni potrebna. 

6. KAZENSKE DOLOČBE (96. člen) 

Globe za prekrške so v 96. členu predlaganega zakona urejene ob upoštevanju pomena in teže 
kršitev posameznih določb predlaganega zakona. Prekrški so določeni za tiste kršitve, za katere s 
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civilnopravnimi sankcijami (ničnost pogodbenih določb, odškodninska odgovornost skrbniške 
banke oziroma skrbniškega notaija), ni mogoče doseči učinkovitega preventivnega učinka. 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (97. do 100. člen) 

V 97. členu predlaganega zakona so določene višine denarnih kazni za prekrške, ki se 
uporabljajo do uveljavitve novega zakona o prekrških, ko se bo začel uporabljati 96. člen 
predlaganega zakona. 

Po 98. člena predlaganega zakona, ki ureja uporabo določb zakona za prodajne pogodbe (za 
vsebino medsebojnih pravic in obveznosti na podlagi prodajnih pogodb), se te uporabljajo: 

- v celoti za prodajne pogodbe, ki so (bodo) sklenjene po njegovi uveljavitvi, 
- glede prodajnih pogodb, ki so (bodo) sklenjene pred njegovo uveljavitvijo, pa samo glede 

(predplačila tistega dela kupnin, ki jih kupci še niso plačali do uveljavitve zakona in so jo po 
prodajni pogodbi dolžni plačati pred izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti. 

Ker predlagani zakon celovito ureja zaščito kupcev pred tveganji v zvezi s prodajo 
enostanovanjskih stavb oziroma stanovanj, po 99. členu predlaganega zakona z njegovo 
uveljavitvijo nehata veljati določbi 122. in 123. člena SZ-1. 
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KAZALO K BESEDILU ZAKONA 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  100 
Vsebina in namen zakona        100 

1. člen                  100 
Uporabljeni pojmi in kratice          100 

2. člen. -     100 
Investitor, vmesni kupec in končni kupec.      101 

3. člen.— -        — 101 

2. PRODAJA STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB POTROŠNIKOM 101 

1.1. SPLOŠNE DOLOČBE  101 
Uporaba določb 2. poglavja -      101 

4. člen    101 
Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe          102 

5. člen        102 

2.2. DOLOČITEV PREDMETA PRODAJE V PRODAJNI POGODBI  103 
Obvezne sestavine prodajne pogodbe       103 

6. člen...~           103 
Etažna lastnina kot predmet prodaje   -    104 

7. člen         104 
Sploini pogoji prodaje posameznih delov stavbe     104 

8. člen..—     —        104 
Notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe.      105- 

9. člen         105 

23. DOLOČITEV IN PLAČILO KUPNINE    105 
Kupnina in drugi stroSki  105 

10. člen. .......         105 
Ara          105 

11. člen.        105 
Sočasnost izpolnitve     105 

12. člen.         105 
Pogoji za dopustnost dogovora o predčasnem plačilu kupnine    106 

13. člen.     106 
Pravica prodajalca odstopiti od pogodbe zaradi zamude s plačilom kupnine    107 

14. člen.          107 
Zadrianje dela kupnine              107 

15. člen.        107 

2.4. IZROČITEV NEPREMIČNINE  108 
Rok za izročitev nepremičnine...  108 

16. člen.  108 
Pogodbena kazen za zamudo z izročitvijo nepremičnine    109 

17. člen.        109 
Način izročitve nepremičnine        109 

18. člen.      109 
Prevzem nepremičnine          109 

19. člen.            109 
Odprava očitnih napak in drugi jamčevalni zahtevki        110 

20. člen.        110 
Sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev      111 

21. člen.           111 
Prevzem skupnih delov stavbe z več posameznimi deli.        111 

22. člen       111 

2.5. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA SKRITE NAPAKE IN GARANCIJA ZA NAPRAVE IN 

Jamčevalni roki             111 
23. člen.      111 
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Obvestilo o napakah  111 
24. člen.       111 

Odprava skritih napak in drugi jamčevalni zahtevki          112 
25. člen.  -      112 

Bančna garancija za odpravo skritih napak. -    ]]2 
26. člen.        112 

Garancija za naprave in opremo. -  113 
27. člen.            113 

Prehod pravic in odgovornosti za napake   ........      113 
28. člen.    _.     113 

Dolžnosti in pooblastila upravnika v zvezi s stvarnimi napakami na skupnih delih stavbe    113 
29. člen.         113 

2.6. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA VKNJIŽBO LASTNINSKE PRAVICE V KORIST KUPCA  113 
Rok za zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca .......       113 

30. člen -      -    113 
Odmera nove zemljiške parcele na zahtevo kupca         113 

31. člen.           113 
Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti zagotoviti odmero nove zemljiike parcele  114 

32. člen      114 
Predznamba lastninske pravice na novi zemljiiki parceli       114 

33. člen          114 
Vpis etažne lastnine na zahtevo kupca               114 

34. člen                 114 
Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti predlagati vpis etažne lastnine — -    114 

35. člen          114 
Predznamba etažne lastnine -.                 115 

36. člen       115 

2.7. BANČNA GARANCIJA ZA VRAČILO KUPNINE  115 
Bančna garancija za vračilo kupnine           115 

37. člen.           U5 

2.8. POGODBA O OBLIKOVANJU SKRBNIŠKEGA RAČUNA  115 
2.8.1. Temeljne določbe       ...      „ ............. 115 

Uporaba določb razdelka 2.8.                 115 
38. člen.          115 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa -         116 
39. člen.           116 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa kot pogodba v korist kupcev.       _... .............. 116 
40. člen              116 

Skrbniška banka in skrbniški notar........ .........       .... ................  117 
41. člen        117 

Skrbniški račun           ] 17 
42. člen.        117 

Evidenca sklenjenih prodajnih pogodb -    -  117 
43. člen                117 

Evidenca plačanih kupnin.         ............... ... .... ..... ... .... 118 
44. člen   118 

Trajanje in prenehanje pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa      „   118 
45. člen       118 

2.8.2. Vodenje skrbniškega računa —        ....—„—..... 119 
Nalog za plačilo v breme skrbniškega računa    119 

46. člen.             -   119 
Preverjanje pogojev za izvršitev naloga -         119 

47. ilen       119 
Obvestila o izvršitvi nalogov za plačilo      119 

48. člen    -       119 
Obrestovanje in vezava dobroimetja na računu....      — 120 

49. člen.                 120 
Ukinitev skrbniškega računa             120 

50. člen..—    ....        — 120 
2.8.3. Pravna razmerja v zvezi s skrbniškim računom...            120 
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Dodatne določbe o splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe  120 
51. člen   120 

Denarna terjatev do skrbniške banke na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu  121 
52. člen  121 

Zajamčene vloge kupcev v primeru stečaja banke  121 
53. člen    121 

Razmerje med kupci in prodajalcem -    121 
54. člen      121 

Razmerje med kupci in skrbniškim notarjem    122 
55. člen     122 

Razmerje med kupci in skrbniško banko      122 
56. člen.    122 

Razmerje skrbniške banke do prodajalca in skrbniškega notarja. —  122 
57. člen    122 

2.8.4. Plačevanje v breme skrbniškega računa   ... .............................................................. 122 
Prag skrbniškega računa in prag prodaje    122 

58. člen.   122 
Določitev praga skrbniškega računa  122 

59. člen.    122 
Določitev praga prodaje ~  124 

60. člen   124 
Pogoji za začetek in za ustavitev izplačevanja v breme skrbniškega računa  124 

61. člen    124 
Obveznosti, ki jih je dovoljeno izpolniti v breme skrbniškega računa _  124 

62. člen -  124 
2.8.5. Zaščita kupcev v primeru razveze prodajnih pogodb...... .       125 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe, če se pogoji za začetek izplačevanja v breme skrbniškega računa ne 
izpolnijo    125 

63. člen  125 
Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe v primeru ustavitve izplačil v breme skrbniškega računa  125 

64. člen.     125 
Ustavitev gradnje  126 

65. člen  126 
Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi ustavitve gradnje    126 

66. člen    126 
Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka postopka prisilne poravnave  127 

67. člen    127 
Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka stečajnega postopka  127 

68. člen.      127 
Terjatev kupca v primeru odstopa od prodajne pogodbe, ker se pogoji za začetek izplačevanja v breme skrbniškega 
računa niso izpolnili.    127 

69. člen.  127 
Terjatev kupca v drugih primerih razveze prodajne pogodbe zaradi razlogov na strani investitorja    127 

70. člen  127 
Plačilo terjatev kupcev v breme skrbniškega računa v drugih primerih razveze prodajnih pogodb zaradi razlogov na 
strani investitorja    128 

71. člen    128 
Obveznost prodajalca plačati razliko do celotne višine terjatve  129 

72. člen  129 
Omejitev izplačil v breme skrbniškega računa  129 

73. člen.  129 
Terjatev kupca do vračila plačanega dela kupnine v primeru prodajalčevega odstopa od prodajne pogodbe zaradi 
kupčeve zamude s plačilom kupnine      130 

74. Člen    130 
2.8.6. Maksimalna hipoteka in prepoved odtujitve in obremenitve v korist skrbniškega notarja ter zaznamba 

vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine      ... ...   130 
Maksimalna hipoteka v korist skrbniškega notarja      130 

75. Člen.    130 
Razlog za uresničitev maksimalne hipoteke  131 

76. člen   131 
Dodatna pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi nastopa razloga za uresničitev maksimalne hipoteke  131 

77. člen.   ;    131 
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Uveljavljanje terjatev kupcev v izvršilnem stečajnem postopku   -    131 
78. člen     131 

Unovčenje nepremičnine zaradi uresničitve maksimalne hipoteke.        132 
79. člen. - - - -  132 

Omejitev plačil s skrbniškega računa po nastopu razloga za uresničitev maksimalne hipoteke  132 
80. člen.      - -       132 

Prepoved odtujitve in obremenitve          „... 133 
81. člen.           133 

Zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine—  ...       ..... 133 
82. člen.              133 

Vpis etažne lastnine           -   134 
83. člen.     - - — -  134 

Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev.     134 
84. člen.             134 

Vknjižba etažne lastnine v korist kupcev v zaznamovanem vrstnem redu  134 
85. člen.       -  134 

Poročilo o izpolnitvi prodajalčevih obveznosti in končno poročilo. —  135 
86. člen     ...    135 

3* 1JS. \ 11^A ■■••..•.■.•■■•.■..•■•..K.'.......................136 
Pojem notarske hrambe         -   136 

87. člen        -    136 
Neposredna pravita upravičenca.    —............ ...—   136 

88. člen     -    136 
Hramba denarja v obliki dobroimetja pri banki -         136 

89. člen.       136 
Hramba nematerializiranih vrednostnih papirjev.            137 

90. člen. -   137 

4. POSEBNA PRAVILA  137 
Posebno pravilo za nepremičninske sklade            137 

91. člen.        -    137 
Posebno pravilo za predplačila na skrbniški ra£un„ ..........    137 

92. člen.     -    137 
Posebno pravilo za podjemno pogodbo, katere predmet je nepremičnina —    137 

93. člen.            137 

' 5. NADZOR      137 
Stanovanjska inšpekcija       —   - —  137 

94. člen...        137 
Nadzor nad skrbniškimi bankami in skrbniškimi notarji          138 

95. člen.               - —    138 

6. KAZENSKE DOLOČBE  138 
Prekrški...     —     138 

96. člen           138 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE   — 139 
Uporaba določb o prekrških        139 

97. člen.   -     139 
Prodajne pogodbe, za katere se uporabljajo določbe zakona     —...  -   139 

98. člen.          139 
Prenehanje veljavnosti določb SZ-1   — -—    140 

99. člen           —    140 
Uveljavitev zakona   —                 140 

100. člen        140 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPURUKE SLOVENIJE IN VLADO 

ZVEZNE REPURUKE NEMČIJE 0 

VZAJEMNEM VAROVANJU ZAUPNIH 

PODATKOV(RDEVZV) 

EPA 1047 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0087 
Številka: 800-01/2001-3 
Ljubljana, 06.11.2003 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

Vlada Republike Slovenije je na 46. redni seji dne 06.11.2003 
določila besedilo: 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O VZAJEMNEM 
VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV, 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 
O VZAJEMNEM VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV 

Zvezne republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih 
podatkov, podpisan v Ljubljani 12. junija 2001. 

I.člen 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

13. november2003 169 poročevalec, št. 93 



Sporazum 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Zvezne republike Nemčije 

o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov 
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Vlada Republike Slovenije Zvezna republika Nemčija Republika Slovenija 

in 

Vlada Zvezne republike Nemčije 

sta se z namenom zagotoviti varnost vseh zaupnih podatkov, ki 
jih je kot take razvrstil pristojni organ ene pogodbenice ali so bili 
razvrščeni po njegovi odredbi in so jih drugi pogodbenici poslali 
organi ali službe, ki so bili v ta namen izrecno pooblaščeni, da bi 
tako zadostili zahtevam javne uprave, ali pa so bili poslani na 
podlagi državnih pogodb z javnimi ali zasebnimi službami obeh 
držav ali naročil le-tem, in 

za uresničitev zamisli, da se oblikuje varnostna ureditev, ki naj 
velja za vse sporazume o sodelovanju, ki jih bosta pogodbenici 
med seboj sklenili, in za naročila, ki jih bosta dali, in s katerimi je 
povezana izmenjava zaupnih podatkov, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojma in primerljivost 

(1) Zaupni podatki v smislu tega sporazuma so: 

a) v Republiki Sloveniji: 

podatki, ki se v javnem interesu obravnavajo kot zaupni, ne glede 
na svojo obliko. Podatki so lahko ustni, vizualni ali v dokumentarni 
obliki ali v obliki opreme ali tehnologije. 

Zaupni podatki so označeni z naslednjimi stopnjami zaupnosti: 

1. s stopnjo STROGO ZAUPNO so označeni podatki, katerih 
razkritje ali odtujitev bi lahko imela za državo hude posledice; 

2. s stopnjo ZAUPNO so označeni podatki, katerih razkritje ali 
odtujitev bi lahko povzročila škodljive posledice za varnost in 
obrambno pripravljenost; 

3. s stopnjo INTERNO so označeni podatki o delu državnega 
organa, s katerimi smejo zaradi izvajanja nalog organa ravnati 
samo zaposleni; 

b) v Zvezni republiki Nemčiji: 

dejstva, predmeti ali spoznanja, ki se v javnem interesu 
obravnavajo kot zaupni, ne glede na svojo obliko. Uradna služba 
jih kot take razvršča glede na potrebno stopnjo varovanja ali pa 
so tako razvrščeni na njeno zahtevo. 

Zaupni podatki so: 

1. GEHEIM, kadar bi seznanitev nepooblaščene osebe s temi 
podatki lahko ogrozila varnost Zvezne republike Nemčije ali 
ene od njenih dežel ali zelo škodovala njihovim interesom; 

2. VS-VERTRAULICH, kadar bi seznanitev nepooblaščene 
osebe s temi podatki lahko škodovala interesom Zvezne 
republike Nemčije ali ene od njenih dežel; 

3. VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH, kadar bi seznanitev 
nepooblaščene osebe s temi podatki lahko imela škodljive 
posledice za interese Zvezne republike Nemčije ali ene od 
njenih dežel. 

(2) Glede na to se pogodbenici sporazumeta, da so med seboj 
primerljive stopnje zaupnosti podatkov: 

GEHEIM STROGO ZAUPNO 

VS-VERTRAULICH ZAUPNO 

VS-NUR FUR DEN INTERNO 
DIENSTGEBRAUCH 

(3) Za zaupne podatke stopnje zaupnosti VS-NUR FUR DEN 
DIENSTGEBRAUCH /INTERNO ne veljajo določbe tretjega 
odstavka 2. člena glede nujnosti varnostnega preverjanja, 3. in 4. 
člena, prvega do tretjega odstavka 6. člena ter 7. člena. 

2. člen 
Notranjedržavni ukrepi 

(1) Pogodbenici v okviru notranjega prava sprejmeta vse ustrezne 
ukrepe za varovanje zaupnih podatkov, ki se pošiljajo po tem 
sporazumu ali nastanejo pri izvajalcu v zvezi z naročilom z 
zaupnimi podatki. Zaupnim podatkom te vrste zagotovita najmanj 
enako varovanje zaupnosti, kot velja v postopku za lastne zaupne 
podatke ustrezne stopnje zaupnosti. 

(2) Pogodbenici ne bosta omogočili dostopa tretjim osebam do 
takih zaupnih podatkov brez predhodnega soglasja organa, ki je 
odredil razvrstitev, in bosta zaupne podatke uporabljali izključno 
za navedeni namen. 

(3) Do zaupnih podatkov smejo imeti dostop le osebe, ki morajo 
biti zaradi službenih dolžnosti seznanjene s podatki in so bile 
varnostno preverjene vsaj tako temeljito kot osebe, ki imajo dostop 
do državnih zaupnih podatkov ustrezne stopnje zaupnosti. 

(4) Pogodbenici na svojem ozemlju skrbita za potrebne varnostne 
preglede in za upoštevanje varnostnih določb. 

3. člen 
Priprava naročil z zaupnimi podatki 

Če ena od pogodbenic namerava dati naročilo z zaupnimi podatki 
izvajalcu z ozemlja druge pogodbenice oziroma za to pooblasti 
izvajalca na svojem ozemlju, si mora od pristojnega organa druge 
pogodbenice pred tem priskrbeti zagotovilo, da je predlagani 
izvajalec varnostno preverjen do ustrezne stopnje zaupnosti in 
da ima primerne varnostne ukrepe za zagotovitev ustreznega 
varovanja zaupnih podatkov. To zagotovilo vsebuje tudi obvezo, 
da je postopek, po katerem preverjeni izvajalec varuje zaupnost, 
v skladu z notranjedržavnimi določbami o varovanju zaupnosti in 
da ga nadzira vlada. 

4. člen 
Izvajanje naročil z zaupnimi podatki 

(1) Za naročnika pristojni organ je odgovoren, da je vsak zaupen 
podatek, ki se pošlje ali nastane na podlagi naročila, razvrščen v 
ustrezno stopnjo zaupnosti. 

Če za izvajalca pristojni organ od druge pogodbenice to zahteva, 
mu ta v obliki seznama (seznam stopenj zaupnosti) sporoči 
sprejeto razvrščanje po stopnjah zaupnosti. V tem primeru pouči 
obenem tudi za izvajalca pristojni organ druge pogodbenice o 
tem, da se je izvajalec pri naročniku obvezal, da bo upošteval 
določbe svoje vlade glede ravnanja z zaupnimi podatki, ki so mu 
bili zaupani, in po potrebi pristojnim domačim oblastem dal ustrezno 
izjavo (določbo o varovanju zaupnosti). 
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(2) Če je za izvajalca pristojni organ od organa, ki je pristojen za 
naročnika, zahteval in dobil seznam stopenj zaupnosti, pisno 
potrdi prejem in pošlje seznam izvajalcu naročila. 

(3) Za izvajalca pristojni organ vedno zagotovi, da izvajalec z deli 
naročila, ki jih je treba varovati kot zaupne, ravna v skladu z 
določbo o varovanju zaupnosti kot z zaupnimi podatki lastne 
države glede na vsakokratno stopnjo zaupnosti s seznama 
stopenj zaupnosti, ki mu je bil dostavljen. 

(4) Če pristojni organ dovoli prenos naročila na podizvajalce, 
ustrezno veljajo določbe iz prvega in tretjega odstavka. 

(5) Pogodbenici poskrbita, da se odda naročilo z zaupnimi podatki 
oziroma da se začne z izvajanjem delov naročila, ki jih je treba 
varovati kot zaupne, šele takrat, ko je izvajalec sprejel vse 
potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti oziroma ko je zagotovil, 
da bodo ti lahko pravočasno sprejeti. 

5. člen 
Označevanje 

(1) Poslane zaupne podatke označi za njihovega prejemnika 
pristojni organ z notranjepravno primerljivo stopnjo zaupnosti ali 
pa se tako označijo po njegovi odredbi. 

(2) Obveznost označevanja stopnje zaupnosti velja tudi za 
zaupne podatke, ki nastanejo ali so razmnoženi v državi prejemnici 
v zvezi z naročili z zaupnimi podatki. 

(3) Stopnje zaupnosti podatkov spremeni ali odpravi za prejemnika 
zaupnih podatkov pristojni organ na zahtevo pristojnega organa 
države izvora podatkov. Pristojni organ države izvora podatkov 
šest tednov vnaprej sporoči pristojnemu organu druge 
pogodbenice, da namerava spremeniti ali odpraviti stopnje 
zaupnosti podatkov. 

6. člen 
Posredovanje zaupnih podatkov 

(1) Zaupni podatki se načeloma pošiljajo iz ene države v drugo 
po diplomatski ali vojaški kurirski službi. Pristojni organ potrdi 
prejem zaupnih podatkov in jih v skladu z notranjepravnimi 
varnostnimi določbami pošlje naprej prejemniku. 

(2) Pristojni organi se lahko za točno določeni primer dogovorijo 
- na splošno ali z določenimi omejitvami - da se smejo zaupni 
podatki pod pogoji tretjega odstavka smejo prenesti ne le po 
diplomatski ali vojaški kurirski poti, ampak tudi drugače, če bi 
vztrajanje pri kurirski poti lahko neprimerno otežilo prenos ali 
izvedbo. 

(3) V primerih iz drugega odstavka: 

mora prenašalec imeti pooblastilo za dostop do zaupnih 
podatkov primerljive stopnje zaupnosti; 

- mora odpošiljatelj hraniti seznam odposlanih zaupnih podatkov; 
en izvod tega seznama je treba izrpčiti prejemniku, da ga 
preda pristojnemu organu; 

morajo biti zaupni podatki zapakirani po predpisih, ki veljajo 
za notranji promet; 

mora biti ob predaji zaupnih podatkov podpisano potrdilo o 
prejemu; 

mora prenašalec imeti pri sebi kurirsko izkaznico, ki jo je 
izdal varnostni organ, pristojen za službo, ki podatke pošilja 
ali prejema. 

(4) Za prenos zaupnih podatkov večjega obsega pristojni organi 
določijo prevoz, prevozno pot in varnostno spremstvo za vsak 
primer posebej. 

(5) Zaupni podatki stopnje zaupnosti VS-NUR FUR DEN 
DIENSTGEBRAUCH/INTERNO se prejemniku z ozemlja druge 
pogodbenice lahko pošljejo po pošti. 

7. člen 
Obiski 

(1) Obiskovalcem z ozemlja ene pogodbenice se samo s 
predhodnim dovoljenjem pristojnega organa druge pogodbenice 
omogoči dostop do zaupnih podatkov in ustanov, v katerih poteka 
delo z zaupnimi podatki, na ozemlju druge pogodbenice. 

Dovoljenje se izda samo osebam, ki so bile po zahtevanem 
varnostnem preverjanju pooblaščene za dostop do zaupnih 
podatkov. 

(2) Obiskovalce je treba prijaviti pri pristojnem organu 
pogodbenice, na katere ozemlje potujejo, po tam veljavnih 
predpisih. Pristojni organi obeh strani sporočijo drug drugemu 
podrobnosti o prijavi in zagotovijo varovanje osebnih podatkov. 

8. člen 
Kršitve varnostnih določb 

(1) Kršitve varnostnih določb, pri katerih ni mogoče izključiti izdaje 
zaupnih podatkov ali pa se ta domneva ali ugotovi, je treba 
nemudoma sporočiti drugi pogodbenici. 

(2) Kršitve varnostnih določb preiskujejo in spremljajo pristojni 
organi in sodišča pogodbenice, ki je za to pristojna, po pravu te 
pogodbenice. Na zahtevo mora druga pogodbenica pomagati pri 
poizvedovanjih in jo je treba obveščati o rezultatih. 

9. člen 
Stroški izvajanja varnostnih ukrepov 

Stroškov, ki jih imajo pristojni organi ene pogodbenice pri izvajanju 
varnostnih ukrepov, druga pogodbenica ne povrne. 

10. člen 
Pristojni organi 

Pogodbenici se obvestita, kateri organi so pristojni za izvajanje 
tega sporazuma. 

11. člen 
Odnos do drugih dogovorov 

Obstoječi področni dogovori med pogodbenicama, s katerimi je 
urejeno varovanje zaupnih podatkov, veljajo še naprej, če njihove 
določbe niso v nasprotju s tem sporazumom. 
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12. člen 
Posvetovanja 

(1) Pristojni organi pogodbenic se seznanijo z varnostnimi predpisi, 
ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice. 

(2) Da bi zagotovili tesno sodelovanje pri izvajanju tega 
sporazuma, se pristojni organi na zahtevo enega od njih 
medsebojno posvetujejo. 

(3) Vsaka pogodbenica dovoli državnemu varnostnemu organu 
druge pogodbenice ali vsakemu drugemu sporazumno 
določenemu organu obiskati svoje ozemlje z namenom, da z 
njenimi varnostnimi organi razpravlja o postopkih in napravah za 
varovanje zaupnih podatkov, ki ji jih je dala na razpolago druga 
pogodbenica. 

Vsaka pogodbenica pomaga temu organu pri ugotavljanju, ali so 
informacije, ki ji jih je dala na razpolago druga pogodbenica, dovolj 
zaščitene. Podrobnosti določijo pristojni organi. 

13. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje, sprememba, odpoved 

(1) Ta sporazum začne veljati na dan, ko Vlada Republike Slovenije 
uradno obvesti Vlado Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni 
notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti. Odločilen je 
dan prejema uradnega obvestila. 

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

(3) Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno predlaga 
spremembo tega sporazuma. Če ena pogodbenica da ustrezen 
predlog, začneta pogodbenici pogajanja za spremembo 
sporazuma. 

(4) Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum ob upoštevanju 
šestmesečnega roka pisno odpove po diplomatski poti. Ob 
odpovedi je treba po tem sporazumu predane ali pri izvajalcu 
nastale zaupne podatke še naprej obravnavati po določbah prvega 
odstavka 2. člena, dokler to zahteva razvrstitev v stopnjo 
zaupnosti. 

(5) Po začetku veljavnosti tega sporazuma se v skladu s 102. 
(lenom Ustanovne listine Združenih narodov opravi registracija 
pri Sekretariatu Združenih narodov. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 12.06.2001 v dveh izvirnikih, od katerih 
je vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako 
besedilo enako zavezujoče. 

Za Vlado 

Zvezne republike Nemčije 

bAv 

Za Vlado Za Vlado 

Republike Slovenije 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo v Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

13. november2003 173 poročevalec, št. 93 



OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne 
republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov je 
bil podpisan 12. junija 2001 v Ljubljani. Podpisala sta ga dr. Iztok 
Podbregar, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo Republike 
Slovenije, in ga. Heike Zenker, veleposlanica Zvezne republike 
Nemčije v Republiki Sloveniji. 

V sporazumu je opredeljen pojem zaupnih podatkov ter ustrezne 
stopnje zaupnosti. Pogodbenici bosta v okviru svojega notranjega 
prava sprejeli vse potrebne ukrepe, ki so potrebni za varovanje 
zaupnih podatkov in dostop do le-teh in njihovo uporabo. 

Sporazum ureja tudi pripravo naročil z zaupnimi podatki in njihovo 
izvajanje. Morebitni izvajalec naročila mora biti varnostno preverjen 
do ustrezne stopnje zaupnosti in mora razpolagati z ustreznimi 
varnostnimi ukrepi, da zagotovi ustrezno varovanje zaupnih 
podatkov. 

Poslane zaupne podatke označi za njihovega prejemnika pristojni 
organ z notranjepravno primerljivo stopnjo zaupnosti ali pa se 
tako označijo po njegovi odredbi. Zaupni podatki se načeloma 
pošiljajo iz ene države v drugo po diplomatski ali vojaški kurirski 
službi. Obiskovalcem z ozemlja ene pogodbenice se samo s 
predhodnim dovoljenjem pristojnega organa druge pogodbenice 
omogoči dostop do zaupnih podatkov in ustanov, v katerih poteka 
delo z zaupnimi podatki. 

Kršitve varnostnih določb, pri katerih se sumi ali ugotovi, da ni 
mogoče izključiti izdaje zaupnih podatkov, je treba nemudoma 
sporočiti drugi pogodbenici. 

Stroškov, kijih imajo pristojni organi ene pogodbenice pri izvajanju 
varnostnih ukrepov, druga pogodbenica ne povrne. Pogodbenici 
se medsebojno obvestita, kateri organi so pristojni za izvajanje 
tega sporazuma, le-ti pa se seznanijo z varnostnimi predpisi, ki 
veljajo na ozemlju druge pogodbenice. 

Sporazum v skladu s 75. členom zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.Vladi Republike 

Slovenije je dne 11. februarja 2002 že bil posredovan predlog 
zakona o ratifikaciji sporazuma v obravnavo in določitev predloga 
zakona. 

Ker pa je novi dne 25.10.2001 sprejeti Zakon o tajnih podatkih 
določil nove oznake stopnje tajnosti, ki se razlikujejo od določb o 
stopnji zaupnosti v besedilu sporazuma, podpisanega v Ljubljani 
dne 12. 6.2001, bi navedene razlike po mnenju Ministrstva za 
pravosodje in Urada predsednika Vlade Republike Slovenije, 
izrečenih ob obravnavi predloga zakona v vladi, lahko povzročile 
težave pri izvrševanju sporazuma. Zato predlog zakona o 
ratifikaciji Državnemu zboru Republike Slovenije ni bil predložen 
v obravnavo. 

Trenutno obstoječe razlike v poimenovanju tajnosti zaupnih 
podatkov, ki so posledica sprejemanja in spremembe zakonodaje 
na področju tajnih podatkov, se po dodatnem pojasnilu Ministrstva 
za obrambo rešujejo z vsebinsko razlago obstoječih sporazumov 
in zakona o tajnih podatkih s spremembami in dopolnitvami. Na ta 
način že sedaj rešujejo pojmovne razlike med določbami ostalih 
obstoječih mednarodnih sporazumih o varovanju tajnih podatkov 
in določbami veljavnega zakona o tajnih podatkih, ki je bil sprejet 
kasneje kot nekateri dogovori oziroma sporazumi. Zato zakon 
tudi dopušča možnost, da so posamezna vprašanja rešena 
drugače. 9. člen omenjenega zakona določa,da se varovanje in 
dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije 
izvaja v skladu s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi oziroma v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo 
državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija. 
Neratifikacija sporazuma lahko oteži nadaljna dogovarjanja in 
sodelovanje na obrambnem področju med državama. Ministrstvo 
za obrambo pa bo na podlagi sklepa vlade zatem začelo pogajanja 
za spremembo sporazuma zaradi prilagoditve novi slovenski 
zakonodaji s področja varovanja tajnih podatkov. 

Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz 
rednih sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike 
Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov. 

2. Skladnost predloga akta z določbami evropskega sporazuma o pridružitvi: 

a) navedba določb evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
sporazum ne zahteva usklajevanja na predmetnem področju; 

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

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

/ 
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

/ * 
5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

/ 
6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik: 
NE 
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice ES, 
SIGMA, OECD, Univerza...): 
NE 
8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 
uskladitev: 

Pravna služba dr. Anton Grizold, l.r. 
Boštjan Hožič, l.r. MINISTER 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:     

Naslov:    

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

Davčna številka:    

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856 ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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