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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 "a 

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 



predl og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
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" totja obravnava - EPA 991 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^A: 2003-2611 -0042 
številka; 560-03/2001-4 
Hubljana, 15.01.2004 

Republike Slovenije je na 57. redni seji dne 15.1.2004 
đo|očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, 

ki 9a pošilja v tretjo obravnavo na podlagi 137. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije. 

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

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
Petra Hribar, svetovalka ministra za delo, družino in socialne 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

^edlog zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

Zakonski zvezi in družinskih 

RAZMERJIH 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

0 *ako °®0m zakona predlagatelj odpravlja neskladnost Zakona 
30/rS^' ZVez' in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/ 

2e/g9 i ' 1"1/89. 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 
°d|oč'b ' 70/00' 60/99-odločba US, 70/00, 64/01 in 42/03- 
Sloveni

a " v nadaljevanju ZZZDR) z Ustavo Republike 
Ustav 

l6, u90,°vljeno v postopku za oceno ustavnosti z odločbo 
ki i« odi93 SOdiŠča' št' U-l-312/00-40 (Uradni list RS, št. 42/03), ofii'o, da so prvi odstavek 105. člena ter prvi in drugi 
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odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z Ustavo ter da se prvi 
odstavek 106. člena in četrti odstavek 114. člena razveljavita. 
Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da mora neskladnost odpraviti v enem letu od objave odločbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

S predlogom zakona predlagatelj usklajuje ZZZDR z določbami 
Konvencije o otrokovih pravicah (Zakon o ratifikaciji konvencije 
ZN o otrokovih pravicah, Uradni list SFRJ - MP, št. 15/90, v zvezi 
z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN, Uradni list 
RS-MP, št. 9/92, 3-2/93, 9-50/93, 5-7/99, Uradni list RS, št. 35/92, 
13/93, 28/93 in 20/99) in Evropske konvencije o uresničevanju 
otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 86/99-MP, št. 26/99). 

V skladu z veljavno ureditvijo, po kateri v vseh primerih, ko starša 
ne živita skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu in vzgoji 
otroka, odloča o tem vprašanju sodišče, se s predlogom zakona 
tudi pristojnost za odločanje o stikih in o preživljanju otrok v vseh 
primerih prenaša od centrov za socialno delo na sodišča, ki naj bi 
odločala tudi o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov, kadar to 
zahteva otrokova korist. 
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1.1 Korist otroka 

Konvencija o otrokovih pravicah določa, da je treba pri vseh 
dejavnostih v zvezi z otrokom upoštevati njegovo korist. Ta 
zahteva, ki jo je treba šteti za osrednje načelo in značilnost 
konvencije, je naslovljena tako na državne in zasebne ustanove 
za socialno varstvo, sodišča, upravne organe in zakonodajalce 
(prvi odstavek 3, člena), kot tudi na otrokove starše oziroma 
skrbnike (18. člen). Konvencija ne definira pojma koristi otroka, 
niti ne vsebuje kriterijev za presojo tega pojma na splošno ali za 
uporabo v posameznih položajih oziroma razmerjih. To velja tudi 
za Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic in za 
predlog Konvencije o otrokovih stikih Sveta Evrope, ki ugotavlja, 
da je v otrokovo korist, da ima otrok stike s starši in tudi z drugimi 
osebami, s katerimi je družinsko povezan. 

Zagotavljanje otrokove koristi je torej temeljno vodilo, ki velja tako 
za starše, druge osebe, kot tudi za državne organe in nosilce 
javnih pooblastil, ki morajo v vseh dejavnostih in postopkih v 
zvezi z otrokom skrbeti za njegovo korist. Ustava določa, da 
država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino 
ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere (53. člen). ZZZDR 
določa, da uživa družina zaradi koristi otrok posebno družbeno 
varstvo (2. člen) in da zagotavlja država varstvo mladoletnim 
otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to 
zahtevajo druge koristi otrok (6. člen). 

Upoštevaje načelo koristi otroka je v predlogu zakona izrecno 
določeno kdo vse je odgovoren za zagotavljanje koristi otroka ter 
tudi, da starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove 
materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga 
okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo nesebično 
prizadevanje za zagotavljanje otrokovih potreb in koristi ob 
upoštevanju otrokove osebnosti in njegovih želja. S tem je tudi 
konkretiziran pravni standard »korist otroka«. 

Korist otroka pa se ne zagotavlja samo preko drugih oseb, ampak 
tudi z neposredno možnostjo, da otrok sam ali po drugi osebi, ki 
ji zaupa, izrazi svoje mnenje. Otrok mora pri tem razumeti pomen 
in posledice svojega izraženega mnenja in dobiti ob tem vse 
potrebne informacije. Sodišče mora v postopkih v zvezi z otrokom 
to mnenje upoštevati. 

V skladu z Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic, 
ki določa, da lahko države pogodbenice kot možno, dodatno 
procesno pravico priznajo otroku tudi pravico, da zaprosi za 
pomoč ustrezno osebo po lastni izbiri, da mu pomaga izraziti 
njegovo mnenje (točka a 5. člena konvencije), vsebuje predlog 
zakona tudi to otrokovo pravico. Po predlogu zakona kot otrokov 
zaupnik nastopa oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Otrokov 
zaupnik je oseba, ki je sposobna razumeti način doživljanja in 
sprejemanja sveta konkretnega otroka in je sposobna prevesti 
jezik odraslih v jezik otroka in obratno. 

1.2 Varstvo in vzgoja otrok v primerih, ko starša ne 
živita skupaj 

Po veljavni ureditvi se morajo starši, ki ne živijo skupaj, 
sporazumeti, pri katerem izmed njih bo otrok živel (105. člen 
ZZZDR). Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico 
tisti, pri katerem otrok živi. Če se zakon razveže ali razveljavi, 
izvršuje roditeljsko pravico roditelj, ki mu je otrok zaupan v varstvo 
in vzgojo (prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR). Sodišče 
zaupa v varstvo in vzgojo otroka enemu od staršev, ki mu gre 
potem izvrševanje roditeljske pravice (drugi odstavek 78. člena v 
zvezi s prvim in drugim odstavkom 114. člena ZZZDR). 

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-l-312/00-40 odločilo, da je 
prvi odstavek 105. člena ZZZDR v neskladju z ustavo, ker ne 
ureja možnosti skupnega varstva in vzgoje otroka v primež 
ločenega življenja staršev, če se starši o tem sporazumejo in 

njihov sporazum ne nasprotuje otrokovi koristi. 

To neskladje predlagatelj odpravlja tako, da kot obliko varstva in 
vzgoje predlaga tudi skupno varstvo in vzgojo otroka. 

Normiranje skupnega varstva in vzgoje otroka je učinkovit0 

zakonsko sredstvo za spreminjanje pogledov na položaj starše'' 
in njuno vlogo pri varstvu in vzgoji otroka v najširšem smislu (*° 
skrb za otrokov telesni, duševni, moralni in intelektualni razvoj)' 
tudi po prenehanju skupnega življenja staršev, vendar tudi ta 
rešitev predpostavlja soglasje staršev o nadaljnjem varstvu ^ 
vzgoji otroka, saj lahko vsak od njiju zahteva drugačno odločite 
sodišča in jo tudi doseže, ker prisilno skupno varstvo in vzgoj3 

ne more biti v otrokovo korist. S tem se preprečuje vzpodbujani 
lastniškega odnosa do otroka tistega od staršev, ki mu je otr° 
zaupan v varstvo in vzgojo, kar se kaže zlasti v oteževanju 3 

celo onemogočanju stikov z otrokom drugemu od staršev, kar | 
v nasprotju z otrokovo koristjo. 

Skupno varstvo in vzgoja otroka po razvezi zakonske zveze 
staršev je rešitev, ki je uveljavljena že v številnih tujih pravn 

ureditvah, začeli pa so jo uporabljati v ZDA kot »joint custody«- 
otroka še naprej skrbita oba starša, če oba to želita (in predlaga'3'^ 
če sta oba za to primerna in sposobna in če je to v s^a^A. 
otrokovo koristjo. Precej evropskih pravnih ureditev določa, 
ostane otrok tudi po razvezi zakonske zveze v varstvu in vz9 J 
obeh staršev, razen če eden ali drugi zahteva drugačno resi' 
(skupno varstvo in vzgoja kot pravilo) ali če sodišče sa^ ' 
upoštevaje korist otroka, ne odloči drugače. 

Pomembni prednosti instituta skupnega varstva in vzgoje s'a. 
ne zahteva ločitve otroka ne od enega ne od drugega od stairs 
ter da ne vzpodbuja »lastniškega« odnosa staršev do otroka- 
skupnem varstvu in vzgoji zahteva otrokova korist, da sta o 
starša primerna za varstvo in vzgojo otroka. 

1.3 Izvrševanje roditeljske pravice 

Po veljavnem zakonu izvršuje roditeljsko pravico tisti od stan>eVJ 
pri katerem otrok živi oziroma tisti, kateremu je otrok zaupaj 
varstvo in vzgojo (prvi in drugi odstavek 114. člen ZZZDR)- j 
se roditelja ne moreta sporazumeti o bistvenih vprašanji^ 
vplivajo na otrokov bodoči razvoj, odloči center za socialno o 
(četrti odstavek 114. člena v povezavi s tretjim odstavkom 1 

člena ZZZDR). 

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-l-312/00-40, odločilo, da 
prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z usta j 
ker navedeni določbi izhajata iz tega, da je eden od starše 
primeru ločenega življenja oziroma razpada njune življenj 
skupnosti nujno izključen od izvrševanja roditeljske pravice- 

Z navedeno odločbo je Ustavno sodišče tudi odločilo, da se ^ 
odstavek 114. člena ZZZDR razveljavi, ker je pravna uredite^ ^ 
kateri v primerih, da se roditelja, ki živita ločeno in se ne rri0.^l 
sporazumeti o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov b°'0 j 
razvoj, odloča center za socialno delo, v neskladju z določb 
Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic. 

Po Konvenciji o otrokovih pravicah sta oba starša el)^0 
odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj (18. člen). Kot na 

velja ta rešitev tudi v primeru, ko starša ne živita skupaj, z'aS 

razvezi zakonske zveze. 
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e'iavna ureditev je v neskladju z ustavo, ker daje pravico do 
Sevanja roditeljske pravice tistemu od staršev, pri katerem 

r°k živi oziroma tistemu, kateremu je otrok zaupan v vzgojo in 
Varstvo. 

^redlagate!j s spremembo zakona odpravlja neskladje obstoječe 
Jeditve z ustavo in Evropsko konvencijo o uresničevanju 
I^J °kovih pravic, tako da predlaga novo ureditev, po kateri starša, 

ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata 
l razumno, v skladu z otrokovimi koristmi, o vprašanjih, ki 

'veno vplivajo na otrokov razvoj. Za bistvene odločitve velja 
'' zlasti ukrepe glede otrokove osebe, npr. odločitev, da otrok 

. ®ieha s šolanjem ali spremeni vrsto izobraževanja; odločitev o 
. Iri poklica za otroka ali opravljanju njegovega poklica (204. 

n 2ZZDR), Soodločanje ne gre tistemu od staršev, katerega 
JJ'teljska pravica je v tem pogledu omejena oziroma mu je 

0(wzeta. 

^rec"agana ureditev sledi tendenci prenosa pristojnosti odločanja 
otroku na sodišča. Če se starša ne sporazumeta o bistvenih 

v 
ašanjih izvrševanja roditeljske pravice, o tem odloča sodišče 

Nepravdnem postopku. V nepravdnem postopku se že rešuje 
p a zadev glede roditeljske pravice: podaljšanje in prenehanje 

aaljšane roditeljske pravice, odvzem in vrnitev roditeljske 
Vlce, omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim 
^oženjem in pridobitev popolne poslovne sposobnosti 

adoletne osebe, ki je postala roditelj. 

1,4 Otrokovi stiki 

^veljavni ureditvi so stiki pravica staršev, ki jim gre po samem 

živi°nU P1"'0*0)0 načeloma v poštev v vseh situacijah, v katerih 
6la °tr°^ '°čeno od enega ali od obeh staršev (tretji odstavek 78. na, prvi odstavek 116. člena ZZZDR): kadar je otrok ob razvezi 

v _ ra2veljavitvi zakonske zveze staršev s sodno odločbo zaupan 
jn. 

rstv° in vzgojo enemu od staršev, tretji osebi ali zavodu (prvi 
odstavek 64. člena; prvi in drugi odstavek 78. člena in 80. 

prj "ZDR); kadar otrokova starša ne živita skupaj, otrok pa je 
ni .enern od njiju na podlagi njunega sporazuma ali če se o tem 
ng ^ogia sporazumeti na podlagi odločbe, ki jo je sodišče izdalo 
en 

2afl,evo enega od njiju (105. člen ZZZDR); kadar je otrok 
je n"111 °d s,ar®ev ali obema odvzet (120. člen ZZZDR) in kadar 
(l69ameŠČen v vz9°'n' zavod (121. člen ZZZDR) ali v rejništvo 
'udi ^'en ^Z^R). V načelu se lahko izvršuje pravica do stikov 
(116

P0 odvzemu roditeljske pravice enemu ali obema staršema 
rodit i"6n 22ZDR), vendar pa razlogi, ki so narekovali odvzem 
tari ? Pfavice v večini primerov tako prizadenejo otrokove da je treba staršem tudi stike omejiti ali odvzeti. 
Po Ve'favnem zakonu odloča o odvzemu in omejitvi stikov ob 

Pfim 3li razve'iavi,vi zakonske zveze sodišče. V vseh drugih 
^ o stikih, v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZZZDR, 
°*iro 3 cen,er za socialno delo, ki prav tako odloča o odvzemu 
šele ma omeii,vi osebnih stikov, če je treba stike odvzeti ali omejiti 
^e?P° ,<oncu Postopka za razvezo ali po razveljavitvi zakonske 
Orno > '2a sPremembo sodne odločbe o odvzemu oziroma 
Po Vl s,'^ov je pristojno sodišče), o odvzemu in omejitvi stikov 
si<uD

azpadu zunajzakonske skupnosti in razpadu življenjske 
°tiei't°Stl 2akoncev. ki nista zahtevala razveze ter o odvzemu in 
c®nte V' s,''<ov' k° starši živijo ločeno. Na zahtevo enega od staršev 
Pravi'Za socialno delo odloča tudi o načinu izvrševanja njegove 
otrok 

8 do stikov z otrokom, ki mu jo tisti od staršev, ki mu je 
0dv 

2auPan v vzgojo in varstvo, preprečuje. Sodišče odloča o 
Post 

rnu in omejitvi osebnih stikov po Zakonu o pravdnem 
rnecjt P^U Uradni list RS, št. 26/99 in nasl., v nadaljevanju ZPP), 
Uprav

6rT1 ko center za socialno delo odloča po Zakonu o splošnem 
iartal

nem Postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02, v 
'evanju ZUP). 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-312/00-40 odločilo, da se 
prvi odstavek 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih razveljavi. Ustavno sodišče je ugotovilo, da s tem, ko 
prvi odstavek 106. člena ZZZDR določa za odločanje o stikih 
otroka s starši pristojnost centra za socialno delo, sicer sam po 
sebi ni v neskladju z določbami Konvencije o uresničevanju 
otrokovih pravic, saj ta dopušča, da o tem odloča upravni organ, 
vendar samo, če ima enaka pooblastila kot sodišče. Teh pa center 
za socialno delo nima, ker odloča po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku, ki ne vsebuje takšnih določb kot jih vsebuje 
Zakon o pravdnem postopku in tako otroku niso zagotovljene 
enake pravice v obeh postopkih. 

Stiki med otrokom in starši pa niso samo pravica staršev, ampak 
predvsem pravica otroka. Konvencija o otrokovih pravicah določa, 
da ima otrok, ki je ločen od enega ali obeh staršev, pravico, da 
redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema 
staršema, razen če je to v nasprotju z njegovimi koristmi (tretji 
odstavek 9. člena konvencije). Konvencija še posebej določa, da 
ima otrok, katerega starši ne živijo v isti državi, pravico vzdrževati 
osebne stike in neposredno zvezo z obema, razen v izjemnih 
okoliščinah. 

Stike legitimira v prvi vrsti otrokova korist. Gre za konkretno 
korist, za korist vsakega otroka posebej. Namen stikov je 
predvsem v tem, da otrok ohrani čustveno navezanost, 
povezanost ter občutek medsebojne pripadnosti s staršem, s 
katerim ne živi. Stiki naj preprečijo odtujitev otroka, v čim večji 
meri naj se ohranijo odnosi, ki obstajajo med starši in otroki, ko 
živijo skupaj. 

Ker je v ZZZDR pravica do stikov oblikovana samo kot pravica 
staršev, spreminja predlog zakona ureditev tako, da je imetnik 
pravice do stikov predvsem otrok in da je njegova konkretna 
korist najvišje, odločilno merilo pri sporazumevanju oziroma 
odločanju o stikih. 

Upoštevaje otrokovo korist zavezuje predlog zakona oba starša 
k obojestranskemu lojalnemu obnašanju pri uresničevanju pravice 
do stikov. Tisti od staršev, pri katerem živi otrok (oziroma druga 
oseba, pri kateri je otrok), mora opustiti vse, kar drugemu od 
staršev otežuje stike, vključno s takim vplivanjem na otroka, ki 
ima za posledico njegov odpor do stikov. Dolžan je tudi aktivno 
ravnati: v okviru svoje vzgojne naloge mora poskušati odpraviti 
pri otroku morebitni psihični odpor do stikov oziroma vzpostaviti 
pri otroku ustrezen odnos do stikov. Po drugi strani pa mora tisti 
od staršev, ki mu gre pravica do stikov, opustiti vse, kar drugemu 
otežuje varstvo in vzgojo otroka. 

Stiki otroka s starši niso samo neposredna osebna srečanja in 
druženja (obiski, videvanja in neposredni pogovori), temveč tudi 
drugi načini in sredstva komunikacije (npr. dopisovanje, 
telefoniranje, elektronska pošta, SMS sporočila, klepetalnica na 
internetu), pošiljanje in sprejemanje daril ipd. Izraz »osebni stiki«, 
ki ga uporablja ZZZDR, navaja na misel, da gre samo za osebni, 
neposredni kontakt, srečanja, zato je predlog zakona opustil 
pridevnik »osebni«. 

Predlog zakona ohranja možnost odvzema ali omejitve pravice 
staršev do stikov, če ti ne bi bili otroku v korist. Če se enemu od 
staršev ali obema ne odvzame ali omeji pravica do stikov, mu/ 
jima nihče ne sme te pravice kratiti ali omejevati. Pogosto tega ne 
upošteva zlasti tisti od staršev, pri katerem je otrok, ker se šteje 
za izključnega imetnika in izvrševalca roditeljske pravice in si kot 
tak lasti pravico do presoje, ali bo stike dovolil. To miselnost naj bi 
spremenila zakonska določba sedaj veljavnega zakona, kot tudi 
predloga zakona, po kateri je tisti od staršev, pri katerem otrok 
živi, dolžan omogočiti drugemu stike z otrokom. 
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Z namenom preprečitve onemogočanja stikov in manipuliranja z 
otrokom, tako da tistemu od staršev, pri katerem je otrok, ne bo 
uspelo vzpodbuditi v otroku nepremagljivega odpora do drugega 
starša, predlog zakona omogoča sodišču, da se otrok zaupa v 
varstvo in vzgojo drugemu od staršev, če je le tako mogoče 
varovati otrokovo korist. Izhajati je treba iz načela, da je otroku v 
korist, da ima dobre in tesne vezi z obema staršema; to mora biti 
vodilo tudi za odločitev, pri kom bo otrok v varstvu in vzgoji. V tem 
smislu je oblikovana tudi predlagana določba o odvzemu pravice 
do varstva in vzgoje. 

Pri vseh odločitvah o otrokovih stikih (o odvzemu ali omejitvi 
pravice do stikov, o odvzemu varstva in vzgoje zaradi 
onemogočanja stikov, o obsegu in načinu izvajanja stikov), mora 
sodišče upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil in 
če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Otroku lahko 
pomaga izraziti mnenje tudi njegov zaupnik. V skladu s stališčem 
Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, da lahko 
države pogodbenice kot »možno dodatno procesno pravico« 
priznajo otroku tudi pravico, da zaprosi za pomoč ustrezno osebo, 
po lastni izbiri, da mu pomaga izraziti njegovo mnenje, vsebuje 
predlog zakona to otrokovo pravico tudi pri odločanju o stikih. 

Predlog Konvencije o otrokovih stikih in tudi nekatere novejše 
pravne ureditve ugotavljajo, da je v otrokovo korist, da ima stike 
z drugimi osebami, če je otrok nanje navezan, npr. otrokovim 
starim staršem, bratom in sestram ali nekdanjim rejnikom. Po 
veljavnem zakonu obstaja ta možnost na temelju 119. člena 
ZZZDR, po katerem je center za socialno delo dolžan storiti ukrepe, 
potrebne za varovanje otrokovih koristi. 

Predlog zakona izrecno predpisuje, da ima otrok pravico do stikov 
z osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno 
navezan, razen če je to v nasprotju z njegovo koristjo. Gre zlasti 
za otrokove stare starše ter brate in sestre; nekdanje rejnike, 
prejšnjega ali sedanjega zakonca oziroma zunajzakonskega 
partnerja enega ali drugega od njegovih staršev. Če otrok kljub 
družinski povezanosti na katero od navedenih oseb ni navezan, 
ali če stike celo odklanja, je seveda vprašanje, ali so mu stiki z njo 
v korist. 

1.5 Dolžnost preživljanja 

Dolžnost preživljanja je v pravu evropskih držav danes zelo 
različno urejena. Pravne ureditve se razlikujejo tako po krogu 
upravičencev, kot tudi po višini preživnine. Preživninsko dolžnost 
med sorodniki nekateri pravni redi predpisujejo v ožjem obsegu 
od vzajemnega preživljanja med starši in otroci. Ti določajo samo 
dolžnost staršev preživljati svoje otroke. Spet drugi pravni redi 
dolžnost preživljanja med sorodniki razširjajo tudi na stare starše 
in vnuke ali celo na brate in sestre. Nekateri poznajo celo 
preživljanje med osebami v svaštvu: med očimom oziroma 
mačeho in pastorki. Večina pravnih redov pozna tudi dolžnost 
preživljanja med zakonci, redkeje med zunajzakonskimi partnerji. 

ZZZDR je bil sprejet leta 1976 in noveliran leta 1989 in 2001, 
vendar z novelama niso bile sprejete nobene bistvene spremembe 
materialnopravnih določb o preživljanju. Po več kot dvajsetih letih 
njegove uporabe so se v praksi pokazale nekatere pomanjkljivosti 
in pravne praznine. Nekatera nerešena vprašanja so se odprla z 
razvojem pravne teorije, druga s spremembo družbenih razmer. 
Do teh je prišlo predvsem s sprejemom nove slovenske Ustave 
(Uradni list RS, št. 33/91-1; 42/97, 66/2000in 24/03), ki je bistveno 
večji pomen kot prejšnja ustava pripisala pravici do zasebne 
lastnine. Zaradi tega so se spremenila zlasti tista področja življenja, 
ki so predmet urejanja civilnega in s tem tudi družinskega prava. 
Pravo je na spremenjene razmere deloma že reagiralo s 

sprejemom številnih novih zakonov. Eden takih je bil tudi Zakon o 
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/98, 39/00, 57/00 *v 

nadaljevanju Znot), ki je na področju preživljanja odprl številu3 

vprašanja, kot na primer ali smejo stranke svoja preživninska 
razmerja urejati v obliki notarskega zapisa, ki je z Znot predpisal® 
za premoženjske dogovore med zakonci. 

Sodna praksa in praksa centrov za socialno delo, kjer se lahko 
sklepajo dogovori o preživljanju, sta vsa odprta vprašanja 
preživninskega prava, na katere zakon ni dajal odgovora, veS 

čas skušali reševati z analogno uporabo posameznih načel if| 
pravil družinskega prava; v nekaterih primerih sta celo kreira1 

nova pravila. 

Ta nezapisana pravila zmanjšujejo preglednost preživninska 
ureditve in s tem pravno varnost državljanov. Taka pravna ureditev 
ni več zadovoljiva, kadar gre za pravico tako eksistencialne 
narave kot je pravica do preživljanja. Njena pravna ureditev in13 

namreč lahko bistvene učinke tako na življenjsko raven 
preživninskega upravičenca, kot tudi na življenjsko rav_en 

preživninskega zavezanca, zato je nujno, da se to podrocj 
ustrezno zakonsko uredi. 

S predlogom zakona se natančneje opredeljuje dolžnos1 

preživljanja, na kakšen način in pred katerim organom se 
preživninah dogovarja oziroma odloča. Natančneje se določa)0 

tudi kriteriji za določitev višine preživnin za otroke in trajanie 

preživninske obveznosti, določa se, da se preživnine enkrat letn° 
usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, določa 
se vrstni red preživninskih upravičencev, in sicer tako, da i"1® 
prednost preživljanje otrok in zakonca, šele nato sledi obvezno® 
preživljanja staršev. V predlog zakona so vključeni tudi drugi ma") 
popravki in dopolnitve, ki celoviteje urejajo področje preživljanj 
in na ta način zagotavljajo tudi večjo pravno varnost državljanom 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

1. S predlaganimi spremembami želi predlagatelj zagotovi 
varovanje otrokove koristi v čim večji možni meri v skladu 
mednarodnimi dokumenti, ki zadevajo otroka, tako glede vars,v ' 
vzgoje in preživljanja kot tudi glede otrokovih stikov. Korist otro 
je temeljno načelo, ki so ga starši in druge osebe, državni °r9a.^ 
ter nosilci javnih pooblastil dolžni upoštevati v vseh dejavnosti)11 

postopkih v zvezi z otrokom. 

2. V skladu z ureditvijo ZZZDR, po kateri v vseh primerih, k° 
starša ne živita skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu i 
vzgoji otroka, odloča o tem vprašanju sodišče, se s predlog0 

zakona prenaša pristojnost za odločanje o otrokovih stikih 0 

centrov za socialno delo na sodišča. Predlog zakona za 
predpisuje, da odloča sodišče tudi o odvzemu ali omejitvi pravl 

do stikov, kadar to zahteva otrokova korist. Taka rešitev je n 

mestu, ne samo zaradi potrebe celovitega in enotn®9 
obravnavanja v praksi pogosto zelo težavnega vprašanja stiko • 
pač pa tudi zaradi slabe združljivosti strokovneg 
socialnovarstvenega dela in oblastnega odločanja. Centri 
socialno delo bodo tudi po uveljavitvi zakona ohranili svol 
svetovalno in strokovno vlogo. Predlagatelj namreč v predlog 
zakona določa, da se morata starša, ki ne živita skupaj in se 
moreta sporazumeti o zgoraj navedenih vprašanjih, še Pr 

sodnim postopkom obrniti na center za socialno delo. S >a 

rešitvijo se določa procesna predpostavka, brez katere ni mogo 
začeti pravdnega postopka. S spremembami pristojnosti se w 
omogoča oblikovanje specializiranih oddelkov za družins 
zadeve pri okrožnih sodiščih. 
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^a podlagi Konvencije o uresničevanju otrokovih pravic 
pdlagatelj v zakon vnaša dodatno procesno pravico otroka, da 
"Prosi za pomoč ustrezno osebo po lastni izbiri, ki je sposobna 

*umeti način doživljanja in sprejemanja sveta konkretnega 
r°ka in ki je sposobna prevesti jezik odraslih v jezik otroka in 

Dratno. Po predlogu zakona kot otrokov zaupnik v postopku 
astopa oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere, preko katere 
r°k lahko izrazi svoje mnenje. 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic določa, 
a Je treba izraženo mnenje otroka ustrezno upoštevati, kadar 
e Po notranjem pravu šteje, da ima otrok zadostno stopnjo 
^umevanja. V skladu z navedenim predlagatelj, zlasti v postopkih 
k <-anja o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo, o določitvi stikov 

v postopkih v zvezi z izvrševanjem roditeljske pravice določi 
'znost pridobitve ter upoštevanja otrokovega mnenja, če je 
°k sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

Predlagatelj predlaga uvedbo instituta skupne vzgoje in varstva 
r°ka, katerega starša ne živita skupaj. Normiranje skupnega 
rstva in vzgoje otroka je učinkovito zakonsko sredstvo za 

.^ minjanje pogledov na položaj staršev in njuno vlogo pri varstvu 
vzgoji otroka v najširšem smislu (kot skrb za otrokov telesni, 

sk moralni in intelektualni razvoj) tudi po prenehanju uPnega življenja staršev. Predlog zakona predvideva možnost 
uPnega varstva in vzgoje ne samo ob razvezi oziroma po 
veljavitvi zakonske zveze, temveč v vseh primerih, ko starša 

r°ka ne živita več skupaj. 

potrebe narekujejo spremembo ureditve stikov med otrokom in 
' 9°vimi starši in tudi ureditev stikov med otrokom in drugimi 

stik na ka,ere ie otrok navezan. Ker je v ZZZDR pravica do 0v oblikovana samo kot pravica staršev, predlagatelj predlaga 
Pfemembo ureditve, tako da je imetnik pravice do stikov 

"vsem otrok in da je njegova konkretna korist najvišje, odločilno 
r|lo za vse odločitve o pravici stikov. Tako kot nekatere novejše 

p ^ne ureditve in tudi predlog Konvencije o otrokovih stikih, 
otr 1# 2akona predpisuje, da obstaja pravica do stikov tudi med kom in osebami, s katerimi je otrok družinsko povezan in 
k0 j . osebno navezan, razen če je to v nasprotju z otrokovo 
n . s,'°- Gre zlasti za otrokove stare starše ter brate in sestre; 
2U i® rejnike, prejšnjega ali sedanjega zakonca oziroma 

alzakonskega partnerja enega ali drugega od njegovih staršev. 

8" ^ skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah sta oba starša 
De j°.od9ovorna za otrokovo vzgojo in razvoj tudi v primeru, ko 
rod.f

lta skupaj. Predlagatelj s spremembo zakona določa, da 
0, '6'isk0 pravico izvršujeta starša sporazumno, v skladu z 
. kovo koristjo. V primeru, če se ne sporazumeta o vprašanjih 

boti 'a rocliteljske pravice, ki bistveno vplivajo na otrokov 
Spr °*' razvoj (npr. odločitev, da otrok preneha s šolanjem ali 
aii Q

rneni vrsto izobraževanja; odločitev o izbiri poklica za otroka 
rifi„.0prav''anju njegovega poklica), odloči sodišče v nepravdnem 
os,opku. 

denjP^ksi so se z razvojem pravne teorije kot tudi s spremembo 
Prav razmer pokazale nekatere pomanjkljivosti pozitivne 
2a ?6 uredi,ve preživljanja. Mnoge je skušala sodna praksa 
tod s P°™čjo uporabe analogije in kreiranjem novih pravil, 
Ur Pravna varnost državljanov terja novo določnejšo pravno 
Id ev- To pa še toliko bolj, ker gre za pravno ureditev področja, 

aaeva življenjsko eksistenco posameznika. 

skTe'a9ate|js Pred'o9om zakona ureja, upoštevajoč Znot, možnost fePanJa preživninskih sporazumov zakoncev v obliki 
2a |IVe9a notarskega zapisa. S spremembo zakona pri centrih 
Spo °

c'alno delo ne bo več mogoče sklepati preživninskih 
p0Q

ra^ov. Namen predloga zakona je varstvo šibkejše 
sPor ne stranke in varstvo koristi otroka pri sklepanju azumov o preživljanju. 

9. Zaradi številnih pojavnih oblik sporazumov o preživljanju v 
slovenski praksi in s tem povezanih nejasnosti, predlog zakona 
posebej poudarja, da noben sporazum o preživljanju, niti tisti med 
staršema o njunem preživljanju po razpadu njune življenjske 
skupnosti, ne sme ogroziti otrokove koristi. Zakonska določba o 
odmeri višine preživnine vsebuje napotilo za ugotavljanje 
življenjskih potreb otroka. 

10. Zaradi večje pravne varnosti državljanov predlagatelj predlaga 
dopolnitev s pravili, ki sta jih izoblikovali teorija in sodna praksa. 
Tako se s predlogom zakona določa vrstni red upravičencev do 
preživnine, kadar preživninski zavezanec ni zmožen zagotoviti 
preživnine vsem osebam, ki jih je po zakonu dolžan preživljati ter 
različne načine preživljanja. Strankam preživninskega razmerja 
je treba pri tem zagotoviti ustrezna varovala, da z izbiro 
posameznega načina preživljanja ne bi prišli v pretirano težak 
položaj. Zaradi večje pravne varnosti predlog zakona konkretizira 
tudi pravilo, da se preživnina lahko zahteva samo za naprej. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Na dan 8.4.2003 so centri za socialno delo v uradni evidenci, z 
namenom usklajevanja, vodili skupno 51.080 preživnin, od tega 
je 22.685 preživnin, ki so bile sodno določene, 2.815 preživnin, 
določenih s sodnimi poravnavami in 25.580 preživnin, sklenjenih 
z dogovori pri centrih za socialno delo. 

Po statističnih poročilih centrov za socialno delo je bilo leta 2001 
obravnavanih 917 zadev o stikih (v 791 zadevah sta stranki 
sklenili dogovor, v 64 zadevah je bila med strankama sklenjena 
upravna poravnava o stikih, v 62 zadevah je bila izdana upravna 
odločba o stikih). V letu 2002 so centri za socialno delo obravnavali 
1.841 zadev o stikih (v 1.489 zadevah sta stranki sklenili dogovor, 
v 189 zadevah sta stranki sklenili upravno poravnavo o stikih, v 
163 zadevah je bila izdana upravna odločba o stikih). Zoper 
odločbe o stikih je bilo v letu 2001 vloženih 55, v letu 2002 pa 85 
pritožb. 

S prenosom stvarne pristojnosti s centrov za socialno delo na 
sodišča je ocenjeno, da bo za reševanje tako povečanega pripada 
zadev potrebno na okrožnih sodiščih zaposliti dodatno 12 novih 
sodnikov in na višjih sodiščih 4 nove sodnike. Za navedeno število 
sodnikov bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za zaposlitve 
potrebnega sodnega osebja (24). 

Glede na zgoraj navedene predvidene nove zaposlitve na sodiščih 
ocenjujemo, da bi bilo potrebnih za leto 2004 107.000.000 SIT. 
Predlog zakona namreč predvideva, da naj bi zakon začel veljati 
s 1. majem 2004, poleg tega pa je predviden tudi postopen prenos 
stvarne pristojnosti odločanja na sodišča: zadeve, ki so se pred 
centri za socialno delo začele pred uveljavitvijo tega predloga 
zakona, se bodo pred centri za socialno delo tudi zaključile; o 
pritožbah zoper te odločbe bo, kot do sedaj, odločalo ministrstvo, 
pristojno za družino. 

S spremembami in dopolnitvami zakona se del zadev, ki so sedaj 
v pristojnosti okrajnih sodišč, prenaša v pristojnost okrožnih 
sodišč. Predlagatelj ocenjuje, da zaradi tega za sodstvo ne bodo 
nastali dodatni stroški, pač pa bo spremembe v zasedbi in glede 
porabe sredstev možno ustrezno urediti s prerazporeditvijo 
sredstev med okrajnimi in okrožnimi sodišči, pri čemer poseben 
izračun ni potreben, upoštevajoč, da okrajna sodišča niso posebni 
proračunski uporabniki in se sredstva za njih vodijo pri okrožnih 
sodiščih. Stroški za delovanje Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije se ne bodo povečali, saj bodo prenesene zadeve 
namesto v postopkih v zvezi z upravnimi spori obravnavani v 
civilnopravnih postopkih po izrednih pravnih sredstvih. 
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4. Zagotovitev finančnih sredstev 

Potrebna sredstva za leto 2004 v višini 107.000.000 SIT bo 
zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav 
tako bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru 
planiranih razpoložljivih sredstev, zagotovilo tudi sredstva za leto 
2005 v višini 286.000.000 SIT, kar pomeni celoletne plače novih 
sodnikov in sodnega osebja na sodiščih, skupaj s pripadajočimi 
materialnimi stroški. 

5. Mednarodne primerjave 

5.1 Varstvo in vzgoja otrok in izvrševanje roditeljske 
pravice v primerih, ko starša ne živita skupaj 

Nemčiia: 

Pravni vir: § 1671 Burgeliches Gesetzbuch - v nadaljevanju BGB 
v besedilu zakona o reformi otroškega prava, 1997, ki je začel 
veljati 1.7.1998. 

V nemškem pravu ne velja več predpis, po katerem je sodišče ob 
razvezi zakonske zveze praviloma preneslo starševsko skrb na 
enega izmed staršev (prejšnji par. 1671/4 BGB). Ta predpis je 
nemško zvezno ustavno sodišče že leta 1982 razglasilo za 
ničnega, ker je štelo, da je v nasprotju z ustavno določbo, ki 
zagotavlja (obema) staršema pravico do skrbi za otroka (drugi 
odstavek 6. člena GG). Če sta oba starša sposobna za vzgojo i 
varstvo in ni razlogov, na podlagi katerih bi bilo treba v interesu 
otroka prenesti varstvo in vzgojo na enega od njiju, država ni 
poklicana, da enemu od staršev odvzame vzgojo in varstvo otroka, 
meni nemško ustavno sodišče (gl. BVerfG 1982, FamRZ 1982, 
str. 1179). 

V skladu s takim gledanjem določa spremenjeni §1671 BGB, da 
tudi po razvezi zakonske zveze staršev praviloma ostane otrok 
v varstvu in vzgoji obeh (skupno varstvo in vzgoja kot pravilo), 
razen če eden od njiju zahteva, naj sodišče prenese varstvo in 
vzgojo samo nanj, drugi od staršev z zahtevkom soglaša, otrok 
pa zahtevku ne ugovarja. Morebitni otrokov ugovor po 
prevladujočem mnenju teorije nima sicer značaj pravice veta, 
vendar pa je kot izraz otrokove volje pomembna oporna točka za 
presojo otrokove koristi, ki je edino vodilo za odločitev sodišča. 
Če drugi roditelj z zahtevkom ne soglaša ali če otrok ugovarja, 
sodišče presodi o zahtevku v skladu z otrokovo koristjo. 

Praktično ima izvajanje skupne skrbi za otroka (skupnega varstva 
in vzgoje) različne oblike, ki omogočajo, da se otrok ne loči ne od 
enega, ne od drugega od staršev. V Nemčiji so znani trije modeli. 
Po prvem modelu (»Residenzmodell«) prebiva otrok pretežno pri 
enem od staršev, ki opravlja glavnino starševske skrbi in sam 
odloča v vsakdanjih stvareh, ki zadevajo otroka; drugi od staršev 
ima pogoste stike z otrokom in soodloča pri odločitvah, pomembnih 
za otroka (par. 1687 BGB v besedilu novele, 1997). Po drugem 
modelu ("Pendelmodell") prebiva otrok izmenično pri enem in pri 
drugem od staršev. Pomembne odločitve sprejemata starša 
skupno, vsakodnevne pa tisti od njiju, pri katerem otrok trenutno 

živi. Po tretjem modelu ("Nestmodell") ima otrok lastno 
prebivališče, starša pa ga tu izmenično varujeta in oskrbujeta 
Starši se v pretežni meri odločajo za "Residenzmodell". Literatura 
opozarja, da lahko "Pendelmodell" ogroža otrokove interese žara® 
stalnega menjavanja okolja. 

Starša, ki nista v zakonski zvezi, pa sta podala izjavo, da želita 
skupno skrbeti za otroka, sta upravičena do skupne skrbi, četua' 
ne živita skupaj. Njun položaj je enak položaju razvezanih staršev, 
ki praviloma ohranita skupno skrb za otroka kljub ločenemu 
življenju. 

Velika Britanija: 

Tudi po angleškem pravu (Children Act, 1989) sodišče ob razve2' 
zakonske zveze v starševsko odgovornost ne posega; pravilom® 
ostane staršema skupno varstvo in vzgoja (joint custody) tudi p° 
razvezi zakonske zveze. Sodišče odloči o vzgoji in varstvu san10 

na predlog katerega od zakoncev ali če samo šteje to za potrebno 
zaradi varovanja koristi otroka, in sicer predvsem tako, da prenese 
varstvo in vzgojo samo na enega od staršev (sole custody)- 

Nezakonskemu očetu starševska odgovornost ne gre, razen č® 
se z otrokovo materjo drugače dogovori ali če mu jo sodišče na 
njegovo zahtevo dodeli. 

Švedska: 

Po zakonu o starševstvu iz leta 1949 (z mnogimi kasnejšif"| 
novelami) je otrok od rojstva od obeh staršev, če sta v zakons 
zvezi. Če pa nista, je mati avtomatično edina imetnica starševsK 
odgovornosti. 

Skupno varstvo in vzgoja je bila do leta 1976 mogoča samo, 
so bili starši med seboj poročeni. Sedaj (zlasti po novelah 19831 
1990) z razvezo skupno varstvo in vzgoja ne prenehata, raZ® 
če jo sodišče posebej odpravi. Tudi starši, ki niso bili nikoli me 
seboj poročeni, lahko po odločbi sodišča pridobijo skupn 

roditeljsko pravico. 

Pri odločitvah glede skrbi za osebo otroka, stanovanja in otrokovjj 
stikov je na prvem mestu otrokova korist. Upoštevati je treba tu 
voljo otroka, glede na njegovo starost in zrelost (6. poglavje § ' 
in 2b zakona o starševstvu v besedilu novele, 1998). 

Francija: 

Po francoskem pravu tudi starši, ki ne živijo skupaj, pravile"^® 
skupno izvršujejo starševsko avtoriteto (l'exercice conjointe o 
l'autoritš parentale, 287. člen code civil, v besedilu zakona, 199J'; 
Izjemoma, če to zahteva otrokova korist, lahko sodišče ob razve 
zakonske zveze določi, da bo poslej izvrševal varstvo in vzg°l 
samo eden od staršev. V tem primeru ima drugi pravico do osebn 
stikov. To velja tudi za nezakonskega očeta, če mu ne gre skup'1 

izvrševanje roditeljske pravice z materjo (četrti odstavek 37 
člena code civil). 
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5 2 Otrokovi stiki 

Nsmčjja; 

^ško pravo ureja pravico do stikov otroka in staršev in pravico 
•° stikov drugih oseb z otrokom (§ 1684 in § 1685 BGB v besedilu 

°na o reformi otroškega prava, 1997). 

||ravica do stikov otroka in staršev je zasnovana v prvi vrsti kot ravica otroka: otrok ima pravico do stikov z obema staršema; 
* 'zmed staršev je dolžan in upravičen imeti stike z otrokom. 

^saki izmed staršev, pa tudi druge osebe, pri katerih je otrok v 
so dolžne opustiti vse, kar negativno vpliva na razmerje 

Dr! 0,ro^om in drugim od staršev ali otežuje otrokovo vzgojo. V 6rri primeru gre zlasti za tistega od staršev, ki ima otroka v 
jstvu in vzgoji, pa tudi za druge osebe, pri katerih otrok živi, v 

^ 9erT1 primeru pa za tistega, ki stike izvršuje. Glede izselitve 
. 69a od staršev, pri katerem je otrok, skupaj z otrokom iz 

2ave, pa poznavalci menijo, da pomeni kršitev omenjene 
PUstitvene dolžnosti samo, če se je izselil (izključno) z namenom 

prečiti stike, ne pa tudi tedaj, ko obstajajo za izselitev tehtni 
"Zlogi. 

UrtUfn.sko soclišče lahko izda odredbe, s katerimi sili osebe, 
®'0žene pri stikih, k izpolnjevanju omenjene opustitvene 

j, "osti. Pri tem se opozarja na nujnost pravočasnega ukrepanja. 
v, '"e lahko po tej določbi predvsem pokliče starše na pogovor, 

skw m ''m Predoči. da njihovo ravnanje ni v korist otroka in 
na doseči rešitev konflikta. Sicer pa ima sodišče po pogovoru 
Sv 

v°'i° še razne zapovedi in prepovedi (npr. napotitev na 
0vanje in pouk na mladinski urad). 

Kot 
om 'e*'e sankcije za kršitev omenjene opustitvene dolžnosti se 
star«"'9'-odvzem pravice do varstva in vzgoje otroka enemu od 
0*v in prenos na drugega (predodelitev otroka) in odvzem ali 

1'tev pravice do stikov. 

p0dr
ir?®k° sodišče lahko odloči tudi o obsegu pravice do stikov in 

,r8tiih uredi nieno izvrševanje; to velja tudi v razmerju do 
avto °S®b'V komentarjih te določbe se posebej poudarja, da iz 
irna "0rT,ije staršev, da sami skrbijo za svojega otroka, izhaja, da 
Ur8ja °®ovor s,aršev o izvrševanju stikov prednost pred sodnim 

i n,9ni stikov; sodišče odloči samo, če ni dogovora staršev in 
,0 Potrebno zaradi koristi otroka. 

dognsko sodišče lahko pravico do stikov ali izvrševanje že 
otr0L 6ni'1 stikov odvzame ali omeji, če je to potrebno zaradi koristi 
siikov ° ,rainem ali dalj časa trajajočem odvzemu pravice do 
°9rož al' n'ene9a izvrševanja lahko odloči samo, če bi bila sicer 
da Se®na otrokova korist. Družinsko sodišče lahko posebej določi, 
Privoij stiki opravljajo samo v navzočnosti tretje osebe, ki v to 

(V 
da |Q V So stiki tudi dolžnost staršev, pa se v komentarjih poudarja, 
^nih đolžn°sti v razmerju do staršev, ki z otrokom nočejo 
PriSi| "lcirati. ni mo9ofie prisilno izvršiti (33. par. FGG), ker je 

stik nesmiseln in ponižujoč. 
prav,CQ . 
otr0ku stikov z otrokom imajo tudi druge osebe, če je to 
sestre n . 8,1 Upravičenci so otrokovi stari starši ter bratje in 
$am0 * m oziroma mačeha ter nekdanji rejnik so upravičenci 
§ ® i6 otrok živel dalj časa z njimi v družinski skupnosti. Po 

2 Bgb (v besedilu zakona o prenehanju diskriminacije 

istospolnih skupnosti - katerega del je zakon o registriranem 
življenjskem partnerstvu (istospolnih oseb) (Lebenspartner- 
schaftsgesetz) - z dne 16.2.2001) je ob pogoju daljšega skupnega 
življenja z otrokom upravičen do stikov z otrokom tudi življenjski 
partner ali prejšnji življenjski partner enega od otrokovih staršev. 

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

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

Velika Britanija: 

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

Švedska: 

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

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

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

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

Predlog Konvencije o otrokovih stikih 
(Svet Evrope. 2002) 

S pravno ureditvijo otrokovih stikov se ukvarja tudi Svet Evrope, 
ki je sprejel tudi predlog Konvencije o otrokovih stikih (Conven- 
tion on contact concerning children, 2002). Tako ime nosi predlog 
iz razloga, ker sprejema načelo, da gre pravica do stikov tudi 
otroku in upošteva, da je v otrokovo korist, da ima razen stikov s 
starši tudi stike z drugimi osebami, s katerimi je otrok družinsko 
povezan. Predlog uporablja izraz "otrokovi stiki" (dobesedni 
prevod izraza: "stiki, ki zadevajo otroke" ima lahko tudi drugačen 
pomen) namesto izraza, ki ga uporablja Evropska konvencija o 
uresničevanju otrokovih pravic, 1996, in tudi ZZZDR: »osebni 
stiki z otrokom« (ki je sicer neustrezen prevod angleškega 
konvencijskega izraza »acces to children«). Termin »osebni stiki 
z otroki« je uporabljen tudi v uradnem prevodu predloga 
konvencije, je pa zgrešen, ker prezre osnovno konvencijsko 
načelo, da so stiki tudi pravica otroka. 

Predlog konvencije že v preambuli poudarja, sklicujoč se na 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in na Evropske konvencije, 
ki se tičejo otrokovih razmerij, da je treba tudi glede stikov 
prvenstveno upoštevati korist otroka, da so stiki tudi njegova 
pravica in da gre tudi za stike z določenimi drugimi osebami, ne 
samo s starši. Posebno pozornost, ne samo v preambuli ampak 
tudi v normativnem delu, namenja predlog omogočanju stikov, 
kadar so otrok in starši ali določene druge osebe v različnih 
državah. Ta načela so obdelana v določbah, ki sledijo preambuli. 
Pomembne so detinicije pojmov: stiki, družinske vezi, organ, ki 
odloča o stikih (sodišče ali upravni organ, ki ima enake pristojnosti 
kot sodišče), če se ti ne uredijo sporazumno. Znaten del vsebine 
predloga konvencije predstavljajo določbe o izvrševanju odločb 
o stikih in izvršilnih sredstvih. 

Predlog konvencije šteje za stike: da se otrok sestane in da je 
določen čas z osebo, ki je do stikov upravičena; druge oblike 
komunikacije med otrokom in tako osebo; vzajemno pridobivanje 
informacij (o otroku in o taki osebi). 

Po predlogu konvencije se lahko stiki med otrokom in starši omejijo 
ali izključijo samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokovih 
koristi. Lahko se tudi določi, da se osebni stiki odvijajo pod 
nadzorom tretje osebe ali da se stiki izvajajo na drug način (ne z 
osebnim kontaktom), če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova 
korist. 

O izvrševanju stikov naj se starša dogovorita - v korist otroka in 
v svojo korist. Da bi prišlo do dogovora, organ, ki odloča o stikih, 
pouči oba starša o pomenu stikov za otroka in zanju ter jima 
predlaga, naj s pomočjo mediacije ali drugih postopkov rešita 
sporna vprašanja. 

Otrok, ki je po nacionalnem pravu sposoben razumeti, za kaj gr0, 

ima pravico do ustrezne informacije, pravico, da se ga vpraša za 
mnenje in da izrazi svoje mnenje glede stikov. 

Predlog konvencije predvideva številna sredstva (safeguards 
and guarantees) za izvršitev odločbe o otrokovih stikih. Nam®n 

teh sredstev je po eni strani zagotoviti, da bo do stika 
(realizacijo stika), po drugi strani pa preprečiti, da se otrok P° 
času, določenem za stik, ne bi vrnil k osebi, pri kateri živi, oziroma 
da bi bil tej osebi odvzet. 

Države pogodbenice bodo morale v svojih predpisih določi" 
sredstva, ki so obvezna za izvrševanje določb konvencije: 

določitev, da se izvaja osebni stik pod nadzorom (tretje osebe) 
ali stik (komunikacija) na drug način, če je ose&n 

nenadzorovani stik v nasprotju z otrokovo koristjo; 
določitev postopka za priznanje in izvršitev odločb organo 
drugih držav o otrokovih stikih (ter o varstvu in vzgoji)- 

Druga, pomembnejša sredstva so: 
1. za realizacijo stikov: nadzor tretje osebe ob izvrševanju stik°^ 

varščina, ki jo mora dati oseba, pri kateri je otrok, da ne ° 
onemogočala stikov, denarna kazen zaradi onemogočal) 
stikov; 

2. za preprečenje odvzema otroka: odvzem potnega lis,a' 
varščina, obvezna prijava otroka v kraju, kje se opravlja st 
in predložitev odločbe o stikih pristojnemu organu. 

Predlog konvencije med ukrepi za omogočanje stikov ne omsni® 
odločitve pristojnega organa o zamenjavi upravičenca do var^v 
in vzgoje otroka. Tudi izvršbe z neposredno izročitvijo otroka " 
stik« ne predvideva. Predlog konvencije ne omenja dolžn° 
staršev, da vzdržujejo stike z otrokom. 

Predlog konvencije določa, da ima otrok pravico do stikov tudi * 
osebami, ki niso njegovi starši, so pa z njim v družinski povezan"'• 
Primeroma so navedeni otrokovi stari starši ter bratje in seS'f^ 
države pogodbenice pa lahko določijo tudi širši krog teh ose . „ 
tudi načine, na katere se stiki izvajajo (osebni stiki, drug3'c j 
komunikacija). Potrebo vzdrževanja otrokovih stikov s 10 

osebami se izvaja iz pravice do družinskega življenja, Kj L 
zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in teme'J 
svoboščin, 1950 (12. člen). 

Opozoriti velja, da predlog konvencije izrecno določa, da k n°t)fln
cl 

določbi konvencije ni mogoče izraziti pridržka. Ker notranje P1"8^ 
ne določa ustreznih institutov in institucij (zlasti za primer, 
starši in otroci ne živijo v Sloveniji) in še nismo oblikovali zahteva ^ 
sredstev, zlasti glede preprečevanja odvzema otroka po stikU' 
konvenciji še ne moremo pristopiti. 

5.3 Dolžnost preživljanja 

Avstrija; 

V avstrijskem pravnem redu je dolžnost preživljanja urejen® 
splošnem civilnem zakoniku (Allgemeines bureger''c cj 
Gesetzbuch- ABGB). Dolžnost preživljanja obstaja med zak° 
in med starši in otroki ter starimi starši in vnuki. Zunajzako'1 

skupnost v avstrijskem pravu ne ustvarja pravnih posledic, 
dolžnosti preživljanja med zunajzakonskimi partnerji ni. 

* K 
Zakonca morata v času trajanja zakonske zveze prispeva''j(t, 
preživljanju in vodenju gospodinjstva sorazmerno s ,0r 
zmožnostim. Zakonec, ki vodi gospodinjstvo in je nezaposl®11' 
nima sredstev za preživljanje, ima na podlagi svojega delov" 
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Prispevka pravico zahtevati preživnino. Obseg preživninske se 
°l°či glede na potrebe upravičenca, ki ustrezajo življenjskim 

r92ineram zakoncev. 

^ sporazumni razvezi zakonske zveze se morata zakonca o 
P'eživljanju sporazumeti. Pri razvezi na tožbo je pravica do 
P'ezivljanja odvisna od tega, ali sta partnerja zahtevala razvezo 
J krivdnih (prevara zakonca, partner se brez tehtnega razloga 
P'ra imeti potomce) ali nekrivdnih razlogov (na primer duševna 
°'6zen, zaradi katere je zakonska zveza omajana, težka 
®J2ljiva bolezen). Krivi zakonec mora po svojih zmožnostih 

Opirati nekrivega zakonca, dokler ta potrebuje pomoč. Če je 
*nik izključno ali vsaj pretežno kriv za razvezo zakonske zveze, 

n 
a 'oženi pravico do polnega zneska preživnine. V nasprotnem 

Pn"ieru se preživnina odmeri po merilu primernosti. Zakonca, ki 
® ®nako kriva za razvezo, drug proti drugemu ne moreta 
e|iavljati preživninskega zahtevka. Če razvezna sodba ne 
®buje ugotovitve krivde, mora zakonec, ki je zahteval razvezo, 
9®mu zakoncu zagotoviti preživnino le, če to glede na potrebe, 

r®riioženjske in pridobitne razmere razvezanih zakoncev s,re*a primernosti. 

®'arši so dolžni preživljati svoje otroke dokler niso pridobitno 

las?Sobni- To postanejo, ko lahko svoje potrebe zadovoljijo z 'riimi dohodki. Zahtevek mladoletnega in pridobitno sposobnega 
r®ka oživi, če pridobitno sposobnost izgubi. Potrebe otroka, ki 
i jih krije preživnina, se določijo glede na življenjske razmere 
°ka in staršev. Starši morajo izrabiti vse možnosti, da izpolnijo 

tuđ Preživ|janja svojih otrok. V skrajni sili morajo starši načeti 
nj 

1 substanco svojega premoženja. Preživnino dolgujejo dokler 
°9roženo njihovo primerno preživljanje. 

£ 
starša ne moreta zadovoljiti potreb otroka, morajo otroku 

Uta otovif Preživnino stari starši, razen če od vnuka lahko 
beljeno pričakujemo, da bo svojo preživnino lahko kril iz suh- 

oj1^8 svojega premoženja ali če bi bilo s preživljanjem vnuka 
dol0*0 Preživ|iani® starih staršev. Čeprav zakon izrecno ne 
^nuk da morai° v Primeru nezmožnosti starih staršev preživljati 
teor do'*nost preživljanja prevzeti prastari starši, so nekateri 
§ir/

e,iki mnenja, da je treba zakonski termin stari starši razumeti 
8 'n ga razširiti na vse sorodnike v ravni črti. 

Projn°sti s,arSev in starih staršev ustreza dolžnost otroka 
s0r'

v'iati starše in stare starše (oziroma drugih oddaljenejših 
°Onikov ravne črte), če se ti niso sposobni sami vzdrževati, 

Prež" Se so " 9robo zanemarili svoje dolžnosti do otroka. Višina 
'Vnine do staršev in starih staršev se ravna po življenjskih 

naj ®rah otrok. Starši in stari starši so dolžni za svoje preživljanje 
substanco premoženja le, če jim je to pripisljivo. 

o roi'VI'an'e v Nemčiji ureja civilni zakonik (BGB/v besedilu zakona 0r"ii otroškega prava, 1997). 
^9Vna 
<Xjraj .ureditev Nemčije kot države z bogato pravno tradicijo 
'eio 9 'a.sna artikulacija doktrinarnih in praktičnih problemov ter 
Pravn C'2no iz(,elana zakonska ureditev. Ta nadrobnost nemške 
*nači|8 Urec'',ve se odraža tudi v preživninskih tabelah, ki so n°st nemškega preživninskega prava. Krog preživninskih 
kr0g 

ancev v nemški pravni ureditvi ne odstopa bistveno od 
Uniji ?*avezancev večine pravnih ureditev držav v Evropski 
ne^j.a Pripravo sprememb in dopolnitev slovenskega zakona je 
njen k8 Pravna ureditev preživljanja relevantna tudi zato, ker je 
Uredi, 

ro9 Preživninskih zavezancev ožji od tistega v hrvaški 
rnCKj„ '' Pa vendar širši od kroga preživninskih zavezancev v erTi švedskem pravu, po katerem se sodobne evropske 

države rade zgledujejo. Švedska pravna ureditev, kjer je socialna 
država družinsko solidarnost zamenjala z družbeno, je zaradi 
svoje posebnosti prikazana kot tretja pravna ureditev. 

Zakonita dolžnost preživljanja temelji na zakonski zvezi ali na 
sorodstvu. Preživljanje sorodnikov se omejuje na ravno črto in je 
vedno vzajemno: obstaja med starši in otroci ter med starimi 
starši in vnuki. Zunajzakonska življenjska skupnost po nemškem 
pravu ni razlog za priznanje zakonite preživnine med partnerjema. 
V nemški pravni ureditvi tudi ne obstaja dolžnost preživljanja med 
brati in sestrami niti med očimom oziroma mačeho in pastorki. 

Zakonca sta dolžna živeti skupaj. Kršitev te dolžnosti vpliva na 
zahtevek za preživljanje. Zakonca sta drug drugemu zavezana s 
svojim delom in premoženjem primerno preživljati družino.Tisti, ki 
ni zaposlen in vodi gospodinjstvo, izpolnjuje svojo dolžnost z 
delom. Če življenjska skupnost zakoncev preneha, vendar ne 
pride do razveze, lahko zakonec, ki se ne more sam preživljati, 
od drugega zakonca zahteva primerno preživnino. Pri njeni odmeri 
se upoštevajo življenjske, pridobitne in premoženjske razmere 
drugega zakonca. Zakonec ni zavezan k preživljanju, če zaradi 
svojih siceršnjih obveznosti ne bi mogel nuditi preživljanja, ne da 
bi s tem ogrozil svojega primernega preživljanja. Preživnina 
zakonca (preživninskega upravičenca) se, če je ogroženo 
primerno preživljanje preživninskega zavezanca, lahko zniža ali 
časovno omeji. 

Po razvezi sme zakonec zahtevati primerno preživnino, če sam 
ne more poskrbeti za svoje preživljanje. Zavezan k preživljanju je 
le tisti zakonec, ki je zmožen preživljati. Višina preživnine se določi 
glede na življenjske razmere zakoncev. Sodišče lahko zahtevek 
za preživljanje zavrne, zniža ali časovno omeji, če bi bila 
obremenitev preživninskega zavezanca, upoštevajoč potrebe 
nege in vzgoje skupnega otroka, grobo nepravična zaradi 
razlogov, ki jih našteva zakon (na primer kratkega trajanja 
zakonske zveze, neprimernega vedenja upravičenca do 
preživnine, kaznivega dejanja, ki ga je upravičenec storil nasproti 
zavezancu ali njegovemu bližnjemu). Zahtevek za preživljanje 
ugasne s sklenitvijo nove zakonske zveze ali s smrtjo upravičenca. 
Razvezani zakonec latjko v primeru smrti preživninskega 
zavezanca zahteva preživnino od zavezančevih dedičev. Iz 
dediščine ne more zahtevati večjega zneska kot bi znašal njegov 
nujni delež, če zakonska zveza ne bi bila razvezana. Glede 
preživljanja po razvezi (ne pa tudi glede preživljanja v času trajanja 
zakonske zveze) se zakonca lahko tudi sporazumeta. 

Dolžnost preživljanja med starši in otroci izhaja iz sorodstvenega 
razmerja in ne iz roditeljske pravice, zato nemško pozitivno pravo 
dolžnosti medsebojnega preživljanja ne omejuje samo na razmerje 
med starši in otroci, temveč predpisuje dolžnost preživljanja tudi 
med sorodniki v ravni črti (med starimi starši in vnuki, ne pa 
širše). To določbo nemška pravna teorija ostro kritizira in se 
zavzema za omejitev preživljanja med sorodniki na dolžnost 
staršev preživljati svoje mladoletne otroke in polnoletne otroke, ki 
se šolajo (te zadnje le do določene starostne meje). Pozitivna 
pravna dolžnost staršev preživljati otoke namreč ni omejena zgolj 
na čas šolanja niti ni omejena z zgornjo starostno mejo. Upravičen 
do preživnine je sicer samo tisti, ki se ne more preživljati sam. Pri 
presoji sposobnosti za preživljanje so mladoletni neporočeni otroci 
postavljeni v posebno ugoden položaj: za preživljanje jim ni treba 
črpati glavnice premoženja. Ti otroci smejo zahtevati preživnino, 
če jim prihodki in donosi od dela, ki ga od njih lahko pričakujemo, 
ne zadostujejo za preživljanje. Polnoletni otrok se mora po 
zaključku izobraževanja načeloma preživljati sam. Ne gre mu 
preživnina, če bi se lahko zaposlil. To velja tudi, če zaposlitev, ki bi 
mu lahko zagotavljala preživetje, ne ustreza njegovi izobrazbi. 
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Zavezan k preživljanju je samo tisti roditelj, ki je sposoben 
preživljati: tisti, ki, upoštevajoč njegove siceršnje obveznosti, je 
sposoben zagotoviti preživnino ne da bi s tem ogrozil svoje lastno 
primerno preživljanje. Izjema je predvidena za preživljanje 
mladoletnega neporočenega otroka. Zanj in zase mora zavezanec 
vsa razpoložljiva sredstva porabiti sorazmerno in ne sme dati 
prednosti lastnemu preživljanju. Toda to velja le, če preživnine 
mladoletnega neporočenega otroka ni mogoče zagotoviti iz 
glavnice otrokovega premoženja. Enak položaj kot mladoletni 
neporočeni otrok ima polnoletni neporočeni otrok do dopolnjenega 
21. leta starosti, če živi s starši in se šola v okviru splošnega 
izobraževanja. 

Preživnina obsega stroške primerne izobrazbe za poklic in mora 
ustrezati življenjskemu položaju upravičenca do preživnine. 
Življenjski položaj otrok (tucji polnoletnih) se določa po položaju in 
prihodkih staršev. 

Po nemškem pravu mora preživninski zavezanec preživnino 
zagotoviti v obliki denarne rente. V drugi obliki jo sme zagotoviti le, 
če ima za to posebne razloge. Varuško sodišče sme na predlog 
otroka spremeniti odločitev staršev o načinu preživljanja. 

Nemško pravo vsebuje nekatere posebne predpise za otroka, ki 
ni rojen ali spočet v zakonski zvezi, katerega starši po rojstvu 
niso sklenili zakonske zveze in za otroka, ki je rojen po tristotih 
dneh po prenehanju zakonske zveze. Ti predpisi urejajo predvsem 
preživnino matere za čas po in pred porodom in preživnino otroka 
takoj po rojstvu. Po njih mora oče otroka materi zagotoviti preživnino 
za čas šest tednov pred in osem tednov po rojstvu otroka in ji 
povrniti stroške, ki so nastali zaradi nosečnosti in poroda. Pred 
oziroma po tem obdobju ji je dolžan zagotoviti preživnino le, če je 
mati zaradi nosečnosti ali zaradi bolezni, povzročene s porodom, 
pridobitno nesposobna. Oče mora materi zagotoviti preživnino, 
tudi če od matere ni mogoče pričakovati, zaradi nege in vzgoje 
otroka, da bo v tem obdobju pridobitno sposobna. Dolžnost očeta 
preživljati mater v nobenem primeru ne more nastopiti prej kot 
štiri mesece pred porodom in lahko traja največ tri leta po 
otrokovem rojstvu, razen če bi bilo to »grobo neprimerno« glede 
na potrebe otroka. Oče mora poravnatLstroške pogreba, če mati 
zaradi nosečnosti ali poroda umre In stroškov ni mogoče poplačati 
iz zapuščine. Vsi zgoraj našteti zahtevki obstajajo tudi, če oče 
umre pred rojstvom otroka ali če se otrok rodi mrtev. Navedena 
pravila se smiselno uporabljajo tudi za splav. 

V nemškem pravnem sistemu sodišča izračunavajo višino 
preživnine v konkretnih primerih s pomočjo posebnih tabel. Največji 
pomen naj bi imele tabele dusseldorfskega sodišča. Znesek 
preživnine se odmeri na podlagi dveh predpostavk: prihodkov 
zavezanca in starosti otroka. Tabele vsebujejo tudi posebna merila 
za določanje preživnine za polnoletne otroke (študente), ki ne 
živijo več pri starših. Njihova primerna preživnina je v tem primeru 
neodvisna od dohodkov staršev. Preživnina za polnoletnega 
otroka, ki živi pri starših, se odmeri na podlagi dohodkov (obeh) 
staršev. V tem primeru se namreč šteje, da ima otrok življenjski 
položaj svojih staršev. V zadnjem času je določanje preživnine s 
pomočjo tabel posameznih sodišč, ki med seboj niso usklajene in 
ustvarjajo zato neenotno sodno prakso, v pravni teoriji vse bolj 
pogosto predmet kritike. 

Švedska: 

Dolžnost preživljanja na švedskem velja za starše do svojih otrok 
In med zakonci. Med zunajzakonskimi partnerji dolžnosti 
preživljanja ni. Preživljanje med zakonci ureja zakon o zakonski 
zvezi (EheG), dolžnost preživljanja staršev do svojih otrok pa 
zakon o starševstvu (ElternG). 

Vzajemna dolžnost preživljanja med zakonci po švedskem PravU 

praviloma preneha z razvezo. Če se zakonec po razvezi n® 
more sam preživljati, mu lahko sodišče prisodi preživnino sam" 
za krajši t.i. premostitveni čas. 

Starši so svojega otroka dolžni preživljati le do dopolnjenega 1 fi- 
leta starosti, kasneje pa le, če se otrok šola. Reforma zakona o 
starševstvu iz leta 1979 je dolžnost staršev preživljati svojeg3 

otroka po 18. letu starosti omejila na šolanje do višje šole.Tako s0 

preživljanje otrok na Švedskem konča z otrokovo polnoletnostjo 
ali najkasneje z zaključkom ljudske šole, gimnazije ali podobne 
srednje šole. Za financiranje nadaljnjega študija ima otrok pravico 
izrabiti različne oblike državne pomoči (na primer državni krediti 
ki ga začne odplačevati šele, ko se zaposli). 

Pred letom 1979 so bili starši dolžni preživljati odraslega otroka 
tudi, če ta zaradi bolezni ali drugih osebnih razlogov ni mogel ^ 
skrbeti zase. Dolžnost preživljanja je takrat veljala tudi v naspro'n' 
smeri. Otroci so bili dolžni preživljati svoje starše, če ti zarao 
bolezni ali drugih osebnih razlogov niso mogli skrbeti zase. L0'® 
1979 je ta zakonita dolžnost vzajemnega preživljanja med star 
in otroci prenehala. Nadomestil jo je modemi sistem socialneS3 

zavarovanja z bolezninami, rentami, pokojninami za primer bole2" 
in starosti. Tako je bila na Švedskem družinska solidarnog 
zamenjana z družbeno. Pri tem pa švedska pravna publicistik 
opozarja, da družinskopravna dolžnost preživljanja med odraslih 
sorodniki (na primer med brati in sestrami ali med starimi starš'1 

vnuki (polnoletnimi ali mladoletnimi) na Švedskem ne obstaja * 
najmanj zadnje stoletje. 

Družinskopravna dolžnost preživljanja ima sicer prednost Pr6jj 
dolžnostjo države zagotoviti sredstva socialne pomoči (če b° n 

primer poročena ženska zahtevala socialno pomoč, bo sociain 
varstvo preizkusilo njene in moževe dohodke. Ti se b°fl 

obravnavali kot celota; če se bo ženska razvezala in zahteva 
socialno pomoč, bo socialno varstvo pri odmeri pomoči upošteva 
tudi znesek, ki bi ga lahko dobila od moža), vendar je šveds 
pravo z reformo povsem odpravilo regresne zahtevke P'° 
družinskopravnim zavezancem za preživljanje, če je bila socialn 

pomoč vseeno izplačana. 

Irska: 

Dolžnost preživljanja na Irskem velja za starše do svojih otrok j" 
med zakonci. Preživljanje med zakonci ureja zakon o preživlja"^ 
zakonca, dolžnost do preživljanja staršev do svojih otrok pa za* 
o vzgoji in varstvu otrok. Po zakonu o vzgoji in varstvu °,r , 
sodišča odločajo o preživljanju otrok oziroma o tem, kateri ^ 
staršev je dolžan plačevati preživnino za otroka. Zakon 
preživljanju zakonca daje sodišču pooblastila, da določi zakon® ' 
ki plačuje preživnino za preživljanje drugega zakonca ali 0,r0.„ 
Višino preživnine določi sodišče. Preživninska obveznost prene ' 
ko je otrok star 16 let oziroma 23 let oziroma ko se več redno 
šola. Pravico do preživnine imajo v skladu z zakonom o stat" 
otrok, tako zakonski kot nezakonski otroci. 

Velika Britanija: 

, otrok"1 
Dolžnost preživljanja v Veliki Britaniji velja za starše svojih c- 0 
med zakonci. Dolžnost preživljanja med zakonci ureja zak°!l0i 
družini (Family Law Act). Odločbo o plačilu preživnine izda sod|ž^(! 
preživnina pa je odvisna od starosti zakonca in brezposeln® 
zakonca, torej od dejstva, da se zakonec po ločitvi ne more s« 
preživljati. Zakonca se lahko tudi dogovorita, da nobeden po10 t 
ne bo zahteval preživnine ali kapitala. Vzajemna dolžn 
preživljanja med zakonci preneha s ponovno poroko zakon 
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ravica do preživnine otroka ni določena v zakonu o otrocih, 
srriveč v zakonu o preživljanju otrok iz leta 1991 (Child Support 
ct). ki je bil dopolnjen in spremenjen leta 2003. Pravico do 

Preživnine ima otrok do dopolnjenega 17 ali 19 leta oziroma dokler 
j>6 redno šola. Zakon o preživljanju otrok določa višino preživnine, 

' ip mora plačevati tisti od staršev, s katerim otrok ne živi, kar ne 
ključuje plačila šolnine. Zakon tudi ne določa višine preživnine 
® 'iste starše, ki ne živijo v Veliki Britaniji in višino preživnine za 
r°ke, ki prebivajo izven Velike Britanije. Višina preživnine je 

ovisna od dohodkov staršev in določenih izdatkov ter števila 
jr°k. Zakon natančno določa način izračunavanja preživnine za 
r°ka, ki jo mora plačevati zavezanec, in sicer je odvisna od 

et0 Plače zavezanca in števila otrok, ki jih vzdržuje (npr. višina 
Preživnine za zavezanca, katerega dohodek znaša 200 funtov in 
Pnona ,ec'en znaša v odstotkih: 15% neto plače za enega otroka, % neto plače za drugega otroka, 25% neto plače za tretjega 

r°ka). Zavezanec, katerega višina dohodka je manjša od 200 
ntov na teden, plača manjšo preživnino in tisti zavezanec, ki 

rajema 100 funtov neto plače na teden ali manj plačuje enotno 
ln° preživnine t.j. 5 funtov na teden. Izračun preživnine upošteva 

s® otroke, ki jih zavezanec vzdržuje, vključno s pastorki, ne 
Pošteva pa dohodka roditelja, s katerim otrok živi, dohodka 
artnerja, s katerim živi eden od staršev, ki skrbi za otroka, 

vj<° ov banovanja in stroškov prevoza na delo. Pri določanju 'ne preživnine se upošteva tudi čas, ki ga otrok preživi z 
d| v®*ancem v primeru skupne vzgoje in varstva. Preživnine ne 
v ® uiei° študenti, mlade osebe (od 16 -19 let), zaporniki in osebe 
^arstvenih institucijah. V primeru, da ima tisti od staršev, ki skrbi 
. °'rok, pravico do denarne socialne pomoči, nadomestila za 
• *Poselnost ali drugih socialnih prejemkov, mu preživnino določi 

9®ncije za preživnine. 

Druge posledice sprejema zakona 
pr 
na

en°s stvarne pristojnosti odločanja s centrov za socialno delo 
s 

s°dišča bo imel za posledico ločitev strokovnega in 
del alne9a dela in oblastnega odločanja. Centri za socialno 
vio° bocl0 ,udi P° uveljavitvi zakona ohranili svojo svetovalno 
str

9°' »ako da bodo s podajanjem mnenj še naprej nudili sodiščem 
„n *OVno oporo pri odločanju v zgoraj navedenih zadevah. Zakon 

Sa novo kvaliteto, predvsem na področju koristi otroka, saj 
kotPred'°5Ju zakon izrecno nalaga tako centrom za socialno delo 

sodiščem, da ima otrok pravico izraziti svoje mnenje sam ali 
°Sebi, ki jo izbere in ji zaupa. 

"• besedilo členov 

1. člen 

Sf*onu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list 

82/94 15/76' 30/86. 1"1/89. 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 
°dločh29/95, 26/99' 60/99 ■ odločba US, 70/00, 64/01 in 42/03- 
5 a *, " v nadaljevanju ZZZDR) se za 5. členom doda novi ®sn, ki se glasi: 

» 5.a člen 

druge osebe, državni organi ter nosilci javnih pooblastil 
J° v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti 0,r°kovo korist. 

(2) 
"lateri3^' delai° v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove 
o|(0|i ' čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga 
°%>v Spreiema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in Ornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja.«. 

2. člen 

Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata. 
V- 

3. člen 

Za 10. členom se dodata novi 10.a in 10.b člen, ki se glasita: 

»10.a člen 

(1) Za odločanje o zadevah iz tega zakona, za katere so po tem 
zakonu pristojna sodišča, so na prvi stopnji stvarno pristojna 
okrožna sodišča. 

(2) O zadevah iz prejšnjega odstavka sodišče odloča v pravdnem 
postopku, če z zakonom ni določeno, da odloča v nepravdnem 
postopku. 

(3) Zadeve iz tega zakona sodišče rešuje prednostno. 

10.b člen 

(1) Za odločanje o upravnih stvareh po tem zakonu so pristojni 
centri za socialno delo. 

(2) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
ministrstvo, pristojno za družino. 

(3) Upravne zadeve iz tega zakona se rešujejo prednostno.«. 

i 
4. člen 

V 49. členu se beseda »možnostmi« nadomesti z besedo 
»zmožnostmi«. 

5. člen 

V 50. členu se za besedo »zaposlen« in vejico črta besedilo »ali 
je nesposoben za delo«. 

6. člen 

Za 50. členom se doda novi 50.a člen, ki se glasi: 

»50.a člen 

Za preživninska razmerja med zakoncema v času trajanja 
zakonske zveze ter za preživninska razmerja med zakoncema 
po prenehanju življenjske skupnosti zakoncev se smiselno 
uporabljajo določbe o preživljanju zakoncev po razvezi zakonske 
zveze.«. 

7. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»64. člen 

(1) Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma 
zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju 
skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami 
tega zakona in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega 
zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, 
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kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o 
preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje 
krivde ni zaposlen. 4 

(2) Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti ali 
je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in 
preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v 
skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno 
delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil 
sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben 
razumeti njegov pomen in posledice.«. 

8. člen 

Črta se naslov osmega poglavja, ki se glasi »8. Razmerja staršev 
do otrok po razvezi zakonske zveze«. 

9. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»78. člen 

(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena 
tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih 
otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu s tem zakonom. 

(2) Preden sodišče odloči po prejšnjem odstavku, mora ugotoviti, 
kako bodo otrokove koristi najbolje zagotovljene. O tem mora 
pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi 
otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa 
in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in 
posledice.«. 

10. člen 

79. člen se črta. 

11. člen 

Deveto poglavje z naslovom »9. Razmerje med razvezanima 
zakoncema po razvezi zakonske zveze« postane osmo poglavje. 

12. člen 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»81. člen 

Zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni 
zaposlen, ima pravico od drugega zakonca zahtevati preživnino.«. 

13. člen 

Za 81. členom se dodata novi 81.a in 81.b člen, ki se glasita: 

» 81 .a člen 

(1) Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku 
za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo 
mora vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska zveza 
pravnomočno razvezana. 

(2) S tožbo iz prejšnjega odstavka sme zakonec po koncu 
postopka za razvezo zakonske zveze zahtevati preživnino l0> 
če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstaja)0 

tudi, ko zakonec zahteva preživnino. 

(3) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plači'0 

preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do 
nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če i6 

upravičenec pred, med postopkom za razvezo zakonske zveze 
oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zop®r 

zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 

81 .b člen 

(1) Zakonca lahko skleneta sporazum o preživnini v primež 
razveze zakonske zveze v obliki izvršljivega notarskega zapis3, 

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka, zlasti sporazum o odpo^' 
pravice do preživljanja, ne sme ogroziti koristi otrok.«. 

14. člen 

Za 82. členom se dodajo novi 82.a, 82.b, 82.C, 82.Č, in 82.d č|®ni' 
ki se glasijo: 

»82.a člen 

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožno®11 

zavezanca. 

82.b člen 

(1) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zaht®va 

pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnin0, 

(2) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku al' 
na drug način, če to opravičujejo posebni razlogi. 

(3) Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega odstavka, ne s"1® 
bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga imel, £® 
prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti 
sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca. 

82.c člen 

Zakonec ni dolžan preživljati drugega zakonca, če bi bilo s 
ogroženo njegovo lastno preživljanje ali preživljanje mladol® 
otrok, ki jih je po tem zakonu dolžan preživljati. 

82.Č člen 

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša,zrl'^ 
ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, ć® ^ 
spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, 
podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je upravi® 
storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali ®,fl 

zavezanca. 

82.d člen 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi 
letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v R®PU 50 
Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, pri čem® 
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uPošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, 
od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma 
hlajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minister, pristojen 
2a družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2> Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma 
•zvršljivi notarski zapis je sodišče oziroma notar dolžan poslati 
Pr'stojnemu centru za socialno delo, če ni bil dogovorjen drugačen 
afrn usklajevanja. 

Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in 
Rezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine, 
ovestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno poravnavo, 

Pfavnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim 
aPisom izvršilni naslov.«. 

15. člen 

J'®3- členu se za besedama »lahko preživlja« črta beseda »ali« 
Postavi vejica, za besedama »zakonsko zvezo« pa se doda 
sadilo »ali če živi v zunajzakonski skupnosti.«. 

16. člen 
1®5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»105. člen 

[jj starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata 
P°razumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi 

Hstmi. Sporazumeta se lahko, da imata oziroma obdržita oba 
rstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri 

nii6rT1Ad n'''u ali da s0 eni otroci pri enem' dru9' Pri drugem od 
SDn se sama 0 ,em ne sporazumeta, jima pri sklenitvi razuma pomaga center za socialno delo. 

PrL?9 Se s,ar^a sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko 
agata, da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. 

n,„ ®°diSče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, 
edlo9 zavrne. 

(0\ x 
sdo Se s,ar^a ,uc" P°m°či centra za socialno delo ne 
en 

ra2umeta o varstvu in vzgoji otrok, odloči sodišče na zahtevo 
6 9a ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri 
C °d njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od 
nsk ')

Sodišče lahko P° uradni dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali 
sotA* Otroci zauPai° v varstvo in vzgojo drugi osebi. Preden 
tra 

6 odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje cen- 
ga |*a s°cialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če 
če Brazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in 

sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

Prisfahtevi iz Prei^nie9a odstavka mora biti priloženo dokazilo 
p^ga centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi 

' Poskušala sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok.». 

17. člen 
1°5' členom se doda nov 105.a člen, ki se glasi: 

(2) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne 
sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče 
na zahtevo enega ali obeh staršev po postopku iz tretjega in 
četrtega odstavka prejšnjega člena.«. 

18. člen 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»106. člen 

(1) Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša 
imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo 
predvsem otrokove koristi. 

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi v varstvu in vzgoji, 
oziroma druga oseba, pri kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar 
otežuje ali onemogoča otrokove stike. Prizadevati si mora za 
ustrezen odnos otroka do stikov z drugim od staršev oziroma s 
.staršema. Tisti od staršev, ki izvršuje stike, mora opustiti vse, kar 
otežuje varstvo in vzgojo otroka. 

(3) Če se starša sporazumeta o stikih, lahko predlagata, da 
sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. Če sodišče 
ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne. 

(4) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne 
sporazumeta o stikih, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali 
obeh staršev. Pri odločanju vodi sodišče predvsem korist otroka. 
Sodišče odloča v nepravdnem postopku, razen kadar odloča o 
stikih skupaj s spori o varstvu in vzgoji otrok. Predlogu oziroma 
zahtevi za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega 
centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči 
poskušala sporazumeti o stikih. 

(5) Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če 
je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v 
otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično obremenitev ali 
če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali duševni razvoj. Sodišče 
lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje osebe ali 
da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na 
drug način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist. 

(6) Če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike 
med otrokom in drugim od staršev in stikov ni mogoče izvrševati 
niti ob strokovni pomoči centra za socialno delo, lahko sodišče 
na zahtevo drugega starša odloči, da se staršu, ki onemogoča 
stike, odvzame varstvo in vzgoja in se otroka zaupa drugemu od 
staršev, če meni, da bo ta omogočal stike in če je le tako mogoče 
varovati otrokovo korist. 

(7) Preden odloči sodišče po četrtem, petem ali šestem odstavku 
tega člena, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za 
socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je 
otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je 
sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«. 

19. člen 

Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi: 

»105.a člen 
(1) e 
8pQr starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se 
sPora*Ume,a 0 Preživljanju skupnih otrok. Če se sama o tem ne 
Soču, Urr|8ta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za a'n° delo. 

»106.a člen 

(1) Otrok ima pravico do stikov z drugimi osebami, s katerimi je 
družinsko povezan in nanje osebno navezan, razen če je to v 
nasprotju z otrokovo koristjo. Šteje se, da so take osebe predvsem 
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otrokovi stari starši, bratje in sestre, polbratje in polsestre, nekdanji 
rejniki, prejšnji ali sedanji zakonec oziroma zunajzakonski part- 
ner enega ali drugega od njegovih staršev. 

(2) O stikih se sporazumejo otrokovi starši, otrok, če je sposoben 
razumeti pomen sporazuma in osebe iz prejšnjega odstavka. Če 
se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga 
center za socialno delo. Obseg in način izvrševanja stikov morata 
biti v otrokovo korist. Če se starša otroka, otrok in osebe iz 
prejšnjega odstavka sporazumejo o stikih, lahko predlagajo, da 
sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. Če sodišče 
ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne. 

(3) Če se tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumejo, 
odloči o stikih sodišče v nepravdnem postopku, razen kadar 
odloča o stikih skupaj s spori o varstvu in vzgoji otrok. 

(4) Predlog za odločitev o obsegu in načinu izvrševanja stikov 
lahko vloži otrok, ki je dopolnil petnajst let in je sposoben razumeti 
pomen in pravne posledice svojih dejanj, osebe iz prvega 
odstavka tega člena ali center za socialno delo. Predlogu za 
ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za 
socialno delo, da so se osebe iz prvega odstavka tega člena s 
starši otroka in otrokom ob njegovi pomoči poskušale sporazumeti 
o stikih. 

(5) Preden sodišče odloči o predlogu, mora glede otrokove koristi 
pridobiti mnenje pristojnega centra za socialno delo. Če 
predlagatelj ni otrok, upošteva sodišče tudi njegovo mnenje, če 
ga je otrok izrazil sam ali po osebi/ki ji zaupa in jo je sam izbral in 
če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«. 

20. člen 

V 107. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

» (3) Če imata oba starša varstvo in vzgojo otroka, se morata 
sporazumeti o stalnem prebivališču otroka in o tem, kateremu od 
njiju se vročajo pošiljke za otroka.«. 

21. člen 

113. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»113. člen 

(1) Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z 
otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri 
sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. 

(2) Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje 
otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov 
razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Če se 
sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga 
center za socialno delo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka 
odloča tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji. 

(3) Če se starša v primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o 
vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na 
predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku. 
Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za 
socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala 
sporazumeti o izvrševanju roditeljske pravice. 

(4) Preden sodišče odloči, mora o otrokovi koristi pridobiti mnenje 
centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, 
če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbra' 
in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

(5) Kadar je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko 
pravico, jo izvršuje drugi od staršev sam.«. 

22. člen 

114. člen se črta. 

23. člen 

V 116. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, K' 
se glasi: 

» (3) O zadevah iz prejšnjih dveh odstavkov odloča sodišče v 

nepravdnem postopku.«. 

24. člen 

Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (3) Popolno poslovno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletni^ 
ki je postal roditelj, če so za to pomembni razlogi. O tem odlo48 

sodišče v nepravdnem postopku.«. 

25. člen 

V 122. členu se v drugem odstavku za besedo »sodišče« do^ 
besedilo »v nepravdnem postopku.«. 

26. člen 

123. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»123. člen 

(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, taj<® 
da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovi 
življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. 

(2) Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan n* 
izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletno® • 
vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. 

(3) Otroka iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je sklejjj! 
zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, so sta 
dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec 
zunajzakonski partner.« 

27. člen 

Prvi odstavek 124. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Polnoletni otrok je dolžan po svojih zmožnostih preživljati 
starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne mor 
pridobiti.«. 
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28. člen 

^125. fiienu se beseda »Roditelj« nadomesti z besedilom »Tisti 
** staršev«. 

29. člen 

^ 126. členu se beseda »možnostih« nadomesti z besedo 
"Zmožnostih«. 

30. člen 

^7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»127. člen 

Zakonec ali zunajzakonski partner sta dolžna preživljati 
Poletnega otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega 
rtnerja, ki živi z njima, razen če je otroka sposoben preživljati 
a'i drugi od staršev. 

jjj) Dolžnost zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz prejšnjega 
s,avka preneha s prenehanjem njegove zakonske zveze ali 
"ajzakonske skupnosti z materjo ali očetom otroka, razen če 

. bonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala zaradi 
ZaiT' 0,rokove matere ali očeta. V tem primeru sta preživeli 
s^onec ali zunajzakonski partner dolžna preživljati otroka 

)®9a umrlega zakonca ali zunajzakonskega partnerja samo, 
? 

sta živela z otrokom v času prenehanja zakonske zveze ali 
naizakonske skupnosti.«. 

31. člen 
129- člen se spremeni tako, da se glasi: 

»129. člen 

teie*'Vnina se določi glede na potrebe upravičenca In materialne 
Pridobitne zmožnosti zavezanca.«. 

32. člen 
129. členom se doda novi 129.a člen, ki se glasi: 

»129.a člen 

otrokr' odmeri preživnine za otroka mora sodišče upoštevati 
us °v° korist, tako da je preživnina primerna za zagotavljanje 

nega telesnega in duševnega razvoja otroka. 

*,9>nina mora zajemati stroške življenjskih potreb otroka, 
ijob ' stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, 
°'rok an'a' vz9°i0' oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb 

33. člen 
130. {i0n '»n se spremeni tako, da se glasi: 

»130. člen 
Č6 Se 
soaij. s,arša sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da 
Ugot0 6 v "epravdnem postopku izda o tem sklep. Če sodišče 

' da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne.« 

34. člen 

Za 130. členom se doda novi 130.a člen, ki se glasi: 

»130.a člen 

O preživnini, ki jo je polnoletni otrok zavezan plačevati staršem, 
lahko upravičenec in zavezanec skleneta sporazum v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa.«. 

35. člen 

131. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»131. člen 

Starši preživljajo otroke v okviru svojega gospodinjstva, razen 
če je to v nasprotju s koristjo otroka.«. 

36. člen 

Za 131. členom se dodajo novi 131 .a, 131 .b in 131.C člen, ki se 
glasijo: 

»131 .a člen 

(1) Razen pri dolžnosti staršev do preživljanja otrok, lahko 
zavezanec sam izbere ali bo upravičencu plačeval preživnino ali 
ga bo vzel k sebi v preživljanje ali pa bo poskrbel za njegovo 
preživljanje na drug način'. 

(2) Upravičenec lahko iz pomembnih razlogov zahteva, da se 
mu preživnina določi v denarju. 

131.b člen 

Preživljanje otrok in zakonca, ki jih je zavezanec dolžan preživljati 
po tem zakonu, ima prednost pred preživljanjem staršev 
zavezanca. 

131 .c člen 

Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva 
pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino.«. 

37. člen 

132. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodišče lahko na zahtevo upravičenca aii zavezanca zviša, 
zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če 
se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na 
podlagi katerih je bila preživnina določena.« 

38. člen 

Za 132. členom se doda nov 132.a člen, ki se glasi: 

»132.a člen 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat 
letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, pri čemer se 
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upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, 
od katerega je biia preživnina nazadnje določena oziroma 
usklajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minister, pristojen 
za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma 
izvršljivi notarski zapis o preživnini je sodišče oziroma notar dolžan 
poslati pristojnemu centru za socialno delo, če ni bil dogovorjen 
drugačen način usklajevanja. 

(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in 
zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. 
Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno poravnavo, 
pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim 
zapisom izvršilni naslov. 

(4) Če se otrok po 18. letu starosti v letu, v katerem se opravlja 
uskladitev preživnine, redno ne šola, center za socialno delo ni 
dolžan pisno obvestiti upravičenca in zavezanca o uskladitvi 
preživnine. 

(5) Upravičenec je po 18. letu starosti dolžan centru za socialno 
delo do konca meseca januarja predložiti potrdilo o šolanju ali ga 
obvestiti, kje se redno šola.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

(1) Postopki v zadevah iz 106., 113. in 114. člena ZZZDR, ki so 
začeti do uveljavitve tega zakona, se. dokončajo pred centri za 
socialno delo po ZZZDR. O pritožbah zoper te odločbe odloča 
ministrstvo, pristojno za družino. 

(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega 
odstavka odpravljena ali razveljavljena odločba prve stopnje, se 
postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu. 

(3) V zadevah iz prejšnjega odstavka se zahteva za uvedbo 
postopka pred centrom za socialno delo šteje za tožbo v pravdnem 
postopku oziroma predlog v nepravdnem postopku. 

(4) Centri za socialno delo zadeve iz drugega odstavka tega 
člena po uradni dolžnosti odstopijo pristojnim sodiščem. O odstopu 
zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta direktor centra z® 
socialno delo, ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu 
je zadeva odstopljena. 

40. člen 

(1) Postopki v zadevah iz 116. člena, tretjega odstavka 117. člena. 
118. člena in drugega odstavka 122. člena ZZZDR, ki so zače'j 
do uveljavitve tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi sodišč 
po ZZZDR. 

(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega 
odstavka razveljavljena odločba prve stopnje, se postopflK 

nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu. 

(3) Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradn' 
dolžnosti odstopijo okrožnim sodiščem. O odstopu zadev s® 
sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, ki zad0v° 
odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je zadeva odstopli0"3' 

41. člen 

Preživnine, določene do uveljavitve tega zakona, se usklajuj®!0 

na način, določen s tem zakonom, in sicer prvič v letu 2005. 

42. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se ne uporablja II. 2. točka 
člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99'n 

28/00) za nepravdne zadeve iz 18. člena (četrti odstavek 10 : 
člena), 19. člena (tretji odstavek 106.a člena), 21. člena (,re' 
odstavek 113. člena), 23. člena (tretji odstavek 116. člena). " ' 
člena (tretji odstavek 117. člena) in 25. člena (drugi odstavek 12 ' 
člena) tega zakona. 

43. člen 

Ta zakon začne veljati 1. maja 2004. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

'• člen 

Predlagani novi 5.a člen - po pomenu in potrebi, da se zagotavlja 
uPošteva korist otroka v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi 

2 °froki, sodijo načelne zakonske rešitve glede otrokove koristi v 
Uv°dne določbe družinskih predpisov, skupaj s temeljnimi 
°!očbami o zagotavljanju starševskega in državnega varstva 

°'r°k (4. in 6. člen ZZZDR). Predlagana sprememba ZZZDR tako 
sebuje načelno določbo o otrokovi koristi v novem, dodatnem 

"lenu. 

^avni standard »korist otroka« je vrednostni pojem, ki ga je 
reba konkretizirati z upoštevanjem vseh okoliščin posameznega 
Mmera. Iz 6. člena ZZZDR izhaja, da je v otrokovo korist, da se 
Glavo razvija. V drugem odstavku 4. člena ZZZDR je določen 

ki naj se z roditeljsko pravico doseže: zagotoviti otroku 
P°9ole za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev 
a samostojno življenje in delo. Če starši ravnajo v skladu s tem 
arnenom, delajo v otrokovo korist. S tem je povezano tudi 
°'0čeno odpovedovanje staršev, uskladitev in prilagoditev 
Vhovega ravnanja potrebam otroka. Koristi otroka ne gre 
Skovati v subjektivnem smislu, kot projekcijo subjektivnih teženj 

oh°ka' temvet> ob upoštevanju konkretnih okoliščin, kot fiktivno priznano vrednoto. V vseh dejavnostih in postopkih v 
e*' * otrokom je treba v vsakem primeru posebej upoštevati 
9 značilnosti otrokove osebnosti, okoliščine, razmere in pogoje, 
aterih živi in se razvija, kot tudi nujo, da se otrokovemu interesu 
uredijo drugi interesi, zlasti interesi njegovih staršev. 

2- člen 

Črt 
v 

a'a se drugi in tretji odstavek 10. člena ZZZDR, ki določata, da 
upravnih stvareh odločajo centri za socialno delo, o pritožbah 
Per odločbe centrov za socialno delo pa ministrstvo, pristojno 

a Injžino. 

3■ člen 

o7idlf9an' novl '0 a ®en ' Predla9at0li predlaga, da so za 
Pri°t 'e 0 zadevah ,z teQa zakona na prvi stopnji stvarno 
oJ°ina okrožna sodišča, ki bodo o zadevah iz tega zakona 
ocj°,ala.v Padnem postopku, razen v primerih, ko zakon določa 

°fve v nepravdnem postopku. V nepravdnem postopku bodo 

ter °dločala v naslednjih zadevah: stiki med starši in otroki 
o**« otroki in dmgimi osebami, izvrševanje roditeljske pravice, 

roditeljske pravice, pridobitev popolne poslovne 
skrh°bn0St' mladoletne osebe, postavitev staršev v položaj 
ciruž?il(a otroka. Hkrati pa se zaradi možnosti oblikovanja 
vSq 

nskih oddelkov pri okrožnih sodiščih na ta sodišča prenašajo 
okrJ!epravdne družinske zadeve, ki so jih doslej obravnavala alna sodišča. 

novi lO.b člen - V upravnih zadevah, določenih z 
v p . na prvi stopnji še naprej odločajo centri za socialno delo, 
rt,jni °*bah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
*9ko rStV°' Postojno za družino. Reševanje vseh zadev iz tega na Pa predlagatelj opredeljuje kot prednostne. 

4-člen 

ie^merr)ba 49 člena, s katero se predlaga ustreznejša dikcija, 
"^akcijska. 

5. člen 

Predlagatelj predlaga ustreznejšo dikcijo 50. člena zakona, ki 
določa, da ima zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa brez 
svoje krivde ni zaposlen ali je nesposoben za delo, pravico, da ga 
drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči. Besedilo, ki 
se glasi: »ali je nesposoben za delo« je vsebinsko zajeto v besedilu: 
»brez svoje krivde ni zaposlen«. 

6. člen 

Zaradi večje pravne varnosti določba izrecno zapolnjuje pravno 
praznino, ki sta jo sodna praksa in teorija do sedaj zapolnjevali z 
analogno uporabo preživninskih pravil, ki veljajo za razvezo 
zakonske zveze. - 

7. člen 

V predlagani spremembi 64. člena zakona so taksativno določeni 
pogoji za prenehanje zakonske zveze na podlagi sporazuma 
zakoncev. Zakonca se morata dogovoriti o pravicah in dolžnostih 
oziroma o razmerju do skupnih otrok, v skladu s koristjo otrok. V 
zvezi s tem predlagatelj predlaga, da se morata starša dogovoriti 
o razmerju ne le do skupnih mladoletnih otrok, pač pa tudi o 
razmerju do sicer polnoletnih otrok, nad katerimi je podaljšana 
roditeljska pravica. Poleg tega, da sta se sporazumela o varstvu, 
vzgoji in preživljanja skupnih otrok, se morata dogovoriti tudi o 
stikih. Sporazum, ki sta ga zakonca sklenila, mora biti v korist 
otrok. V nasprotnem primeru ga sodišče ne sprejme in predlog za 
sporazumno razvezo zavrne. 

Sodišče mora v skladu z Evropsko konvencijo o uresničevanju 
otrokovih pravic upoštevati tudi mnenje otroka, ki ga je otrok 
izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je 
sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

Otrokovo mnenje je po eni strani izraz otrokove relativno večje 
navezanosti na enega od staršev (ali na drugo osebo) in je tako 
tudi poseben kriterij za presojo otrokove koristi, po drugi strani pa 
je tudi akt samoodločbe otroka. Otrokovo mnenje oziroma njegovo 
željo mora sodišče primerjati z (nasprotujočimi) zahtevki staršev 
in odločiti v skladu z otrokovo koristjo. Evropska konvencija o 
uresničevanju otrokovih pravic določa, da morajo pravosodni 
organi pri sprejemanju odločitev otroku ne samo omogočiti, da 
izrazi svoje mnenje, temveč morajo Izraženo mnenje tudi ustrezno 
upoštevati, kadar se po notranjem pravu šteje, da ima otrok 
zadostno stopnjo razumevanja (6. člen konvencije). Naše notranje 
pravo (ZPP) šteje, da ima tako razumevanje otrok, ki je dopolnil 
deset let in ki je razsoden. Boljše od te objektivno določene spodnje 
starostne meje, a težavnejše za odločanje, je presojanje 
sposobnosti razumevanja za vsakega otroka posebej. 

Predlog zakona določa, da je sodišče, ki odloča o varstvu in 
vzgoji otroka glede na otrokove koristi, dolžno upoštevati mnenje 
otroka, seveda če ga je izrazil in če je sposoben razumeti njegov 
pomen in posledice. Otrokovo mnenje lahko pomaga izraziti tudi 
otrokov zaupnik. V skladu s stališčem Evropske konvencije o 
uresničevanju otrokovih pravic, da lahko države pogodbenice 
kot možno, dodatno procesno pravico priznajo otroku tudi pravico, 
da zaprosi za pomoč ustrezno osebo po lastni izbiri, damu pomaga 
izraziti njegovo mnenje (točka a 5. člena konvencije), vsebuje 
predlog zakona tudi to otrokovo pravico. Kot otrokov zaupnik 
nastopa v postopku oseba, ki je sposobna razumeti način 
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doživljanja in sprejemanja sveta konkretnega otroka in ki je 
sposobna prevesti jezik odraslih v jezik otroka in obratno. To ni 
uradni predstavnik države, ki naj bi varoval otrokove interese in 
tudi ni otrokov posebni pravni zastopnik. 

Zakonca morata po predlogu zakona pred sporazumno razvezo 
prav tako urediti svoja medsebojna razmerja, o čemer morata 
sodišču predložiti sporazum v obliki izvršljivega notarskega 
zapisa, ki vsebuje dogovor o delitvi skupnega premoženja, o 
tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o 
preživljanju nepreskrbljenega zakonca, ki nima sredstev za 
življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. 

8. člen 

Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi 
ustreznejše in preglednejše razporeditve posameznih določb in 
poglavij zakona. 

9. člen 

Predlagani 9. člen določa, da kadar sodišče razveže zakonsko 
zvezo na tožbo, obenem odloči o varstvu, vzgoji in preživljanju 
skupnih otrok ter o stikih med starši in otroki. Navedena določba 
sledi odločbi Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40. 

Predlagatelj želi v razveznem postopku pn/enstveno zagotoviti 
otrokovo korist. V ta namen predlog zakona v postopek vključuje 
svetovalno delo centrov za socialno delo, tako da zalezuje 
sodišče, da pridobi mnenje centra o tem, ali je poskrbljeno za 
varstvo, vzgojo, preživljanje ter za stike med otrokom in starši v 
skladu otrokovo koristjo. Sodišče ne more odločiti o razvezi preden 
ne pridobi mnenja centra za socialno delo. Sodišče mora v postopku 
upoštevati tudi otrokovo mnenje. S tako ureditvijo je mnenje cen- 
tra opredeljeno kot procesna predpostavka z namenom 
ustvarjanja varovala otrokove koristi. 

10. člen 

Po predlogu zakona se 79. člen črta. Navedena določba je 
spremenjena in zajeta v 129. in 132. členu zakona. 

11. člen 

Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi 
ustreznejše in preglednejše razporeditve posameznih določb in 
poglavij zakona. 

12. člen 

Določba vsebuje pogoje za priznanje pravice do preživljanja 
razvezanega zakonca. 

13. člen 

Predlagani novi 81.a člen - zaradi večje pravne varnosti določba 
s povzemanjem pravila sodne prakse in pravne teorije, da sme 
zakonec zahtevati preživljanje med postopkom razveze, v posebni 
pravdi po koncu razveznega postopka v enem letu pa le, če so 
pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, 
ko zakonec zahteva preživljanje, zapolnjuje dosedanjo zakonsko 
praznino. Zakonca imata možnost skleniti sporazum o preživljanju 
v obliki izvršljivega notarskega zapisa pred ali med postopkom 

razveze zakonske zveze ter v enem letu od pravnomočnosti 
sodbe, s katero je zakonska zveza razvezana. 

Sodišče sme zahtevek zakonca za preživljanje zavrniti, če bi bilo 
plačilo preživnine glede na ravnanje upravičenca krivično do 
preživninskega zavezanca (na primer glede na vedenj 
upravičenca, ki je bilo vzrok za razvezo zakonske zveze a" 
glede na njegovo vedenje med postopkom razveze). Enako sme 

sodišče ravnati, če je upravičenec storil kaznivo dejanje zop 
zavezanca, otroka ali starše zavezanca, potem ko so vzroki za 
razvezo že izoblikovani, to je pred, med postopkom za razvezo 
ali po razvezi zakonske zveze. 

Predlagani novi 81.b člen - zakonca smeta za primer razveze 
skleniti sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa. W 
sporazum v nobenem primeru ne sme ogroziti koristi otrok, posebel 
ne odpoved pravice do preživljanja. 

14. člen 

Predlagani novi 82.a člen - predloga zakona zagotavlja večfi 
pravno varnost za določitev preživnine. Po njem se v&ni, 
preživnine določi glede na potrebe upravičenca in zmožnos 
zavezanca. 

Predlagani novi 82.b člen - predlog zakona določa, da preživnin? 
ni mogoče uveljavljati za nazaj (nemo pro praeterito alitur)- 
veljavni sodni praksi, saj zakon ni vseboval ustreznega prav"a' 
se je preživnina že do sedaj določala od dne, ko je bila vložen 
tožba za preživnino. Zaradi pravne varnosti udeležencev I 
potrebno, da to pravilo vsebuje tudi zakon. 

Določba v drugem odstavku daje možnost, da se preživnin* 
namesto v mesečnih zneskih določi v enkratnem znesku ah " 
drug način, če to opravičujejo posebni razlogi. V tretjem odštel 
določa varovala, ki naj zagotovijo, da se z izbiro posamezne9 
načina preživljanja ne sme bistveno poslabšati Pol° l 
upravičenca. Obenem pa tak način preživljanja ne sme pomen 
prehudega bremena za zavezanca. 

Predlagani novi 82. c člen - predlog zakona določa, da ima, zaft' 
posebnega ustavnega varstva, preživljanje mladoletnih ov° 
prednost pred preživljanjem zakonca, ki jih je zavezanec po,e 

zakonu dolžan preživljati. 

Predlagani novi 82. č člen - okoliščine, ki vplivajo na dolo^6^ 
preživnine, vplivajo tudi na njeno spremembo. Zaradi spremem 
potreb upravičenca ali zmožnosti zavezanca lahko upravite0 ^ 
ali zavezanec zahteva spremembo višine preživnine, določene 
sodno poravnavo, sodno odločbo ali izvršljivim notarskim zapis°' 
Poleg tega se kot razlog za spremembo določene prežiš 
šteje tudi storitev kaznivega dejanja upravičenca zop 
zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 

Predlagani novi 82.d člen - po obstoječi ureditvi se prežiš'j 
določene s sodno odločbo In preživnine, določene z dogovo'0. 
pri centru za socialno delo, usklajujejo z gibanjem žlvljenp. 
stroškov in osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji. Predla9a 

predlaga, da se preživnine usklajujejo z indeksom rasti 
življenjskih potrebščin zaradi poenotenja metodologije usklajevar 
preživnin z načinom usklajevanja družinskih prejem * 
Predlagatelj ocenjuje, da je izbira indeksa rasti cen življeni5 

potrebščin najustreznejša, saj so prav kritju stroškov i/v//0"r. . 
potrebščin preživnine prvenstveno tudi namenjene. P ,,jo 
zakona določa, da o usklajenih zneskih centri za socialno 
pisno obvestijo upravičenca in zavezanca. 
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'®- člen 

^Unajzakonska skupnost ima v razmerju med partnerjema enake 
Pravne posledice po ZZZDR kot zakonska zveza. Sama po sebi 
' bila zato določba o prenehanju pravice do preživnine, če 

Rezani zakonec živi v zunajzakonski skupnosti, nepotrebna. 
*ndar pa je koristna, ker partnerja odvrača od namere obiti 
a*on. Po sedanji ureditvi zunajzakonske skupnosti učinkuje 

ločitev o določeni pravni posledici samo v zadevi, v kateri je 
'a sprejeta (drugi odstavek 12. člena ZZZDR); nima torej 
solutnega učinka. Partner zato lahko v nekem razmerju 

I 6liavlja status partnerja, v drugem razmerju pa ne, kar mu pač 
^utno bolj ustreza. Z namenom, da bi obdržal preživnino iz 
Rezane zakonske zveze, bi trdil, da ne živi v zunajzakonski 

uPnosti, od svojega zunajzakonskega partnerja pa bi ob razpadu 
ajzakonske skupnosti tudi zahteval preživnino. 

'®- člen 

Jsdlog zakona daje staršem možnost skupnega varstva in vzgoje 
'°ka ne samo ob razvezi oziroma po razveljavitvi zakonske 
e*e, temveč vseh primerih, ko starša ne živita več skupaj. Po 

j®c"°9u zakona se morata starša, ki ne živita ali ne bosta več 
nJ

la skupaj, sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok v skladu z 
Movimi koristmi. Pri sporazumevanju jima lahko pomaga center 

socialno delo. Starša lahko predlagata, da na podlagi 
,B 

BnJenega sporazuma sodišče v nepravdnem postopku izda o 
^ sklep. Sodišče bo zavrnilo vloženi predlog, če bo ugotovilo, 

sporazum ni v skladu s koristjo otrok. 
L* 
s. Obliko varstva in vzgoje otroka predlog zakona določa tudi 
tgj"10 varstvo in vzgojo, vendar le v primerih, ko se starša o 
s sporazumeta. V kolikor se starša o tem ne sporazumeta, 
o i 6 na zahtevo enega ali drugega lahko odloči, da so vsi 
A župani v varstvo in vzgojo enemu od staršev ali eni enemu, 
tor Pa dru9emu od Maršev. Sodišče lahko samo po uradni "osti odloči, da se otrok zaupa v varstvo in vzgojo drugi 
>,., • starša pa ne moreta takšne oblike varstva in vzgoje 
Sevati s tožbo. 

lirJ^fe m°ra upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok 
Otrol! in sposoben razumeti njegov pomen in posledice. mnenje lahko pomaga izraziti tudi otrokov zaupnik. V 
tj ''2 Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic, 
pr0° 

a' da tahko države pogodbenice kot možno, dodatno 
Po pravico priznajo otroku tudi pravico, da zaprosi za 
"/eo Ustrezno osebo po lastni izbiri, da mu pomaga izraziti 
'afco ° mnenie (točka a 5. člena konvencije), vsebuje predlog "a tudi to otrokovo pravico. 
Pq _ 
ose^redl°9u zakona v postopku kot otrokov zaupnik nastopa 
°sefc3' W'' otrok zauPa ln i° sam izbere. Otrokov zaupnik je 

sposobna razumeti način doživljanja in sprejemanja 
fcik nkre,nega otroka in je sposobna prevesti jezik odraslih v 
ie /e °'rol<a in obratno. To ni nujno predstavnik države, pomembno 

■ "3 lahko otrok preko te osebe izrazi svojo voljo. 

1?- Člen 
f9 

o,rok
0očba se uporablja za sporazume o preživljanju skupnih 

*Ur>ajrr'ed starši' k' niso nikoli živeli skupaj, med starši, katerih 
tivijQ *jakonska skupnost je razpadla in med starši, katerih 
*akon t skuPnostje prenehala, vendar niso zahtevali razveze ske zveze. Če sporazum o preživljanju otroka med 

staršema ni mogoč, odloči o tem na zahtevo enega ali obeh 
staršev sodišče v skladu z otrokovo koristjo. 

18. člen 

V skladu z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40, se s 
predlogom tega zakona stvarna pristojnost tudi za odločanje o 
stikih ter o odvzemu ali omejitvi te pravice prenaša na sodišča. 

Ker je v ZZZDR pravica do stikov opredeljena samo kot pravica 
staršev, spreminja predlog zakona ureditev, tako da je imetnik 
pravice do stikov tudi in predvsem otrok in da je njegova konkretna 
korist odločilno merilo za vse odločitve o pravici do stikov. 

Upoštevaje otrokovo korist zavezuje predlog zakona oba starša 
k obojestranskemu lojalnemu obnašanju pri uresničevanju pravice 
do stikov. Otroku je v korist, da ima dobre in tesne vezi z obema 
staršema. Pri omogočanju stikov gre zlasti za opustitev ravnanj, 
ki negativno vplivajo na stike ali na varstvo in vzgojo otroka. 

Predlog zakona dopolnjuje veljavno ureditev, tako da določa, da 
mora biti tudi obseg in način izvrševanja stikov (kdaj, kje, kako, 
kolikokrat bo srečanje, ali in kakšni drugi načini komunikacije 
pridejo v poštev, ipd.) v otrokovo korist. Če se o stikih starša ne 
moreta sporazumeti, predlagatelj določa, da se morata še pred 
sodnim postopkom obrnita na center za socialno delo, ki jima 
pomaga pri sklenitvi sporazuma. S tako rešitvijo se določa 
procesna predpostavka, brez katere ni mogoče začeti pravdnega 
postopka pred sodiščem. Centri za socialno delo pa tako ohranjajo 
svojo svetovalno vlogo in so strokovna opora staršem pri 
sporazumevanju ter kasneje sodišču pri odločanju, v kolikor med 
staršema ne pride do dogovora. 

Sodišče v konkretnem primeru lahko tudi odloči, da stiki niso v 
otrokovo korist ter da se pravica do stikov v določenem primem 
odvzame aH omeji. V nekaterih primerih pa se morajo stiki zaradi 
različnih razlogov izvajati pod nadzorom tretje osebe. Navedena 
določba sledi 1. alinei točke a. 10. člena predloga Evropske 
konvencije o otrokovih stikih, ki določa varovala in jamstva, ki 
zagotavljajo izvajanje odločbe o osebnih stikih, med katerimi je 
tudi nadziranje osebnega stika. 

Predlog zakona omogoča, da se pravica do varstva in vzgoje 
prenese na drugega od staršev, če sodišče ugotovi, da tisti od 
staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike in če meni da bo 
drugi od staršev omogočal stike in če je le tako mogoče varovati 
otrokovo korist. Onemogočanje stikov pa ne more biti edini razlog, 
da se otroka zaupa v varstvo in vzgojo dmgemu staršu. Osnovni 
razlog za to, da se otroka zaupa v varstvo in vzgojo drugemu od 
staršev je, da je ta starš primernejši za varstvo in vzgojo oziroma 
za zadovoljevanje potreb in otrokov razvoj. Pri taki odločitvi mora 
sodišče slediti otrokovi koristi. 

Pri odločanju o stikih sodišče, po predlogu zakona, poleg mnenja 
centra za socialno delo, upošteva tudi mnenje otroka, če ga otrok 
izrazi bodisi sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral. Glede 
otrokovega mnenja, ki ga izrazi po zaupniku se smiselno uporablja 
obrazložitev k 7. členu tega zakona. 

O določitvi stikov odloča sodišče v nepravdnem postopku, razen 
v primeru odločanja o stikih skupaj s spori o varstvu in vzgoji 
otrok. V primeru sklenitve sporazuma, lahko starša predlagata, 
da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. Sodišče bo 
zavrnilo vloženi predlog, če bo ugotovilo, da sporazum ni v skladu 
s koristjo otrok. 
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19. člen 

Predlog zakona sledi 5. členu predloga Evropske konvencije o 
otrokovih stikih, ki določa, da se lahko osebni stiki vzpostavijo 
med otrokom in osebami, ki niso njegovi starši in imajo družinske 
vezi z otrokom. V otrokovo korist je, da vzdržuje vezi z osebami, 
na katere je čustveno navezan. Zakon kot take osebe primeroma 
našteva stare starše, brate, sestre, polbrate, polsestre, nekdanje 
rejnike, prejšnjega ali sedanjega zakonca oziroma 
zunajzakonskega partnerja enega ali dmgega od staršev otroka. 
Otrok ima pravico do stikov z drugimi osebami, v kolikor se 
ugotovi, da so le-ti v otrokovo korist. Glede postopka določitve 
stikov, otrokove koristi, upoštevanja otrokovega mnenja se 
smiselno uporablja obrazložitev k 7. členu tega zakona. 

20. člen 

Z uvajanjem instituta skupne vzgoje in varstva je potrebno 
posledično zakonsko urediti nekatera bistvena vprašanja, ki se 
ob tem pojavljajo. Predlagatelj meni, da je za varovanje otrokove 
koristi in za uveljavljanje njegovih pravic potrebno, da se starša v 
primeru skupne vzgoje in varstva dogovorita, pri katerem bo 
otrok imel stalno prebivališče ter kateremu od staršev se bodo 
vročale pošiljke, naslovljene na otroka. 

21. člen 

Določba sledi odločbi Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40 in 
18. členu Konvencije ZN o otrokovih pravicah, po kateri sta oba 
starša enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. 

' Prvi odstavek ureja izvrševanje roditeljske pravice staršev, ki 
živita skupaj ali imata skupno varstvo in vzgojo otroka. 

Drugi odstavek ureja skupno izvrševanje roditeljske pravice, ko 
starša ne živita skupaj in nimata skupnega varstva in vzgoje 
otroka. V primerih, ko starša ne živita skupaj in nimata skupnega 
varstva in vzgoje otroka, je zagotovljeno načelo enake 
odgovornosti staršev za otroka za odločitve, ki bistveno vplivajo 
na razvoj otroka. Kot take je šteti zlasti ukrepe glede otrokove 
osebe (npr. odločitev, da otrok preneha s šolanjem ali spremeni 
vrsto izobraževanja, odločitev o izbiri poklica otroka ali o opravljanju 
njegovega poklica, spremembi otrokovega osebnega imena). 
Soodločanje ne gre tistemu od staršev, katerega roditeljska 
pravica je v tem pogledu omejena oziroma mu je odvzeta. O 
vprašanjih iz dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki 
mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo. 

Tretji odstavek določa, da če se starša o vprašanjih, ki bistveno 
vplivajo na otrokov bodoči razvoj ne sporazumeta, kljub pomoči 
centra za socialno delo, o tem odloči v skladu z otrokovo koristjo 
sodišče v nepravdnem postopku. Predlagana sprememba sledi 
tendenci prenosa pristojnosti odločanja o otroku na sodišča. Glede 
mnenja centra za socialno delo o otrokovi koristi, upoštevanja 
otrokovega mnenja in sodelovanja otrokovega zaupnika se 
smiselno uporablja obrazložitev k 8. členu tega zakona. 

Šteje se, da je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko 
pravico, kadar zaradi različnih razlogov (npr. odsotnosti, 
zdravljenja, prestajanja prostostne kazni, itd.) ne more izvrševati 
roditeljske pravice. 

22. člen 

S črtanjem 114. člena ZZZDR predlagatelj sledi odločbi Ustavnega 
sodišča, št. U-l-312/00-40, v delu, s katerim je sodišče odločilo, 
da sta prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z 

ustavo in da se četrti odstavek 114. člena razveljavi. Določba 
tretjega odstavka je smiselno prenesena v 113. člen (21- flen 

predloga zakona). 

23. člen 

Glede na to, da predlog zakona v 3. členu določa, da sodišča o 
zadevah iz tega zakona odločajo v pravdnem postopku, če 
zakonom ni določeno, da se odloča v nepravdnem postopku,1 
potrebno s predlogom zakona določiti o katerih zadevah sodisc 
odloča v nepravdnem postopku. 

24. člen 

Obrazložitev je vsebinsko enaka obrazložitvi k prejšnjemu člen ■ 

25. člen 

Obrazložitev je vsebinsko enaka obrazložitvi k 22. členu predlog 
zakona. 

26. člen 

Prvi odstavek opredeljuje dolžnost staršev preživljati svoje otro^ 
do polnoletnosti. Obseg z zakonom določene dolžnosti preživljal 
staršev je odvisen od njihovih sposobnosti in materialnih zmožnos ■ 

Drugi odstavek opredeljuje maksimalno trajanje dolžnosti sta^j 
preživljati svoje polnoletne otroke. Starostna meja 26 let je S^L 
mejnik za prenehanje preživninske dolžnosti staršev. Z j 
drugega odstavka tega člena naj bi predlog zakona zago10 

možnosti za bolj enotno sodno prakso na področju preživnini 
dolžnosti staršev in s tem možnosti za učinkovitejše vars' 
pravic. 

Tretji odstavek zaradi večje pravne varnosti v zakon Prev*?fL 
pravilo sodne prakse, da morajo starši otroka, ki bi ga sicer bi'1 ^ 
dolžni preživljati, a je sklenil zakonsko zvezo ali ž'v 

zunajzakonski skupnosti, preživljati le subsidiarno. 

27. člen 

Določba zakona natančneje definira pogoje in dolžnost preživljal 
staršev s strani polnoletnih otrok. 

28. člen 

Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi upo'abe 

enotne terminologije v predlogu zakona. 

29. člen 

Sprememba je redakcijske narave. 

30. člen 

Predlog zakona določa, da sta zakonski ali zunajzakonski P* 
ner dolžna preživljati otroka svojega partnerja. Dolžnost Pre^xe</ 
zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja enega od s,a ^ 
otroka jg mani stroga od preživninske dolžnosti staršev do sv 
otrok. Nanaša se samo na mladoletne otroke, kajti samo W" ^ 
posebno družbeno varstvo. Če zakonec oziroma zunajzak0 . 
partner enega od staršev otroka umre (ne glede na to, aH dn>9 ^ 
staršev, ki otroka ni zmožen preživljati, še živi), je zakone 
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Zunajzakonski partner kljub prenehanju zakonske zveze ali 
*Ur>ajzakonsko skupnosti, dolžan preživljati mladoletnega otroka, 

6 /s v trenutku smrti svojega partnerja živel z njegovim otrokom. 

^6dsebojna naklonjenost in čustvena navezanost 
*Unajzakonskih partnerjev (pogosto večja kot med zakonci) 
Usjvarja tudi med partnerjem in otrokom drugega partnerja vsaj 
J™® odnose, kot med zakoncem in otrokom drugega zakonca. 

a Mestu je torej, da pravo tudi partnerju naloži dolžnost preživljati 
r°ka drugega partnerja, če ga ne morejo preživljati starši. 

V-Člen 

f'M večje pravne varnosti določba povzema splošno pravilo a določitev preživnine, ki se je izoblikovalo v teoriji in sodni 
®ksi. Po njem se preživnina določi glede na potrebe upravičenca 
Možnosti zavezanca. 

Stališče, da ima preživljanje otrok in zakonca prednost pred 
preživljanjem staršev zavezanca, zastopa tudi sodna praksa. Ta 
izhaja iz dejstva, da imajo starši zavezanca praviloma tudi drugega 
zakonca, ki jih lahko preživlja oziroma lahko po njem zahtevajo 
pokojnino. Zakonec pa ob razvezi navadno nima na razpolago 
drugega zavezanca, razen bivšega zakonca. Navedeno pravilo 
se uporabi, samo če zavezanec nima dovolj sredstev za 
preživljanje oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. 

Novi 131.c člen - preživninske dajatve morajo služiti preživljanju. 
Zaradi vezanosti preživnine na namen, kot tudi zaradi varstva 
zavezanca, zahtevka ni mogoče uveljavljati za nazaj (nemo pro 
praeterito alitur). Po veljavni sodni praksi, saj zakon ni vseboval 
ustreznega pravila, se je preživnina že do sedaj določila od dne, 
ko je bil postavljen zahtevek. 

37. člen 

3* člen 

Rokova korist zahteva, da je preživnina primerna za zagotovitev 
r°kovega uspešnega telesnega in duševnega razvoja. Določba 
ugega odstavka navedenega člena daje smernice sodišču, 
8re stroške mora preživnina kriti, če naj bo primerna. Iz besedila 

ugega odstavka izhaja, da je treba preživnino odmeriti glede na 
rsbe otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, 

rstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha ter razvedrila. V primeru 
Osebni 
So 
P* žiVl 

>nih potreb otroka se tudi te vštejejo kot možni stroški (kot 
zdravstveni pripomočki, stroški zdravljenja, ipd.), ki jih mora 

"0Puščal 
broški 

'nna zajemati. Krog stroškov s tem ne bi bil zaprt in bi 
presojo sodiiiču v vsakem primeru posebej, katere 

6 ie zavezanec dolžan kriti s preživnino. 

33- člen 
§ 

»Mogom zakona predlagatelj predlaga prenos sklepanja 
Pri r.a*urnov 0 preživninah za otroke na sodišče, ki je tudi sicer 

°ino za odločanje o preživninah. Starša lahko predlagata, da 
pjj P°diagi sklenjen tega sporazuma sodišče v nepravdnem 
Ur,S °pku o tem izda sklep. Sodišče zavrne vloženi predlog, če 80m*' 

34. 

°w> da sporazun-i ni v skladu s koristjo otrok. 

Člen 

zakona uvaja možnost, da skleneta polnoletni otrok in 
"of sporazum o preživnini tudi pred notarjem v obliki izvršljivega 
Co rskega zapisa. S tem je nadomeščena možnost sklepanja 

9 vora o preživnini pred centri za socialno delo. 

35■ člen 

£** povzema splošno sprejeto načelo, da so za otroke vorni starši, ki jih praviloma preživljajo v okviru svojega 
pdinjstva. Iz pomembnih razlogov, če je to v otrokovo korist, 
Brši preživljajo otroka tudi zunaj svojega gospodinjstva. Pa 

36. člen 
^0VI i o* 
°seb en ' Predlc9a zakona ureja način preživljanja med 
Pfe<# W nis'° zakonc' a" zunajzakonski partnerji (za te je 
Sp9c/.°® zakonu predvidel posebno določbo, ki je prilagojena 

'čnosti ra.i:merja med partnerji). 
vi Jo, , 

Pr8i/V/' ■ tf'en " zaradi posebnega ustavnega varstva otrok ima tanje otrok prednost pred preživljanjem staršev zavezanca. 

Zaradi spremembe potreb upravičenca ali zmožnosti zavezanca 
lahko upravičenec ali zavezanec zahteva spremembo preživnine, 
določene s sodno poravnavo, sodno odločbo ali izvršljivim 
notarskim zapisom. 

38. člen 

Novi 132.a člen ■ obrazložitev prvega, drugega in tretjega odstavka, 
ki določajo usklajevanje preživnin, je vsebinsko enaka obrazložitvi 
k 14. členu predloga zakona (novi 82.d člen). Četrti in peti odstavek 
dodatno določata pogoje, pod katerimi so centri za socialno delo 
dolžni uskladiti preživnino za otroka po 18. letu starosti. 

39. člen 

Določba ureja pristojnost za vodenje postopkov v zadevah iz 
106., 113. in 114. člena ZZZDR, začetih pred uveljavitvijo tega 
zakona ter način odstopanja zadev s centrov za socialno delo na 
sodišča. 

40. člen 

Določba ureja pristojnost za vodenje postopkov v zadevah iz 
116., tretjega odstavka 117., 118. in drugega odstavka 122. člena 
ZZZDR, začetih pred uveljavitvijo tega zakona ter način 
odstopanja zadev iz okrajnih na okrožna sodišča. 

41. člen 

Določba ureja uskladitev preživnin, ki so bile dogovorjene ali 
določene še pred uveljavitvijo tega zakona. 

42. člen 

Zaradi prenosa dela stvarne pristojnosti v nepravdnih družinskih 
zadevah iz okrajnih na okrožna sodišča, je v tem členu določeno, 
da se ne uporablja II. 2. točka 99. člena Zakona o sodiščih 

43. člen 

Odločba Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40, ki nalaga odpravo 
neskladnosti iz 1. točke ter razveljavitve iz 2. točke izreka 
navedene odločbe, začne veljati leto dni po objavi v Uradnem 
listu RS, to je 1. maja 2004, zato predlagatelj predlaga, da zakon 
začne veljati s tem dnem. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

5. člen 

Pravice in dolžnosti otrok do njihovih staršev in sorodnikov ter 
pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do otrok so enake ne 
glede na to, ali so otroci rojeni v zakonski zvezi ali izven nje. 

10. člen 

(1) Pogoje za varstvo in pomoč družini po tem zakonu zagotavlja 
država. 

(2) V upravnih stvareh po tem zakonu odločajo centri za socialno 
delo. 

(3) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
ministrstvo, pristojno za družino. 

49. člen 

Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi 
možnostmi. 

50. člen 

Zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni 
zaposlen, ali je nesposoben za delo, ima pravico, da ga drugi 
zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči. 

64. člen 

(1) Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma 
zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju 
skupnih otrok ter o preživljanju nepreskrbljenega zakonca, ki 
nima sredstev za življenje in je nesposoben za delo ali je 
nezaposlen in se ne more zaposliti ter če predložita pismen in po 
sodniku overjen sporazum o delitvi skupnega premoženja in o 
tem, kateri od zakoncev bo imetnik stanovanjske pravice. 

(2) Pismen in po sodniku overjen sporazum o delitvi skupnega 
premoženja in o tem, kateri od zakoncev bo imetnik stanovanjske 
pravice, je izvršilni naslov. 

(3) Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali 
je s sporazumom zakoncev primerno preskrbljeno za varstvo, 
vzgojo in preživljanje otrok ter zahtevati o tem tudi mnenje centra 
za socialno delo. 

78. člen 

(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena 
tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih 
otrok. 

(2) Če se starši niso sporazumeli o tem ali če njihov sporazum ni 
v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci ostanejo 
v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju, ali naj ostanejo eni pri 
enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo kaki tretji osebi ali 
zavodu. Preden o tem sodišče odloči, si priskrbi mnenje centra 
za socialno delo. 
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(3) Tisti od staršev, kateremu otroci niso zaupani, obdrži pravic0 

do osebnih stikov z njimi, razen če sodišče glede rta koristi otrok 
ne odloči drugače. 

79. člen 

Višino prispevka za preživljanje otrok določi sodišče v sorazmerij 
z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebah 
Vsak izmed staršev oziroma otrok sme zahtevati, naj se 

ugotovljena višina prispevka prilagodi spremenjenim razmera"1' 

81. člen 

Nepreskrbljenemu zakoncu, ki nima sredstev za življenje in le 

nesposoben za delo ali je nezaposlen in se ne more zaposliti, s« 
s sodbo, s katero se zakonska zveza razveže, določi na njegov0 

zahtevo oziroma na podlagi spora2:uma z drugim zakonce"1 

znesek za preživljanje v breme drugega zakonca, ustrez"0 

njegovim možnostim. Sodišče pri tem lahko upošteva vzroke, 
zaradi katerih je postala zakonska zv eza nevzdržna. 

82. člen 

Preživnina se sme priznati tudi za dolo čen čas, da se razveza"1 

zakonec vživi v nov položaj in da si urodi razmere. 

83. člen 

Pravica do preživnine preneha, če razv ezani zakonec, ki j° i® 
prejemal, pridobi premoženje ali svoje (dohodke, s katerimi s 
lahko preživlja, ali če sklene novo zakonsko zvezo. 

105. člen 

(1) Če starši ne živijo skupaj, se morajo sporazumeti, pri katere"1 

izmed njih bo otrok živel. 

(2) Če se starši ne sporazumejo, odloči o tom sodišče v skladu1 

78. členom tega zakona. 

106. člen 

(1) Tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, ima pravico 
osebnih stikov z njim, razen če center za socialno delo glede 
koristi otroka, ne odloči drugače. 

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, jo dolžan omogo^ 
stike iz prejšnjega odstavka. 

107. člen 

(1) Mladoletne otroke zastopajo starši. 

(2) Če je treba mladoletnemu otroku kaj vročiti ali sporočiti, se'° 
lahko veljavno vroči ali sporoči enemu ali drugemu roditelju, & " 
starši ne živijo skupaj, tistemu roditelju, pri kate rem otrok 

113. člen 

(1) Roditeljsko pravico izvršujejo starši sporazumno. 

(2) Če si starši niso med seboj edini, odloči center za socia,n° 
delo. 
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I®) Kadar je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko 
Pfavico, jo izvršuje drugi roditelj sam. 

124. člen 

114. člen 

!1) Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti 
2rtled njih, pri katerem otrok živi. 

j2) 6e se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico 
^slj, ki m u je otrok dan v varstvo in vzgojo. 

če gre ;;a odločitve, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči 
odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti roditelj, pri 

'erem otrok ne živi, če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka. 

če se roditelja ne moreta sporazumeti, odloči center za 
^ialno dello. 

116. člen 

[1> Roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil, 
11® s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za 

r/? a' ali drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti, se odvzame 
Oljska pravica s sodno odločbo. 

Roditelj ska pravica se roditelju lahko vrne z odločbo sodišča, 
Pfeneha razlog, zaradi katerega mu je bila ta pravica odvzeta, 

*®n če jci bil otrok posvojen. 

117. člen 

J^eUska pravica preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko 
Polni osomnajst let, ali če mladoletnik pred polnoletnostjo sklene 

bonsko zvezo. 
Mi 
D S sklenitvijo zakonske zveze pridobi mladoletnik popolno 

'°vno sposobnost. 

ii^Polao poslovno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletnik, 
$0C|. PQS,a i roditelj, če so za to pomembni razlogi. O tem odloča 

"e ni-i predlog centra za socialno delo. 

122. člen 

!>C*nter za socialno delo sme od staršev zahtevati, da dajo 

Zalit" ° Uf,ravlianiu otrokovega premoženja. Od sodišča lahko 
*av 

0Va> da za varstvo otrokovih premoženjskih koristi dovoli 
r°vanje na premoženju staršev. 

(2) Za 
o^i-, 'ava. ravan je otrokovih premoženjskih koristi lahko sodišče 
Polni'' da ' mai° starši glede upravljanja otrokovega premoženja 

°*al skrbnika. 

123. člen 

st^!®.rši Sc> dolžni preživljati svoje otroke; če se redno šolajo, so 
dolžni preživljati svoje otroke tudi po doseženi polnoletnosti. 

(2) £ 
neSpo

e 'e otrok zaradi težje telesne ali duševne prizadetosti 
*a pr 

s.oberi za samostojno življenje in nima zadostnih sredstev 
možn 'ianie, so ga starši dolžni preživljati v skladu s svojimi 

™*tmi in ob pomoči države. 

(1) Polnoletni otroci so dolžni preživljati svoje starše, če so ti 
nesposobni za delo in nimajo dovolj sredstev za življenje. 

(2) Polnoletni otrok ni dolžan preživljati tistega od staršev, ki iz 
neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti 
do njega. 

125. člen 

Roditelj, ki mu je odvzeta roditeljska pravica, ni oproščen dolžnosti 
preživljanja otroka. 

126. člen 

Če je več oseb skupaj dolžnih koga preživljati, se ta dolžnost 
razdeli mednje po njihovih možnostih in tudi glede na to, koliko je 
bil kdo deležen skrbi in pomoči. 

127. člen 

(1) Očim in mačeha sta dolžna preživljati svoje mladoletne 
pastorke, razen če imajo ti roditelja, ki jih lahko preživlja. 

(2) Pastorki so dolžni preživljati svojega očima in mačeho, če sta 
jih ta dva dalj časa preživljala in zanje skrbela. Če imata očim in 
mačeha svoje otroke, imajo pastorki dolžnost preživljanja skupaj 
s temi otroki. 

129. člen 

Preživnina se določi po potrebi upravičenca ter možnostih 
zavezanca. 

130. člen 

(1) O dolžnosti, višini in usklajevanju preživnine lahko prizadete 
stranke sklenejo pri centru za socialno delo dogovor. 

(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov. 

131. člen 

(1) Izvzemši dolžnosti staršev, da morajo preživljati svoje 
mladoletne otroke lahko tisti, ki je dolžan koga preživljati, sam 
izbere, ali mu bo plačeval določene zneske kot preživnino ali ga 
bo vzel k sebi na preživljanje, ali pa mu bo poskrbel preživljanje 
na drug način. 

(2) Kdor ima pravico do preživnine, lahko iz pomembnih razlogov 
s tožbo zahteva, da se mu plačuje preživnina v denarju. 

132. člen 

(1) S sodno odločbo določena preživnina se usklajuje z gibanjem 
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji po 
sklepu Vlade Republike Slovenije, od prvega dne naslednjega 
meseca po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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(2) Na način iz prejšnjega odstavka se usklajujejo tudi preživnine, 
določene z dogovorom iz 130. člena tega zakona, če ni z 
dogovorom določen drugačen način usklajevanja preživnine, ki 
je ugodnejši za upravičenca. 

(3) Pravnomočno odločbo o preživnini pošlje sodišče centru za 
socialno delo, na območju katerega ima upravičenec do preživnine 
stalno prebivališče. 

(4) Center za socialno delo pisno obvesti zavezanca in 
upravičenca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. 

Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno odločbo 
oziroma dogovorom, izvršilni naslov. 

(5) Sodišče sme po predlogu prizadetega zvišati, znižati ali ustaviti 
z dogovorom iz 130. člena tega zakona ali s pravnom očno odločb0 

določeno preživnino, če se pozneje spremenijo okoliščine, na 

podlagi katerih je bila določena. 

(6) V sporih o preživljanju po tem zakonu sme sodišče izda" 
začasno odredbo. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH; 
EVA: 2003-2611-0042 

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) Predlog zakona ni predmet usklajevanja s predpisi ES 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve alria zj9B$ 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

...J 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES preved#^ 
slovenščino? 

/ 

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

ne 

7) Sodelovanje neodvisnih gtroKovnlaKov (PHAHEJ^1^ 
Komlslia ES. drŽave članice ES. SIGMA. OECD. IJnlveC^ 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pra##3* 
reda ES in upoštevanje roKa w uskladitev 

/ 

o Dimoma 
MINIST*" 
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DELOVNA TELESA 

' ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

o 

^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DOHODNINI 

(ZDoh-E) 

' druga obravnava - EPA 323 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka: 435-01/90-4/174 EPA 323-II 
Ljubljana, 15. 1. 2004 

Na podlagi 42. in 130. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor Državnega 
zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-E) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
45. seji, dne 14. 1. 2004, kot matično delovno telo opravil drugo obravnavo predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki sta ga Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila poslanca Franc Pukšič in Branko 
Kelemina. 

Na podlagi zahteve skupine poslancev za splošno razpravo o predlogu zakona je 
državni zbor na 31. seji, dne 27. 11. 2003, opravil prvo obravnavo predloženega 
zakona in ob tem sprejel sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. . 
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i IEL0VNA TELES/ L 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je podala 
pripombe k določbam 2., 4., 5., 6. in 8. člena predloženega zakona. 

Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Vlade Republike Slovenije, ki ne podpira 
predloženega zakona, med razlogi za takšno odločitev pa poudarja zlasti dejstvo, da so 
se razmere v obdobju od vložitve predloženega zakona v zakonodajni postopek leta 
1997 pomembno spremenile in je zato potrebna celovita sprememba sistema 
obdavčitve fizičnih oseb. S tem namenom kot tudi zaradi prilagoditve sistema 
dohodnine mednarodno primerljivim standardom in predpisom EU je vlada v 
zakonodajni postopek vložila predlog novega zakona o dohodnini. Med temeljnimi cilji 
tega novega zakona je tudi globalna razbremenitev zavezancev za dohodnino, še 
posebej tistih v nižjih dohodkovnih razredih, ki bodo razbremenjeni v celoti, in sicer do 
višine minimalnega dohodka, kot je določen z zakonom o socialnem varstvu. Nova 
zakonska ureditev se bo predvidoma uporabljala od 1. januarja 2005 dalje. 

Odboru so bili posredovani tudi vloženi amandmaji poslancev Branka Kelemine 
in Jožefa Jerovška z dne 8. 1. 2004 k 2., 3., 4. in 5. členu predloženega zakona. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Ministrstva za finance 
in Zakonodajno-pravne službe. 

V dopolnilni uvodni obrazložitvi predlaganih zakonskih rešitev je predstavnik 
predlagatelja zakona, poslanec Branko Kelemina, opozoril zlasti na vložene 
amandmaje, ki smiselno sledijo razpravi državnega zbora v okviru prve obravnave. 
Kljub temu, da je v zakonodajnem postopku že novi zakonski predlog o dohodnini, ki 
ga je pripravila vlada in naj bi veljal šele v letu 2005, so bili amandmaji vloženi ravno 
z namenom, da se sprejme tudi obravnavani poslanski predlog zakona, ki bi lahko 
veljal celo že za odmero dohodnine za leto 2003. Z vloženimi amandmaji se tako 
predlaga povečanje splošne olajšave na 15% letne povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji, ker je v Sloveniji veliko revnih družin, upravičencev za vložitev 
dohodninske napovedi, ki enostavno niso sposobne zbrati dodatne 3-odstotne 
olajšave na podlagi računov. S tega vidika so ti zavezanci v neenakopravnem 
položaju v primerjavi s tistimi, ki imajo visoke dohodke in lahko investirajo v različna 
področja, na katerih so predvidene posebne olajšave. Predstavnik predlagatelja 
zakona je opozoril še na vložen amandma k 4. členu, ki predvideva dodatne olajšave 
za vlaganja v komunalno infrastrukturo. Zavezanci, ki živijo izven urbanih območij, 
torej na redkeje naseljenih območjih, bi tako koristili olajšavo v zvezi z izdatki za 
zagotovitev osnovne infrastrukture za bivanje, ki je ne zagotavlja javni sektor. Po 
oceni predlagateljev zakona so predlagane zakonske rešitve smiselne kljub 
nameravani novi zakonski ureditvi področja dohodnine v obdobju od leta 2005, zato 
jih je potrebno uporabiti pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2004. 

Predstavnica vlade je v dodatni obrazložitvi mnenja vlade poudarila, da je vlada 
svoje negativno stališče do predloženega zakona državnemu zboru posredovala že 
pred prvo obravnavno predloga zakona na seji zbora, pri čemer mnenje vlade kljub 
odločitvi zbora ostaja nespremenjeno. Nov, vladni predlog zakona, vložen v 
zakonodajni postopek, poleg tega v določeni meri še ugodneje odgovarja vsem 
argumentom, ki sta jih izpostavila predlagatelja zakona in so predstavljeni tudi v 
vloženih amandmajih. 
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[ IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

V razpravi je bila pozornost namenjena zlasti 2. členu predloženega zakona. Ob tem 
je predstavnik predlagatelja zakona ponovno poudaril, da novi zakon o dohodnini, 
kot ga predlaga vlada, resda ugodnejše rešuje vprašanja, na katera opozarjata 
predlagatelja poslanskega zakona, vendar šele za leto 2005. Za leto 2004 pa je 
obravnavani poslanski predlog zakona za zavezance, predvsem iz revnejših slojev, 
nedvomno ugodnejši od sedaj veljavnega zakona in to dejstvo ne gre prezreti. Ob 
tem, da vlada dejansko namerava zadeve, ki jih ureja predloženi zakon, rešiti še na 
ugodnejši način od sedaj predlaganega, pa je bilo v odboru zastavljeno tudi 
vprašanje, zakaj v tem primeru nasprotuje predlaganim, za nekatere zavezance 
ugodnejšim rešitvam, ki bi veljale do uveljavitve novega zakona o dohodnini. 

V odgovoru na zastavljeno vprašanje je predstavnica vlade opozorila na določbo 4. 
člena veljavnega zakona, na podlagi katere se višina dohodnine in davkov, ki se od 
nje odštejejo, ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za 
katero se dohodnina odmerja, če z zakonom ni drugače določeno. Kot je ob 
upoštevanju te določbe razumeti obravnavani predlog zakona, naj bi torej veljal za 
drugo leto. Ob tem je predstavnik predlagatelja zakona sicer opozoril na možno 
dopolnitev določbe 8. člena z določbo, da se predloženi zakon uporablja od 1. 
januarja 2004 dalje. S tovrstno izjemo, ki je možna, bi omogočili reševanje nekaterih 
družbenih problemov v državi in pri tem ne bi storili hujše napake. 

Razpravljala so pozornost namenili tudi vloženemu amandmaju k 4. členu. Ob tem 
je bilo opozorjeno na morebitno zmedo, ki bi jo povzročilo mešanje dveh različnih 
pojmov v primeru storitev in komunalne opreme. Predstavnik predlagatelja zakona 
se je strinjal s tem opozorilom, saj so bile dejansko mišljene infrastrukturne 
investicije oziroma vlaganje v infrastrukturo, zato bi bilo besedo "storitev" v besedilu 
amandmaja smiselno nadomestiti z ustreznejšo besedo, ki ne bi napotovala na 
storitev, npr. z besedo "investicij". 

V zvezi z vloženimi amandmaji poslancev Branka Kelemine, ki je tudi eden od 
predlagatelj obravnavanega zakona, ter Jožefa Jerovška, je predsednik odbora 
opozoril na poslovniško ureditev glede vlaganja amandmajev, ki za predlagatelja 
zakona v drugi obravnavi ne predvideva amandmiranje njegovega lastnega 
zakonskega predloga (z izjemo vlaganja amandmajev k amandmajem). 

Odbor je ob upoštevanju navedenega vložene amandmaje obravnaval kot 
amandmaje poslanca Jožefa Jerovška k 2., 3., 4. in 5. členu predloženega zakona. 
Ob upoštevanju stališča vlade kot tudi pripomb Zakonodajno pravrje službe, ki jih 
vlagatelj amandmajev ni upošteval (z izjemo pripombe ZPS k 2. členu, ki bi bila v 
primeru sprejetja amandmaja k 2. členu brezpredmetna), odbor teh amandmajev ni 
sprejel. 
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DELOVNA TELESA 
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Odbor je ob glasovanju o členih predloženega zakona sprejel vse člene. 

Ker odbor ni sprejel nobenega amandmaja k predloženemu zakonu, je sprejel 
naslednji 

sklep: 

Glede na to, da Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno 
telo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
(ZDoh-E) ni sprejel nobenega amandmaja, odbor ugotavlja, da se na seji 
Državnega zbora Republike Slovenije glasuje o predlogu zakona v 
predloženem besedilu, ki je objavljeno v Poročevalcu št. 59/97 z dne 15. 12. 
1997 oziroma v računalniškem okolju Lotus Notes. 

Po zaključku obravnave predloženega zakona je odbor glede na svoje pristojnosti 
na podlagi 32. člena poslovnika državnega zbora sprejel tudi naslednji 

sklep: 

Odbor za finance in monetarno politiko zaproša Vlado Republike Slovenije, da 
za obravnavo njenega predloga zakona o dohodnini predloži vse statistične 
podatke o izvajanju vejavnega zakona o dohodnini,v primerjavi z ocenjenimi 
finančnimi posledicami novega zakona o dohodnini. 

Obrazložitev: 
V odboru je bil podan predlog, da za obravnavo predloga novega zakona o 
dohodnini, ki ga je pripravila vlada in vložila v zakonodajni postopek, odbor od 
Ministrstva za finance oziroma DURS-a pridobi konkretne statistične podatke 
oziroma temeljito statistično analizo o izvajanju veljavnega zakona v dohodnini, npr. 
v obdobju zadnjih petih let. Podatki naj bi se nanašali na posamezne kategorije 
zavezancev po dohodninski lestvici ter izkazovali tudi podatke po regijah. Dodatno k 
temu je bila predlagana tudi primerjava teh podatkov z ocenjenimi posledicami 
novega zakona o dohodnini, zlasti z vidika finančnih posledic oziroma vprašanja 
večje ali manjše obremenitve posameznih slojev zavezancev po novi dohodninski 
lestvici. 

Za poročevalca odbora na seji državnega zbora je bil določen predsednik odbora, 
Ciril Pucko. 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Mojca čepuran I. r. Ciril Pucko, l.r. 
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o 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 UPRAVNIH 

TAKSAH (ZUT-D) 

* druga obravnava - EPA 1017 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zn.finance in monetarno politiko 

Številka: 436-02/89-4/27 EPA 1017-111 
Ljubljana, 14 1. 2004 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 
(ZUT-D) 

(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je 
na 45. seji, dne 14.1.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Predloženo besedilo odpravlja neskladje ki ga je ugotovila Evropska komisija o 
napredku Slovenije za leto 2002, da so upravne takse, ki se zaračunavajo v 
Sloveniji pri izdaji določenih dokumentov v postopkih pred carinskimi organi v 
nasprotju z acquis communautaire. Sočasno besedilo prilagaja področje upravnih 
taks evropskim predpisom.Tako so pri pnpravi rešitev, ki posegajo na področje 
konzularnih taks upoštevana pravila, ki obvezujejo vse države članice EU. Hkrati 
besedilo pomeni uskladitev z zakonom o splošnem upravnem postopku, 
spremembe v taksni tarifi pa sledijo spremembam v materialni zakonodaji, 
predvsem v zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov. 

Predlagatelj v obrazložitvi predloženega besedila poudarja, da predlog zakona ne 
posega v veljavna načela zakona o upravnih taksah.Tako se v prvi vrsti spoštuje 
načelo, v skladu s katerim se stroški upravnega organa za izdajo upravnega 
dokumenta ali izvršitev upravnega dejanja, plačajo le enkrat. Ob tem se, 
upoštevaje pravno naravo predpisov Evropske skupnosti, ki urejajo plačevanje 
administrativnih stroškov za delo carinskih organov, s predlogom zakona uvajajo 
rešitve, ki preprečujejo dvakratno zaračunavanje istih stroškov.Tudi pri oblikovanju 
rešitev, ki pomenijo uskladitev z zakonom o splošnem upravnem postopku je 
predlagatelj izhajal iz načela administrativne poenostavitve obračunavanja 
upravnih taks in prilagoditve zaračunavanja taks postopkom, ki so se na novo 
uveljavili v praksi. 

Glede ocene finančnih posledic predlagatelj navaja, da je v proračunu za leto 
2004 že upoštevana posledica vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Iz tega razloga 
so predvideni prihodki iz naslova carinskih taks le za obdobje do 1. maja 2004 (v 
višini 900 mio SIT), hkrati pa bo od tega dne dalje, izpad prihodkov od carinskih 
taks nadomeščen s prihodki iz naslova zadržanja 25 % pobranih uvoznih dajatev 
za kritje administrativnih stroškov carinske službe. Predvideva se, da se bodo na 
podlagi predlagane spremembe na področju zaračunavanja gradbenih upravnih 
taks, prihodki v državni proračun iz tega naslova povišali za cca 250 do 350 mio 
SIT letno. Ob tem se bodo na spremenjenem področju konzularnih taks, prihodki 
v državni proračun v letu 2004 povišali za cca 240 mio SIT, v naslednjih letih pa, 
ob predpostavki nadaljnjega poviševanja števila obravnavanih prošenj za izdajo 
vizumov, v višini cca 10 % (ob upoštevanju sedanjega tečaja tolarja do EUR), še 
za nadaljnjih 100 do 150 mio SIT. 

Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je podala 
pripombe k določbam 2., 6., 13.,14. in k 15. členu predloženega zakona ter 
posredovala opozorilo k 29. a členu osnovnega zakona. Odbor je navedene 
pripombe v pretežni meri upošteval ob oblikovanju in sprejemanju svojih 
amandmajev, ki so navedeni v nadaljevanju tega poročila. 

Do izteka poslovniško določenega roka za vložitev, nobeden izmed kvalificiranih 
predlagateljev ni vložil amandmaja. 
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Seji odbora so prisostvovali predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno- 
pravne službe državnega zbora. 

V razpravi, izvedeni ob obravnavi posameznih členov predloženega besedila in 
i predlogov za amandmaje odbora, so člani odbora pozornost namenili določbam 

3., 5., 6., 7.,10.,13. in 14. člena zakonskega predloga. 

Ob tem je bila predstavljena pobuda za amandmiranje 3. člena (poslanske 
skupine SLS), s predlogom, da ob izglasovanju postane amandma odbora. 
Dopolnitev v nadgradnji določila z novo 7. točko predvideva, da se upravne takse 
ne zaračunavajo za tista upravna dejanja in dokumente, ki se nanašajo na 
postopek za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic 
naravnih nesreč. Ker je tovrstna vloga v prvi vrsti namenjena vzpostavitvi 
evidence upravičencev, je plačilo upravne takse za pridobitev državne pomoč v 
neskladju z namenom državne pomoči.S socialnega aspekta je slednje 
problematično zlasti iz razloga, ker mora stranka upravno takso plačati ob vložitvi 
vloge, to pa pomeni dodatno finančno obremenitev prizadetih v naravni nesreči 
ravno v času, ko se nesreča zgodi in stranka utrpi posledice. 

Predstavnica predlagatelja zakona je ob tem navedla, da so v 23. členu, na 
katerega se nanaša 3. člen novele, navedene taksne oprostitve, ki veljajo na 
splošno za državo, državne organe, samoupravne lokalne skupnosti, tudi 
diplomatska in konzularna predstavništva, kar pomeni vsa upravna dejanja in 
upravne spise določenih oseb, tako da se sistemska umestitev ne zdi docela 
primerna ; za besedilo samo pa je bila z izvedbenega stališča izražena zahteva po 
določnejši dikciji z navedbo spisov, oziroma dejanj (vloge, odločbe) na katere bi se 
oprostitev nanašala. Odbor je predloženo dopolnitev k 3. členu sprejel. 

Ob obravnavi 5. člena, je predstavnica predlagatelja navedla, da se na podlagi 
spremenjene 6. točke 23. člena, s katero je navedeni člen v neposredni povezavi, 
v kolikor upravni organ sam od drugega upravnega organa pridobi določena 
potrdila in podatke, upravna taksa (kot se je doslej), ne plačuje. Ker pa bi to hkrati 
pomenilo določen izpad prihodkov, je predlagano, da se za eno potrdilo predlaga 
višja taksa in sicer namesto 10. v višini 15. točk. Navedeno pomeni, da je v 
primeru, ko je potrebno dodatno potrdilo drugega upravnega organa, če ga po 
uradni dolžnosti pridobi upravni organ, ki na zahtevo stranke izda osnovno 
potrdilo, v tej tarifi zajeto plačilo (morebitnih nadaljnjih) potrebnih taks. S tem po 
predlagateljevi oceni, rešitev predstavlja olajšavo tudi za taksne zavezance. 
Navedla je še, da je zakonsko besedilo nastajalo ob sodelovanju večih (za 
posamezna področja pristojnih) ministrstev, na podlagi posredovanih ocen za 
višino posamezne upravne takse, ob upoštevanju splošnih stroškov iz obdelave 
posameznega upravnega spisa, oziroma izvršitve določenega upravnega dejanja. 
V konkretnem primeru je bila upoštevana posredovana ocena pristojnega 
ministrstva za notranje zadeve. 

Posamezni razpravljala so ob tem izrazili pomisleke, zlasti v zvezi z realnostjo 
dane ocene, na podlagi katere je bilo predloženo povišanje takse (za 50%) in 
izpostavili vprašanje o (ne)ustreznosti načina tovrstnih ocen. Posredovan je bil 
predlog, da se določilo 5. člena črta, ki pa ni bil izglasovan. 
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Poleg sprejetega predloga PSSLS za dopolnitev 3. člena, je odbor redakcijske 
amandmaje na podlagi posredovanega mnenja ZPSDZ, izglasoval ob obravnavi 
6., 13. in 14. člena zakonskega predloga. 

Razprava se je odprla še ob obravnavi 7. in 10. člena. 

Tako je bilo v zvezi s 7. členom posredno odgovorjeno na vprašanje, kolikšen 
znesek predstavlja povišanje 485 točk, v izkazu trenutne vrednosti točke (17 
tolarjev), za novo določeno ceno za plačilo vizumov, ki jih tujci dobijo za vstop v 
Slovenijo. 

Po mnenju razpravljalca pomeni spremenjeni 10. člen z uvedeno izdajo lokacijskih 
informacij,ob nespremenjenem številu kadrov, za lokalne skupnosti novo 
obremenitev. Za zagotovitev upoštevanja predpisanih rokov upravnega postopka 
za izdajo navedene dokumentacije, je morala marsikatera izmed lokalnih 
skupnosti zaposliti nove kadre. Iz tega razloga velja odgovoriti na vprašanje, ali je 
možno takse za izdajo lokacijskih informacij, glede na to, da jih izvajajo upravni 
organi lokalnih skupnosti (neodvisno od države), opredeliti kot prihodek lokalnih 
skupnosti. 

Po pojasnilu predstavnice predlagatelja bodo navedene takse na podlagi 29. 
člena vir lokalnih skupnosti, kolikor so plačane v gotovini.V bistvu ima vsak 
zavezanec možnost, da se odloči, s kakšnim sredstvom bo upravno takso plačal. 
Takse se namreč do določenega nivoja lahko plačajo tudi v upravnih kolkih, nad 
določenim zneskom pa v gotovini. V primeru, če se pobirajo za upravna dejanja, ki 
jih izvršujejo lokalne skupnosti, so prihodki na podlagi 29. člena in gre za prihodek 
lokalne skupnosti, ki je upravno dejanje opravila. Na ta način veljavni sistem 
omogoča, da so ti prihodki, prihodki lokalne skupnosti. Pojasnila je še, da veljavni 
režim ni imel posebne tarifne številke za lokacijsko informacijo, kar je pomenilo, da 
se je pobirala upravna taksa na vlogo in upravna taksa za poplačilo uradnih 
evidenc, kar je skupno predstavljalo 60 točk. Za predviden dvig na 250 oziroma 
125 točk, je ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kot resorno pristojni organ 
pripravilo analizo stroškov, ki jih imajo na tej podlagi lokalne skupnosti. S tem je 
bila izvedena ocena, oziroma določen primeren cenovni prag, upoštevaje 
predviden obseg dela. Navedla je še, da so za takse, plačane v gotovini, določeni 
različni vplačilni računi; glede na to, na katerega izmed njih se taksa plača, pa je 
evidentno, v kateri lokalni skupnosti je bilo določeno upravno dejanje opravljeno. 

Delitveno razmerje med državnim in občinskimi proračuni je določeno z 29. 
členom zakona o upravnih taksah.Tudi plačilo upravnih taks v kolkih se tako steka 
na poseben vplačilni račun in je možen izračun, koliko od tovrstnih upravnih taks 
pripada posameznemu računu. 

* • * 

poročevalec, št. 4 34 19. januar 200* 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Ob upoštevanju pripomb Zakonodajno-pravne službe k posameznim členom 
predloženega zakona, razprave in v njej izraženih stališč s strani članov odbora 
ter razpravljalcev in predstavnikov predlagatelja zakona glede vsebine 
posameznih predlogov in pobud za amandmaje odbora, je odbor na podlagi 
osmega odstavka 131. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 3. členu 
> 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Na koncu se pika nadomesti z vejico in dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita : 

"6.taksni zavezanci - za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v 
okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) sam pridobi od drugega 
organa. 
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v 
skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč." 

Obrazložitev 
Glede na dosedanjo ureditev se v skladu z določbami zakona o upravnih taksah 
plača upravna taksa tudi v primeru, ko gre za odpravo posledic naravnih 
nesreč.Na eni strani se zahteva plačilo upravne takse, ki je dohodek Republike 
Slovenije (državnega proračuna), ki se na drugi strani izplača stranki kot denarna 
pomoč, kar zmanjšuje učinkovitost ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, 

t Ker je vloga v prvi vrsti namenjena vzpostavitvi evidence upravičencev, plačilo 
upravne takse za pridobitev državne pomoči ni v skladu z namenom državne 
pomoči. Slednje je problematično zlasti iz razloga, ker mora stranka upravno takso 
plačati ob vložitvi vloge, kar pomeni dodatno finančno obremenitev prizadetih v 
naravni nesreči ravno v času, ko se nesreča zgodi, oziroma stranka utrpi njene 
posledice. Iz navedenih razlogov, dopolnilo za taksne zavezance v postopku za 
povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč 
(za vloge, potrdila in odločbe),uvaja oprostitev plačila upravne takse. 

K 6. členu 

Za dosedanjim odstavkom, ki postane prvi odstavek se dodata nov drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

»Dosedanji četrti do enajsti odstavek opomb postanejo tretji do deseti odstavek.« 

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek se besedilo: "šesti 
ter sedmi" nadomesti z besedilom: "peti ter šesti"." 

Obrazložitev: 
Upošteva se pripomba Zakonodajno pravne službe DZ. 
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K 13. čenu 

V točki B tarifne številke 78 se v zadnji vrstici črta številka »8.« 

Obrazložitev: 
Upošteva se pripomba Zakonodajno pravne službe DZ. 

K 14. členu 

Na koncu besedila 14. člena se pika nadomesti z vejico in doda naslednje 
besedilo: 

" ter besedilo "javnopravna stvar" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z 
besedilom "javnopravna zadeva" v ustreznem sklonu in številu. 

Obrazložitev 
Upošteva se pripomba Zakonodajno pravne službe DZ 

Odbor je ob glasovanju o členih predloženega zakona sprejel vse člene. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika državnega zbora, je glede 
na sprejete amandmaje k 3., 6.,13. in k 14. členu zakonskega predloga, 
pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila in v 
katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Za poročevalca odbora na seji državnega zbora je bil določen predsednik 
odbora, Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Marija Stibilj Ciril Pucko, I.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-D) 

V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) se v 3. 
členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in 
dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način 
plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti 
določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.« 

2. člen 

4. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na 
katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni 
tarifi. 

Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna. 

če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, 
ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa 
tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.« 

3. člen 

V 23. členu se v 5. točki besedilo »po tarifnih številkah 11, 12, 14. in 19« 
nadomesti z besedilom »po tarifni številki 11, po točki 1.f, 1.g, 2.d., 2.e., 3,c. 
in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 in 19«. 

Na koncu se pika nadomesti z vejico in doda nova 6. In 7.točka, ki se glasita: 
»6.taksni zavezanci - za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih 
organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) sam 
pridobi od drugega organa. 
7.taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev 
škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč" 

l9-januar 2004 37 

\ 

poročevalec, št. 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

4. člen 

V tarifni številki 1 Taksne tarife se v drugem odstavku opombe za besedo 
»potrdila« črta besedilo »iz uradnih evidenc«. 

5. člen 

V tarifni številki 4 se: 
- v prvem odstavku številka »10« nadomesti s številko »15«, 
- črta drugi odstavek opomb. 

6. člen 

V tarifni številki 12 se črta tretji odstavek opomb. 

Dosedanji četrti do enajsti odstavek opomb postanejo tretji do deseti 
odstavek. 

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek se besedilo: 
"šesti ter sedmi" nadomesti z besedilom: "peti ter šesti". 

7. člen 

V tarifni številki 13 se v točki 2. besedilo prve alinee spremeni, tako da se glasi: 
» - na mejnem prehodu: 
a) za vizum za enkratni vstop (vizum C) 485 točk 
b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje (vizum B) 485 točk 
c) za skupinski vizum (vizum B in C): 
- za vizum 485 točk 
- in za vsako osebo 14 točk 

V tretjem odstavku opomb se za besedama »Odločbe iz« dodajo besede »druge 
alinee«. 

8. člen 

V tarifni številki 16 se v šestem odstavku opomb besedilo »iz 1.h) točke« 
nadomesti z besedilom »iz 1.1 točke«. 

9. člen 

Tarifna številka 35 se črta. 
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10. člen 

Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za lokacijsko informacijo: 
a. za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 
b. za promet z nepremičninami 
c. za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom 

Za kopijo kartografskega dela 
prostorskega akta za vsak list A4 formata 20 točk« 

11. člen 

Naslov VIII. poglavja Taksne tarife se spremeni, tako da se glasi: »VIII. Takse s 
področja trošarin«. 

12. člen 

Črtajo se tarifne številke 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 in 50.a. 

13. člen 

Tarifna številka 78 se spremeni tako, da se glasi: 

»A. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje 81 EUR 

B.Takse, ki jih diplomatska ali konzularna predstavništva Republike 
Slovenije v tujini predhodno zaračunavajo za stroške obravnave prošenj za 
naslednje kategorije vizumov: 

1.Letališki tranzitni vizum (kategorija A) 
2.Tranzitni vizum (kategorija B) 
3.Vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C) 
4.Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo (kategoriji B in C) 
5.Skupinski vizum (kategorije A, B in C): 

-za vizum 
•za vsako osebo 

6.Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D) 
7.Vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi za 

kratkoročno bivanje (kategoriji C in D) 

Opombe: 
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača taksa v višini 
določene v tej tarifni številki. 
(2) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani imetnika 
potnega lista, se plača ena taksa. 

250 točk 
125 točk 
125 točk 

35 EUR 
35 EUR 
35 EUR 
35 EUR 

35 EUR 
1 EUR 

50 EUR 

50 EUR 

50% takse, 
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(3) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini 
lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti posameznih 
držav v skladu z načelom vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter 
druge, če je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja 
predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka predstavništva. 
(4) Diplomatski in službeni vizum sta prosta takse po tej tarifni številki.« 

14. člen 

V celotnem zakonu se beseda »spis« v ustreznih sklonih in številu 
nadomesti z besedo »dokument« v ustreznem sklonu in številu, besedilo 
»upravna stvar« v ustreznem sklonu in številu se nadomesti z besedilom 
»upravna zadeva« v ustreznem sklonu in številu, ter besedilo "javnopravna 
stvar " v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom "javnopravna 
zadeva" v ustreznem sklonu in številu. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004. 
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o 

^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 TRGOVINI (Zl-B) 

" druga obravnava - EPA 750 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospntiurslL O 

Številka: 311-01/92-4/31 EPA 750 -III 
Ljubljana, 15. januar 2004 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spremembi zakona o trgovini (ZT-B) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 39. seji, dne 
26. 6. 2003, in na 44. seji, dne 13. 1. 2004, kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o spremembi zakona o trgovini, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila 
skupina poslancev (prvopodpisani mag. Janez Drobnič). 

Kolegij predsednika državnega zbora je 14. 2. 2003 odločal o predlogu za 
obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku ter ga ni sprejel. V skladu s to 
odločitvijo se predlog zakona obravnava po rednem zakonodajnem postopku. 

Seji odbora so 26. 6. 2003 prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Vlade 
Republike Slovenije, Zakonodajno-pravne službe, Združenja za trgovino 
Gospodarske zbornice Slovenije, Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata 
trgovine Slovenije - Konfederacija sinidkatov 90 in Obrtne zbornice Slovenije. 
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Odbor je bil na tem delu seje seznanjen z naslednjimi gradivi: 
- mnenje Zakonodajno - pravne službe, 
- amandma poslanca mag. Janeza Drobniča k 1. členu, 
- dopisa Združenja za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije z dne 13. 2. 2003 in 

7. 3. 2003, 
- dopis Turistične zveze Slovenije z dne 19. 2. 2003, 
- dopis Združenja za turizem in gostinstvo Gospodarske zbornice z dne 13. 2. 2003, 
- mnenje Državnega sveta Republike Slovenije z dne 18.4.2003, 
- dopis Sindikata trgovine Slovenije Konfederacija sindikatov 90 z dne 28.3.2003, 
- odločba Ustavnega sodišča RS U-ll-2/03-7 z dne 23. 5. 2003. 
- predlog amandmaja Združenja za trgovino GZS z dne 19. 6. 2003. 

Odboru je bil posredovan amandma poslanca mag. Janeza Drobniča k 1. členu, ki 
je bil na podlagi 129. člena poslovnika državnega zbora vložen k predloženemu 
zakonu. 

Odbor je bil že na 39. seji seznanjen z mnenjem Zakonodaino-pravne stužbe z 
dne 4. 3. 2003, ki je navedeni predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS uvodoma poudarja, 
da predlog zakona prinaša dodatne omejitve določanja obratovalnega časa 
prodajaln v primerjavi z veljavno ureditvijo, pri čemer gre za nekatere omejitve, ki jih 
je vseboval tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini 
(ZT-A). Glede na to se ZPS v celoti sklicuje na mnenje, ki ga je podala k temu 
predlogu zakona. Dodatno pa podaja še nekatere pripombe, in sicer k naslovu 
zakona ter k drugemu, tretjemu in petemu odstavku 1. člena, ki so podrobneje 
razvidne iz mnenja. V zvezi z naslovom opozarja, da gre z zakonodajno-tehničnega 
vidika za več sprememb zakona o trgovini, čeprav predlog zakona spreminja le en 
člen. 

Odbor je bil seznanjen s sklepom Državnega sveta Republike Slovenije. 
sprejetim na 5. seji, dne 16. 4. 2003, ob obravnavi predloga zakona. S sklepom je 
svet državnemu zboru posredoval mnenje k predlogu zakona, v katerem predloženi 
zakon podpira. Državni svet namreč ugotavlja, da predlog zakona, zlasti pa njegova 
obrazložitev, potrjuje obstoj javne koristi, zaradi katere sme zakonodajalec omejiti z 
ustavo zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. 

Na tem delu seje je v okviru druge obravnave predstavnik predlagatelja uvodoma 
podal dopolnilno obrazložitev predloga zakona, pri čemer je zlasti opozoril na 
dogajanja v zvezi s postopkom sprejemanja predloženega zakona, zaradi katerih 
predloženi zakon sploh še ni bil obravnavan v državnem zboru, čeprav se v 
zakonodajnem postopku nahaja že približno pol leta. Poudaril je, da je predlog 
zakona tako oblikovan, da upošteva interese vseh vpletenih strani, to je zaposlenih, 
lastnikov in potrošnikov. Njegovo sprejetje ne bo prispevalo k povečanju 
brezposelnosti, ampak jo bo celo umirjalo. Raziskave namreč kažejo, da popolna 
deregulacija pri obratovalnem času prodajaln ne znižuje brezposelnosti, niti ne 
vpliva na znižanje cen. Predlagal je, da matično delovno telo predlog zakona 
podpre. 
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V razpravi o besedilu členov je besedo dobil najprej predstavnik pobudnika za 
razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, to je Sindikata delavcev 
trgovine Slovenije. Sindikat je namreč konec februarja 2003 vložil pobudo volivkam 
in volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma 
v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini (EPA 750-111). 
Predsednik državnega zbora je konec maja določil rok za zbiranje podpisov 
volivcem za podporo zahtevi za razpis referenduma, ki izteče 7. julija 2003. 
Predstavnik sindikata je poudaril, da bo potrebnih 40 tisoč podpisov do tega roka 
zagotovo zbranih, tako da bo v začetku septembra referendum izpeljan. V sindikatu 
menijo, da bo glede na prevladujoča mnenja, ki so jih zaznali na terenu, referendum 
tudi uspel. V skladu s tem zato ocenjujejo, da bi bilo primerno vsebinsko razpravo 
na seji matičnega delovnega telesa opraviti po izvedenem referendumu. Sindikat 
namreč ne namerava odstopiti od zahteve po referendumu, saj tudi v primeru 
sprejetja predloženega zakona na seji državnega zbora nima nobenega zagotovila, 
da ne bo takoj vložen zakonski predlog z nasprotno vsebino. Edino zagotovilo, v 
primeru katerega bi se sindikat morebiti odpovedal referendumu, bi bilo sprejetje 
takega zakona, ki bi imel naravo ustavnega zakona. To pomeni, da bi ga sprejemali 
z dvotretjinsko večino ter ga eno leto ne bi smeli spreminjati. 

V razpravi je bil (tudi glede na mnenje predstavnika Sindikata delavcev trgovine) 
podan predlog, da se vsebinsko razpravo o predlogu zakona preloži na čas po 
referendumu. Nekateri člani odbora so se s tem predlogom strinjali, in sicer tako 
zaradi izraženega mnenja predstavnika pobudnika referenudma, kot tudi zaradi 
tega, ker zakona do izvedenega referenduma na seji zbora ni mogoče sprejeti. 
Nekateri člani ter predstavnik predlagateljev predlocja zakona pa so preložitvi 
razprave na poreferendumski čas nasprotovali. Menili so, da je podan predlog 
mogoče razumeti kot dodaten poskus zavlačevanja, zaradi katerega se resna 
razprava o predlaganih rešitvah, v katero bi se na ustrezen način morala vključiti 
tudi vlada, sploh še ni začela. Državni zbor namreč dosedaj ni vložil nobenega 
napora v iskanje takšne rešitve ureditve obratovalnega časa trgovin, s katero bi bile 
zadovoljne vse vpletene strani. Skrajni čas je, da se državni zbor aktivno vključi v 
razreševanje tega vprašanja. 

Na podlagi predloga poslanske skupine LDS je Odbor za gospodarstvo sprejel 
naslednji 

sklep: 

Razprava in odločanje o predlogu zakona o spremembi zakona o trgovini 
(ZT-B) - druga obravnava (EPA 750-111) se v skladu s prvim odstavkom 74. člena 
poslovnika državnega zbora oreloii na eno naslednjih sej odbora, in sicer 
takoj po opravljenem predhodnem zakonodajnem referendumu, povezanim s 
tem predlogom zakona. 
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Na 44. seji 13. 1. 2004 je odbor nadaljeval z razpravo in odločanjem o predlogu 
zakona, saj je bil 21. septembra 2003 izveden predhodni zakonodajni referendum v 
zvezi s predloženim zakonskim besedilom. Državni zbor je vezan na izid 
referenduma in mora najkasneje v enem letu od izvedbe predhodnega referenduma 
sprejeti odločitev, s katero se uveljavi referendumski izid. To pomeni, da mora 
zakonsko urediti vprašanje obratovalnega časa prodajaln v skladu z referendumsko 
odločitvijo. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Vlade Republike 
Slovenije, Zakonodajno-pravne službe, Združenja za trgovino Gospodarske 
zbornice Slovenije, Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata trgovine 
Slovenije - Konfederacija sindikatov 90, Zveze potrošnikov Slovenije in Obrtne 
zbornice Slovenije. 

Odbor je bil na tem delu seje dodatno seznanjen še z naslednjimi gradivi: 
- amandma poslanca mag. Janeza Drobniča z dne 25. 3. 2003 ter z umikom tega 

amandmaja z dne 29. 12. 2003, 
- amandma poslanca mag. Janeza Drobniča z dne 29. 12. 2003, 
- predlogi za amandmaje Sindikata delavcev trgovine Slovenije z dne 13. 1. 2004, 
- predlogi za amandmaje odbora, ki jih je predstavil član odbora mag. Blaž Kavčič 

z dne 13. 1. 2004, 
- mnenje Vlade RS o predlogu zakona s predlogom za amandma k 1. členu z dne 

13. 1. 2004, 
- odlok Državnega zbora RS o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma 

v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini (OdZT) z dne 15. 7. 
2003, * 

- dopis oziroma mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 10. 11. 2003, 
- dopis Sindikata delavcev trgovine Slovenije z dne 6. 10. 2003, 
- gradivo Združenja za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije z dne 10. 10. 

2003, 
- dopis Sindikata trgovine Slovenije - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije z dne 

17. 10. 2003, 
- predlog amandmaja Združenja za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije k 2. 

členu z dne 7. 1. 2004. 

Glede na to, da se vsebina referendumske odločitve v nekaterih točkah razlikuje od 
vsebine predloženega zakona, je predsednik odbora še pred nadaljevanjem 
razprave o predlogu zakona pozval vse pristojne organe oziroma zainteresirane 
subjekte, da odboru posredujejo svoja mnenja oziroma stališča o vseh odprtih 
vprašanjih oziroma nejasnostih, ki se odpirajo ob prevedbi referendumske odločitve 
v zakonodajne rešitve. Odbor je bil tako seznanjen s stališči Zakonodajno pravne - 
službe, Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Združenja za trgovino Slovenije 
Gospodarske zbornice Slovenije in Sindikata trgovine Slovenije - Konfederacija 
sindikatov 90 Slovenije. 
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Odbor je bil seznanjen z amandmajem poslanca mag. Janeza Drobniča k 1. 
členu, ter predlogi za amandmaje k 1.členu, za nov 1.a člen, k 2. členu in k naslovu 
zakona, ki jih je predstavil član odbora mag. Blaž Kavčič, ter s predlogi za 
amandmaje k 1. členu, za novi 1. a člen ter k 2. členu, ki jih je odboru posredoval 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije. 

Odboru je bilo na seji posredovano mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu 
zakona oziroma amandmaju poslanca mag. Janeza Drobniča k 1. členu, v katerem je 
oblikovan tudi predlog za amandma odbora k šestemu odstavku amandmaja. Vlada 
se je v svojem mnenju osredotočila zlasti na predlagano besedilo šestega odstavka 
17. člena, ki je vključeno v amandma poslanca mag. Drobniča. Vlada meni, da je 
zakonsko pooblastilo, s katerim se nalaga ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, 
da s podzakonskim aktom določi prodajalne za nujne življenjske artikle, preširoko in 
ne bi vzdržalo morebitne ustavne presoje. Določba je namreč presplošna, nejasna in 
nedoločna. Zakonska norma ne sme vsebovati pooblastil, na podlagi katerih bi 
izvršilni predpisi urejali materijo, za katero ni podlage že v zakonu, zlasti pa ne sme 
prepuščati samostojnega odrejanja pravic in obveznosti. Navedeno pooblastilo iz 
predlaganega šetega odstavka 17. člena tako ni v skladu z drugim odstavkom 120. 
člena ustave (legalitetno načelo delovanja državne uprave), krši pa tudi druge člene 
ustave (1., 2., 3. in 153. člen). To besedilo je po mnenju vlade tudi v nasprotju z 
zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence, predvsem s 45. členom tega 
zakona. Vlada opozarja še na nomotehnično neustreznost in vsebinsko 
nekonsistentnost drugaga, tretjega in četrtega odstavka amandmaja. Drugi odstavek 
določa absolutno prepoved, četrti pa na splošno dovoljuje obratovati vsem tem 
"prodajalnam za nujne življenjske artikle" največ 10 nedelj oziroma praznikov v letu, 
medtem ko tretji odstavek določa priviligirane subjekte, za katere ne velja absolutna 
prepoved obratovanja v določenih dnevih. Poleg navedenega omejitev na "10 nedelj 
in praznikov v koledarskem letu" presega referendumsko vprašanje, ki se je 
nanašalo samo na "10 nedelj". Pravno sporno je tudi vključevanje lekarn med 
predvidene izjeme. Glede na vse navedeno je vlada predlagala odboru v sprejem 
amandma k šestemu odstavku amandmaja poslanca Drobniča, s katerim bi že v 
samem zakonu določili prodajalne za nujne življenjske artikle, in sicer kot prodajalne, 
ki imajo v svojem naboru artiklov vsaj 25 odstotkov nujnih življenjskih artiklov, ki jih 
potrošniki nakupujejo pogosto, praviloma dnevno, brez posebnega preudarka in pri 
katerih za nakupe ne porabijo veliko časa. Odbor se do tega predloga ni opredelil, 
ker je zaradi sprejetja amandmaja odbora postal brezpredmeten. 
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Na seji je uvodoma predstavnik predlagatelja poudaril, da je skrajni čas, da 
predloženi zakon, ki se že dolgo nahaja v zakonodajnem postopku, državni zbor 
končno sprejme, pri čemer je sedaj treba upoštevati referendumsko odločitev. V 
skladu s to odločitvijo je bil tako tudi pripravljen ustrezen amandma k 1. členu, ki jo 
skuša preliti v zakon. Dejstvo namreč je, da se besedilo zakonskega predloga 
nekoliko razlikuje od odločitve, sprejete na referendumu. Razlikuje pa se v treh 
točkah, in sicer: 
- omejena površina, ki se nanaša na izjeme, na katere se prepoved obratovanja 

ob nedeljah ne nanaša, je v predlogu zakona predvidena v višini 80 m2, z 
amandmajem pa 150 m2 (v skladu z ugotovitvami, kakšni tipi prodajaln se 
pojavljajo v Sloveniji); 

- glede števila nedelj, ko prodajalne lahko obratujejo, predlog zakona predvideva 
največ šest nedelj oziroma praznikov v koledarskem letu, referendumsko 
vprašanje pa se je nanašalo na deset nedelj v letu; 

- termin nujni življenjski artikli v predlog zakona ni vključen, saj se je pojavil v 
okviru referendumskega vprašanja. 

Poudaril je, da je glede na navedeno treba doseči soglasje o teh treh ključnih točkah 
ter jih na ustrezen način urediti v predlogu zakona. Opozoril pa je tudi, da se ob tem 
postavlja tudi vprašanje, od kdaj naj se šteje število nedelj, v kolikor zakon začne 
veljati takoj oziroma 15 dni po objavi v uradnem listu. V zvezi s predlogi, da bi se 
zakon začel uporabljati 1.1. 2005 je poudaril, da po njegovem mnenju takšna rešitev 
ni ustrezna, saj je v nasprotju z referendumsko voljo in jo celo izigrava. Državni zbor 
je namreč dolžan čimprej uveljaviti referendumsko odločitev. 

Predstavnik Vlade Republike Slovenije je le pojasnil, da je vlada oblikovala 
mnenje do amandmaja poslanca Drobniča, v katerem je želela opozoriti zlasti na 
šesti odstavek 17. člena, ki se nanaša na pooblastilu ministrstvu za gospodarstvo 
glede določanja prodajaln za nujne življenjske artikle. Po mnenju vlade je to 
pooblastilo preširoko, saj je treba že v okviru zakona opredeliti ustrezne vsebinske 
okvire, na podlagi katerih je sploh možno izdati podzakonski predpis. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je ustno podal mnenje o amandmaju 
poslanca Drobniča ter tudi o vseh predlogih za amandmaje, in sicer z vidika 
uveljavljanja besedila referendumskega vprašanja v predloženo zakonsko besedilo. 
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V zvezi z amandmajem poslanca Drobniča je opozoril, da se v prvem odstavku 
besedilo amandmaja razlikuje od predlagane, pa tudi veljavne zakonske ureditve 
določanja obratovalnega časa prodajaln v tem, da naj bi obveznosti iz tega odstavka 
veljale le za prodajalne za nujne življenjske artikle. Amandma je tako ožji od sedanje 
in predlagane določbe, ki se nanašata na vse prodajalne. Prodajalne, v katerih se 
ne prodajajo nujni življenjski artikli, bi torej v primeru sprejetja amandmaja ostale 
izven obveznosti upoštevanja v tem odstavku določenih pogojev za določanje 
obratovalnega časa. V drugemu odstavku je v tem okviru predlagana prepoved 
določitve obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih 
praznikih le za takšne prodajalne. To pomeni, da je vsebina amandmaja bistveno 
ožja od besedila predloga zakona. Čeprav se referendumsko vprašanje ni 
neposredno nanašalo na prvi in tudi drugi odstavek predloga zakona, pa z 
referendumsko odločitvijo sprejete izjeme izhajajo ravno iz takšne predlagane 
ureditve, torej prepovedi določitve obratovalnega časa ob nedeljah in z zakonom 
določenih praznikih za vse prodajalne. Tudi javna korist, ki je podlaga za poseg v 
ustavno pravico svobodne gospodarske pobude (to je v primeru referendumskega 
vprašanja varstvo zaposlenih v prodajalnah), se ne sklada z amandmajsko 
predlagano zožitvijo obveznosti iz prvega in prepovedi obratovanja iz drugega 
odstavka predloga zakona le na prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli. 

Glede neposredne vsebine referendumskega vprašanja ZPS ugotavlja, da ureja 
vsebino, ki jo predlog zakona ureja v tretjem in četrtem odstavku, in sicer nekoliko 
drugače.To pa je pomembno zaradi taksativne določitve kroga prodajaln, ki so lahko 
izjemoma odprte, ter tudi števila nedelj, ko so prodajalne za nujne življenjske artikle 
lahko odprte. ZPS meni, da vseh teh vprašanj ni mogoče urediti drugače, kot izhaja 
iz referendumskega vprašanja, kar pomeni, da med izjemami ni mogoče predvideti 
kakšene izjeme, ki je vprašanje ne vsebuje (v primeru obravnavanega amandmaja 
so to prodajalne na transportnih terminalih in lekarne), oziroma kakšno iqemo iz 
vprašanja izpustiti (prodajalne na železniških postajah). Zaradi istega razloga pa 
prav tako ni mogoče širiti možnosti izjemnega določanja obratovalnega časa na 
praznike, saj referendumsko vprašanje izrecno določa, da je možna izjema tega 
določanja samo za 10 nedelj. 

Glede vsebine z amandmajem predlaganega besedila petega odstavka, torej 
pooblastila za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim bi pristojni minister določil 
prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli, ZPS pripominja, da je ustavno vprašljiv z 
vidika načela legalitete, torej določitve vsebinske podlage že v zakonu samem. 
Opozorjeno je bilo, da je prav zaradi kršitve načela legalitete ustavno sodišče leta 
2001 že razveljavilo takratno ureditev obratovalnega časa prodajaln v 17. členu 
zakona o trgovini. 

V zvezi z vsebino predlogov za amandmaje, ki jih je predstavil mag. Blaž Kavčič, je 
opozoril, da se v primerjavi z besedilom referendumskega vprašanja pojavlja delno 
neskladje glede bencinskih servisov. V referendumskem vprašanju so navedeni 
bencinski servisi, predlog za amandma pa govori o prodajalnah na bencinskih 
servisih, kar je lahko vprašljivo predvsem z vidika omejene površine, in sicer ali se 
referendumska odločitev nanaša na celoten bencinski servis, torej tudi njegovo 
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osnovno dejavnost oskrbe z nafto in naftnimi derivati, ali le na prodajalne za nujne 
življenjske artikle, ki delujejo v okviru bencinskega servisa. Jezikovna interpretacija 
besedila referendumskega vprašanja bi lahko kazala na restriktivno razlago, ki pa bi 
lahko bila po drugi strani vprašljiva z vidika oskrbe z nafto in naftnimi derivati, torej iz 
vidika varstva potrošnikov, kot javne koristi. ZPS meni, daje zato mogoče razmišljati 
tudi o smiselni oziroma namenski razlagi tega referendumskega vprašanja. Iz 
predloga amandmaja sinidkata kot predlagatelja referendumskega vprašanja pa je 
mogoče ugotoviti, da se zavzemajo prav za tako razlago, to pomeni za izločitev 
tistega dela prodajnih površin, kjer se opravlja promet oziroma prodaja nafte in 
naftnih derivatov. 

Glede predloga k 2. členu, to je predvidenega začetka uporabe zakona s 1. 
januarjem 2005, pa ZPS opozarja na potrebno skrbno proučitev medsebojnega 
učinkovanja drugega in četrtega odstavka 25. člena zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi. Drugi odstavek 25. člena namreč določa, da mora državni zbor 
najkasneje v enem letu od izvedbe predhodnega referenduma, ki je bil izveden 21. 
septembra 2003, sprejeti odločitev, s katero uveljavi referendumski izid. Četrti 
odstavek 25. člena pa določa, da eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne 
more sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma. Ker bo prepoved iz 
četrtega odstavka iztekla 21. septembra 2004, bi začetek uporabe zakona s 1. 
januarjem 2005 lahko pomenil, da se zakon dejansko ne bi začel uporabljati v 
enoletnem roku iz četrtega odstavka 25. člena zakona o referendumu in o ljudski 
iniciativi, po preteku katerega pa državni zbor ni več vezan na izid referenduma. 

V zvezi s predlogi amandmajev Sindikata delavcev trgovine Slovenije je podal le 
pripombo na drugi odstavek, kjer se predvideva možnost določanja obratovalnega 
časa tudi na dneve praznikov, česar v referendumskem vprašanju izrecno ni, saj so 
omenjene le nedelje. Glede na to po mnenju ZPS v predlogu zakona ni mogoča 
širitev na praznike, saj bi to bilo celo v nasprotju z namenom referendumskega 
vprašanja. Druga pripomba pa je povezana z legalitetnim načelom, to je določitve 
prodajaln za nujne življenjske artikle s podzakonskim predpisom. Po mnenju ZPS je 
treba v zakonu oblikovati nekaj osnovnih vsebinskih izhodišč za določitev nujnih 
življenjskih artiklov in ne prodajaln. 

Glede vsebine predloga amandmaja Vlade RS je bil izražen pomislek glede 
predlaganih odstotkov nujnih življenjskih artiklov, ki naj jih imajo v naboru prodajalne, 
da se lahko štejejo za prodajalne z nujnimi življensjskimi artikli. Postavlja se namreč 
vprašanje, ali se lahko za prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli sploh lahko štejejo 
prodajalne, ki v svojem naboru nimajo najmanj več kot polovico nujnih življenjskih 
artiklov. 

Ob zaključku je še napovedal, da bo treba ne glede na to, kakšni amandmaji bodo 
sprejeti, opraviti še nekaj uskladitev v obstoječem besedilu zakona, saj so nekateri 
inšpekcijski ukrepi in tudi prekrški vezani na vsebino sedaj veljavnega zakona. To 
bo treba urediti z uskladitvenimi amandmaji v okviru tretje obravnave predloga 
zakona. 

V nadaljevanju je mag. Blaž Kavčič predstavil predloge za amandmaje odbora, 
ki so nastali v sodelovanju skupine zainteresiranih poslancev, pri čemer je poudaril, 
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da je prvenstvena vloga odbora prelitje referendumske volje v obstoječi predlog 
zakona. Osebno sicer meni, da je izid referenduma za Slovenijo slab, zato upa, da 
Slovenci ne bodo imeli nikoli priložnosti, da se o slabosti te rešitve prepričajo na 
lastni koži. Ne glede na to, pa je državni zbor referendumski izid dolžan preliti v 
zakon, ugotoviti pa je treba, da direktna prevedba referendumskega vprašanja brez 
nekaterih kompromisov ni možna, na kar je opozoril tudi predstavnik ZPS. Glede 
predlaganih rokov, vezanih na začetek uporabe zakona, pa je poudaril, da je treba 
pri njihovem določanju (zaradi zelo ostrih zahtev referendumske odločitve) 
upoštevati tudi čas, ki ga bodo trgovci potrebovali za tehnične, kadrovske in 
organizacijske prilagoditve. Poudaril je še, da je referendum, tako kot je bil 
zastavljen, prinesel zelo drastične omejitve glede odprtosti trgovin z nujnimi 
življenjskimi artikli, v ničemer pa se ni dotaknil vseh ostalih trgovin, ki bi torej lahko 
bile odprte pobljubno. 

V zvezi z vsebino predloga k 1. členu je pojasnil, da je oblikovan tako, da predpisuje 
tisto, kar je bilo sprejeto na referendumu, ter dodaja tudi vse tisto, ki je neizogibno 
potrebno, da se bo na referendumu izražena volja sploh lahko realizirala v zakonu. 
S predlogom za amandma se predlaga, da za drugim odstavkom 17. člena dodajo 
tretji, četrti, peti, šest in sedmi odstavek, in sicer: 

- je besedilo tretjega odstavka v bistvu le prepis na referendumu sprejete 
odločitve, 

- v četrtem odstavku je vključena definicija prodajaln z nujnimi življenjskimi artikli, 
- v petem je opredeljena definicija nujnih življenjskih artiklov ter določba, da 

minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom podrobneje določi nujne 
življenjske artikle ob upoštevanju Uredbe o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti, 

- v šestem so natančneje opredeljene izjeme, za katere prepoved obratovanja ob 
nedeljah ne velja, 

- v sedmem odstavku pa je določena omejena površina za predvidene izjeme, in 
sicer v takšni višini, kot jo vsebuje predlog zakona. Ali se v zakonu določi neka 
druga površina (napr 100, 150 ali celo 500 m2) je sicer stvar razprave, vendar ni 
nobenega utemeljenega razloga, da bi spreminjali kvadraturo, ki je navedena v 
osnovnem predlogu. 

Oblikovan je tudi predlog za novi 1. a člen, v katerem bi določili, da mora biti 
podzakonski predpisi iz petega odstavka 17. člena sprejet v roku 9 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona, s predlogom k 2. členu pa se predlaga, da se zakon začne 
uporabljati 1.1. 2005. Predlagana pa je tudi redakcijska sprememba naslova, saj se 
predlog zakona nanaša na več sprememb in ne le na eno samo. 

Predstavnik Sindikata delavcev trgovine Slovenije je v začetku poudaril, da so v 
sindikatu pričakovali, da bo s sklicem seje prišlo več amandmajev, in sicer so zlasti 
pričakovali aktivnejšo vlogo oziroma amandma vlade. Sindikat je svoj pogled o tem, 
kako uveljaviti referendumsko voljo v zakonu, pojasnil v dopisu z dne 6.10.2003, 
meni pa, da je ne glede na vse treba referendumsko voljo uresničiti in pri tem 
seveda poiskati najboljše možne rešitve. V skladu z navedenim je sindikat pripravil 
svoje predloge za amandmaje, ki bi jih lahko povzel odbor. S predlogom k 1. členu 
tako skušajo striktno slediti vsebini referendumskega vprašanja, pri čemer skušajo 
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tudi pojasniti, kaj razumejo pod pojmom bencinskega servisa ter opredeljujejo kateri 
del servisa naj se omeji. Njihov namen je omejiti vse izjeme, ne le bencinske servise. 
Pri oblikovanju predlaganega četrtega odstavka 17. člena so izhajali iz celotnega 
gradiva, ki ga je sindikat pripravljal v postopku priprave predhodnega 
zakonodajnega referenduma. Tako torej predlagajo, da se v zakon poleg nedelj 
vključi tudi praznike, čeprav vedo, da jih v referendumskem vprašanju ni bilo. To 
vprašanje je torej v razpravi gotovo potrebno razčistiti, kakor tudi vprašanje 
kvadrature omejene površine za izjeme, saj tudi tega referendumsko vprašanje ni 
vsebovalo. Če bo torej ZPS menila, da v zakon ni mogoče vnesti česa, česar v 
vprašanju ni bilo, potem so v sindikatu pripravljeni umakniti svoj predlog, opozarjajo 
pa, da se je treba temu primerno na ustrezen način obnašati tudi pri opredeljevanju 
kvadrature omejene površine. 

Poudaril je tudi, da je treba (v zvezi z opozorili vlade in ZPS glede spoštovanja 
legalitetnega načela) v zakonu določiti osnovna merila o tem, kaj so to prodajalne z 
nujnimi življenjskimi artikli. Kot sindikat razume referendumsko vprašanje, je treba v 
zakonu opredeliti prodajalne za nujne življenjske artikle in ne nujne življenjske 
artikle, in sicer v okiru standardne klasifikavije dejavnosti. Glede časa, v katerem je 
treba pripraviti ustrezen podzakonski akt, je sindikat mnenja, da je tri mesece 
primeren rok. Pri določanju začateka uporabe zakona pa je treba upoštevati 25. člen 
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. 

Predstavnica Sindikata trgovine Slovenije - Konfederacija sindikatov 90 je 
poudarila, da je treba sprejeti čimbolj razumljiv zakon, zato je treba pri oblikovanju 
amandmajev čim manj zapletati ter poiskati jasne in nedvoumne rešitve, ki bodo 
čimbolj sledile referendumskemu vprašanju. Opozorila je tudi, da referendumsko 
vprašanje govori o omejeni površini na vseh navedenih lokacijah, ne le na 
bencinskih servisih, kot to izhaja iz amandmaja mag. Drobnica. Glede predloga, da 
se omejena kvadratura določi v višini 80 m2, pa je pojasnila, da bi takšna odločitev 
pomenila zelo slabo usodo za zaposlene na polovici bencinskih servisov v Sloveniji. 
To bi pomenilo ukinitev tretje izmene in s tem tudi zmanjšanje števila zaposlenih. Če 
pa bo sprejet predlog za 150 m2, bo sitacija nekoliko boljša, saj po razpoložljivih 
podatkih ni niti enega servisa, ki bi imel notranjo prodajno površino večjo od 150m2. 
Sindikat zato ne podpira predloga za 80m2. Glede na to, da so v amandmaju mag. 
Drobniča vključeni tudi trasportni terminali in lekarne, ki jih v referendumskemu 
vprašanju ni, je bilo postavljeno vprašanje, kaj pa je s prodajalnami v avtokampih in v 
turističnih naseljih ter kaj je s trgovinami, kot so cvetličarne, trgovine s spominki in 
podobno, ki so locirane v starih mestnih jedrih. Ob zaključku je poudarila, da je 
ključnega pomena, da se v okviru razprave oblikuje ustrezen usklajen predlog. 

Predstavnik Združenja za trgovino GZS je v začetku opozoril, da so se 
predstavniki delodajalcev in delavcev julija lani dogovorili o tako visokih dodatkih za 
delo ob manj ugodnem času, kot jih nima nobena druga dejavnost, tako da so sedaj 
delavci v trgovini v primerjavi z delavci napr. v gradbeništvu, komunali idp 
priviligirani.To je poudaril kot odgovor na očitke, da so predstavniki delodajalcev 
krivi za nastalo sitacijo. Poudaril je še, da so na združenju opozarjali na 
nerazumljivost, zapletenost in v praksi težkq izvedljivost referendumskega 
vprašanja. Sedaj smo se tako znašli pred problemom, ko nimamo ustreznih pravnih 
podlag; niti strokovno utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi lahko pravno 
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korektno prelili referendumsko odločitev v zakon, in sicer na takšen način, da bi 
zagotovili enakopravni položaj vseh trgovskih subjektov v državi, pa tudi 
enakopravni položaj trgovske dejavnosti v primerjavi z ostalimi gospodarskimi 
dejavnostmi. Predlog združenja, da zakon začne veljati eno leto po uveljavitvi, pa se 
nanaša na vse organizacijske, tehnične in investicijske probleme, s katerimi se bodo 
soočili trgovci po sprejetju zakona. 

Predstavnica Zveze potrošnikov Slovenije je poudarila, da na seji sodelujejo z 
edinim ciljem, to je doseči čim manj negativnih posledic sprejetja referendumske 
odločitve za tiste potrošnike, ki zaradi spremenjenih življenjskih navad in seveda tudi 
delovnega časa v moderni družbi opravljajo svoje nakupe v nedeljo. Tisti potrošniki, 
ki tega ne želijo oziroma ne potrebujejo teh nakupov, se pa seveda lahko posvečajo 
drugim aktivnostim. Glede amandmaja, ki ga je predstavil mag. Kavčič, je poudarila, 
da se z njim načeloma strinjajo, vsaj s prvima dvema odstavkoma. Določiti je namreč 
treba, kaj so prodajalne za nujne življenjske artikle, ker so v referendumskemu 
vprašanju izrecno omenjene, pri tem pa je po njihovem mnenju za osnovno treba 
vzeti Odredbo o proizvodih, ki se štejejo za blago osnovne preskrbe občanov. 
Predlog, vključen v treji odstavek amandmaja, pa je v nasprotju s tistim, kar zveza 
uči potrošnike, in to je, da nakupe opravljajo preudarno. Ob zaključku je še 
poudarila, da se strinjajo s predlogom Združenja za trgovino GZS oziroma tudi s 
predlogom, ki ga je predstavil mag. Kavčič, to je, da se določi "vacatio legis" bodisi s 
1.1.2005, bodisi tako, da se da dovolj časa trgovinam za vse potrebne priprave. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona so člani odbora temeljno 
pozornost posvetili določbi 1. člena predloga zakona ter amandmaju oziroma 
predlogih za amandmaje k temu členu, pa tudi predlogu za amandma za novi 1. a 
člen ter predlogih za amandmaje k 2. členu. Vsi razpravljalci pa so bili mnenja, da je 
državni zbor dolžan v zakonsko določenem roku preliti referendumsko odločitev v 
zakonsko besedilo. Nujno je zato treba doseči soglasje na vseh tistih točkah, kjer se 
pojavlajo določene dileme oziroma vprašanja. V razpravi je bilo med drugim 
opozorjeno tudi na naslednja vprašanja:: 
- sedanja zagata, s katero se državni zbor sooča ob poskusu prelitja 

referendumske odločitve v zakonsko besedilo, je nastala zato, ker se vpleteni 
akterji niso sporazumeli o višini dodatkov za delo ob manj ugodnem delovnem 
času. Državni zbor je sicer dolžan uveljaviti voljo volivcev, moralno odgovornost 
za vse posledice te volje pa bodo morali nositi tisti akterji, ki niso bili pripravljeni 
na razumne rešitve: 

- čim manj je treba zapletati ter referendumsko odločitev v zakon preliti jasno, 
nedvoumno in razumljivo. Ni potrebna definicija nujnih življenjskih artikov, saj 
referendumsko vprašanje ne govori o teh artiklih, ampak o prodajalnah, ki te 
artikle prodajajo. Volivci so si predstavljali, da so to trgovine z živili, zato bi bilo 
to treba jasno zapisati tudi v zakon, ne pa zapletati z raznimi definicijami. Pri 
oblikovanju vseh potrebnih amandmajev pa je nujno treba upoštevati vsa 
opozorila Zakonodajno-pravne službe. 
V zvezi z pripombo glede trgovin z živili je bilo izraženo drugačno mnenje, in 
sicer, da je termin "nujni življenjski artikli" vpeljal prav referendum, zato ga je 
državni zbor na ustrezen način dolžan vključiti v besedilo zakona. Državni zbor 
namreč nima te svobode, da bi uporabil pojem "prodajalne z živili"; 

- glede predloga da se omejeno površino prodajaln, ki bodo lahko obratovale ob 
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nedeljah, določi v višini 80m2 je bilo izraženo mnenje, da je preostra, zato bi jo 
bilo treba nujno spremeniti. Predstavnik predlagateljev tega predloga je pojasnil, 
da gre le za povzemanje rešitve iz predloga zakona, ki je bil edini poznan 
volivcem v času referenduma. Izraženo pa je bilo tudi mnenje, da višina 
kvadrature ni bila del referendumskega vprašanja, zato ima državni zbor tu več 
maneverskega prostora. 
Večina razpravljaleev je bila mnenja, da je omejena površina v višini 150m2 
primernejša, postavljeno pa je bilo vprašanje, kako je bila ta kvadratura sploh 
določena, ali morebiti na podlagi konkretnih podatkov (napr. da vključuje vse 
bencinske servise) ali pa kako drugače. Pojasnjeno je bilo, da večina prodajaln 
na bencinskih servisih najverjetnejše sodi v ta okvir, točne podatke pa bi lahko 
pridobili do obravnave predloga zakona na seji zbora; 

- pri določanju začetka uporabe zakona je nujno treba upoštevati določbo 25. 
člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi, zato predloga, da se začne 
zakon uporabljati 1.1. 2005, ni mogoče sprejeti; 

- predloga, da mora biti podzakonski akt, s katerim pristojni minister podrobneje 
določi nujne življenjske artikele, sprejet v roku devetih mesecev, ni mogoče 
podpreti, saj je absolutno predolg. Dovolj bi bilo 60 dni oziroma največ tri 
mesece; 

Predstavnik predlagateljev predloga zakona mag. Drobnič je ob zaključku 
razprave predlagal, da odbor pri oblikovanju svojih amandmajev za osnovo vzame 
predloge, ki jih je predstavil mag. Kavčič, pri čemer se je treba dogovoriti, ali se v 
besedilu predlaganega tretjega odstavka 17. člena upošteva prodajalne na 
bencinskih servisih ali bencinske servise, kot je bilo zapisano v referendumskem 
vprašanju. Glede višine kvadrature omejene površine iz predlaganega sedmega 
odstavka pa je menil, da bi bilo ustrezneje določiti to površino v višini 150m2. 
Dogovoriti pa se je treba tudi glede roka za sprejem ustreznega podzakonskega 
predpisa iz 1. a člena ter datuma začetka uporabe zakona. Predlagal je rok 60 dni 
za podzakonski akt oziroma 1. 4. 2004 kot datum začetka uporabe zakona. 

Odbor je tako na osnovi predlogov za amandmaje, ki jih je predstavil mag. Blaž 
Kavčič, ter v skladu z razpravo na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednje 

amandmaje: 

K l.členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"1. člen 

V zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 in 96/2002, 36/2000 - ZPDZC in 62/2001 
- odi. US) se za drugim odstavkom 17. člena dodajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi 
odstavek, ki se glasijo: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prodajalne za nujne življenjske artikle 
lahko odprte največ do 10 nedelj v letu, razen prodajaln na bencinskih servisih, 
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prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtob 
usnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev. 

Prodajalne za nujne življenjske artikle iz prejšnjega odstavka so prodajalne, ki imajo v 
svojem naboru artiklov več kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne življenjske artikle. 

Nujni življenjski artikli po določbi prejšnjega odstavka so artikli, ki jih potrošniki 
nakupujejo pogosto, praviloma dnevno, brez posebnega preudarka in pri katerih za 
nakupe ne porabijo veliko časa. Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom 
podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju Uredbe o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.2/02). 

Prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih 
ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih 
območij bencinskih servisov, bolnišnic, hotelov, letališč, mejnih prehodov ter 
železniških in avtobusnih postaj, oziroma njihovih zaključenih kompleksov. 

Omejena površina po določbi iz tretjega odstavka zajema skupno prodajno površino 
prodajalne na določeni lokaciji in znaša 150 m2«. 

Obrazložitev: 
Odbor je z amandmajem skušal na čimbolj ustrezen način upoštevati 
referendumsko odločitev. Amandma je oblikovan tako, da vključuje vsebino 
referendumskega vprašanja, hkrati pa dodatno ureja nekatera odprta vprašanja, 
da bo mogoče zakon sploh izvajati. Glede na to, da prvi in drugi odstavek 17. 
člena veljavnega zakona nista bila predmet referendumskega vprašanja, se z 
amandmajem v ta člen dodaja tretji, četrti, peti, šest in sedmi odstavek. V 
besedilo tretjega odstavka je tako vključeno referendumsko vprašanje, ki pa je 
nekoliko spremenjeno v delu, ki se nanaša na bencinske servise, saj amandma 
izrecno navaja "prodajalne" na bencinskih servisih, kar je bil najverjetneje tudi 
namen predlagateljev predhodnega zakonodajnega referenduma. V četrtem 
odstavku je opredeljena definicija prodajaln za nujne življenjske artikle, in sicer 
so to prodajalne, ki imajo v svojem naboru artiklov več kot polovico artiklov, ki jih 
je mogoče šteti za nujne življenjske artikle. V petem odstavku je opredeljena 
definicija nujnih življenjskih artiklov ter določba, da minister pristojen za trgovino 
s podzakonskim aktom podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju 
Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Z besedilom 
šestega odstavka so natančneje opredeljene izjeme, za katere prepoved 
obratovanja ob nedeljah ne velja, v sedmem odstavku pa je določena omejena , 
površina za predvidene izjeme, in sicer v višini 150m2. 

Za novi 1. a člen: 

Za 1 členom se doda nov 1 a člen, ki se glasi: 

"1. a člen 

Podzakonski predpis iz petega odstavka 17. člena zakona mora biti sprejet v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona." 
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Obrazložitev: 
Z amandmajem se določa rok, v katerem mora biti sprejet podzakonski akt, s 
katerim bo minister, pristojen za trgovino, podrobneje določil nujne življenjske 
artikle. Odbor je bil mnenja, da je tri mesece po uveljavitvi zakona dovolj dolg za 
pripravo takega akta. 

K 2. členu: 

Na koncu se pred piko doda vejica in naslednje besedilo:»uporabljati se pa začne 15. 
9. 2004«. 

Obrazložitev: 
Odbor je bil mnenja, da je treba zaradi dokaj ostrih zahtev, ki jih trgovcem prinaša 
obravnavni predlog zakona, vsem trgovskim družbam dati dovolj časa za vse 
potrebne organizacijske spremembe, tako z vidika prerazporeditve obratovalnega 
časa posameznih prodajaln, kot tudi z vidika prerazporeditve in števila zaposlenih v 
posameznih prodajalnah, pa tudi za velike investicijske posege. Ob tem pa je 
seveda treba upoštevati tudi 25. člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, 
zato je bil dogovorjen rok 15. 9. 2004, saj je bil referendum izveden 21. 9. 2003. 

K naslovu zakona: 

V naslovu predloga zakona se beseda "spremembi" nadomesti z besedo 
"spremembah" 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave, saj je naslov predloga zakona treba uskladiti z 
njegovo vsebino, ki pa prinaša več sprememb 17. člena zakona in ne le eno samo. 

Odbor je v skladu s 130. členom poslovnika državnega zbora obravnaval tudi 
amandma poslanca mag. Janeza Drobniča k 1. členu, vendar se do njega ni 
opredelil, ker je zaradi sprejeta amandmaja odbora postal brezpredmeten. Iz istega 
razloga sta brezpredemetna postala tudi predlog za amandma, ki ga je odboru 
predložil Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ter predlog Vlade RS. 

t Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 2. členu 
predloga zakona ter ga sprejel, v skladu s četrtim odstavkom 125. člena pa je sprejel 
tudi naslov zakona. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji 
odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

* * ft 
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Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat, v 
primeru njegove odsotnosti pa eden od podpredsednikov. 

Podsekretarka DZ 
Jerneja Bergoč 

Predsednik 
Feri Horvat, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-B) 

1. člen 

V zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 in 96/2002, 36/2000 - ZPDZC in 
62/2001 - odi. US) se za drugim odstavkom 17. člena dodajo tretji, četrti, peti, 
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prodajalne za nujne življenjske 
artikle lahko odprte največ do 10 nedelj v letu, razen prodajaln na bencinskih 
servisih, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter 
železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez 
omejitev. 

Prodajalne za nujne življenjske artikle Iz prejšnjega odstavka so prodajalne, ki 
imajo v svojem naboru artiklov več kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne 
življenjske artikle. 

Nujni življenjski artikli po določbi prejšnjega odstavka so artikli, ki jih potrošniki 
nakupujejo pogosto, praviloma dnevno, brez posebnega preudarka in pri katerih 
za nakupe ne porabijo veliko časa. Minister, pristojen za trgovino, s 
podzakonskim aktom podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju 
Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 
2/02). 

Prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih 
prehodih ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru 
zaključenih območij bencinskih servisov, bolnišnic, hotelov, letališč, mejnih 
prehodov ter železniških in avtobusnih postaj, oziroma njihovih zaključenih 
kompleksov. 

Omejena površina po določbi iz tretjega odstavka zajema skupno prodajno 
površino prodajalne na določeni lokaciji in znaša 150 m2«. 

1. a člen 

Podzakonski predpis iz petega odstavka 17. člena zakona mora biti sprejet v roku 
treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati se pa začne 15. 9. 2004. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA 

(ObrZ-C) 

* druga obravnava - EPA 1034 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

Številka: 331-01/89-01/026 EPA 1034 -III 
Ljubljana, 14. januar 2004 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-C) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 44. seji, dne 13. 
1. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Zakonodajno-pravne 
službe, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, amandmajem 
poslanca Saša Pečeta, amandmaji Poslanske skupine LDS in Poslanske skupine 
DeSuS, predlogom za amandma poslanca mag. Janeza Drobniča, skupnim dopisom 
Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, mnenjem Komisije 
Državnega sveta Republike Slovenije za malo gospodarstvo in turizem ter mnenjem 
malih obrtnikov o predlogu zakona. 
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Odboru so bili posredovani amandmaji Poslanske skupine LDS in Poslanske 
skupine DeSUS k 4., 5., 13., 14., 16., 40. členu in za nov 40. a člen ter' amandma 
poslanca Saša Pečeta k 22. členu, ki so bili k predlogu zakona vloženi v skladu s 
129. členom poslovnika državnega zbora. Odboru je bil posredovan tudi predlog za 
amandma odbora poslanca mag. Janeza Drobniča k 8. členu. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je navedeni 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS je k posameznim členom podala konkretne 
pripombe, ki so bile večinoma upoštevane v amandmajih Poslanske skupine LDS in 
Poslanske skupine DeSuS. Odbor je v okviru razprave in glasovanja o posameznih 
členih predloga zakona te amandmaje tudi sprejel. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo gospodarstvo in 
turizem predlog zakona podpira. Glede na to, da meni, da je predloženo zakonsko 
besedilo strokovno dobro pripravljeno, k njemu ni oblikovala konkretnih pripomb. 

V skupnem dopisu Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije zbornici državnemu zboru sporočata, da podpirata predlagane spremembe 
in dopolnitve obrtnega zakona, saj na primeren način povzemajo stališča njunega 
članstva, zato mu predlagata, da jih sprejme. 

Na seji odbora pa so bila članom posredovana tudi stališča Obrtne zbornice 
Slovenije do vloženih amandmajev k predloženemu besedilu zakona. Obrtna 
zbornica tako v celoti podpira amandmaje Poslanske kupine LDS in Poslanske 
skupine DeSUS, saj sledijo pripombam Zakonodajno pravne službe in pomenijo 
izboljšave zakonskega predloga. Zbornica pa ne podpira amandmaja poslanca Saša 
Pečeta k 22. členu, prav tako pa ne predloga za amandma odbora k 8. členu 
poslanca mag. Janeza Drobniča. 

V okviru druge obravnave je predstavnica predlagatelja podala dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona, v okviru katere je predstavila temeljne razloge za 
sprejem predloženega zakonskega besedila ter njegove cilje in temeljne rešitve. 
Poudarila je, da se s predlogom zakona uresničujejo med drugim tudi pomembni 
cilji in načela antibirokratskega programa, saj se odpravlja vrsta raznih dodatnih ovir 
in pogojev za vstop v ta del gospodarstva, prav tako pa se poenostavljajo nekateri 
upravni postopki. 

V nadaljevanju je predstavila nekatere poglavitne rešitve predloženega zakonskega 
besedila, med drugim je omenila sledeče: 

ločeno se določa definicija opravljanja obrtnih dejavnosti in obrti podobnih 
dejavnosti. Sedanja definicija obrtnih dejavnosti se dopolnjuje s pogojem trajnosti 
opravljanja te dejavnosti in z izločitvenim kriterijem, po katerem ni šteti za 
opravljanje obrtnih dejavnosti, v kolikor se le te opravljajo v manjšem obsegu, kot 
dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta. Na novo se določa 
definicija opravljanja obrti podobne dejavnosti, ki temelji na velikosti obrtnega 
podjetja in sicer, da ta spada med male družbe in to tako samostojni podjetnik, 
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kakor družba. Poleg tega pogoja je dodan še pogoj, da se dejavnost opravlja kot 
glavna dejavnost, ter še izločitveni kriterij tistih dejavnosti, ki z vidika razvoja niso 
tradicionalno povezane z obrtjo, čeprav so v preteklosti bile urejene z obrtno 
zakonodajo. Poleg tega je kot izločitveni pogoj določeno, da se ne šteje za 
opravljanje obrti podobne dejavnosti, če se ta opravlja v majhnem obsegu, kot 
dopolnilna dejavnost ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta; 

- spreminjajo se tudi kvalifikacijski pogoji, in sicer v smeri razbremenitve. 
Kvalifikacijski pogoj za opravljanje obrtnih dejavnosti tako še naprej ostaja 
pridobljen mojstrski naziv, na novo pa se uvaja kot ustrezen pogoj tudi najmanj 
ustrezna višja strokovna izobrazba in pogoji, ki veljajo v EU in so določeni z 
direktivo 1999/44/ES. Predlagana dopolnitev pomeni, da osebam, ki izpolnjujejo 
novi pogoj, ni potrebno pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, kar je bilo s 
sedanjo ureditvijo obvezno. Prav tako se s predlogom zakona razširjajo vstopni 
pogoji za pristop k opravljanju mojstrskega izpita na najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo, kar bo omogočalo posameznikom veliko svobodo pri kreiranju njihove 
poklicne usmeritve, saj je sedanja ureditev bila strogo vezana le na ustrezno 
izobrazbo. Ostale pogoje pa se odpravlja, s čemer se bistveno sprošča vstopni 
pogoj za opravljanje teh dejavnosti; 

- skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-90/99-30 se s predlogom 
zakona določajo osnove za določanje članarine, določajo se dejavnosti, ki se 
financirajo s članarino, in sicer tako za Obrtno zbornico Slovenije, kot tudi 
območne obrtne zbornice, določa pa se tudi okvirna sestava organov zbornice in 
način sprejemanja odločitev, s čemer se zagotavlja, da sprejete odločitve na teh 
organih predstavljajo reprezentativen odraz interesov obrti; 

- opravljene pa so terminološke uskladitve z zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju in nekatere druge manjše dopolnitve in spremembe. 

Ob zaključku je predstavnica predlagatelja članom odbora predstavila še mnenje do 
vloženih amandmajev, pri čemer je poudarila, da se vlada strinia z amandmaji 
Poslanske skupine LDS in Poslanske skupine DeSUS. ki so nastali na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe in ki izboljšujejo besedilo zakonskega predloga. 
Vlada pa nasprotuje amandmaju poslanca Saša Pečeta k 22. členu, ker meni, da 
obvezno članstvo ni v nasprotju z ustavo, je pa skladno z našim zborničnim 
sistemom, nasprotuje pa tudi predlogu za amandma poslanca mag Janeza Drobniča 
k 8. členu. Za slednjega vlada celo meni, da je posledica nesporazuma, saj je 
predlagatelj najbrž izenačil obrtno dejavnost z domačo in umetnostno obrtjo, za 
katero pa že po veljavnem zakonu ter tudi po predlogu zakona ni potrebno 
izpolnjevati nikakršnih pogojev. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe ni posebej predstavljala pisnega 
mnenja službe, poudarila je le, da so bile nekatere pripombe ZPS podane zaradi 
pomanjkljive obrazložitve predloga zakona in v bistvu terjajo le dodatna ustna 
pojasnila s strani predlagatelja. Nekatere pripombe so bile na ustrezen način povzete 
v amandmajih Poslansek kupine LDS in Poslanske skupine DeSUS, nerazrešene pa 
ostajajo še pripombe k določbi 5. in 8. člena, ki bodo podrobneje predstavljene v 
razpravi o teh členih. 
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V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona člani odbora in ostali 
vabljeni niso razpravljali o temeljnih načelih in ciljih predloga zakona, nekaj 
pozornosti pa so posvetili posameznim določbam ter vloženim amandmajem k 
predlogu zakona, in sicer. 
- v zvezi z določbo 5. člena, zlasti besedila novega tretjega odstavka 6. člena, je 

predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozorila, da bi bilo primerneje vpis 
pravice do opravljanja obrti podobne dejavnosti v obrtni register vezati na 
poslovni register in ne na sodni register, kot je to predlagano. Dejstvo namreč je, 
da sodni register ne vsebuje podatkov o velikosti gospodarskega subjekta, niti 
podatkov o njegovi glavni dejavnosti, poslovni register pa jih v skladu z zakonom 
o poslovnem registru Slovenije mora vsebovati. ZPS je v skladu s to pripombo 
pripravila ustrezen predloga za amandma, ki ga je odbor glede na pozitivno 
mnenje vlade tudi sprejel; 

- določba 8. člena predloga zakona oziroma drugega odstavka 9. člena zakona je 
po mnenju Zakonodajno-pravne službe nerazumljiva oziroma nekoliko nejasna, 
zlasti z vidika, da po veljavnem pravnem sistemu nihče ne more opravljati obrtne 
dejavnosti, obrti podobne dejavnosti ali dejavnosti domače in umetne obrti brez 
obrtnega dovoljenja. Glede na to bi bilo primerno opravljanje obrtne dejavnosti v 
vseh alineah drugega odstavka vezati na veljavne predpise, saj bi tako navedeno 
nejasnost lahko odpravili. Predstavniki predlagatelja in tudi Obrtne zbornice 
Slovenije so menili, da navedene določbe ne bi kazalo spreminjati, saj navaja le 
pogoje, ki veljajo v Evropski uniji in so določeni z direktivo 1999/44/ES. Gre torej 
za dobeseden prepis direktive, ki jo je Slovenija dolžna prevzeti v svoj pravni 
sistem, hkrati pa takšna določba onemogoča diskriminacijo slovenskih 
državljanov v primerjavi z državljani držav članic EU. Na izrecno vprašanje člana 
odbora je bilo še poudarjeno, da tako oblikovano besedilo 8. člena predloga 
zakona zasleduje cilje liberalizacije te gospodarske dejavnosti. Kljub pojasnilom 
vlade so bili člani odbora mnenja, da je določba drugega odstavka 9. člena 
zakona res nekoliko nejasna, saj sta druga in četrta alinea praktično enaki, 
razlikujeta se le v številu zahtevanih let opravljanja obrtne dejavnosti, kar je 
nerazumljivo in nedopustno. V skladu s tem je bil tako sprejet amandma odbora, 
s katerim je bila četrta alinea črtana. Poudarjeno pa je bilo, da ima vlada kot 
predlagatelj do druge obravnave predloga zakona na seji državnega zbora dovolj 
časa, da to določbo ponovno temeljito prouči ter predlaga morebitno drugačno 
rešitev. 
V zvezi z določbo prvega odstavka 9. člena je bilo izraženo mnenje, da je 
nekoliko preširoka, zato bi kazalo triletne izkušnje gospodarskega subjekta z 
višjo strokovno izobrazbo vezati na področje, na katerem želi ta subjekt opravljati 
obrt. Predstavniki predlagatelja in obrtne zbornice, pa tudi nekateri člani odbora, 
so temu nasprotovali, saj so menili, da takšna pripomba ne sledi ciljem 
liberalizacije vstopa subjektov v obrtno dejavnost; 
v zvezi z določbo 20. člena je bilo opozorjeno, da je določba druge alinee 28. 
člena v primerjavi z določbo prve alinee neustrezno zapisana. Dejstvo namreč je, 
da se srednja poklicna izobrazba razlikuje od srednje strokovne izobrazbe, zato 
je treba temu prilagoditi tudi število zahtevanih let izkušenj, ne pa da se za obe 
izobrazbi zahteva isto število let. Predstavniki vlade in obrtne zbornice so se 
strinjali s tem pomislekom, zato je odbor sprejel ustrezen amandma k drugi alinei 
28. člena; 

poročevalec, št. 4 60 
19. januar 200* 



l IEL0VNA TELESI l 

C )DBOR ZA GOSPODARSTVO 

v zvezi z določbo 22. člena oziroma amandmajem poslanca Saša Pečeta k 
temu členu, je bilo poudarjeno, da bi morala biti v skladu z načelom svobodnega 
odločanja in združevanja pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo obrtno 
dejavnost v Sloveniji, dana možnost svobodne odločitve o članstvu v Obrtni 
zbornici Slovenije, članstvo v zbornici bi tako moralo biti prostovoljno, kar je tudi 
cilj vloženega amandmaja. V zvezi s tem amandmajem je bilo izraženo tudi 
nestrinjanje, ker posega v bistvo slovenskega zborničnega sistema nasploh in ne 
zadeva le obrtne zbornice. Dejstvo namreč je, da je obvezno članstvo v 
javnopravnem zborničnem modelu potrebno in tudi skladno z ustavo, kar je 
nenazadnje že večkrat ugotovilo tudi Ustavno sodišče RS. Bo pa v prihodnje 
nedvomno potrebno začeti z razpravo o morebitnih spremembah sistema 
socialnega partnerstva. 

Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednje 

amandmaje: 

k S. členu: 

Nov tretji odstavek 6. čiena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni 
register. Obrtna zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, 
potem ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu majhne družbe 
oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima kot glavno dejavnost 
opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register. Upravljalec poslovnega 
registra je dolžan Obrtno zbornico Slovenije o vpisu v poslovni register obvestiti v 
roku petih dni po vpisu. Obrtna zbornica Slovenije o vpisu v obrtni register izda sklep. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt.« 

Obrazložitev: 
Iz zakona o sodnem registru izhaja, da sodi register ne vsebuje podatkov o 
velikosti gospodarskega subjekta, niti podatkov o njegovi glavni dejavnosti. Vse 
te podatke pa mora v skladu z zakonom o poslovnem registru Slovenije 
vsebovati poslovni register. 

K 8. členu: 

V drugem odstavku 9. člena se na koncu tretje alinee postavi pika, četrta alinea pa 
se črta. 

Obrazložitev: 
Po mnenju članov odbora je določba drugega odstavka 9. člena zakona 
nekoliko nejasna, saj sta druga in četrta alinea praktično enaki, razlikujeta se le 
v številu let opravljanja obrtne dejavnosti, kar je nerazumljivo in nedopustno. 
Glede na to je smiselno določbo četrte alinee črtati ter na ta način odpraviti 
nepotrebno nejasnost. 
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K 20. členu: 

V drugi alinei 28. člena se besedi "tri leta" nadomesti z besedama "dve leti". 

Obrazložitev: 
Določba druge alinee 28. člena je v primerjavi z določbo prve alinee po mnenju 
odbora neustrezno zapisana. Dejstvo namreč je, da se srednja poklicna 
izobrazba razlikuje od srednje strokovne izobrazbe, zato je treba temu 
prilagoditi tudi število zahtevanih let izkušenj, ne pa da se za obe izobrazbi 
zahteva isto število let. Z amandmajem se tako za srednjo strokovno izobrazbo 
znižuje število zahtevanih let izkušenj iz treh let na dve leti. 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika državnega zbora 
obravnaval vse vložene amandmaje ter 
- SPREJEL amandmaje Poslanske skupine LDS in Poslanske skupine DeSUS k 

4., 13., 14., 16. in 40. členu ter amandma za novi 40. a člen; 
- SE NI OPREDELIL do amandmaja Poslanske skupine LDS in Poslanske skupine 

DeSUS k 5. členu, ker je zaradi sprejetja amandmaja odbora postal 
brezpredemeten; 
NI SPREJEL amandmaja poslanca Saša Pečeta k 22. členu. 

Odbor o predlogu poslanca mag. Janeza Drobniča za amandma odbora k 8. členu ni 
glasoval, ker je bil na seji umaknjen. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji 
odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat, v 
primeru njegove odsotnosti pa eden od podpredsednikov. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Jerneja Bergoč Feri Horvat, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-C) 

1. člen 

V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00- ZPDZC, 61/00 in 42/02), se v 1. 
členu besedilo: »določa obrt kot način opravljanja dejavnosti« nadomesti z 
besedilom: »določa kaj je obrtna dejavnost«. 

V 1., 4., 6., 15., 16., 19., 20. in 31. členu ter v naslovu III. poglavja se beseda: 
»umetna« v različnih sklonih in oblikah nadomesti z besedo: »umetnostna« v 
ustreznih sklonih in oblikah. 

2. člen 

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v skladu s 5. členom 
tega zakona in za opravljanje katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost. 

(2)Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne dejavnosti in mojstrske nazive.« 

3. člen 

V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo: »na način, ki je obrti podoben in je 
določena v listi B«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»(2)Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka prejšnjega člena določi 
obrti podobne dejavnosti. Predlog seznama obrti podobnih dejavnosti pripravi 
ministrstvo, pristojno za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko 
zbornico Slovenije.« 

4. člen 

V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede: »in obrti podobna« in doda nova 
tretja alineja, ki se glasi: 

»- da se opravlja trajno«. 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ne šteje za obrtno dejavnost 
tista dejavnost, ki se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim 
dejavnostim gospodarskega subjekta. 

l9hnuar2004 63 poročevalec, št. 



[ IEL0VNA TELES/ l 

ODBOR ZA GOSPODARSTVC ) 

(3) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki je tradicionalno 
povezana z obrtjo in jo kot glavno dejavnost trajno opravljajo samostojni 
podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki spadajo med majhne družbe, 
po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, razen dejavnosti trgovine, 
finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, svetovalne dejavnosti 
(pravno, davčno, podjetniško in tehniško svetovanje ter projektiranje), 
zdravstva in socialnega varstva ter dejavnosti prometa in zvez.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek, njegovo besedilo pa se 
spremeni, tako da se glasi: 

»(5) Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike 
Slovenije z uredbo iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.« 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek, v njegovem besedilu pa se 
beseda »prvi« nadomesti z besedo »tretji«. 

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek, v njegovem besedilu pa se 
beseda »prvi« nadomesti z besedo »tretji«. 

5. člen 

V prvem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo: »obrti podobne 
dejavnosti«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v 
obrtni register. Obrtna zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po 
uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o 
vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima 
kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register. 
Upravljalec poslovnega registra je dolžan Obrtno zbornico Slovenije o vpisu v 
poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu. Obrtna zbornica Slovenije 
o vpisu v obrtni register izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, o 
kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt« 

6. člen 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo: »samostojni podjetnik posameznik ali 
gospodarska družba« nadomesti z besedilom: »samostojni podjetnik posameznik, 
gospodarska družba ali obrtna zadruga«. 
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7. člen 

8. člen se črta. 

8. člen 

Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je mojstrski naziv ali najmanj višja 
strokovna izobrazba ustrezne smeri z najmanj triletnimi izkušnjami. 

Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je: 
- šest zaporednih let opravljala obrtno dejavnost kot samo zaposlena oseba 

ali kot poslovodni delavec, 
- tri zaporedna leta opravljala obrtno dejavnost kot samo zaposlena oseba ali 

kot poslovodni delavec, če se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to 
dejavnost, kar potrjuje z nacionalno priznano listino ali na drug način, ki ga 
pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, 
tri zaporedna leta opravljala obrtno dejavnost kot samo zaposlena oseba ali 
poslovodni delavec, če je to dejavnost predhodno opravljala najmanj S let 
kot zaposlena oseba.« 

9. člen 

V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo: »prve alinee prvega odstavka oziroma 
prve alinee drugega odstavka« 

V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nova peta alinea, ki se glasi: 

»- obrtna zadruga, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega 
odstavka tega člena.« 

10. člen 

12. člen se črta. 

11. člen 

V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo: », prav tako ima na podlagi tega 
pravico opravljanja obrti podobne dejavnosti«. 

12. člen 

Naslov drugega podpoglavja II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »2. 
Opravljanje obrtne dejavnosti«. 
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13. člen 

V četrtem odstavku 14. Člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 

»V primerih, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja trgovine in gostinstva, 
odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ko gre za opravljanje dejavnosti 
s področja prevozniške dejavnosti pa ministrstvo, pristojno za promet« 

14. člen 

V tretjem odstavku 17. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi: 
t 

»- da dejavnost ni obrtna dejavnost iz 5. člena tega zakona.« 

Dosedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea. 

V 17. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Obrtna zbornica Slovenije opravi iz razlogov navedenih v tretjem in 
četrtem odstavku tega člena tudi izbris pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo 
obrti podobno dejavnost iz obrtnega registra, ter o tem izda sklep. Zoper sklep 
o izbrisu je dovoljena posebna pritožba na pristojni organ iz petega odstavka 
tega člena.« 

15. člen 

V prvem odstavku 18. člena se črtata besedi: »tretjega odstavka«. 

16. člen 

V 21., 22., 23., 34. in 44. členu se beseda »učenec« v različnih sklonih in 
oblikah, nadomesti z besedo »vajenec« v ustreznih sklonih in oblikah. 

17. člen 

V tretjem odstavku 21. člena se črta besedilo »oziroma tisti, ki ima pravico do 
izobraževanja«. 

V petem odstavku se besedilo: »VI. in VII. stopnji« nadomesti z besedilom: »višji 
strokovni šoli, visoki strokovni šoli ali univerzi«. 

18. člen 

Naslov drugega podpoglavja VI. poglavja se spremeni, tako da se glasi: 

»2. Zaključni izpit« 
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19. člen 

Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi: 

>(1) Izobraževanje po programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualni 
organizaciji se konča z zaključnim izpitom. 

(2) Zaključni izpit obsega strokovno-teoretični del, ki se opravlja v ustrezni šoli in 
praktični del, ki ga organizira Obrtna zbornica Slovenije.« 

20. člen 

Besedilo 28. člena se spremeni, tako ki se glasi: 

»Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor: 
je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit; 
je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit; 
ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit« 

21. člen 

V prvem odstavku 30. člena se za besedo: »sklenjenih« doda beseda: »učnih«, 
črtata se besedi: »o izobraževanju«, beseda: »pomočniških« pa se nadomesti z 
besedo: »zaključnih«. 

22. člen 

V 31. členu se besedilo: »na obrtni način, obrti podoben način« nadomesti z 
besedilom: »kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost «. 

23. člen 

Na koncu 32. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 
»združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.«. 

24. člen 

V prvem odstavku 34. člena se za besedami: »izvaja javna pooblastila« doda 
besedilo: »po tem in drugih zakonih,«. 
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V napovednem stavku drugega odstavka se za besedama: »javna pooblastila« 
dodajo besede : »po tem zakonu«. 

V drugem odstavku se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi: 
» - izvaja nacionalne poklicne klasifikacije za obrti podobne dejavnosti.« 

25. člen 

Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Obrtno zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma 
imenovanih predstavnikov v organih zbornice. 

Organi Obrtne zbornice Slovenije so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, 
organizacijsko-kadrovska komisija, predsednik in podpredsednik ter generalni 
sekretar.« 

26. člen 

Za 35. členom, se doda nov 35. a člen, ki se glasi: 

»35.a člen 

(1) Skupščina Obrtne zbornice Slovenije zbornice je njen najvišji organ. Število mest 
v skupščini je določeno s statutom Obrtne zbornice Slovenije. V skupščini se 
zagotavlja zastopanost članov preko območnih obrtnih zbornic, strokovnih sekcij 
Obrtne zbornice Slovenije, Odbora obrtnih zadrug organiziranih v Obrtni zbornici 
Slovenije in Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije. 

(2) Območne obrtne zbornice imajo v skupščini vsaka po enega predstavnika. 

(3) Strokovne sekcije Obrtne zbornice Slovenije, ki jih sestavljajo predstavniki sekcij 
dejavnosti iz vsake območne obrtne zbornice, imajo v skupščini vsaka po enega 
predstavnika. 

(4) Odbor obrtnih zadrug in Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije imata 
v skupščini vsak po enega predstavnika. 

(5) Subjekti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena določijo svojega 
predstavnika v skupščini v skladu s svojimi statuti in poslovniki ter v skladu s 
statutom Obrtne zbornice Slovenije.« 

27. člen 

Besedilo 37. člena se spremeni, tako da se glasi: - 
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»(1) Območna obrtna zbornica je oseba javnega prava in je samostojna strokovno- 
poslovna organizacija, ki deluje na določenem območju. 

(2) Območne obrtne zbornice spremljajo in obravnavajo problematiko obrti, skrbijo za 
njen skladen razvoj, zastopajo interese svojih članov pred organi lokalnih in 
regionalnih skupnosti, vodijo obrtni register na območju svojega delovanja ter 
opravljajo naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki 
jim jih poveri Obrtna zbornica Slovenije.« 

28. člen 

Na začetku 38. člena se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita: 

»(1) Območno obrtno zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma 
imenovanih predstavnikov v organih območne obrtne zbornice. 

(2) Organi območne obrtne zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in 
predsednik.« 

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se pred besedo: 
»določijo«, doda beseda: »podrobneje«. 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

29. den 

V prvem odstavku 39. člena se prva in druga alineja nadomestita z novimi alinejami, 
ki se glasijo: 

» - obveznega članskega prispevka (v nadaljnjem besedilu: članarina), 
posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, 
nadomestil za zaračunavanje storitev pri izvajanju javnih pooblastil, 
plačil za opravljene storitve, 
drugih virov.« 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»(2) Osnova za določitev članarine, ki jo plačujejo člani zbornice, je : 

pri fizičnih osebah, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovane, zavarovalna osnova, ki se uporablja za 
obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
vendar ta ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za 
povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje 
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, 
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pri fizičnih osebah, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovane, najnižja pokojninska osnova, povečana za 
povprečno stopnjo davkov in prispevkov, 

- pri fizičnih osebah, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in 
presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, 
najnižja pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov, 

pri pravnih osebah (gospodarske družbe, obrtne zadruge in njihova združenja) 
nominalni znesek določen za posamezno leto, ki ne sme biti višja od dvakratnika 
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov. 

(3) Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne 
presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne 
plačujejo članarine.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda: 
»Osnovo« in vejica za njo. 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postaneta peti, šesti in sedmi odstavek. 

Na koncu dosedanjega šestega odstavka, ki postane osmi odstavek, se doda nov 
stavek, ki se glasi: 
»V postopkih izvajanja javnih pooblastil Obrtna zbornica Slovenije ne zaračunava 
upravnih taks.« 

Dosedanji sedmi odstavek se črta. 

Doda se novi deveti odstavek, ki se giasi: 

»(9) Davčni organi, ki v skladu zakonom, ki ureja davčni postopek, odmerjajo, 
pobirajo in izteijujejo članarino, so dolžni seznanjati Obrtno zbornico Slovenije o 
odmerjeni, pobrani in izterjani članarini.« 

30. člen 

Besedilo 40. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Obrtna zbornica Slovenije s članarino financira: 

naloge spremljanja in obravnavanja problemov pomembnih za skladen razvoj 
obrti, 
naloge s področja poklicnega izobraževanja in izobraževanja svojih članov, 
naloge zastopanja interesov obrtnega dela gospodarstva v postopkih 
sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja 
gospodarskega sistema in gospodarske politike, 
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naloge, ki se v skladu s tem zakonom in statutom Obrtne zbornice Slovenije 
opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti, 
posamične oblike svetovanj in strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot 
splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za 
posameznega člana, po načelih svetovalnih organizacij. 

(2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje 
zbornice, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice. 

(3) Sredstva za opravljanje drugih dejavnosti zbornica pridobiva na trgu.« 

31. člen 

Besedilo 41. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Območna obrtna zbornica zagotavlja (pridobiva) sredstva za opravljanje svojih 
nalog iz: 

članarine, 
- posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, 

plačil za opravljene storitve, 
in drugih virov. 

(2) Glede osnov, načina določitve in plačevanja članarine območne obrtne zbornice 
in nalog, ki jih območne obrtna zbornica financira iz članarine, se smiselno 
uporabljajo določbe 39. in 40. člena tega zakona. 

(3) Višino članarine in drugih sredstev iz prvega odstavka tega člena, določi 
skupščina območne obrtne zbornice v skladu s svojim statutom in s statutom Obrtne 
zbornice Slovenije.« 

32. člen 

V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo porabe sredstev iz članarine, ki jih 
pridobivajo Obrtna zbornica Slovenije in območne zbornice, opravlja Računsko 
sodišče Republike Slovenije.« 

33. člen 

V tretjem odstavku 42.e člena se za besedo »Sloveniji« postavi pika in črta besedilo 
», če je ta pridobljena z diplomo ali drugo formalno kvalifikacijo. Te pravice nima 
oseba, če je njena poklicna kvalifikacija priznan z naknadnim izpitom, preizkusno 
dobo ali na drug podoben način «. 
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34. člen 

Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IX. SANKCIJE ZA PREKRŠKE«. 

35. člen 

V prvem odstavku 44. člena se v napovednem stavku besedilo: »Z denarno kaznijo 
najmanj 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo od 500.000 do 
1.000.000 tolarjev«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se-v napovednem 
stavku besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z 
besedilom: »Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Uredbo iz 2. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 

Ne glede na določbo tretjega odstavka spremenjenega 5. člena zakona se za srednje 
in velike gospodarske družbe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno obrtno 
dovoljenje za opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih 
dejavnosti, še tri leta po uveljavitvi tega zakona šteje, da opravljajo obrti podobno 
dejavnost. 

V treh letih po uveljavitvi tega zakona je Obrtna zbornica Slovenije dolžna vpisati v 
obrtni register podjetnike posameznike in majhne družbe iz tretjega odstavka 
spremenjenega 5. člena zakona, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo obrtnega 
dovoljenja za opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih 
dejavnosti. 

Do izteka roka iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko gospodarski subjekti s pisno 
izjavo opredelijo, da ostajajo v zbornici, katere člani so ob uveljavitvi tega zakona. 
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38. člen 

Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice, morajo svoje statute in 
poslovanje uskladiti z določbami tega zakona v dvanajstih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

39. člen 

Globe določene v spremenjenem 44. členu zakona se do dne začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03) izrekajo kot denarne kazni. 

40. člen 

Določbe spremenjenega 9. člena zakona se začnejo uporabljati šest mesecev 
po uveljavitvi tega zakona. 

V obdobju do začetka uporabe spremenjenega 9. člena zakona je pogoj za 
pridobitev obrtnega dovoljenja dokončana ustrezna poklicna šola in najmanj tri 
leta delovne prakse. 

40.a člen 

Na dan uveljavitve tega zakona veljavna obrtna dovoljenja fizičnih in pravnih 
oseb izdana za opravljanje obrti podobnih dejavnosti ostanejo v veljavi do prve 
spremembe vpisa v obrtni register, ko jih nadomesti sklep o vpisu oziroma 
izbrisu iz obrtnega registra. 

41. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati: 
Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 108/00 in 16/01); 
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list 
RS, št. 10/95 in 56/01); 
Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, 
funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v 
obrtni obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96); 
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti 
podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96); 
Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/00 in 88/01). 

42. člen 

Do izdaje novih predpisov, vendar najdlje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, 
se, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo naslednji predpisi: 
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Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 108/00 in 16/01); 
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list 
RS, št. 10/95 in 56/01); 
Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/00 in 88/01). 

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

43. člen 
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kročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o izvršbi in zavarovanju iziz-bi 

Okrajšani postopek - EPA 1041 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politik o 

Številka: 712-01/96-2/27 EPA 1041 - III 
Ljubljana, 15. 01. 2004 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
daje Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 45. redni 
seji dne 14 01. 2004, obravnaval predlog Zakona o spremembi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: predlog 
zakona), ki ga je v skrajšani postopek predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

1. Kolegij predsednika državnega zbora je na 79. redni seji dne 14 11. 2003 sklenil, 
da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

2. Predlagatelj je k členoma predloga zakona podal dopolnilno obrazložitev, v 
kateri je izpostavil odločbo ustavnega sodišča opr. št. U-l-331 /02-12 z dne 03 07. 
2003 kot edini razlog za sprejem zakona. Navedena odločba namreč zavezuje 
državni zbor, da Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in 
zavarovanju uskladi z ustavo tako, da se določi nov enoletni rok za opravo 
dodatnega izpita za izvršitelja, ki začne teči z dnem uveljavitve Pravilnika o 
programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja. 
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3. Zakonodajno-pravna služba - ZPS je v svojem pisnem mnenju podala 
pripombo na 1. člen predloga zakona, s katero se je strinjal tudi predlagatelj in je 
bila tudi upoštevana v sprejetem amandmaju odbora. 

4. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Komisije Državnega sveta za politični 
sistem, ki je soglasno podprla predlog zakona. 

5. Člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. 

6. Odbor je sprejel naslednji svoj 

K 1. členu: 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 75/02) se v drugem odstavku 116. člena črta besedilo "v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona", za besedilom "minister, pristojen za pravosodje" pa se doda 
vejica in besedilo "v roku enega leta od uveljavitve tega podzakonskega predpisa". 

Z amandmajem se v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega 
zbora Republike Slovenije z nomotehničnega vidika primerneje (torej brez 
sklicevanja na 118. člen zakona) določa, da začne teči enoletni rok za opravo 
dodatnega izpita izvršiteljev z uveljavitvijo podzakonskega predpisa, s katerim 
minister za pravosodje predpiše program, pogoje in način za opravo dodatnega 
izpita. 

6. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor 
pripravil tako, da je v predlog zakona za drugo obravnavo vključil sprejet 
amandma. 

7. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen član odbora 
Franc Sušnik. 

amandma : 

Obrazložitev: 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

Maksimilijan LAVRINC, l.r. 
Predsednik 
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EPA 1041-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

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 črta besedilo "v 
roku enega leta po uveljavitvi tega zakona", za besedilom "minister, pristojen 
za pravosodje" pa se doda vejica in besedilo "v roku enega leta od uveljavitve 
tega podzakonskega predpisa". 

2. člen 

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