
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJI; 

DOKUMENTACIJA 

Državnega zbora republike Slovenije 

Ljubi jana, 19. januar 2004 Letnik XXX St.5 

p°Ročila delovnih teles državnega zbora 
' poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) 3 

~ skrajšani postopek - EPA 988 - III 
orocilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) 7 

' dnjga obravnava - EPA 536 - II 

počilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih 19 
ePublike Slovenije (ZOdl-A) - druga obravnava - EPA 1008 - III 

poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih 51 
avb (ZVKSES) - druga obravnava - EPA 1040 - III 

°r°čilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo 99 
e|andijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ) - EPA 1078 - III 

počilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije 101 
vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne 
Publike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 
novembra 1975 v Budimpešti (BHUDPMO) - EPA 1094 - III 



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 n® 
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 Poročevalc0 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Po •"očilo 

0 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

Zakona o lokalni samoupravi 

(ZLS-M) 

' krajšam postopek - epa 988 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor notmnjo politiko 

Številka: 020-01/90-0004/0175 
Ljubljana, 16.1.2004 EPA 988-III 

Na podlagi 42 ,128. in 142. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 45. seji, dne 
14,1.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
lokalni samoupravi (ZLS-M), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem PL 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO _ 

Seji odbora je prisostvoval predstavnik predlagateljev zakona, predstavnica Vlade 
Republike Slovenije in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Vlade Republike Slovenije, mnenjem 
Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika skladnosti z 
ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in z mnenjem 
Državnega sveta Republike Slovenije. 

« * * 

Uvodoma je predstavnica Vlade Republike Slovenije opozorila, da je v 
predlaganem zakonu ureditev nezdružljivosti funkcij v bistvu ožja od veljavne 
ureditve. Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju poudarja, da medsebojno 
nezdružljivost javnih funkcij ureja ustava in vrsta zakonov, zato predlogu zakona 
nasprotuje v kolikor veljavno ureditev nezdružljivosti javnih funkcij zožuje samo na 
funkciji župana in podžupana. 

Veljavna ureditev nezdružljivosti funkcije predsednika republike, predsednika vlade, 
ministra, sodnika, državnega tožilca, ustavnega sodnika, varuha človekovih pravic, 
člana računskega sodišča, vrhovnega državnega revizorja, sekretarja računskega 
sodišča, državnega pravobranilca in člana Sveta Banke Slovenije s funkcijami v 
organih samoupravnih lokalnih skupnosti je širša in določena kot nezdružljivost z 
vsemi funkcijami v lokalni samoupravi, navaja vlada v svojem mnenju. Torej tudi s 
funkcijo člana občinskega sveta. 

Predstavnica vlade je opozorila, da veljavna zakonodaja določa nezdružljivost z 
vsemi funkcijami v lokalni samoupravi, tudi s funkcijo člana občinskega sveta, kar je 
še posebej pomembno. Prav tako bi bila predlagana nezdružljivost funkcije člana 
državnega sveta s funkcijo župana in podžupana v nasprotju z ustavo. 

Vlada v svojem mnenju posebej opozarja, da je predlagana nezdružljivost opravljanja 
drugih funkcij v državnem zboru, državnem svetu in vladi v nasprotju z ustavnimi 
načeli in nesorazmerna. Vsebina teh funkcij je vodenje služb državnih organov in 
delovnih teles državnih organov oziroma zagotavljanje organizacijskih in strokovnih 
nalog in pogojev za njihovo delovanje. Te naloge ne pomenijo izvrševanja njihovih 
pristojnosti. Zato vlada nasprotuje takšni določbi. 

Vlada sicer podpira ureditev nezdružljivosti občinskih funkcij s funkcijo poslanca kot 
tudi ureditev nezdružljivosti opravljanja funkcije državnega sekretarja s funkcijami v 
organih in z delom v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Predstavnica vlade je posebej opozorila, da je v predlogu zakona o lokalni 
samoupravi, ki ga je vlada novembra lani poslala v obravnavo in sprejem državnemu 
zboru, vprašanje nezdružljivosti funkcij na novo urejeno, saj je vlada v pripravah 
predloga zakona ponovno proučila to problematiko. Predlog zakona sedaj ureja tudi 
vsa vprašanja, ki so se pojavila ob proučevanju nezdružljivosti funkcij, vključuje pa 
tudi vprašanje nezdružljivosti funkcije župana in poslanca in tako še bolje in širše 
ureja to področje od veljavne zakonodaje. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predstavnica zakonodajrio-pravne službe je uvodoma poudarila, da predlog 
zakona deloma povzema veljavno ureditev o nezdružljivosti funkcij in je zato 
neprimerno njeno ponavljanje oziroma bi jo moral celovito povzeti; deloma pa dodaja 
nove funkcije, ki naj bi bile nezdružljive s funkcijo župana in podžupana. Menila je, da 
bi bila glede funkcije predsednika republike takšna določba neskladna z ustavno 
ureditvijo. Njegova funkcija je namreč nezdružljiva z vsako javno funkcijo in poklicem. 
Po mnenju Zakonodajno-pravne službe so po ustavi s funkcijo predsednika republike 
nezdružljive vse občinske funkcije, tako funkcija župana, podžupana kot člana 
občinskega sveta. , 

Podobno mnenje Zakonodajno-pravne službe ugotavlja tudi za ostale primere, za 
katere je že določena nezdružljivost in se nanaša na vse občinske funkcije. Zakon o 
vladi med drugim že določa, da predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati 
opravljati funkcij v organih lokalnih skupnosti. Nezdružljivost navedenih funkcij je torej 
že določena z ustavo ali drugimi zakoni, zato Zakonodajno-pravna služba meni, da 
jih v zakonu o lokalni samoupravi ni potrebno urejati. 

V delu, kjer predlog zakona uvaja nove nezdružljive funkcije pa je, kot je poudarila 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe, ustavno sporna nezdružljivost člana 
državnega sveta z županom in podžupanom. Državni svet je ustanovljen kot 
predstavniški organ lokalnih interesov in tako je član državnega sveta tisti, ki mora in 
lahko predstavlja interese lokalne skupnosti. 

V zvezi s predlagano nezdružljivostjo funkcije župana s funkcijo poslanca pa je 
menila, da bi bilo potrebno izhajati iz namena, ki ga zasleduje zakon. Po mnenju 
Zakonodajno-pravne službe je namreč nezdružljivost funkcije poslanca in župana, ki 
poklicno opravlja funkcijo, že uveljavljena in je posledica poklicnega opravljanja 
funkcije poslanca. Vzpostavitev absolutne nezdružljivosti, ki temelji na koliziji 
interesov in ki jo očitno zasledujejo predlagatelji zakona pa zahteva, da bi se morala 
nezdružljivost, ki temelji na nasprotju interesov, nanašati na vse občinske 
funkcionarje. Zakonodajno-pravna služba pa pri tem v svojem mnenju opozarja tudi 
na to, da bi morali s takšno rešitvijo uskladiti tudi drugi odstavek 10. člena zakona o 
poslancih. 

Glede predlagane ureditve nezdružljivosti funkcionarja v službah državnega zbora, v 
vladi ter v drugih državnih organih s funkcijo župana in podžupana pa je predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe poudarila, da bi kazalo vsako od teh funkcij presojati 
posebej in pri tem upoštevati pristojnost organa, katerega funkcionarje. 

Tudi Državni svet Republike Slovenije v svojem mnenju ni podprl predloga zakona, 
ker parcialno in nesistemsko rešuje vprašanje nezdružljivosti javnih funkcij. Poleg 
tega je predlagana določitev nezdružljivosti funkcije člana državnega sveta s funkcijo 
župana in podžupana neskladna z ustavno ureditvijo, kjer je državni svet med drugim 
opredeljen tudi kot zastopstvo nosilcev lokalnih interesov in je s tem državnim 
svetnikom z ustavo dana možnost, da so lahko aktivni člani lokalnih skupnosti. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Na podlagi mnenja Vlade Republike Slovenije, mnenja Zakonodajno-pravne službe 
ter dopolnilnih uvodnih obrazložitev in poudarkov predstavnice vlade in predstavnice 
Zakonodajno-pravne službe, glede na to, da o predlogu zakona ni bila opravljena 
splošna razprava na podlagi 122. člena poslovnika državnega zbora in da k predlogu 
zakona v poslovniško določenem roku niso bili vloženi amandmaji, je Odbor za 
notranjo politiko na podlagi 128/2 člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Maksimilijan 
Lavrinc. 

Preželj Branka, l.r. 
podsekretarka DZ 

Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
predsednik 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA O GLAVNEM 

o mestu republike Slovenije (zgnirsi 

' druga obravnava - EPA 536 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 003-01/94-1/3 
Ljubljana, 16.1.2004 EPA536-II 

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

0 

POROČILO 

k predlogu zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 45. seji, dne 
14.1.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o glavnem mestu 
Republike Slovenije (ZGMRS), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Miranom 
Potrčem. 

Seji odbora je prisostvoval predstavnik predlagateljev zakona, predstavnica Vlade 
Republike Slovenije, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Mestne 
občine Ljubljana in predstavnik Zunanjega ministrstva Vlade Republike Slovenije. 

7g j-   
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predsednik državnega zbora je na podlagi 94 člena zakona o lokalni samoupravi in 
145. člena poslovnika državnega zbora 2.10.2003 poslal predlog zakona o glavnem 
mestu Republike Slovenije (ZGMRS) - druga obravnava, (9. člen), v. mnenje 
občinam. V roku do 3.11.2003 sta poslali mnenji državnemu zboru Mestna občina 
Ptuj in občina Kungota. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Vlade Republike Slovenije, mnenjem 
Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Državnega sveta Republike Slovenije, 
mnenjem Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in pripombami Ministrstva za 
zunanje zadeve Vlade Republike Slovenije. 

Zakonodajna-pravna služba je navedeni zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z vidika pravno-tehnične obdelave. Podala je konkretne 
pripombe k 1. 3., 4., 5. in 6. členu predloga zakona. Zakonodajno-pravna služba je v 
mnenju posebej opozorila na določbo 141. člena ustave, po kateri lahko dobi mesto 
po postopku in ob pogojih, ki jih dolloča zakon, status mestne občine. Gre za 
medsebojno povezanost mesta in mestne občine, ki je v tem primeru pomembna, ker 
ima mesto Ljubljana po 10. členu ustave poseben status. Predlog zakona predstavlja 
v tem smislu realizacijo posebnega statusa mesta Ljubljane v okviru mestne občine. 

Predstavnik predlagateljev zakona je uvodoma izrazil zadovoljstvo predlagateljev, 
da je bila po prvi obravnavi v nekaterih slovenskih občinah, mestnem svetu Mestne 
občine Ljubljana in državnem svetu opravljena utemeljena in vsebinsko bogata 
razprava v pripravah na drugo obravnavo. Razprave so potrdile potrebo po sprejetju 
posebnega zakona o glavnem mestu Slovenije in potrdile tudi izhodišča 
predloženega zakona. Poudaril je, da predlagatelji sprejemajo vsebinska opozorila v 
predlaganih amandmajih, s katerimi se želi funkcije glavnega mesta temeljiteje urediti 
(1. člen) kot tudi rešitev, ki govori o tem, kdaj naj se uveljavlja odgovornost za 
neizpolnjene obveznosti iz dogovora, ki ga skleneta vlada in mestna občina Ljubljana 
(5. člen). V tem primeru lahko veljajo splošni odškodninski predpisi. 

Predstavnica Vlade Republike Slovenije je uvodoma poudarila, da vlada podpira 
predlog zakona. Vlada je v svojem mnenju opozorila na nekaj nejasnosti. Večina le- 
teh je sedaj ustrezno rešena z vloženimi amandmaji. Ureditev statusa glavnega 
mesta je nujno potrebna prav zato, ker prihaja do vedno večjih težav pri izvajanju 
nalog mestne občine Ljubljana, saj mestna občina opravlja naloge glavnega mesta 
po avtomatizmu. Zato je toliko pomembneje, da se funkcija glavnega mesta uredi po 
zgledu drugih modernih evropskih držav. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je menila, da so v vloženih amandmajih 
k predlogu zakona v celoti zajete pripombe, ki jih je služba podala v svojem mnenju. 

Predstavnik Mestne občine Ljubljana je v svojih uvodnih besedah izrazil podporo 
predloženemu zakonu in večini amandmajev in željo po doseganju političnega 
soglasja za sprejem zakona. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve pa je uvodoma opozoril na posamezne 
elemente, povezane z normalnim delovanjem diplomatskih predstavništev, 
konzulatov, mednarodnih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij v 
Ljubljani ter na izvajanje pogojev za izvedbo prireditev in proslav državnega pomena. 

* * * 

Odbor za notranjo politiko je v nadaljevanju seje v skladu s 126. in 131. členom 
poslovnika državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih 
predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje 
amandmaje. 

K predlogu zakona so vložili amandmaje: 
- skupina poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) k 1.J2.,3.,4.,5.,6.,8. in 9.členu; 
- poslanec Sašo Peče k 1. členu; 
- poslanec mag. Janez Drobnič k 5. členu. 

* * * 

V razpravi o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih so 
člani odbora razpravljali o načelih in temeljnih rešitvah predloga zakona. 

Poudarjeno je bilo, da je potrebno z zakonom zagotoviti ne le usklajeno 
programiranje razvoja glavnega mesta v vseh razvojnih programih, v državnih 
sektorskih programih in prostorskih aktih, regionalnih programih in občinskih 
prostorskih in drugih razvojnih planih, ampak tudi skladen regionalen razvoj, ki bo 
omogočil tudi drugim mestnim občinam na območju države ali pa zaokroženim 
geografskim celotam v njihovih središčih, da imajo lahko sedeže posameznih 
državnih organov, na primer ministrstev ali njihovih delov, sodišč ipd. kot tudi sedeže 
organizacij državnega pomena ter predstavništev drugih držav in mednarodnih 
organizacij. V razpravi je bilo posebej opozorjeno na nesprejemljivost 
administrativnega določanja sedežev posameznih državnih organov in institucij z 
zakonom in poudarjeno, da bi morali upoštevati načelo decentralizacije funkcij 
državnega središča. Hkrati je bilo opozorjeno, da je strah pred centralizacijo z 
določitvijo posebnega statusa glavnega mesta povsem odveč, saj ne gre za 
koncentracijo državnih pristojnosti v funkciji odločanja, pač pa za zagotavljanje 
izvajanja nalog in skrb za pogoje za delovanje najvišjih državnih organov in 
organizacij državnega pomena ter predstavništev drugih držav in mednarodnih 
oraganizacij. Izraženo je bilo mnenje, da gre predvsem za potrebo države, da uredi 
svoj odnos do glavnega mesta. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

V razpravi je bilo posebej opozorjeno tudi na nevarnost dodatnega obremenjevanja 
državnega proračuna za izvajanje nalog in investicij ter drugih programov državnega 
pomena, ki se nanašajo na uresničevanje posebnega statusa glavnega mesta. 
Podani so bili tudi pomisleki v zvezi z določanjem načina izvrševanja medsebojnih 
obveznosti in sankcij oziroma ukrepov, ki izhajajo iz neizpolnjevanja dogovorjenih 
obveznosti glede na to, da to vsebino urejajo že drugi predpisi. Hkrati pa so bili 
izraženi tudi pomisleki, da bi lahko prišlo do vmešavanja države v izvirne pristojnosti 
mestne občine, ki so izhajali iz različnega razumevanja posebnega statusa glavnega 
mesta in statusa mestne občine, na katerega je posebej opozorila Zakonodajno- 
pravna služba v svojem mnenju, ko je poudarila, da predstavlja predlog zakona v 
smislu 10. člena ustave realizacijo posebnega statusa mesta Ljubljane v okviru 
mestne občine. 

Odbor je sprejel naslednje amandmaje: 

- skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) k 1.,2.l3.,4.,5.,6.l8. in 9.členu. 

Odbor ni sprejel naslednjega amandmaja: 

- poslanca Saša Pečeta k 1. členu. 

S sprejetjem amandmajev skupine poslancev (prvopodpisana Silva črnugelj) k 5. 
členu je postal brezpredmeten naslednji amandma: 

- poslanca mag. Janeza Drobniča k 5. členu. 

Odbor za notranjo politiko je na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe in 
razprave na seji odbora oziroma predlogov posameznih članov odbora sprejel 
naslednje svoje 

amandmaje: 

K 1. členu: 

Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju k 1. členu se v prvem odstavku beseda "predpisom" nadomesti z 
besedo "aktom". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V glavnem mestu so tuja diplomatska predstavništva in večina tujih konzulatov, 
mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: predstavništva), če zakon ali drugi akti ne določajo drugače." 
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Obrazložitev: 

Predlagana sprememba upošteva veljavno mednarodnopravno terminologijo ter 
dodaja predstavništva, ki so navadno prav tako v Ljubljani, vendar v predlogu zakona 
niso bila upoštevana, in sicer gre za mednarodne organizacije s sedežem v Republiki 
Sloveniji ter predstavništva mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ker je 
predstavljanje države pošiljateljice v državi sprejemnici v skladu z menarodnim 
pravom ena od funkcij diplomatskih predstavništev, ne pa tudi konzulatov, je 
terminološko ustrezen izraz, ki bi ga bilo potrebno uporabiti "diplomatska 
predstavništva in konzulati" in ne "diplomatska in konzularna predstavništva". Hkrati 
pa morajo biti v skladu s 56. členom zakona o zunanjih zadevah sedeži vseh tujih 
rezidenčnih dilpomatskih predstavništev v Ljubljani, kar pa ne velja za tuje konzulate 
in mednarodne organizacije. 

K 2. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju k 2. členu se za besedo "besedilu" beseda "županja" nadomesti z 
besedo "župan". 

Obrazložitev: 

Sprememba sledi določbi četrtega odstavka 115. člena poslovnika državnega zbora. 

K 3. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju se doda novi peti odstavek, ki se glasi: 

"V prvem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi: 

" - organizacija in izvedba prireditev in proslav državnega pomena." 

Obrazložitev: 

Nova alinea se predlaga zaradi potrebe po zakonski ureditvi pogojev za izvedbo 
prireditev oziroma proslav državnega pomena (ob dnevu državnosti ipd.). Ob 
omenjenih dogodkih bi bilo smiselno, da se sklene dogovor o zagotovitvi prostora, 
komunalna ureditev, ureditev prometa ipd.. 
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K 4. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju k 4. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita: 

"V prostorskih aktih in razvojnih programih države in mestne občine se podrobneje 
določi prostorska ureditev in investicijski projekti ter programi, pomembni za 
delovanje in razvoj glavnega mesta, delovanje in razvoj državnih organov, organizacij 
ter predstavništev iz 1. člena tega zakona. 

Vlada in mestna občina imata pravico in dolžnost pozvati, vlada mestno občino, 
mestna občina pa vlado, vsakokrat, ko menita, da je potrebno sodelovanje pri 
pripravi in uskladitvi prostorskih aktov in razvojnih programov ter pri usklajenem 
izvajanju nalog po tem zakonu." 

Obrazložitev: 

Amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe glede nalog iz prvega odstavka, 
ki naj bi bile opredeljene v razvojnih in prostorskih aktih, nato pa podrobneje 
določene v dogovoru. 

Usklajeno delovanje vlade in mestne občine je potrebno ne samo za razvoj mestne 
občine in državnih organov, temveč tudi za njihovo normalno delovanje. Glede 
pozivov k usklajenemu sodelovanju pa menimo, da je potrebno obema partnericama 
priznati pravico do reciprocitete. 

K S. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju se beseda »županja« nadomesti z besedo »župan« v ustreznih 
sklonih. 

V tretjem odstavku se besedi »predsednik vlade« nadomestita z besedo »vlada«. 

V petem odstavku se za besedo »sredstva« vejica nadomesti s piko in črta besedilo 
»po njihovem pooblastilu pa lahko tudi generalni sekretar Vlade Republike 
Slovenije.« 

Dodata se novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 

»Za organizacijo in izvedbo izrednih meddržavnih, protokolarnih in promocijskih 
dogodkov državnega pomena, ki niso opredeljeni v pismu o nameri iz drugega 
odstavka tega člena, predsednik vlade in župan skleneta dogovor, ki ima pravno 
naravo pogodbe. V dogovoru vlada in mestna občina določita tudi način izpolnitve 
nalog in obveznosti ter plačilo stroškov v primeru, ko eden od pogodbenih partnerjev 
ne izpolnjuje svojih nalog in obveznosti. 
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Če vlada in mestna občina ne skleneta dogovora iz prejšnjega odstavka, vlada lahko 
odredi, da naloge iz pristojnosti mestne občine opravi državni organ v breme mestne 
občine. V primeru, da mestna občina zaradi ravnanja državnega organa utrpi škodo, 
je vlada dolžna mestni občini škodo povrniti.« 

Obrazložitev: 

Sprememba sledi določbam četrtega odstavka 115. člena poslovnika državnega 
zbora. 

V sistemu z delitvijo oblasti ni smiselno pooblaščanje sekretarja vlade s strani 
organov ostalih vej oblasti (zakonodajne in sodne) za sklepanje pogodb. 

Poleg pisma o nameri amandma vzpostavlja tudi dogovor o organizaciji in izvedbi 
izrednih dogodkov državnega pomena, saj s pismom o nameri vnaprej ni moč 
predvideti vseh nalog in obveznosti za izvedbo teh dogodkov državnega pomena in 
določiti način izpolnitve nalog in obveznosti, če eden od partnerjev ne izpolni 
dogovora. 

Amandma pa določa tudi ravnanje v primeru, ko partnerja ne skleneta navedenega 
dogovora. V kolikor med partnericama ne pride do dogovora, pripravlja pa se 
dogodek izrednega državnega pomena, ki ga je primerno moč izvesti le na en 
določen način, lahko država, podobno kot v nekaterih drugih izjemnih primerih (90a. 
člen zakona o lokalni samoupravi, Ur. list RS, št. 72-2629/1993 in 71. člen zakona o 
državni upravi, Ur. list RS, št. 56-2562/2002) poseže v izvirne naloge občine. V tem 
primeru vlada odredi, da naloge in obveznosti, za katere je odgovorna mestna 
občina, opravi državni organ v breme mestne občine. Gre za poseg v samostojnost 
lokalne skupnosti pri izvajanju njenih nalog, pri čemer pa se ta poseg opravičuje z 
začasnostjo njegovega trajanja in izrednostjo dogodka in s tem, da gre pri posegu za 
javni interes. Poseg je omejen tudi s tem, da je dopusten le v primerih, ko je mogoč 
le določen oziroma en sam način izvedbe dogodka, ki mu mestna občina oporeka. 
Vlada je pri tem dolžna občini povrniti škodo, ki ji zaradi tega nastane. 

K 8. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugelj) 

V amandmaju se za besedo »investicijske« doda besedilo »projekte in«, beseda 
»tretji« pa se nadomesti z besedo »sestavni«. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z amandmajem na amandma k 3. členu in za uskladitev z zakonom 
o javnih financah. 

1atar>uar2004 13 poročevalec, št. 5 



[ lELOVNA TELESA t 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 9. členu: 

1. Amandma na amandma skupine poslancev (prvopodpisana Silva Črnugeli) 

V amandmaju se beseda »Določba« na začetku stavka spremeni v besedo 
»Določbe«, črtata besedi »5. člena«, beseda »uporablja« pa nadomesti z besedo 
»uporabljajo«. Za besedo »dogodka« se doda besedilo »izrednega meddržavnega, 
protokolarnega in promocijskega«. 

Obrazložitev: 

Smiselno je, da se določbe tega zakona in ne le 5. člena uporabljajo tudi za 
zagotavljanje sodelovanja in urejanja medsebojnih pravic in obveznosti države in 
druge občine v primerih, navedenih v amandmaju skupine poslancev (prvopodpisana 
Silva Čmugelj). V drugem delu amandmaja na amandma pa gre za uskladitev 
amandmaja povezano z amandmajem na amandma k 5. členu. 

Odbor za notranjo politiko je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o vseh členih predloga zakona, katerih besedilo ni bilo ali ni bilo v celoti 
spremenjeno z amandmaji in jih sprejel. 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena poslovnika državnega zbora je na podlagi 
sprejetih amandmajev na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. 
Maksimilijan Lavrinc. 

Branka Preželj, l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
podsekretarka DZ predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZGMRS) 

1. člen 

Ljubljana je kot glavno mesto upravno središče Slovenije. 
V glavnem mestu je sedež Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega 
sveta Republike Slovenije, Predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike 
Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije in drugih državnih organov in organizacij državnega 
pomena (v nadaljnjem besedilu: državni organi in organizacije), če z zakonom 
ali drugim aktom sedež državnega organa ali organizacije ni določen v drugem 
kraju Republike Slovenije. 

V glavnem mestu so tuja diplomatska predstavništva in večina tujih 
konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), če zakon ali drugi akti ne 
določajo drugače. 

2. člen 

Pečat Mestne občine Ljubljana, ki ga uporablja župan oziroma županja (v 
nadaljnjem besedilu: župan) ob predstavljanju glavnega mesta, mora vsebovati 
označbo: Glavno mesto Republike Slovenije. 

3. člen 

Zaradi posebnega pomena, ki ga ima za Republiko Slovenijo njeno glavno 
mesto je treba zagotoviti usklajeno izvajanje nalog iz pristojnosti državnih 
organov in organov mestne občine predvsem glede: 
* urejanja pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter 
predstavništev, 
* nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta, 
* predstavljanja glavnega mesta države v protokolarnih in promocijskih 
zadevah, 
* predstavljanja glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in 
mednarodnega sodelovanja, 
* organizacije in izvedbe prireditev in proslav državnega pomena. 

Naloge, pomembne za razvoj glavnega mesta in naloge uprave na njegovem 
območju Izvajajo državni organi in organi Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: organi mestne občine) v skladu s svojimi pristojnostmi. 
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4. člen 

V prostorskih aktih in razvojnih programih države in mestne občine se 
podrobneje določi prostorska ureditev in investicijski projekti ter programi, 
pomembni za delovanje in razvoj glavnega mesta, delovanje in razvoj državnih 
organov, organizacij ter predstavništev iz 1. člena tega zakona. 

Vlada in mestna občina imata pravico in dolžnost pozvati, vlada mestno 
občino, mestna občina pa vlado, vsakokrat, ko menita, da je potrebno 
sodelovanje pri pripravi in uskladitvi prostorskih aktov in razvojnih programov 
ter pri usklajenem izvajanju nalog po tem zakonu. 

5. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko za zagotovitev ustreznega zastopanja 
interesov državnih organov pri načrtovanju in izvajanju programov in nalog iz 
prvega odstavka 4. člena tega zakona oblikuje delovno skupino, sestavljeno iz 
predstavnikov pristojnih državnih organov, ki jo vodi predsednik oziroma 
predsednica Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik 
vlade). 

Predsednik vlade in župan podpišeta dogovor, ki ima pravno naravo pisma o 
nameri (v nadaljnjem besedilu: dogovor), s katerim se opredelijo naloge 
mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog po tem 
zakonu v prihodnjih letih, ocenijo finančne posledice, določi terminski plan 
izvedbe nalog, določijo udeleženi državni organi ter organi mestne občine ter 
uredijo premoženjske in druge medsebojne pravice in obveznosti. 
Dogovor morata vlada in župan upoštevati pri pripravi predloga državnega in 
občinskega proračuna. 

Za realizacijo dogovora se v skladu z v proračunih zagotovljenimi sredstvi in 
dovoljenim obsegom prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let 
sklepajo letne in večletne pogodbe z izvajalci. 
Pogodbe iz prejšnjega odstavka podpisujejo župan oziroma predstojniki 
državnih organov, ki imajo za realizacijo nalog zagotovljena proračunska 
sredstva. 

Za organizacijo in izvedbo izrednih meddržavnih, protokolarnih in promocijskih 
dogodkov državnega pomena, ki niso opredeljeni v pismu o nameri iz drugega 
odstavka tega člena, predsednik vlade in župan skleneta dogovor, ki ima 
pravno naravo pogodbe. V dogovoru vlada in mestna občina določita tudi 
način izpolnitve nalog in obveznosti ter plačilo stroškov v primeru, ko eden od 
pogodbenih partnerjev ne izpolnjuje svojih nalog in obveznosti. 

Če vlada in mestna občina ne skleneta dogovora iz prejšnjega odstavka, vlada 
lahko odredi, da naloge iz pristojnosti mestne občine opravi državni organ v 
breme mestne občine. V primeru, da mestna občina zaradi ravnanja državnega 
organa utrpi škodo, je vlada dolžna mestni občini škodo povrniti. 
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6. člen 

Državni organi in organi mestne občine sodelujejo in usklajujejo zagotavljanje 
nalog iz svoje pristojnosti, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delovanje 
organov in organizacij ter predstavništev iz prvega člena tega zakona, zlasti na 
področjih: 
* varstva okolja, 
* urejanja in rabe prostora, 
* javne varnosti, 
* prometne varnosti in mestnega prometa, 
* zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb 
* in na drugih področjih, na katerih obstoji javni interes. 

7. člen 

Pristojni državni upravni organi, ki odločajo o upravnih zadevah, ki se nanašajo na 
zagotavljanje nalog mestne občine po tem zakonu, morajo o postopku obvestiti 
mestno občino in jo pozvati naj sodeluje v postopku. 

8. člen 

Investicijske projekte in programe, ki se financirajo v skladu z dogovorom iz 5. 
člena tega zakona, je treba prikazati v načrtu razvojnih programov, ki je 
sestavni del državnega oziroma občinskega proračuna. 

9. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje sodelovanja 
in urejanja medsebojnih pravic in obveznosti države in druge občine, če gre za 
zagotovitev pogojev za delovanje državnega organa, organizacije državnega 
pomena ali predstavništva tuje države oziroma mednarodne organizacije, ali za 
organizacijo in izvedbo dogodka izrednega medržavnega, protokolarnega in 
promocijskega državnega pomena, na območju druge občine. 

10. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

dopolnitvah zakona o odlikovanjih 

REPURUKE SLOVENIJE (ZOdl-A) 

' druga obravnava - EPA 1008 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 090-01/90-0001/0015 EPA 1008 -III 
Ljubljana, 16.1.2004 

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

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih 

Republike Slovenije (ZOdl-A) 
• druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 45. redni seji dne 14.1.2004 kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike 
Slovenije - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Rudolfom Mogetom (v nadaljevanju: predlagatelj). 
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Predlagatelj je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil razloge, ki so narekovali pripravo 
predloga zakona. Na področju odlikovanj sta bila v Republiki Sloveniji sprejeta dva 
zakona in sicer Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije, ki se 
še vedno izvaja, in Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije, ki je bil sprejet 
kasneje, vendar se ne izvaja, v prehodni določbi pa izrecno ohranja odlikovanje 
častni znak svobode in določa, da se to podeljuje še naprej kot najvišje odlikovanje 
Republike Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti 
Republike Slovenije. Po mnenju predlagatelja je to odlikovanje, ki se je do sedaj 
podeljevalo kot simbol osamosvojitve, izgubilo aktualnost. Zato je bilo edino vodilo 
predlagatelju ustrezno in smiselno urediti področje odlikovanj ter odpraviti možno 
dvojno politiko podeljevanja odlikovanj. 

Glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe je predlagatelj predlagal odboru v 
sprejem predloge za amandmaje odbora, ki predvsem pravno-tehnično izboljšujejo 
predlagano zakonsko besedilo. 

Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve je izrazil željo, da se predlog zakona 
dopolni tako, da bi natančneje opredelil možnost podeljevanja odlikovanj na 
diplomatsko mednarodnem področju. Prav tako je predlagal, da se v zakonu organu, 
pristojnemu za zunanje zadeve, naloži opredelitev kriterijev za podelitev odlikovanj 
diplomatom in uvedbo vzajemnosti na tem področju v skladu z mednarodno 
diplomatsko prakso. 

Predstavnica Urada predsednika Republike Slovenije je povedala, da ureditev, ki 
velja na področju odlikovanj, ni ustrezna, zato se zavzemajo za čimprejšnje sprejetje 
predlaganih sprememb in dopolnitev, ki bodo odpravila nejasnosti pri podeljevanju 
odlikovanj. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila predvsem dve bistveni 
pripombi iz njihovega pisnega mnenja. Prva pripomba se je nanašala na 6. člen 
predloga zakona, ki uvaja statut odlikovanj, pri čemer ni jasno ali ga ohranja kot 
podzakonski predpis tako, kot je že bil sprejet ali naj bi ta postal del zakonskega 
besedila. Nadalje je opozorila, da bi bilo potrebno urediti celoten sklop vprašanj 
povezanih z zbirateljsko dejavnostjo in s prometom z odlikovanji. 
Zakonodajno-pravna služba je v svojem pisnem mnenju podala še nekaj manjših 
pripomb, od katerih so nekatere povezane z zgoraj omenjenimi, nekatere pa so zgolj 
nomotehnične narave. 

Člani odbora so razpravljali predvsem o vloženih amandmajih in predlogih za 
amandmaje in pri tem izrazili nekatera različna stališča predvsem glede rešitve, po 
kateri naj bi z dnem uveljavitve tega predloga zakona prenehal veljati Zakon o 
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije. Dilema, ki so jo izpostavili 
člani odbora, je bila predvsem v tem, ali bo s prenehanjem veljave navedenega 
zakona odlikovanje častni znak svobode, ki se je do sedaj podeljevalo kot najvišje 
odlikovanje, izgubilo svojo težo in pomen. 
Člani odbora so se strinjali, da bi bilo treba v predlogu zakona natančno opredeliti 
posebno zbirko, ki bi bila namenjena zbirateljem in urediti promet z njo. 
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Odbor ni sprejel amandmaja: 
poslanke Majde Zupan k 1. členu, 
poslanca Rudolfa Petana k 11. členu. 

Odbor je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 5. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe državnega zbora menimo, da je člen 
treba črtati. Celoten sklop vprašanj povezanih z zbirateljstvom je nedodelan. 
Predlagatelj ureditev sklopa vprašanj povezanih s prodajo, zbirateljstvom,... 
prepušča vladi, kar je neprimerno. 

K 6. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Oblika odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti posameznega odlikovanja so 
določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.«« 

Obrazložitev: 

Z državnimi odlikovanji se odlikovancem dodeljuje posebna javna čast kot nagrada 
za določene usluge. Posamezna odlikovanja so v svetu zelo poznana in cenjena ter 
imajo poseben ugled. Eno izmed najbolj poznanih odlikovanj v svetu je gotovo 
francoski Red Legije časti, ki ga je leta 1804 ustanovil Napoleon in s katerim se 
začenja moderni sistem odličij. Odlikovanja svoj »ugled« pridobijo tudi s tradicijo oz. 
s tem kako dolgo se že podeljujejo. Namen spremembe je zagotoviti tradicijo 
državnih odlikovanj in sicer tako, da bi njihovo obliko, nošenje,...urejal zakonski in 
ne podzakonski predpis. 

K 8. členu 

V 8. členu se za besedo »oseb« črta besedilo »in evidenca prodanih odlikovanj« 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 5. členu. 
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K 9. členu 

V 9. členu se črta besedilo »in prodanih odlikovanjih«. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 5. členu. 

K 11. členu 

Člen se spremeni, tako da se glasi: »21. člen se črta. « 

Obrazložitev: 

Amandma sledi pripombam Zakonodajno-pravne službe in je nomotehnične narave, 
saj je besedilo tega člena kot končna določba vključeno v 12.a člen. 

Za novi 12. a člen 

Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki se glasi: 

»12.ačlen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o odlikovanju častni znak 
svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92). 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Statut odlikovanj Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 16/95).« 

Obrazložitev: 

Gre za končno določbo, ki je povezana z amandmajem k 6. in 11 .členu. 
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Za novo prilogo 1: 

Za zadnjim členom se doda novo besedilo, ki se glasi: 

"PRILOGA 1: 

Statut odlikovanj Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Statut odlikovanj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) 
določa obliko, način nošenja in druge značilnosti odlikovanj. 
2. Osnovni simbol na odlikovanjih je oblikovno dodelan trikotno dvojno prepleten 
listni vzorec, ki je bil kot simbol trojstva upodobljen na nakitu kotlaške kulture iz 
zgodnjega obdobja pokristjanjevanja na Slovenskem. 
3. Sestavne dele odlikovanja, ki so znak odlikovanja, nadomestni znak 
(zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja, se podeli istočasno. 
4. Listino o podelitvi odlikovanja se podeli v mapi iz trdega kartona, ki je pri redih 
oblečena v usnje enake barve in kvalitete kot škatla ustreznega reda, pri medaljah 
pa v temno moder ornamentiran papir enake barve in kvalitete kot škatla za medalje. 
Velikost listine, ki je odtisnjena na debel papir gramature 500, je pri vseh 
odlikovanjih ista in sicer 210 mm x 290 mm. Listine za rede imajo na levi strani dve 
barvni liniji širine vsaka 20 mm, in sicer: 

Zlati red za zasluge zlato in modro, 
Srebrni red za zasluge srebrno in modro in 
Red za zasluge rumeno in modro. 

Listine za medaljo imajo na levi strani dve barvni liniji širine vsaka 10 mm, in sicer: - 
Medalja za zasluge zlato in modro, 

Medalja za hrabrost srebrno in modro in 
Medalja za častno dejanje rumeno in modro. 

Notranji okvir listin je v voglih zapolnjen z osnovnim simbolom, ki je pri redih 
natisnjen v zlati pri medaljah pa v srebrni barvi. Na listini je naslednji tekst: Z 
ukazom, št. ... z dne ... 
PREDSEDNIK oziroma PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE 
odlikuje (ime in priimek odlikovanca oziroma odlikovanke) z (naziv odlikovanja) 
na (opis področja, na katerem je odlikovanec oziroma odlikovanka odlikovan-a) 
za (opis zaslug na področju). 

V spodnjem levem kotu listine sta napisana datum in kraj odlikovanja, v sredini je 
vtisnjen suhi žig Republike Slovenije, na skrajni desni strani pa je lastnoročen podpis 
predsednika oziroma predsednice Republike. Naziv odlikovanja se natisne za rede v 
zlati in za medalje v srebrni barvi. 
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II. STATUTI REDOV IN MEDALJ 

1. Statut reda za izredne zasluge - RIZ 

Red za izredne zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. Osnovna ploskev je izdelana iz 
14-karatnega zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 
48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki 
vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz 14- karatnega zlata. 
Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina 
vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni 
prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo 
modrim emajlom. Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu 
je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori 
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksir 
anega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti 
sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Na osnovni ploskvi 
osnovnega simbola je v sredini vdelan dragi kamen rdeče barve - rubin, brušen v 
rozetno obliko. 

Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični, s tem da je kamen vdelan 
le na prednji strani. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da 
se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih 
stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola ja pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega 
simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega 
enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere 
enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata. 
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu 
osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na 
nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

t 
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Red za izredne zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile zlatorumene 
barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Trak je zložen in zašit v 
trikotno obliko dolžine 54 mm. Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak 
zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Zastavica je 
pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Red za izredne zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba 
obenem. 

Red je v škatli oblečeni v rdeče usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je 
pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v 
modelirano ležišče, ki je oblečeno v rdečo svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in 
dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 
Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA IZREDNE ZASLUGE zgoraj, na gornji 
tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način 
odpiranja. 
V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za izredne zasluge, to je RIZ. 

2. Statut zlatega reda za zasluge - ZRZ 

Zlati red za zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, svetlo 
modrega emajla, ter moarirane svile. Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega 
zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in 
debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega 
enakostraničnega šesterokotnika izdelana iz 14- karatnega zlata. Največja razdalja 
med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. 
Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na 
osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in kat 
erega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom 
naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so 
zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini 
pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran 
(ploskev) odlikovanja sta identični. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno 
ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico 
enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od 
stranic trikotnika. 
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Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega 
simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega 
enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere 
enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata. 
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu 
osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na 
nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

Zlati red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile zlatorumene 
barve. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. 
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene barve. Zastavica je 
pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Zlati red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba 
obenem. 
Red je v škatli oblečeni v rumeno usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer je 
pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v 
modelirano ležišče, ki je oblečeno v zlatorumeno svilo, kjer je vezni trak med 
pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

t 
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano ZLATI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji 
tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način 
odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega 
emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki progi 
srebrne barve. 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem 
področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, 
premera 8 mm. 
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Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki progi 
svetlo modre barve (enake kot emajl). 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Zlati red za zasluge, to je ZRZ. 

3. Statut srebrnega reda za zasluge - SRZ 

Srebrni red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Srebrnega reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 in ima 
obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in debelino 2 mm. 
Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega 
šesterokotnika, izdelana iz srebra čistosti 925. Največja razdalja med nasprotnima 
ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina 
šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do 
osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in 
katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom 
naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so 
zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini 
pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran 
(ploskev) odlikovanja sta identični. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov 
osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic 
šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega 
simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega 
enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere 
enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu 
osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na 
nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

Srebrni red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre 
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barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 
mm. 
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak. Na obeh straneh sta progi srebrne 
barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Srebrni red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba 
obenem. 

Red je v škatli oblečeni v belo usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov 
pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano 
ležišče, ki je oblečeno v belo svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz 
enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je z zlatim tiskom izpjsano SREBRNI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji 
tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način 
odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju. 
Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega 
emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta 4 mm široki progi zlatorumene 
barve. 

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega 
emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru svetlo modre barve (enake kot emajl). 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Srebrni red za zasluge, to je SRZ. 

4. Statut reda za zasluge - RZ 

Red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo 
modrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima 
ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina 
šesterokotnika na robovih je 2 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do 
osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na osnovno ploskev je 
položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in 
konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje 
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oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim 
emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. 
Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina 
poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta 
identični. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov 
osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic 
šesterokotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega 
simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega 
enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere 
enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu 
osnovne ploskve odlikovanja (to je vleknjenega šesterokotnika) in sicer na 
nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luskirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja, poleg registrske številke odlikovanja. 
Red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve 
(enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je na eni strani proga 
srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 
Red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe obenem. 
Zastavica se nosi tako, da je drugobarvna proga na levi strani gledano s pozicije 
nosilca, kadar ima zastavica le eno drugobarvno progo. 

Red je v škatli oblečeni v svetlo modro usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, 
kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo 
v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med 
pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini 
pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način o 
dpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju. 
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Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega 
emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da je na levi strani 4 mm široka proga 
zlatorumene barve. 

Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem 
področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, 
premera 8 mm. 

Zastavica ima v tem primeru v sredini pokončno progo srebrne barve širine 4 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za zasluge, to je RZ. 

5. Statut medalje za zasluge - MZ 

Medalja za zasluge je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emalja, svetlo 
modrega emajla, 14-karatnega zlata ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev medalje za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in 
katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom 
naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so 
zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini 
pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov 
šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. 
Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. 
Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj 
MEDALJA ZA ZASLUGE, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim 
simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj 
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vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa'se 
vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje, 
punciranje zlata pa v spodnjem oglu osnovne ploskve osnovnega simbola. 

Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre 
barve (enake barve kot emajl) s tremi prečnimi zlatorumenimi programi, vsaka širine 
4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko 
dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega 
roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da so v sredini tri pokončne 
zlatorumene proge, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Zastavica 
je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Medalja za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji 
strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je 
medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je 
vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova 
sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDAUA ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji 
tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način 
odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na dipl 
omatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, 
premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem 
področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, pr 
emera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za zasluge, to je MZ. 

6. Statut medalje za hrabrost - MH 

Medalja za hrabrost je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo 
modrega emajla, ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Medalje za hrabrost je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
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enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in 
katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom 
naznačeno nalaganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so 
zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini 
pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku. Osnovni simbol nalega in je 
spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim 
od roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku 
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. 
Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. 
Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 
Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj 
MEDALJA ZA HRABROST, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim 
simbolom. 
Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena 
registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira 
ime in priimek odlkovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje. 

Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre 
barve (enake barve kot emajl) z dvema prečnima zlatorumenima progama, vsaka 
širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko 
dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega 
roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da sta v sredini pokončni 
zlatorumeni progi širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Zastavica je 
pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Medalja za hrabrost ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji 
strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je 
medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je 
vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova 
sme izdelovalec odtisniti svoj znak. Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA 
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ZA HRABROST zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA 
na dnu pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za hrabost podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega 
emajla, premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem 
področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, 
premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za hrabrost, to je MH. 

7. Statut medalje za častno dejanje - MĆD 

Medalja za častno dejanje je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, 
svetlomodrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Medalje za častno dejanje je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki , 
enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni z belim emajlom. Na osnovno 
ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega 
robovi in konture so poudarjene v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno 
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni s 
svetlo modrim emajlom. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti 
sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov 
šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. Na eni od točk naleganja (skupno 
so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero 
je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v 
nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v 
višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. 
Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj 
MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim 
simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj 
vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se 
vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja. 
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Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje. 

Medalja za častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo 
modre barve (enake barve kot emajl) s prečno zlatorumeno progo širine 4 mm. Trak 
je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako, da je gornji rob prečne proge 
oddaljen od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je v sredini pokončna 
zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 
mm. 

Medalja za častno dejanje ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji 
strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je 
medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je 
vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE zgoraj, na 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na 
način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju. 
Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma 
na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega 
emajla premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega 
emajla (enake barve kot proga na traku odlikovanja) premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za častno dejanje, to je MČD. « 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi spremembe 9. člena veljavnega zakona. 
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Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo podpredsednik odbora Franc Kangler. 

Svetovalka 
Katja Golob, l.r. 

Podpredsednik 
Fra^c Kangler 

r 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE (ZOdl - A), EPA 1008 -III 

1. člen 

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

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

2. člen 

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

vojaškem oziroma varnostnem področju." 

3. člen 

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

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

4. člen 

Tretji odstavek 8. člena se črta. 

5. člen 

(Člen je črtan.) 

6. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Oblika odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti posameznega 
odlikovanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.« 

poročevalec, št. 5 36 
19. januar 2004 



I IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

7. člen 

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

"po tem zakonu". 

8. člen 

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

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

9. člen 

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

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

10. člen 

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

"po tem zakonu". 

11. člen * 

21. člen se črta. 

12. člen 

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

12.a člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o odlikovanju častni 
znak svobode Republike Slovenije (Uradni iist RS, št. 24/92). 
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Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Statut odlikovanj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 16/95). 

13.člen 

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

PRILOGA 1: 

Statut odlikovanj Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Statut odlikovanj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
odlikovanja) določa obliko, način nošenja in druge značilnosti odlikovanj. 
2. Osnovni simbol na odlikovanjih je oblikovno dodelan trikotno dvojno 
prepleten listni vzorec, ki je bil kot simbol trojstva upodobljen na nakitu 
kotlaške kulture iz zgodnjega obdobja pokristjanjevanja na Slovenskem. 
3. Sestavne dele odlikovanja, ki so znak odlikovanja, nadomestni znak 
(zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja, se podeli istočasno. 
4. Listino o podelitvi odlikovanja se podeli v mapi iz trdega kartona, ki je pri 
redih oblečena v usnje enake barve in kvalitete kot škatla ustreznega reda, pri 
medaljah pa v temno moder omamentiran papir enake barve in kvalitete kot 
škatla za medalje. Velikost listine, ki je odtisnjena na debel papir gramature 5 
00, je pri vseh odlikovanjih ista in sicer 210 mm x 290 mm. Listine za rede 
imajo na levi strani dve barvni liniji širine vsaka 20 mm, in sicer: 

Zlati red za zasluge zlato in modro, 
Srebrni red za zasluge srebrno in modro in 
Red za zasluge rumeno in modro. 

Listine za medaljo imajo na levi strani dve bdrvni liniji širine vsaka 10 mm, in 
sicer: - Medalja za zasluge zlato in modro, 

Medalja za hrabrost srebrno in modro in 
Medalja za častno dejanje rumeno in modro. 

Notranji okvir listin je v voglih zapolnjen z osnovnim simbolom, ki je pri redih 
natisnjen v zlati pri medaljah pa v srebrni barvi. Na listini je naslednji tekst: Z 
ukazom, št.... z dne ... 
PREDSEDNIK oziroma PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE 
odlikuje (ime in priimek odlikovanca oziroma odlikovanke) z (naziv odlikovanja) 

na (opis področja, na katerem je odlikovanec oziroma odlikovanka 
odlikovan-a) 
za (opis zaslug na področju). 
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V spodnjem levem kotu listine sta napisana datum in kraj odlikovanja, v sredini 
je vtisnjen suhi žig Republike Slovenije, na skrajni desni strani pa je 
lastnoročen podpis predsednika oziroma predsednice Republike. Naziv 
odlikovanja se natisne ža rede v zlati in za medalje v srebrni barvi. 

II. STATUTI REDOV IN MEDALJ 

1. Statut reda za izredne zasluge - RIZ 

Red za izredne zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. Osnovna ploskev je izdelana iz 
14-karatnega zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s 
stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma 
v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz 14- 
karatnega zlata. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 
46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 
1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so 
zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na osnovno formo je položen osnovni 
simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so 
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim 
emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega 
zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se 
mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Na osnovni ploskvi osnovnega 
simbola je v sredini vdelan dragi kamen rdeče barve - rubin, brušen v rozetno 
obliko. 

Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični, s tem da je kamen 
vdelan le na prednji strani. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno 
ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s 
središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s 
središčnico ene od stranic trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola ja pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 
14-karatnega zlata. Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že iz 
delovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je 
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enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

Red za izredne zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile 
zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Trak je 
zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. Zastavica je na varnostno 
zaponko pritrjen trak zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo 
progo širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Red za izredne zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli 
oba obenem. 

Red je v škatli oblečeni v rdeče usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer 
je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje 
vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v rdečo svilo, kjer je vezni trak 
med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 
Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA IZREDNE ZASLUGE zgoraj, na 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede 
na način odpiranja. 
V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za izredne zasluge, to je RIZ. 

2. Statut zlatega reda za zasluge - ZRZ 

Zlati red za zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. Osnovna ploskev je izdelana iz 
14-karatnega zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s 
stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma 
v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika izdelana iz 14- karatnega 
zlata. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, 
globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. 
Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so 
zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na osnovno formo je položen osnovni 
simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so 
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim 
emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega 
zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se 
mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran 
(ploskev) odlikovanja sta identični. Osnovni simbol nalega in je spojen z 
osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s 
središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s 
središčnico ene od stranic trikotnika. 
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Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-k 
aratnega zlata. 
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na 
robu osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer 
na nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

Zlati red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile zlatorumene 
barve. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. 
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene barve. Zastavica je 
pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Zlati red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba 
obenem. 
Red je v škatli oblečeni v rumeno usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer 
je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje 
vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v zlatorumeno svilo, kjer je vezni 
trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano ZLATI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede 
na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma 
na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz 
belega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki 
progi srebrne barve. 

l9i*nuar2004 41 poročevalec, št. 5 



[ lELOVNA TELESI l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo 
modrega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki 
progi svetlo modre barve (enake kot emajl). 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Zlati red za zasluge, to je ZRZ. 

3. Statut srebrnega reda za zasluge - SRZ 

Srebrni red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Srebrnega reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 
in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in 
debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki 
vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz srebra čistosti 925. 
Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina 
vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni 
prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s 
svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz 
srebra in katerega jrobovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je 
z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni 
prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve 
simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je 
na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v 
lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od 
roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic 
šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra 
čistosti 925. 
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Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na 
robu osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer 
na nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja. 

Srebrni red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo 
modre barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko 
dolžine 54 mm. 
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak. Na obeh straneh sta progi 
srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 
mm. 

Srebrni red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba 
obenem. 

Red je v škatli oblečeni v belo usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer je 
pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo 
v modelirano ležišče, ki je oblečeno v belo svilo, kjer je vezni trak med 
pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano SREBRNI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede 
na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju. 
Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem 
oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka 
krog iz rumenega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta 4 mm široki progi 
zlatorumene barve. 

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo 
modrega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru svetlo modre barve (enake kot emajl). 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Srebrni red za zasluge, to je SRZ. 
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4. Statut reda za zasluge - RZ 

Red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo 
modrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med 
nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. 
Debelina šesterokotnika na robovih je 2 mm. Vmesni prostori vleknjenega 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim 
emajlom. Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na 
simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. 
Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne 
ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol 
odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 
3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta 
identični. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od 
roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic 
šesterokotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra 
čistosti 925. 

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na ro 
bu osnovne ploskve odlikovanja (to je vleknjenega šesterokotnika) in sicer na 
nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luskirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve 
odlikovanja, poleg registrske številke odlikovanja. 
Red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre 
barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 
54 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je na eni strani proga 
srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 
mm. 
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Red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. Zastavica se nosi tako, da je drugobarvna proga na levi strani 
gledano s pozicije nosilca, kadar ima zastavica le eno drugobarvno progo. 

Red je v škatli oblečeni v svetlo modro usnje in ki se odpira po ožji strani 
navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je 
odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, 
kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini 
pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način o 
dpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge 
dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz 
rumenega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da je na levi strani 4 mm široka 
proga zlatorumene barve. 

Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo 
modrega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica ima v tem primeru v sredini pokončno progo srebrne barve širine 4 
mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za zasluge, to je RZ. 

5. Statut medalje za zasluge - MZ 

Medalja za zasluge je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emalja, 
svetlo modrega emajla, 14-karatnega zlata ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev medalje za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim 
emajlom. 
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Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz 
srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je 
z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni 
prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve 
simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je 
na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v 
lahnem loku. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od 
oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 
mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra 
čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in 
spodaj MEDALJA ZA ZASLUGE, oba napisa pa sta med seboj ločena z 
osnovnim simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem 
prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že 
izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem 
pa še datum dodelitve odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje, 
punciranje zlata pa v spodnjem oglu osnovne ploskve osnovnega simbola. 

Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo 
modre barve (enake barve kot emajl) s tremi prečnimi zlatorumenimi programi, 
vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Trak je zložen in zašit v 
trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge 
oddaljen od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da so v sredini tri 
pokončne zlatorumene proge, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 
4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Medalja za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder omamentiran papir in ki se odpira 
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po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj 
škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro 
svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na 
notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ZASLUGE zgoraj, na 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede 
na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za zasluge podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega 
emajla, premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo 
modrega emajla, premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za zasluge, to je MZ. 

6. Statut medalje za hrabrost - M H 

Medalja za hrabrost je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, 
svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Medalje za hrabrostjo izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki 
enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim 
emajlom. 

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz 
srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je 
z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni 
prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve 
simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je 
na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v 
lahnem loku. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da 
se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za 
fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v 
preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta 
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje 
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ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 
mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra 
čistosti 925. 
Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in 
spodaj MEDALJA ZA HRABROST, oba napisa pa sta med seboj ločena z 
osnovnim simbolom. 
Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena 
registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se 
vgravira ime in priimek odlkovanca, pod tem pa še datum dodelitve 
odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje. 

Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo 
modre barve (enake barve kot emajl) z dvema prečnima zlatorumenima 
progama, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in 
zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne 
proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da sta v sredini pokončni 
zlatorumeni progi širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Zastavica je 
pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Medalja za hrabrost ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe 
obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira 
po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj 
škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro 
svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na 
notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. Na škatli je s 
srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA HRABROST zgoraj, na gornji tretjini 
pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način 
odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za hrabost podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na 
diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega 
emajla, premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
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varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo 
modrega emajla, premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za hrabrost, to je MH. 

7. Statut medalje za častno dejanje - MČD 

Medalja za častno dejanje je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega 
emajla, svetlomodrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Medalje za častno dejanje je izdelana iz srebra čistosti 925 v 
obliki enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima 
ogloma šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni 
prostori šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni z belim 
emajlom. Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjene v širini 1 mm. Na 
simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. 
Vmesni prostori simbola so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Osnovni 
simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina 
poveča do 5 mm v lahnem loku. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od 
oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. Na eni od točk 
naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke 
za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s 
stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. 
Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 
mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra 
čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in 
spodaj MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE, oba napisa pa sta med seboj ločena z 
osnovnim simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem 
prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že 
izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem 
pa še datum dodelitve odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje. 

Medalja za častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo 
modre barve (enake barve kot emajl) s prečno zlatorumeno progo širine 4 mm. 
Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako, da je gornji rob 
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prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je v sredini pokončna 
zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm 
x 8 mm. 

Medalja za častno dejanje ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli 
obe obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira 
po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj 
škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro 
svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE 
zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu 
pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za 
zasluge dosežene na civilnem področju. 
Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na mednarodnem 
oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka 
krog iz belega emajla premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma 
varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega 
emajla (enake barve kot proga na traku odlikovanja) premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za častno dejanje, to je MČD. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VARSTVU KUPCEV 

0 STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH 

STAVR (ZVKSES) 

' druga obravnava - EPA 1040 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 805-02/03^/1 EPA 1040-111 
Ljubljana, 16.1.2004 

O 
Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje kot matično 
delovno telo naslednje 

P O R O Č I LO 
k predlogu zakona o varstvu kupcev 

stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) 
- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje je na 50. seji 
dne 15.1.2004 opravil drugo obravnavo predloga zakona o varstvu kupcev stanovanj 
in enostanovanjskih stavb, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v 
redni zakonodajni postopek Vlada Republike Slovenije. 

Pri delu odbora sta poleg predstavnikov predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora sodelovali še predstavnici Notarske zbornice Slovenije in 
Zveze potrošnikov Slovenije. Na seji odbora pa so bili prisotni še predstavniki 
Ministrstva za pravosodje, Banke Slovenije in Odvetniške zbornice Slovenije. 
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K predloženemu zakonu je podala pisno mnenje Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora Republike Slovenije in Komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju uvodoma 
ugotavlja, da predstavlja predloženi zakon izjemno zahtevno in kompleksno pravno 
področje, ki je namenjeno varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. V 
nadaljevanju pa daje pripombe k posameznim členom z nekaterimi predlogi ustreznih 
rešitev in sicer k 1., 2., 3., 5., 6„ 8., 9., 13., 15., 16., 20., 21., 23.. 26., 31., 37., 39., 
41., 52., 65., 70., 78., 84., 85., 96., 97. in 100. členu. 

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predlog 
zakona soglasno podprla. V razpravi pa je opozorila, da predlog zakona na eni strani 
zagotavlja varnost pravnega prometa in kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, 
na drugi strani pa lahko posredno upočasni dinamiko investiranja v gradnjo in s tem 
samo izgradnjo stanovanj. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. in 131. členom poslovnika 
Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga 
zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje amandmaje. 

Amandmaje sta vložila: 
- poslanec Branko Jane k 1., 2., 3., 6., 13., 15., 20., 21., 23., 25., 31., 70., 84., 96., 

97. in 100. členu, 
- poslanec Jože Tanko k 3. členu (tri amandmaje), 8., 9. (dva amandmaja), 16., 

25., 43., 45., 61. in 78. členu predloga zakona. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel vse amandmaje poslanca Branka Janca 
in amandma poslanca Jožeta Tanka k 61. členu. 

Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmajev poslanca Jožeta Tanka k 8., 
16. in 78. členu. 

S sprejetjem amandmajev odbora so postali brezpredmetni amandmaji poslanca 
Jožeta Tanka k 25., 43. in 45. členu. 

Član odbora poslanec Jože Tanko je na seji odbora umaknil svoje amandmaje k 3. 
in 9. členu. 

* * * 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je na podlagi razprave o posameznih členih 
predloga zakona in vloženih amandmajev sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

k 9. členu: 

V drugem odstavku se na koncu 3. točke črta besedica »in«, na koncu 4. točke doda 
besedica »in« ter doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»5. če je prodajalec imetnik stavbne pravice: na razumljiv način opisati vsebino 
stavbne pravice in vsebino lastninske pravice, ki jo bo kupec na podlagi 
prodajne pogodbe pridobil.«. 

Obrazložitev: 
Glede na značaj stavbne pravice, ki je za razliko od lastninske pravice časovno 
omejena, je potrebno bodoče kupce seznaniti o teh okoliščinah. 

k 25. členu: 

Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 

»če napaka onemogoča oziroma bistveno ovira normalno uporabo 
nepremičnine, jo mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v najkrajšem 
možnem času.«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zakonodajno tehnično pravilneje povzema vsebina amandmaja 
poslanca Jožeta Tanka, ki ureja vprašanje odpravljanja napak, za katere bi bila doba 
dveh mesecev za njihovo odpravo predolga. 

k 43. členu: 

V prvem odstavku se za besedama »Prodajalec mora« doda besedilo »v osmih 
dneh od sklenitve pogodbe«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zakonodajno tehnično pravilneje povzema vsebina amandmaja 
poslanca Jožeta Tanka, ki se nanaša na določitev roka, v katerem mora prodajalec 
obvestiti skrbniškega notarja o vsaki sklenjeni prodajni pogodbi. 
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k 45. členu: 

V tretjem odstavku se na koncu 1. točke doda besedilo »oziroma imetnik stavbne 
pravice na tej nepremičnini,«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zakonodajno tehnično pravilneje povzema in umešča vsebina 
amandmaja poslanca Jožeta Tanka, s katerim se dodaja še en razlog za razvezo 
pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je po opravljeni razpravi o posameznih členih 
zakona ter po končani razpravi in glasovanju o vloženih amandmajih poslancev ter 
amandmajih odbora v skladu s 128. členom poslovnika Državnega zbora glasoval 
še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena 
poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o varstvu 
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki je sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bo na seji Državnega zbora predstavil podpredsednik odbora Janko 
Veber. 

Slavica Andoljšek, l.r. Janko Veber, l.r. 
podsekretarka DZ RS podpredsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O VARSTVU KUPCEV STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB (ZVKSES) 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Vsebina in namen zakona 
1. člen 

(1) Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj ih enostanovanjskih stavb z 
namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti 
investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi. 
(2) Skrbniške storitve, urejene v 2. poglavju tega zakona, se opravljajo z 
izključnim namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem, da investitor 
oziroma vmesni kupec zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti ali drugih 
razlogov ne bo izpolnil vseh obveznosti do končnih kupcev oziroma ne bo 
sposoben končnim kupcem vrniti plačanih obrokov kupnine v primeru razveze 
prodajnih pogodb. 

Uporabljeni pojmi in kratice 
2. člen 

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. naslednji pojmi imajo enak pomen kot po SPZ: 
- zemljiškoknjižno dovolilo, 
- etažna lastnina, 
2. naslednji pojmi imajo enak pomen kot po ZZK-1: 
- zemljiška parcela, 
- identifikacijski znak zemljiške parcele in identifikacijski znak stavbe oziroma 

njenega posameznega dela, 
3. pojma stavba in gradnja imata enak pomen kot po ZGO-1, 
4. pojma zemljiški kataster in kataster stavb ter geodetsko podjetje imajo enak 

pomen kot po ZENDMPE, 
5. posamezni del stavbe je del stavbe, ki predstavlja samostojno funkcionalno 

celoto, primerno za samostojno uporabo in ki je lahko samostojen predmet 
etažne lastnine po SPZ, 

6. enostanovanjska stavba je nepremičnina, katere sestavina je stavba, ki tvori 
eno samo funkcionalno celoto, 

7. stavba z več posameznimi deli je stavba, ki obsega dva ali več posameznih 
delov, 

8. pojem upravnik ima enak pomen kot po SZ-1. 
(2) Kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01), 
2. SPZ je Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), 
3. SZ-1 je Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) 
4. ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 31/00, 102/00, 59/01, 

55/03). 
5. ZGO-1 je Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 
6. ZENDMPE je Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 

enot (Uradni list RS, št. 52/00, 87/02) 
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7. ZN je Zakon o notariatu (Uradni list RS, št 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 - 
odločba US, 83/01) 

8. ZPlaP je Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 52/02, 75/02, 
15/03), 

9. ZPPSL je Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 
67/93, 74/94 - odločba US, 8/96 - odločba US, 25/97, 39/97, 1/99, 52/99, 42/02) 

10. ZVPot je Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 - 
popravek, 23/99, 110/02), 

11. ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št 58/03). 
(3) Kadar se ta zakon sklicuje na določbe drugih zakonov, se te določbe 
uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. 
(4) Kadar SPZ uporablja pojem zgradba, se pri uporabi določb tega zakona 
šteje, da uporablja pojem stavba. 

Investitor, vmesni kupec in končni kupec 
3. člen 

(1) Investitor oziroma investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) po tem 
zakonu je oseba, ki je oziroma bo naročila ali izvajala gradnjo enostanovanjske 
stavbe oziroma stavbe z več posameznimi deli na zemljiški parceli, katere 
lastnik je oziroma na kateri ima stavbno pravico, z namenom, da 
enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele stavbe, če gre za stavbo z 
več posameznimi deli, proda kupcem. 
(2) Vmesni kupec oziroma vmesna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: vmesni 
kupec)po tem zakonu je oseba, ki od investitorja ali drugega vmesnega kupca 
kupi enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele stavbe, če gre za 
stavbo z več posameznimi deli, z namenom nadaljnje prodaje, in ne z namenom 
uporabljati to stavbo oziroma posamezen del stavbe. 
(3) Končni kupec oziroma končna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: končni 
kupec) po tem zakonu je oseba, ki od investitorja oziroma vmesnega kupca 
kupi enostanovanjsko stavbo oziroma posamezen del stavbe z več 
posameznimi deli, z namenom uporabljati to stavbo oziroma posamezen del 
stavbe. 
(4) Za uporabo enostanovanjske stavbe oziroma posameznega dela stavbe po 
drugem oziroma prejšnjem odstavku tega člena se šteje: 
1. uporaba za lastno bivanje lastnika ali za opravljanje njegove dejavnosti 

oziroma za bivanje ali za opravljanje dejavnosti drugih oseb, ki jim lastnik 
do preklica ali s podelitvijo osebne služnosti dovoli uporabo za te namene, 

2. oddaja v najem. 

2. PRODAJA STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB POTROŠNIKOM 

2.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Uporaba določb 2. poglavja 
4. člen 

(1) Določbe 2. poglavja tega zakona se uporabljajo za vse prodajne pogodbe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
1. da je njihov predmet: 

- bodisi enostanovanjska stavba, 
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- bodisi posamezno stanovanje kot posamezen del stavbe, ki se nahaja v stavbi z 
več posameznimi deli, 

2. da jih kot prodajalec oziroma prodajalka (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) sklepa 
bodisi investitor bodisi vmesni kupec, in 

3. da ima kupec oziroma kupovalka (v nadaljnjem besedilu: kupec) položaj končnega 
kupca po tem zakonu in položaj potrošnika po ZVPot. 

(2) Prodajna pogodba iz prvega odstavka tega člena je pogodba, s katero se 
prodajalec zaveže kupcu izročiti enostanovanjsko stavbo oziroma posamezen del 
stavbe, ki se nahaja v stavbi z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: 
nepremičnina) tako, da bo kupec na tej nepremičnini pridobil lastninsko pravico, 
kupec pa se zaveže plačati kupnino. 
(3) Določbe 2. poglavja tega zakona o prodajni pogodbi iz prvega odstavka tega 
člena se uporabljajo tudi: 
1. za predpogodbo, s katero se prodajalec in kupec zavežeta skleniti prodajno 

pogodbo z vsebino iz prejšnjega odstavka, in 
2. za vsak drug pravni posel, ki ima glede medsebojnih pravic in obveznosti strank 

enake pravne posledice kot prodajna pogodba iz prejšnjega odstavka oziroma 
predpogodba iz 1. točke tega odstavka. 

(4) Določb 2. poglavja tega zakona s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 
omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen 
dogovor pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu kupca. 
(5) Posamezne določbe 2. poglavja tega zakona se uporabljajo tudi za prodajne 
pogodbe, katerih predmet je posamezen del stavbe, tudi če ta posamezen del stavbe 
ni stanovanje oziroma če kupec nima položaja končnega kupca po tem zakonu 
oziroma potrošnika po ZVPot (v nadaljnjem besedilu: nepotrošniška prodajna 
pogodba), če sta izpolnjena naslednja pogoja: 
1. če je vsaj en drug posamezen del te stavbe, ki ni predmet te pogodbe, stanovanje, 

in 
2. če ta zakon v zvezi s posamezno določbo tako določa. 
(6) Določb iz prejšnjega odstavka s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 
omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen 
dogovor pogodbenih strank. 
(7) Določba prodajne pogodbe, ki je v nasprotju s četrtim oziroma prejšnjim 
odstavkom je nična. 

Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe 
5. člen 

(1) Prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje 
dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. da je prodajalec: 

- bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi 
enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet 
prodajne pogodbe, 
- bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je 
upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi 
deli, ki je predmet prodajne pogodbe, 

2. da je za gradnjo iz 1. točke tega odstavka izdano dokončno gradbeno dovoljenje in 
3. če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli: da je 

prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih 
delov stavbe z vsebino, določeno v tem zakonu. 
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(2) Če prodajalec s kupcem sklene prodajno pogodbo preden so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega odstavka, takšna pogodba kupca ne zavezuje, in lahko kupec od nje 
kadarkoli odstopi. 
(3) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če: 
1. je bodisi prodajalec vknjižen kot lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu: 

lastnik) oziroma kot imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) 
stavbne pravice 

2. bodisi je vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske oziroma stavbne 
pravice, in: 
- če so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske oziroma stavbne pravice 
v korist prodajalca, in 
- če je prodajalec za zastopanje v zemljiškoknjižnem postopku pooblastil notarja 
oziroma notarko (v nadaljnjem besedilu: notar) na način iz četrtega odstavka tega 
člena. 

(4) Pooblastilo iz druge alinee 2. točke prejšnjega odstavka mora biti označeno kot 
pooblastilo, izdano na podlagi navedene določbe, in kot nepreklicno. 
(5) Pooblastila iz prejšnjega odstavka ni mogoče preklicati. Prodajalec 
zemljiškoknjižnega predloga, v zvezi s katerim je bilo izdano pooblastilo iz prejšnjega 
odstavka, ne more umakniti. 

2.2. DOLOČITEV PREDMETA PRODAJE V PRODAJNI POGODBI 

Obvezne sestavine prodajne pogodbe 
6. člen 

(1) Prodajalec mora v prodajni pogodbi oziroma v prilogi, ki je sestavni del 
prodajne pogodbe oziroma splošnih pogojev prodaje posameznih delov 
stavbe, določiti tehnične lastnosti nepremičnine glede izvedbe del in glede 
vgrajene opreme in naprav. 
(2) Ce je zemljišče, katerega sestavina bo enostanovanjska stavba, ki je 
predmet prodajne pogodbe, ob sklenitvi prodajne pogodbe v zemljiški kataster 
že vpisano kot samostojna zemljiška parcela, mora prodajna pogodba obsegati 
podatek o identifikacijskem znaku te zemljiške parcele. 
(3) Če zemljišče, katerega sestavina je enostanovanjska stavba, ki je predmet 
prodajne pogodbe, ob sklenitvi prodajne pogodbe v zemljiški kataster še ni 
vpisano kot samostojna zemljiška parcela, mora prodajna pogodba obsegati: 
1. podatek o identifikacijskem znaku obstoječe zemljiške parcele, in 
2. skico, kot sestavni del pogodbe, ki jo izdela geodetsko podjetje In na kateri 

je označeno (vrisano), kateri del obstoječe zemljiške parcele bo zaradi 
zagotovitve pogoja za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca iz 1. točke 
drugega odstavka 12. člena tega zakona odmerjen kot samostojna zemljiška 
parcela. 

(4) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če zemljišče, ki 
bo skupni del stavbe z več posameznimi deli, ob sestavi notarskega zapisa 
splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v zemljiški kataster še ni 
vpisano kot samostojna zemljiška parcela. V primeru iz prejšnjega stavka mora 
biti skica iz prejšnjega odstavka sestavni del splošnih pogojev prodaje 
posameznih delov stavbe. 
(5) V prodajni pogodbi mora biti prodajalec označen s podatki, s katerimi je kot 
lastnik zemljiške parcele oziroma Imetnik stavbne pravice vpisan v zemljiško 
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knjigo (prvi odstavek 32. člena ZZK-1), kupec pa s podatki, s katerimi se 
imetnik pravic vpiše v zemljiško knjigo (tretji odstavek 31. člena ZZK-1). 
(6) Pogodbena stranka mora izjavo o uresničitvi odstopne pravice oziroma 
drugo izjavo oziroma obvestilo poslati drugi pogodbeni stranki (v nadaljnjem 
besedilu: naslovnik izjave oziroma obvestila) na njen naslov, naveden v 
prodajni pogodbi, oziroma na drug (spremenjen) naslov, o katerem jo 
naslovnik obvesti po sklenitvi pogodbe. Če je pogodbena stranka izjavo 
oziroma obvestilo poslala na naslov iz prejšnjega stavka s priporočeno poštno 
pošiljko In če na tem naslovu dostave pošiljke ni mogoče opraviti, ker je 
naslovnik na tem naslovu neznan, se je preselil oziroma pošiljke ne prevzame, 
se šteje, da je druga pogodbena stranka (naslovnik) obvestilo prejela z dnem, 
ko je bila izjava oziroma obvestilo oddano na pošto. 

Etažna lastnina kot predmet prodaje 
7. člen 

(1) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe z več posameznimi 
deli, mora prodajalec zaradi pravilne izpolnitve svoje obveznosti oblikovati etažno 
lastnino tako, da bo samostojno enoto etažne lastnine tvoril posamezen del stavbe, 
ki je predmet te pogodbe. 
(2) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe z več posameznimi 
deli, prodajalec svoje obveznosti ne more pravilno izpolniti s tem, da v korist kupca 
dovoli vknjižbo solastnine na nepremičnini, katere sestavina je stavba z več 
posameznimi deli. 

Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe 
8. člen 

(1) Kadar prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, mora 
pred začetkom prodaje določiti splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe, ki 
morajo obsegati: 
1. vsa pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih prodajalca in kupcev, razen 

pravil o določitvi posameznega dela stavbe, ki je predmet posamezne prodajne 
pogodbe, in o določitvi kupnine za ta posamezen del stavbe, in 

2. vse sestavine, ki jih mora po SPZ obsegati enostranski pravni posel o oblikovanju 
etažne lastnine, vključno s podatki o identifikacijskih znakih zemljiških parcel, ki 
bodo skupni deli stavbe, razen podatkov o identifikacijskih znakih stavbe, skupnih 
delov stavbe in posameznih delov stavbe, ki se določijo ob vpisu stavbe v kataster 
stavb. 

(2) Splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe mora prodajalec sprejeti v 
obliki notarskega zapisa. 
(3) Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe so sestavni del vsake prodajne 
pogodbe, katere predmet je posamezen del te stavbe. Prodajalec mora ob sklenitvi 
prodajne pogodbe izročiti kupcu notarsko overjen prepis notarskega zapisa teh 
splošnih pogojev. 
(4) S prodajno pogodbo ni mogoče izključiti veljavnosti obveznih sestavin splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe iz prvega odstavka tega člena. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, se prodajalec in kupec s posamezno prodajno 
pogodbo lahko dogovorita: 
1. za drugačne roke plačil kupnine, kot so določeni s splošnimi pogoji prodaje 

posameznih delov stavbe, oziroma 
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2. za drugačne lastnosti posameznega dela stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, 
kot so ti določeni s splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe. 

(6) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za nepotrošniško prodajno 
pogodbo (peti odstavek 4. člena). 
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena je s prodajno pogodbo iz prejšnjega 
odstavka dopustno izključiti veljavnost vseh oziroma posameznih sestavin splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena. 
(8) Splošnim pogojem prodaje mora biti kot njihov sestavni del priložen predhodni 
načrt etažne lastnine s sestavinami iz drugega odstavka 94. člena ZGO-1. 

Notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe 
9. člen 

(1) Notar ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje 
posameznih delov stavbe če niso izpolnjeni pogoji za sklenitev prodajne 
pogodbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona oziroma če je 
vsebina splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v nasprotju s tem 
zakonom. 
(2) Notar mora v notarskem zapisu splošnih pogojev prodaje posameznih delov 
stavbe: 
1. opisati pravno stanje nepremičnine ob sestavi notarskega zapisa, 
2. potrditi, da so izpolnjeni pogoji za sklepanje prodajnih pogodb iz 1. in 2. 

točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, 
3. potrditi, da je vsebina splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v 

skladu s tem zakonom, 
4. če po stanju vpisov v zemljiški knjigi ob sestavi notarskega zapisa pri 

zemljiški parceli, na kateri bo prodajalec zgradil oziroma gradi stavbo z več 
posameznimi deli, ki so predmet splošnih pogojev prodaje, obstajajo pravice 
oziroma pravna dejstva, zaradi katerih vknjižba lastninske pravice na novega 
pridobitelja ni mogoča oziroma so pri tej zemljiški parceli vpisane pravice, ki 
obremenjujejo oziroma omejujejo lastninsko pravico: na razumljiv način 
opisati tveganja v zvezi s takšnimi pravicami oziroma pravnimi dejstvi za 
kupca, in 

5. če je prodajalec imetnik stavbne pravice: na razumljiv način opisati vsebino 
stavbne pravice in vsebino lastninske pravice, ki jo bo kupec na podlagi 
prodajne pogodbe pridobil. 

(3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih 
delov stavbe, mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti vsebino teh splošnih 
pogojev in pomen pravnih dejstev iz prejšnjega odstavka. 
(4) Notar mora na zahtevo kupca: 
1. pridobiti oziroma mu izstaviti (2. točka tretjega odstavka 198. člena ZZK-1) 

izpisek iz zemljiške knjige za nepremičnine, na katerih se gradi stavba, 
2. pridobiti izvod gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe s potrdilom o 

dokončnosti oziroma pravnomočnosti. 

2.3. DOLOČITEV IN PLAČILO KUPNINE 

Kupnina in drugi stroški 
10. člen 

Prodajalec poleg plačila kupnine od kupca ni upravičen zahtevati plačila nobenih 
stroškov v zvezi s sklenitvijo oziroma izpolnitvijo prodajne pogodbe, razen morebitnih 
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zamudnih obresti za zamudo s plačilom kupnine, morebitnih stroškov, ki prodajalcu 
nastanejo zaradi kupčeve upniške zamude in stroškov vknjižbe lastninske pravice v 
korist kupca. 

Ara 
11. člen 

(1) Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da bo kupec v znamenje sklenitve 
prodajne pogodbe plačal določen denarni znesek kot aro. 
(2) Ara ne sme presegati deset odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. 
(3) Ara, ki jo kupec plača v znamenje sklenitve prodajne pogodbe se všteje v 
kupnino, in se šteje za prvi obrok kupnine. 

Sočasnost izpolnitve 
12. člen 

(1) Kupec ni dolžan plačati nobenega obroka kupnine: 
1. dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice na enostanovanjski 

stavbi oziroma za vknjižbo etažne lastnine na posameznem delu stavbe z več 
posameznimi deli v korist kupca, in 

2. dokler prodajalec ni sposoben izročiti kupcu nepremičnine z lastnostmi, določenimi 
v prodajni pogodbi, in na način, določen v 18. členu tega zakona. 

(2) Kadar je predmet prodajne pogodbe enostanovanjska stavba, se šteje, da so 
izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca: 
1.če je v zemljiški kataster vpisano zemljišče, katerega sestavina je 

enostanovanjska stavba, kot samostojna zemljiška parcela, in 
2. če je prodajalec v korist kupca izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo 

lastninske pravice na enostanovanjski stavbi, na katerem je njegov podpis 
notarsko overjen, in na podlagi katerega so glede na vsebino zemljiškoknjižnega 
dovolila in glede na stanje zemljiške knjige ob zapadlosti kupčeve obveznosti 
plačati kupnino, izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice, ki ni obremenjena 
oziroma omejena s pravicami tretjih, v korist kupca. 

(3) Kadar je predmet prodajne pogodbe posamezni del stavbe z več posameznimi 
deli, se šteje, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo etažne lastnine v korist kupca: 
1. če so stavba in njeni posamezni deli vpisani v kataster stavb, 
2. če je prodajalec sprejel akt o oblikovanju etažne lastnine z vsebino, določeno v 

SPZ, 
3. če je 

- bodisi etažna lastnina na posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne 
pogodbe, že vpisana v zemljiški knjigi, 
- bodisi je prodajalec predlagal vpis etažne lastnine in so izpolnjeni pogoji za vpis 
etažne lastnine na posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, v 
zemljiško knjigo, in 

4. če je prodajalec v korist kupca izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne 
lastnine na posameznem delu stavbe, na katerem je njegov podpis notarsko 
overjen, in na podlagi katerega so glede na vsebino zemljiškoknjižnega dovolila in 
glede na stanje zemljiške knjige ob zapadlosti kupčeve obveznosti plačati kupnino 
izpolnjeni pogoji za vknjižbo etažne lastnine, ki ni obremenjena oziroma omejena 
s pravicami tretjih, v korist kupca. 

(4) Šteje se, da je pogoj iz 2. točke drugega odstavka tega člena oziroma iz 4. točke 
prejšnjega odstavka izpolnjen, ko prodajalec: 
- bodisi izroči zemljiškoknjižno dovolilo kupcu 

januar 2004 61 poročevalec, št. 5 



[ IEL0VNA TELES/ l 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

- bodisi izroči zemljiškoknjižno dovolilo v notarsko hrambo notarju v korist kupca kot 
upravičenca, pod pogojem, da kupec predloži dokaz o plačilu celotne kupnine, 
zmanjšane za morebitni zadržani del kupnine po drugem oziroma tretjem odstavku 
15. člena tega zakona. 

(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za aro, ki jo kupec plača ob sklenitvi 
prodajne pogodbe v skladu z 11. členom tega zakona. 

Pogoji za dopustnost dogovora o predčasnem plačilu kupnine 
13. člen 

(1) Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da mora kupec kupnino oziroma 
posamezne obroke kupnine plačati še preden so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona, če prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje 
kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega zakona. 
(2) Šteje se, da je prodajalec zagotovil ustrezno zavarovanje pred tveganji iz 
drugega odstavka 1. člena tega zakona, če v korist kupca zagotovi: 
1. bodisi bančno garancijo na način in z vsebino, urejeno v 37. členu tega 
zakona, 
2. bodisi skrbniške storitve na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 

računa v skladu z določbami razdelka 2.8. tega zakona. 
3. bodisi poroštvo zavarovalnice, ki po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, lahko 

opravlja zavarovalne posle v Republiki Sloveniji, z enako vsebino kot bančna 
garancija iz 1. točke tega odstavka. 

(3) Z dogovorom iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izključiti kupčevih 
pravic do zadržanja dela kupnine iz 15. člena tega zakona. 
(4) Prodajalec lahko kupcu zagotovi tudi ustrezno kombinacijo zavarovanj iz 
drugega odstavka tega člena. 

Pravica prodajalca odstopiti od pogodbe zaradi zamude s plačilom kupnine 
14. člen 

(1) Če kupec zamudi s plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine, 
lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če da kupcu dodatni rok za plačilo kupnine 
oziroma obroka kupnine, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Prodajalčeva izjava 
iz prejšnjega stavka mora biti pisna. 
(2) Pogodbeni stranki se s prodajno pogodbo lahko dogovorita, da lahko prodajalec 
odstopi od prodajne pogodbe ne da bi kupcu dal dodaten rok za plačilo kupnine, če 
kupčeva zamuda s plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine traja 
določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od enega meseca. 
(3) Prodajalčeva izjava o odstopu od pogodbe ima pravni učinek samo, če je dana v 
pisni obliki. 
(4) Prodajalčeva izjava o odstopu od pogodbe začne učinkovati, ko jo kupec prejme. 
Če kupec plača zamujeno kupnino oziroma zamujeni obrok kupnine skupaj z 
zamudnimi obrestmi od dospelosti do plačila prej oziroma istega dne kot je prejel 
prodajalčevo izjavo o odstopu od pogodbe, izjava o odstopu izgubi pravni učinek. 
(5) če prodajalec odstopi od pogodbe po prvem oziroma drugem odstavku tega 
člena, mora kupcu vrniti znesek, ki je enak seštevku obrokov kupnine, ki jih je kupec 
že plačal, zmanjšan za morebitni znesek are. 
(6) Znesek iz prejšnjega odstavka mora prodajalec kupcu vrniti v petnajstih dneh, 
šteto od dneva, ko je začela učinkovati njegova izjava o odstopu od pogodbe. 
(7) Pogodbeni stranki se s prodajno pogodbo lahko dogovorita, da začne rok iz 
prejšnjega odstavka teči, ko se izpolnijo naslednji pogoji: 
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1. ko prodajalec z drugim kupcem sklene prodajno pogodbo, katere predmet je ista 
enostanovanjska stavba oziroma posamezen del stavbe, in 

2. ko drugi kupec na podlagi prodajne pogodbe iz 1. točke tega odstavka plača 
obroke kupnine v višini, ki je najmanj enaka znesku iz petega odstavka tega člena. 

(8) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti v prodajni pogodbi določen tudi končni 
rok za vračilo zneskov iz petega odstavka tega člena, ki ne sme biti daljši od treh 
mesecev, šteto od dneva, ko je začela učinkovati prodajalčeva izjava o odstopu od 
pogodbe. 

Zadržanje dela kupnine 
15. člen 

(1) Kupec ni dolžan plačati zadnjih desetih odstotkov kupnine dokler mu 
prodajalec ne omogoči, da preveri, ali je prodajalec sposoben izročiti 
nepremičnino z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi (prvi odstavek 6. 
člen), in na način, določen v 18. členu tega zakona. 
(2) Če se ob prevzemu nepremičnine (19. člen) ugotovijo napake, ima kupec do 
odprave napak, ki so bile reklamirane ob prevzemu nepremičnine, pravico 
zadržati plačilo petih odstotkov kupnine. 
(3) Če prodajalec ob izročitvi nepremičnine kupcu ne izroči oziroma ne 
deponira bančne garancije za odpravo skritih napak (26. člen), ima kupec do 
izpolnitve te prodajalčeve obveznosti pravico zadržati plačilo petih odstotkov 
kupnine. 
(4) Kupec ima tudi pravico zadržati plačilo petih odstotkov kupnine, dokler 
prodajalec ne zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnin 
v korist kupca (drugi oziroma tretji odstavek 12. člena). 
(5) Pravice kupca po drugem, tretjem in prejšnjem odstavku tega člena se ne 
izključujejo in jih kupec lahko uveljavlja hkrati. 
(6) Kupec mora plačati zadržani del kupnine: 
1. po drugem odstavku tega člena: v petih delovnih dneh, šteto od dne, ko 

prodajalec odpravi napake, ki so razlog za zadržanje, 
2. po četrtem odstavku tega člena: hkrati z izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti 

zagotoviti pogoje za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini v korist 
kupca. 

(7) Kupec uveljavi pravico do zadržanja dela kupnine po tretjem odstavku tega 
člena tako, da znesek zadržane kupnine deponira pri notarju v korist prodajalca 
kot upravičenca pod pogojem, da prodajalec izpolni obveznost iz 26. člena tega 
zakona 

2.4. IZROČITEV NEPREMIČNINE 

Rok za izročitev nepremičnine 
16. člen 

(1) V prodajni pogodbi mora biti določen rok za izročitev nepremičnine kupcu. 
(2) Prodajalec v razmerju do kupcev ne more izključiti svoje odgovornosti za zamudo 
z izročitvijo nepremičnine zaradi razlogov, ki se nanašajo na potek gradnje 
nepremičnine, in sicer ne glede na to ali sam izvaja gradnjo ali gradnjo izvajajo druge 
osebe po pogodbi s prodajalcem, ali zaradi drugih razlogov, ki izvirajo iz prodajalčeve 
sfere oziroma iz sfere drugih oseb, ki za prodajalca opravljajo posamezne storitve v 
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zvezi z gradnjo nepremičnine oziroma druge storitve, potrebne za izpolnitev 
prodajalčeve obveznosti v razmerju do kupcev. 
(3) Prodajalec izpolni obveznost izročiti nepremičnino kupcu: 
1. ko pridobi uporabno dovoljenje, 
2. ko je nepremičnina zgrajena z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi (6. člen), 

in 
3. če mora prodajalec po 21. členu tega zakona določiti upravnika: ko je prodajalec z 

upravnikom sklenil pogodbo o opravljanju upravniških storitev po SZ-1 in je 
upravnik prevzel skupne dele stavbe (22. člen). 

(4) Šteje se, da je prodajalec pravočasno izpolnil obveznost izročiti nepremičnino 
kupcu: 
1. če so do izteka roka za izročitev nepremičnine kupcu, ki je določen v prodajni 

pogodbi, izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega odstavka, in 
2. če je prodajalec kupcu najkasneje v nadaljnjih petnajstih dneh omogočil, da opravi 

prevzem nepremičnine. 
(5) Šteje se, da prodajalec ni v zamudi zaradi razlogov, za katere odgovarja, če 
prodajalec najkasneje en mesec pred iztekom roka za izročitev nepremičnine kupcu, 
ki je določen v prodajni pogodbi, pri pristojnem upravnem organu vloži popolno 
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, in če upravni organ do izteka roka za 
izročitev nepremičnine kupcu ne odloči o zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, 
temveč o tej zahtevi odloči kasneje, in sicer: 
1. bodisi da izda uporabno dovoljenje, ne da bi predhodno odredil odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti, 
2. bodisi da izda uporabno dovoljenje, vendar predhodno odredi odpravo morebitnih 

pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu, če je prodajalec predložil 
dokaze o odpravi teh pomanjkljivosti najkasneje v enem mesecu po prejemu 
odredbe upravnega organa o odpravi pomanjkljivosti. 

(6) Šteje se, da prodajalec ni v zamudi z izročitvijo nepremičnine kupcu, če odkloni 
izročitev nepremičnine zato, ker kupec še ni plačal celotne kupnine. 
(7) Prodajalec nima pravice odkloniti izročitve nepremičnine, če je razlog za neplačilo 
dela kupnine zadržanje plačila dela kupnine po drugem, tretjem oziroma četrtem 
odstavku 15. člena tega zakona. 

Pogodbena kazen za zamudo z izročitvijo nepremičnine 
17. člen 

(1) če prodajalec zamudi z izročitvijo nepremičnine, je kupec upravičen zahtevati 
plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 promila kupnine za vsak dan zamude za celotno 
obdobje trajanja zamude. 
(2) S prodajno pogodbo lahko kupec in prodajalec omejita skupni znesek pogodbene 
kazni iz prejšnjega odstavka na določen odstotek kupnine, ki pa ne sme biti nižji od 
50 odstotkov kupnine. 

Način izročitve nepremičnine 
18. člen 

(1) Prodajalec izroči nepremičnino kupcu tako, da mu: 
1. omogoči posest nepremičnine, 
2. izroči kopijo uporabnega dovoljenja za stpvbo in če je predmet prodaje posamezen 

del stavbe: tudi etažni načrt tega posameznega dela, 
3. izroči predpisane certifikate, garancijske liste in izjave o skladnosti za opremo in 

naprave in 
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4. projekte izvedenih del. 
(2) Kadar mora prodajalec po 21. členu tega zakona določiti upravnika, prodajalec 
obveznost izročiti listine iz 3. točke prejšnjega odstavka glede opreme in naprav, ki 
so skupni deli stavbe, in projekte iz 4. točke prejšnjega odstavka izpolni tako, da 
navedene listine namesto posameznim kupcem izroči upravniku stavbe (prvi 
odstavek 22. člena) oziroma kupcu iz drugega odstavka 22. člena tega zakona. 

Prevzem nepremičnine 
19. člen 

(1) O izročitvi in prevzemu nepremičnine, sestavita prodajalec in kupec zapisnik. 
(2) Ob izročitvi in prevzemu nepremičnine mora prodajalec kupca opozoriti na 
pravico zahtevati odpravo napak, ki se ugotovijo ob prevzemu, in na pravico 
zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradi morebitne zamude z izročitvijo 
nepremičnine ter ga poučiti, da bo te pravice izgubil, če jih ob prevzemu 
nepremičnine ne bo uveljavil, če prodajalec ob izročitvi in prevzemu nepremičnine 
kupca ne pouči o pravicah in pravnih posledicah iz prejšnjega stavka, kupec ne 
izgubi pravice zahtevati odpravo napak, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, 
tudi če odprave teh napak ob prevzemu ni zahteval, oziroma pravice zahtevati plačilo 
pogodbene kazni zaradi zamude z izročitvijo nepremičnine, tudi če ob prevzemu 
nepremičnine ni izjavil, da uveljavlja to pravico. 
(3) Zapisnik o prevzemu nepremičnine mora obsegati: 
1. opis stanja nepremičnine s podatki, ali ustreza lastnostim, določenimi s pogodbo, 
2. izjavo kupca o prevzemu nepremičnine oziroma izjavo o tem, zaradi katerih napak 

odklanja prevzem nepremičnine, 
3. izjavo kupca o prevzemu listin iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 18. člena tega 

zakona, 
4. morebitno zahtevo kupca za odpravo napak, ki so bile ugotovljene ob prevzemu, in 

roke, v katerih bo prodajalec te napake odpravil, 
5. morebitno izjavo kupca o uveljavljanju pravice do pogodbene kazni zaradi 

prodajalčeve zamude, 
6. izjavo kupca, da ga je prodajalec poučil o pravicah in pravnih posledicah iz 

prejšnjega odstavka z navedbo vsebine tega pouka. 
(4) Kupec nima pravice odkloniti prevzema nepremičnine zaradi manjših napak, ki ne 
ovirajo normalne uporabe nepremičnine, temveč je v takem primeru upravičen 
zadržati del kupnine po drugem odstavku 15. člena tega zakona. 
(5) Šteje se, da je kupec z dnem, ki ga je prodajalec v pozivu kupcu določil za 
prevzem, prevzel nepremičnino tudi, če prodajalec in kupec ne opravita izročitve in 
prevzema po prvem in drugem odstavku tega člena: 
1. če se kupec brez utemeljenega razloga ne odzove na poziv prodajalca za 

prevzem, ali 
2. če kupec brez utemeljenega razloga odkloni prevzem, ali 
3. če prodajalec odkloni izročitev nepremičnine, ker kupec hkrati z izročitvijo in 

prevzemom nepremičnine ni pripravljen plačati neplačanega dela kupnine, 
zmanjšane za morebitni zadržani del kupnine po drugem, tretjem oziroma četrtem 
odstavku 15. člena tega zakona. 

(6) S prevzemom nepremičnine preide na kupca tveganje naključnega uničenja ali 
poškodovanja. 
(7) Od prevzema dalje nosi kupec vse stroške, povezane z uporabo nepremičnine, in 
v primeru, da je predmet prodajne pogodbe posamezen del stavbe, tudi sorazmeren 
del stroškov skupnih delov stavbe. 
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(8) Zaradi uresničitve kupčeve pravice iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, 
mora prodajalec kupcu najmanj tri delovne dni pred dnevom, določenim za izročitev 
in prevzem nepremičnine, omogočiti, da pregleda nepremičnino, ki bo predmet 
prevzema. 

Odprava očitnih napak in drugi jamčevalni zahtevki 
20. člen 

(1) Prodajalec mora napake, katerih odpravo je kupec ob prevzemu 
nepremičnine zahteval, odpraviti najkasneje v enem mesecu. 
(2) Če prodajalec napak v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi, lahko kupec: 
1. bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak 
2. bodisi sam odpravi te napake na stroške prodajalca 
3. bodisi zahteva znižanje kupnine. 
(3) Če kupec uveljavi pravico iz 2. oziroma 3. točke prejšnjega odstavka tega 
člena, ni dolžan plačati dela kupnine, ki ga je zadržal po drugem odstavku 15. 
člena tega zakona, dokler ni dokončno ugotovljena višina stroškov, potrebnih 
za odpravo napak, oziroma dokler se pogodbeni stranki ne dogovorita za 
višino znižanja kupnine zaradi neodpravljenih napak. 
(4) Ko po prejšnjem odstavku dospe kupčeva obveznost plačati zadržani del 
kupnine, se šteje ta obveznost za pobotano s kupčevim zahtevkom za 
pbvmitev ugotovljenih stroškov, potrebnih za odpravo napak, oziroma z 
zahtevkom za vrnitev znižanega dela kupnine. Morebitni višji znesek 
obveznosti, ki zaradi pobota po prejšnjem stavku ne preneha, mora pogodbena 
stranka plačati drugi pogodbeni stranki v nadaljnjih petih delovnih dneh. 
(5) Če ima nepremičnina napako, ki znatno ovira njeno normalno uporabo, ali 
če glede bistvenih lastnosti odstopa od lastnosti, določenih v prodajni 
pogodbi, lahko kupec odstopi od pogodbe ne da bi prej zahteval odpravo 
napake oziroma znižanje kupnine. V primeru iz prejšnjega stavka mora 
prodajalec kupcu vrniti plačano kupnino z zamudnimi obrestmi od dneva, ko 
mu je kupec plačal kupnino oziroma posamezen obrok kupnine. 

Sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev 
21. člen 

(1) Če so predmet prodajnih pogodb posamezni deli stavbe z več kot osmimi 
posameznimi deli in če sta kupca (etažna lastnika) več kot dva ali če se je 
prodajalec s splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe tako zavezal, 
mora prodajalec s pravno oziroma fizično osebo, ki je v skladu s SZ-1 
upravičena opravljati upravniške storitve, skleniti pogodbo o opravljanju 
upravniških storitev. 
(2) Prodajalec odgovarja kupcem za škodo, ki jim nastane, če pri izbiri osebe za 
upravnika oziroma pri določitvi pravic in obveznosti v pogodbi o opravljanju 
upravniških storitev ne ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

Prevzem skupnih delov stavbe z več posameznimi deli 
22. člen 

(1) Če mora po 21. členu tega zakona prodajalec določiti upravnika, opravi upravnik 
za račun vseh kupcev prevzem skupnih delov stavbe. 
(2) Če prodajalec po 21. členu tega zakona ni dolžan določiti upravnika, opravi 
prevzem skupnih delov stavbe kupec, ki ga za to pooblastijo kupci, ki so skupaj 
imetniki najmanj polovice solastniških deležev na skupnih delih. 
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(3) Za prevzem skupnih delov stavbe iz prvega oziroma prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe 19. in 20. člena tega zakona. 

2.5. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA SKRITE NAPAKE IN GARANCIJA ZA 
NAPRAVE IN OPREMO 

Jamčevalni roki 
23. člen 

(1) Prodajalec odgovarja za napake nepremičnine, ki jih ni bilo mogoče 
ugotoviti ob prevzemu nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: skrite napake), če 
se skrite napake pokažejo v dveh letih od prevzema nepremičnine. 
(2) Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki imajo značilnost napak v 
solldnosti gradbe (662. člen OZ), če se te pokažejo v desetih letih od prevzema 
nepremičnine. 
(3) Jamčevalni roki za skrite napake na skupnih delih stavbe z več 
posameznimi deli začnejo teči: 
1. v primeru iz prvega odstavka 21. člena tega zakona: od dneva, ko je skupne 

dele prevzel upravnik, 
2. v drugih primerih: od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem 

posameznega dela stavbe kupcu, ki je zadnji prevzel posamezni del v stavbi, 
vendar najkasneje v enem letu od dneva, ko je bila opravljena izročitev in 
prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je prvi prevzel posamezni del v 
stavbi. 

Obvestilo o napakah 
24. člen 

(1) Kupec mora prodajalca pisno obvestiti o skritih napakah najkasneje v dveh 
mesecih, šteto od dneva, ko je napako ugotovil, oziroma v šestih mesecih, če gre za 
napako v solidnosti gradbe, sicer izgubi pravico sklicevati se na to napako. 
(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora kupec opisati v čem je napaka in 
prodajalca pozvati, da jo odpravi. 
(3) Šteje se, da je kupec prodajalca pravočasno obvestil o skriti napaki: 
1. bodisi če je obvestilo o napakah poslal prodajalcu s priporočeno poštno pošiljko v 

roku iz prvega odstavka tega člena, 
2. bodisi če je prodajalec obvestilo o napakah, ki ni bilo poslano na način iz 1. točke 

tega odstavka, prejel do izteka roka iz prvega odstavka tega člena. 

Odprava skritih napak in drugi jamčevalni zahtevki 
25. člen 

(1) Prodajalec mora v petnajstih dneh od prejema obvestila o napaki pregledati 
nepremičnino in kupcu v nadaljnjih petnajstih dneh dostaviti obvestilo o 
vzrokih za napako in o načinu, na katerega namerava odpraviti napako. 
(2) Prodajalec mora napako, o kateri je bil obveščen, odpraviti najkasneje v 
roku dveh mesecev po prejemu obvestila o napaki. Če napaka onemogoča 
oziroma bistveno ovira normalno uporabo nepremičnine, jo mora prodajalec 
odpraviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času. 
(3) Če prodajalec v roku enega meseca po prejemu obvestila o napaki kupcu ne 
dostavi obvestila iz prvega odstavka tega člena ali če v roku dveh mesecev po 
prejemu obvestila o napaki napake ne odpravi, lahko kupec: 
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1. bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak 
2. bodisi sam odpravi to napako na stroške prodajalca 
3. bodisi zahteva znižanje kupnine. 
(4) Za pravice kupca v primeru skritih napak se smiselno uporabljata tudi peti 
odstavek 20. člena tega zakona. 

Bančna garancija za odpravo skritih napak 
26. člen 

(1) Za zavarovanje svoje obveznosti v rokih iz 25. člena tega zakona odpraviti 
napake, ki se bodo pokazale v dveletnem jamčevalnem roku iz prvega odstavka 23. 
člena tega zakona mora prodajalec kupcu hkrati z izročitvijo nepremičnine izročiti 
nepreklicno bančno garancijo banke iz 1. točke prvega odstavka 41. člena tega 
zakona, s katero se banka zavezuje, da bo na prvi poziv kupca in brez ugovorov 
izplačala znesek, na katerega se glasi bančna garancija. 
(2) Bančna garancija iz prejšnjega odstavka se mora glasiti na znesek, ki je enak 
petim odstotkom kupnine po prodajni pogodbi. 
(3) Rok veljavnosti bančne garancije iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 
26 mesecev, šteto od pndobitve uporabnega dovoljenja. 
(4) Kadar prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, lahko 
splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe določajo, da bo prodajalec svojo 
obveznost iz prvega odstavka tega člena izpolnil tako, da bo pri notarju, ki je sestavil 
notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe (drugi odstavek 8. 
člena) deponiral bančne garancije bank iz 1. točke prvega odstavka 41. člena tega 
zakona, ki so jih prodajalcu izročili izvajalci del na stavbi, pod naslednjimi pogoji: 
1. da se garancije glasijo na ime notarja kot upravičenca iz garancije, 
2. da se banka z garancijo nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv notarja in brez 

ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi garancija, 
3. da je rok veljavnosti bančne garancije najmanj 26 mesecev, šteto od prevzema 

skupnih delov stavbe, 
4. da je skupni znesek, na katerega se glasijo vse garancije najmanj enak petim 

odstotkom skupnega zneska vseh kupnin za vse posamezne dele stavbe, in 
5. da se garancije nanašajo na zavarovanje obveznosti izvajalcev vseh vitalnih delov 

stavbe (streha, fasade, instalacije in drugi vitalni deli). 
(5) Notar mora unovčiti bančno garancijo iz prejšnjega odstavka v korist vseh etažnih 
lastnikov stavbe, če tako zahtevajo etažni lastniki, ki so skupaj imetniki najmanj 
polovice solastniških deležev na skupnih delih stavbe, in ga nakaže v dobro računa, 
ki ga etažni lastniki navedejo v zahtevi za unovčenje. 

Garancija za naprave in opremo 
27 člen 

Za brezhibno delovanje naprav in opreme, vgrajene v nepremičnino, odgovarja 
prodajalec pod pogoji in v rokih, določenih v garancijskih listih proizvajalcev. 

Prehod pravic in odgovornosti za napake 
28. člen 

Pravice kupca do prodajalca oziroma proizvajalca na podlagi prodajalčeve 
odgovornosti za stvarne napake oziroma na podlagi prodajalčeve in proizvajalčeve 
odgovornosti za brezhibno delovanje naprav in opreme preidejo tudi na vse poznejše 
pridobitelje etažne lastnine, vendar tako, da poznejšim pridobiteljem ne teče nov rok 
za obvestilo in tožbo, temveč se jim rok prednikov všteva. 
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Dolžnosti in pooblastila upravnika v zvezi s stvarnimi napakami na skupnih delih 
stavbe 

29. člen 
Upravnik mora in je upravičen za račun kupcev oziroma etažnih lastnikov prodajalca 
oziroma izvajalca del na stavbi oziroma proizvajalca naprav in opreme iz 27. člena 
tega zakona obvestiti o napakah na skupnih delih stavbe in proti njim uveljavljati 
zahtevke na podlagi odgovornosti za stvarne napake oziroma garancije za brezhibno 
delovanje naprav in opreme. 

2.6. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA VKNJIŽBO LASTNINSKE PRAVICE V KORIST 
KUPCA 

Rok za zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca 
30. člen 

(1) Prodajalec enostanovanjske hiše mora zagotoviti pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupca iz drugega odstavka 12. člena tega zakona v roku za izročitev 
nepremičnine, določenem v prodajni pogodbi (prvi odstavek 16. člena). 
(2) Prodajalec posameznih delov stavbe z več posameznimi deli mora zagotoviti 
pogoje za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev posameznih delov te stavbe iz 
tretjega odstavka 12. člena tega zakona v dveh mesecih po pravnomočnosti 
uporabnega dovoljenja za stavbo (prvi odstavek 131. člena ZZK-1). 

Odmera nove zemljiške parcele na zahtevo kupca 
31. člen 

Če prodajalec enostanovanjske hiše v roku iz prvega odstavka 30. člena tega 
zakona ne zagotovi pogoja iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona, 
lahko kupec zahteva, da se izvede parcelacija obstoječe zemljiške parcele, na 
kateri je zgrajena enostanovanjska stavba, ki je predmet prodajne pogodbe, z 
delitvijo te parcele tako, da bosta iz obstoječe zemljiške parcele, oblikovani dve 
zemljiški parceli, od katerih bo ena oblikovana v skladu s skico iz 2. točke 
tretjega odstavka 6. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nova zemljiška 
parcela). 

Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti zagotoviti odmero nove zemljiške 
parcele 
32. člen 

(1) Če zagotovi odmero nove zemljiške parcele v skladu z 31. členom tega zakona 
kupec, mora prodajalec kupcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev te 
obveznosti v višini petih odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. 
(2) če je kupec zadržal del kupnine po četrtem odstavku 15. člena tega zakona, se 
šteje obveznost kupca plačati zadržani del kupnine za pobotano z njegovo pravico 
zahtevati plačilo pogodbene kazni po prejšnjem odstavku z dnem vpisa nove 
zemljiške parcele v zemljiški kataster. 
(3) Kupec je upravičen od prodajalca poleg pogodbene kazni iz prvega odstavka tega 
člena zahtevati tudi povrnitev vseh stroškov, ki so mu nastali v zvezi z odmero nove 
zemljiške parcele. 
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Predznamba lastninske pravice na novi zemljiški parceli 
33. člen 

Predznamba lastninske pravice na novi zemljiški parceli v korist kupca se dovoli na 
podlagi: 
1. prodajne pogodbe in 
2. potrdila pristojne geodetske uprave, da je nova zemljiška parcela nastala z delitvijo 

obstoječe zemljiške parcele, katere identifikacijski znak je naveden v prodajni 
pogodbi. 

Vpis etažne lastnine na zahtevo kupca 
34. člen ' 

t (1) če prodajalec posameznih delov stavbe z več posameznimi deli v roku iz 
drugega odstavka 30. člena tega zakona ne vloži predloga za vpis etažne lastnine, 
lahko tak predlog vloži vsak kupec posameznega dela stavbe. 
(2) V primeru predloga, ki ga vloži kupec po prejšnjem odstavku, se za enostranski 
pravni posel lastnika o oblikovanju etažne lastnine iz drugega odstavka 188. člena 
ZZK-1 šteje notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov (2. točka 
prvega odstavka 8. člena) skupaj z identifikacijskimi številkami stavbe in njenih 
posameznih oziroma skupnih delov, določenih z odločbo o vpisu stavbe v kataster 
stavb. 
f3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov, 
mora kupcu izstaviti odpravek tega notarskega zapisa za vpis etažne lastnine v 
zemljiško knjigo. 
(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se za odmero zemljiške 
parcele, ki je skupni del stavbe z več posameznimi deli, in za vpis te parcele kot 
skupnega dela stavbe v zemljiško knjigo smiselno uporabljajo določbe 31. člena, 
tretjega odstavka 32. člena in 2. točke 33. člena tega zakona. 

Pogodbena kazen za neizpolnitev obveznosti predlagati vpis etažne lastnine 
35. člen 

(1) Če vloži predlog za vpis etažne lastnine v skladu s 34. členom tega zakona 
posamezen kupec, mora prodajalec vsakemu kupcu posameznih delov stavbe 
plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev te obveznosti v višini petih odstotkov 
kupnine po prodajni pogodbi. 
(2) Če je kupec zadržal del kupnine po četrtem odstavku 15. člena tega zakona, se 
šteje obveznost kupca plačati zadržani del kupnine za pobotano z njegovo pravico 
zahtevati plačilo pogodbene kazni po prejšnjem odstavku z dnem vložitve predloga 
za vpis etažne lastnine. 
(3) Kupec, ki je zagotovil pogoje za vpis etažne lastnine, je upravičen od prodajalca 
poleg pogodbene kazni iz prvega odstavka tega člena zahtevati tudi povrnitev vseh 
stroškov, ki so mu nastali v zvezi s tem. 

Predznamba etažne lastnine 
36. člen 

Predznamba etažne lastnine na posameznem delu stavbe v korist kupca se dovoli na 
podlagi prodajne pogodbe in notarsko overjenega prepisa notarskega zapisa 
splošnih pogojev prodaje. 
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2.7. BANČNA GARANCIJA ZA VRAČILO KUPNINE 

Bančna garancija za vračilo kupnine 
37. člen 

(1) Prodajalec lahko zagotovi ustrezno zavarovanje kupca pred tveganji iz drugega 
odstavka 1. člena tega zakona s tem, da kupcu hkrati, ko mu ta plača posamezen 
obrok kupnine po prodajni pogodbi, izroči nepreklicno bančno garancijo banke iz 1. 
točke prvega odstavka 41. člena tega zakona, s katero se banka zavezuje, da bo na 
prvi poziv kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se bančna garancija 
glasi. 
(2) Bančna garancija se mora glasiti na znesek, ki je enak znesku plačanega obroka 
kupnine. 
(3) Rok veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj za šest mesecev daljši od 
roka za izročitev nepremičnine, določenem v prodajni pogodbi (prvi odstavek 16. 
člena). 

2.8. POGODBA O OBLIKOVANJU SKRBNIŠKEGA RAČUNA 

2.8.1. Temeljne določbe 

Uporaba določb razdelka 2.8. 
38. člen 

(1) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se uporabljajo: 
1. če prodajalec prodaja posamezne dele stavbe z več posameznimi deli, in 
2. če prodajalec zaradi izpolnitve pogoja za dopustnost dogovora o predčasnem 

plačilu kupnine iz prvega odstavka 13. člena tega zakona, s skrbniško banko in 
skrbniškim notarjem sklene pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa. 

(2) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se uporabljajo tudi za nepotrošniške prodajne 
pogodbe (peti odstavek 4. člena). 
(3) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za prodajne 
pogodbe, katerih predmet je enostanovanjska stavba. 
(4) Določbe razdelka 2.8. tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge 
prodajne pogodbe, katerih predmet je nepremičnina, za katere se po 4. členu tega 
zakona ne uporabljajo določbe 2. poglavja tega zakona, če se kupec in prodajalec 
dogovorita, da bo prodajalec zaradi zaščite kupca pred tveganji iz drugega odstavka 
1. člena tega zakona, zagotovil kupcu vse oziroma posamezne skrbniške storitve, ki 
so predmet pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa 
39. člen 

(1) Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa, je pogodba, ki jo v zvezi s prodajo 
vseh posameznih delov posamezne stavbe z več posameznimi deli sklenejo 
skrbniški notar, skrbniška banka in prodajalec, in s katero se pogodbene stranke 
zavežejo, da bodo v skladu s tem zakonom in podrobnejšimi pogoji, določenimi s 
pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa, izpolnjevale naslednje obveznosti: 
1. skrbniški notar: 

- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravice iz maksimalne 
hipoteke, 

januar 2004 71 poročevalec, št. 5 



l IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravico do prepovedi 
odtujitve in obremenitve, 
- da bo v svojem imenu in za račun kupcev uresničeval pravice imetnika 
skrbniškega računa, 
- da bo kupce obveščal o vseh okoliščinah, pomembnih za uresničitev njihovih 
pravic v razmerju do prodajalca oziroma do skrbniške banke in drugih pravic v 
zvezi s prodajno pogodbo, in 
- da bo opravljal druga dejanja v skladu s tem zakonom, ki so potrebna za zaščito 
interesov kupcev, 

2. skrbniška banka: 
- da bo odprla in vodila skrbniški račun, 
- da bo preverjala pogoje za izvršitev nalogov za plačilo v breme skrbniškega 
računa, 
- da ne bo izvršila nobenega naloga za plačilo v breme skrbniškega računa, če ne 
bodo izpolnjeni pogoji za njihovo izvršitev, in 
- da bo opravljala druga dejanja v skladu s tem zakonom, ki so potrebna za 
zaščito interesov kupcev. 

3. prodajalec, da bo skrbniškemu notarju in skrbniški banki plačeval ceno in stroške 
za storitve, ki jih opravljata na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. 

(2) Skrbniški notar in skrbniška banka morata pri izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe 
o oblikovanju skrbniškega računa ravnati neodvisno drug od drugega, vedno pa 
izključno v interesu kupcev. 
(3) Skrbniški notar mora za zastopanje v sodnih postopkih, ki jih mora po tem zakonu 
voditi zaradi uresničitve pravic kupcev po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, 
pooblastiti odvetnika. Stroške zastopanja po odvetniku in druge stroške sodnih 
postopkov iz prejšnjega stavka mora skrbniškemu notarju povrniti prodajalec. 

Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa kot pogodba v korist kupcev 
40. člen 

(1) Glede storitev, ki se jih skrbniška banka in skrbniški notar zavežeta opraviti s 
pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa, ima navedena pogodba značilnost 
pogodbe v korist tretjega, in sicer vseh kupcev, ki s prodajalcem sklenejo prodajne 
pogodbe, katerih predmet je posamezen del stavbe, in ki jih je skrbniški notar vpisal v 
evidenco iz 43. člena tega zakona. 
(2) Skrbniški notar in skrbniška banka imata drug od drugega pravico zahtevati, da 
kupcem iz prejšnjega odstavka izpolnita obveznosti, ki sta se jih s pogodbo o 
oblikovanju skrbniškega računa zavezala izpolniti. 
(3) Šteje se, da je posamezen kupec sprejel pravice zahtevati od skrbniškega notarja 
in skrbniške banke, da mu izpolnita obveznosti, ki sta se jih s pogodbo o oblikovanju 
skrbniškega računa zavezali izpolniti, in dodatne pravice v razmerju do prodajalca, ki 
so določene v razdelku 2.8. tega zakona, ko skrbniški notar prodajno pogodbo,, ki jo 
je sklenil kupec, vpiše v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. člena tega 
zakona. 

Skrbniška banka in skrbniški notar 
41. člen 

(1) Storitve skrbniške banke po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa lahko 
opravlja banka oziroma hranilnica: 
1. ki po 4. členu ZBan lahko opravlja bančne storitve in 
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2. ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev iz 15. 
točke prvega odstavka 6. člena ZBan. 

(2) Storitve skrbniškega notarja po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa lahko 
opravlja notar 
1. ki je vpisan v register skrbniških notarjev in 
2. ki ima ustrezno zavarovalno kritje na podlagi dodatnega zavarovanja odgovornosti 

v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev po pogodbi o oblikovanju skrbniškega 
računa. 

(3) Notarska zbornica Slovenije vodi register skrbniških notarjev iz 1. točke 
prejšnjega odstavka in register sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa. 
Registra iz prejšnjega stavka sta javna. 
(4) Notarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, 
določi: 
1. podrobnejše pogoje za vpis v register skrbniških notarjev in za izbris tega registra, 
2. pravila o vodenju registrov iz prejšnjega odstavka in 
3. način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v registra iz prejšnjega odstavka. 

Skrbniški račun 
42. člen 

(1) Skrbniški račun je transakcijski račun: 
- ki ga vodi skrbniška banka, 
- katerega imetnik je skrbniški notar za račun kupcev, 
- v dobro katerega kupci plačujejo obroke kupnin po prodajnih pogodbah in 
- v breme katerega skrbniška banka opravlja izplačila pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom. 
(2) Za obveznosti skrbniške banke v zvezi z vodenjem skrbniškega računa se 
uporabljajo določbe ZPlaP o pogodbi o vodenju transakcijskega računa, če ni v tem 
zakonu drugače določeno. 
(3) Dobroimetje na skrbniškem računu je stanje vseh vplačil v dobro skrbniškega 
računa, zmanjšano za stanje izplačil, opravljenih v breme skrbniškega računa. 
(4) Dobroimetje na skrbniškem računu je upogledni denarni depozit skrbniškega 
notarja za račun kupcev pri skrbniški banki. 

Evidenca sklenjenih prodajnih pogodb 
43. člen 

(1) Prodajalec mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe skrbniškega notarja 
obvestiti o vsaki prodajni pogodbi, ki jo sklene s kupcem posameznega dela 
stavbe, in mu predložiti dva izvoda prodajne pogodbe. 
(2) Skrbniški notar mora voditi evidenco sklenjenih prodajnih pogodb, ki mora 
v zvezi s posamezno prodajno pogodbo obsegati naslednje podatke: 
- zaporedno številko vpisa v evidenco, 
- podatke o kupcu, ki jih obsega prodajna pogodba, 
- številko transakcijskega računa kupca, v dobro katerega naj se nakažejo 

plačila terjatev kupca zaradi morebitne razveze prodajne pogodbe, 
- datum sklenitve pogodbe, 
- podatke o posameznem delu stavbe, ki je predmet prodajne pogodbe, in 
- podatke o višini kupnine. 
(3) Skrbniški notar mora prodajno pogodbo vpisati v evidenco sklenjenih 
prodajnih pogodb v dveh delovnih dneh po tem, ko ga prodajalec obvesti o 
sklenitvi prodajne pogodbe. 
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(4) O vpisu v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb mora skrbniški notar 
naslednji delovni dan po vpisu kupcu izstaviti potrdilo in obvestiti skrbniško 
banko. Obvestilu skrbniški banki iz prejšnjega stavka mora priložiti en izvod 
sklenjene prodajne pogodbe. 
(5) Skrbniški notar sklenjene prodajne pogodbe ne sme vpisati v evidenco 
sklenjenih pogodb, če je predmet te pogodbe isti posamezni del stavbe, ki je 
predmet druge prodajne pogodbe, ki je že vpisana v evidenco sklenjenih 
prodajnih pogodb. O okoliščinah iz prejšnjega stavka mora notar nemudoma 
obvestiti kupca in prodajalca. 
(6) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za spremembo 
vpisanih podatkov zaradi spremembe prodajne pogodbe, ki je vpisana v 
evidenco sklenjenih prodajnih pogodb, in za izbris prodajne pogodbe iz 
evidence sklenjenih prodajnih pogodb zaradi razveze take prodajne pogodbe. 
(7) Za obvestila, ki jih mora notar po tem zakonu poslati prodajalcu oziroma 
kupcem, se smiselno uporablja šesti odstavek 6. člena tega zakona. 

Evidenca plačanih kupnin 
44. člen 

(1) Skrbniška banka mora za vsako prodajno pogodbo, ki je vpisana v evidenco 
sklenjenih prodajnih pogodb, voditi evidenco plačanih obrokov kupnine (v nadaljnjem 
besedilu: evidenca plačanih kupnin), ki mora obsegati naslednje podatke: 
- zaporedno številko vpisa prodajne pogodbe v evidenco sklenjenih prodajnih 

pogodb, 
- datume in zneske posameznih plačil v dobro skrbniškega računa. 
(2) Će je prodajna pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, da kupec v določenem 
roku plača aro, in če kupec v tem roku are ne plača, mora skrbniška banka o tem 
skrbniškega notarja obvestiti v nadaljnjih dveh delovnih dneh. V primeru iz prejšnjega 
stavka skrbniški notar izbriše prodajno pogodbo iz evidence sklenjenih prodajnih 
pogodb. O izbrisu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar obvestiti prodajalca in 
kupca v dveh delovnih dneh šteto od prejema obvestila iz prvega stavka tega 
odstavka. 
(3) Skrbniška banka mora posameznemu kupcu na njegovo zahtevo v dveh delovnih 
dneh od prejema zahteve izstaviti potrdilo o obrokih kupnine, ki jih je z nakazilom na 
skrbniški račun plačal ta kupec, s podatki iz evidence plačanih kupnin. 
(4) Skrbniška banka mora skrbniškemu notarju na njegovo zahtevo izstaviti izpisek iz 
evidence plačanih kupnin za posameznega oziroma za vse kupce. 

Trajanje in prenehanje pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa 
45. člen 

(1) Obveznosti skrbniškega notarja, skrbniške banke in prodajalca na podlagi 
pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa trajajo, dokler prodajalec v celoti in 
pravilno ne izpolni vseh obveznosti do kupcev, ki jih je po prodajni pogodbi 
dolžan izpolniti, oziroma dokler skrbniški notar za račun kupcev ne uresniči 
vseh pravic zaradi razveze prodajnih pogodb v skladu s tem zakonom. 
(2) Nobena pogodbena stranka ne more odstopiti od pogodbe o oblikovanju 
skrbniškega računa. 
(3) Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa se šteje za razvezano, če po 
stanju vpisov v zemljiški knjigi v trenutku, ko je zemljiškoknjižno sodišče 
prejelo zemljiškoknjižni predlog skrbniškega notarja za vknjižbo maksimalne 
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hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona in za vknjižbo prepovedi 
odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona: 
1. bodisi prodajalec ni lastnik nepremičnin, na katerih gradi oziroma bo gradil 

stavbo, oziroma imetnik stavbne pravice na tej nepremičnini, 
2. bodisi so pri teh nepremičninah vpisane pravice tretjih, razen hipoteke iz 3. 

točke prvega odstavka 59. člena tega zakona, oziroma pravna dejstva, zaradi 
katerih pravilna izpolnitev prodajalčeve obveznosti do kupcev po prodajnih 
pogodbah ni mogoča. 

(4) Če skrbniški notar umre ali če je razrešen ali če mu je izrečen disciplinski 
ukrep odvzema pravice opravljati storitve skrbniškega notarja (tretji odstavek 
95. člena), preidejo vse pravice in obveznosti skrbniškega notarja po pogodbi o 
oblikovanju skrbniškega računa na notarja, ki ga po prvem oziroma drugem 
odstavku 98. člena ZN določi Notarska zbornica Slovenije. Notarska zbornica 
Slovenije mora določiti notarja iz prejšnjega stavka v petnajstih dneh po smrti, 
razrešitvi oziroma izreku ukrepa. 

2.8.2. Vodenje skrbniškega računa 

Nalog za plačilo v breme skrbniškega računa 
46. člen 

(1) Nalog za plačilo v breme skrbniškega računa izda skrbniški notar. 
(2) Če se nalog za plačilo v breme skrbniškega računa nanaša na izpolnitev 
obveznosti prodajalca iz prvega odstavka 62. člena tega zakona, mora skrbniški 
notar nalog za plačilo v breme skrbniškega računa izdati na zahtevo prodajalca, ki 
mora ta nalog tudi potrditi. 
(3) Prodajalec mora skrbniškemu notarju hkrati z zahtevo iz prejšnjega odstavka 
predložiti ustrezne listine (na primer potrjene začasne situacije), na podlagi katerih je 
mogoče preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa. Te 
listine mora skrbniški notar priložiti nalogu iz prejšnjega odstavka. 

Preverjanje pogojev za izvršitev naloga 
47. Člen 

(1) Skrbniška banka mora pred izvršitvijo naloga za izplačilo v breme skrbniškega 
računa preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa, 
določeni s tem zakonom. 
(2) Skrbniška banka mora zavrniti izvršitev naloga za plačilo v breme skrbniškega 
računa, če pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa niso izpolnjeni, in o zavrnitvi 
obvestiti skrbniškega notarja, v primeru naloga iz drugega odstavka 46. člena tega 
zakona pa tudi prodajalca, v roku za izvršitev naloga. 
(3) Skrbniška banka mora nalog za plačilo v breme skrbniškega računa iz prvega 
odstavka 62. člena tega zakona oziroma iz prvega odstavka 50. člena tega zakona 
izvršiti v petih delovnih dneh po prejemu naloga in listin, ki mu morajo biti priložene, 
druge naloge za plačilo v breme skrbniškega računa pa v dveh delovnih dneh po 
prejemu naloga. 

Obvestila o izvršitvi nalogov za plačilo 
48. člen 

Skrbniška banka mora obvestila o izvršiti nalogov za plačilo v breme in v dobro 
skrbniškega računa iz 26. člena ZPlaP pošiljati skrbniškemu notarju in prodajalcu. 
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Obrestovanje in vezava dobroimetja na računu 
49. člen 

(1) Pogodbene stranke se s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa dogovorijo o 
višini obrestne mere, po kateri se obrestuje denarno dobroimetje na skrbniškem 
računu. 
(2) Po nalogu skrbniškega notarja, ki ga potrdi prodajalec, skrbniška banka 
dobroimetje oziroma del dobroimetja na skrbniškem računu spremeni v vezani 
depozit za obdobje, navedeno v nalogu za vezavo. 
(3) Določbe tega zakona o denarnem dobroimetju na skrbniškem računu se smiselno 
uporabljajo tudi za vezani depozit iz prejšnjega odstavka. 

Ukinitev skrbniškega računa 
50. člen 

(1) Skrbniški notar mora na podlagi končnega poročila iz petega odstavka 86. člena 
tega zakona izdati nalog, da se preostalo dobroimetje na skrbniškem računu nakaže 
v dobro prodajalca, v dveh delovnih dneh po tem, ko s skrbniško banko sestavi 
končno poročilo, vendar ne prej, dokler prodajalec ni izpolnil morebitnih neplačanih 
obveznosti do skrbniške banke oziroma skrbniškega notarja po pogodbi o 
oblikovanju skrbniškega računa in dokler niso plačane vse prodajalčeve obveznosti 
do izvajalcev, ki so bile upoštevane pri določitvi praga skrbniškega računa. 
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za ukinitev skrbniškega 
računa v primeru razveze prodajnih pogodb zaradi začetka postopka prisilne 
poravnave oziroma stečajnega postopka nad prodajalcem. 
(3) Če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave oziroma stečajni 
postopek, z dnem začetka tega postopka izvajalci del na stavbi pridobijo zastavno 
pravico na dobroimetju na skrbniškem računu, ki ostane po poplačilu terjatev kupcev, 
skrbniške banke in skrbniškega notarja, v zavarovanje njihovih terjatev do prodajalca, 
ki so bile upoštevane pri določitvi praga skrbniškega računa, in s tem položaj 
ločitvenega upnika v tem postopku. 

2.8.3. Pravna razmerja v zvezi s skrbniškim računom 

Dodatne določbe o splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe 
51. člen 

(1) Notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe mora sestaviti 
skrbniški notar. 
(2) Skrbniški notar ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje: 
1. dokler ne vloži zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo maksimalne hipoteke iz 

prvega odstavka 75. člena tega zakona in za vknjižbo pravice do prepovedi 
odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona, ter 
zemljiškoknjižnega predloga za zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne 
lastnine iz 82. člena tega zakona, in 

2. dokler prodajalec ne izpolni obveznosti iz šestega odstavka 75. člena in iz 
četrtega odstavka 84. člena tega zakona. 

(3) Skrbniški notar tudi ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje, 
če je pogodba o oblikovanju skrbniškega računa razvezana po tretjem odstavku 45. 
člena tega zakona. 
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(4) Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe morajo poleg sestavin iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona obsegati tudi: 
1. podatke o skrbniškem notarju in skrbniški banki, 
2. podatek o številki skrbniškega računa, na katerega mora kupec plačevati 

morebitno aro in posamezne obroke kupnine. 
(5) Prodajalec mora kupcu ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti overjeni prepis 
pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. Prepis iz prejšnjega stavka lahko overi 
skrbniški notar. 

Denarna terjatev do skrbniške banke na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu 
52. člen 

(1) Denarna terjatev skrbniškega notarja do skrbniške banke na podlagi dobroimetja 
na skrbniškem računu se šteje v razmerju do skrbniške banke in do prodajalca ter v 
razmerju do upnikov prodajalca in upnikov skrbniškega notarja za skupno terjatev 
vseh kupcev, ki so vplačali posamezne obroke kupnine na skrbniški račun, do 
skrbniške banke. Zato niti upniki prodajalca niti upniki skrbniškega notarja ne morejo 
za izterjavo svojih terjatev do prodajalca oziroma do skrbniškega notarja niti v 
njunem stečaju s prisilnimi ukrepi segati na to denarno terjatev (drugi odstavek 804. 
člena v zvezi z 805. členom OZ). V primeru stečaja prodajalca ta denarna terjatev ne 
spada v stečajno maso prodajalca. V primeru stečaja oziroma smrti skrbniškega 
notarja ta denarna terjatev ne spada v stečajno maso oziroma zapuščino 
skrbniškega notarja. 
(2) Banka svojih terjatev do prodajalca, skrbniškega notarja oziroma do 
posameznega kupca ne more pobotati s svojo denarno obveznostjo na podlagi 
dobroimetja na skrbniškem računu. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko banka pobota svoje denarne terjatve do 
prodajalca iz naslova provizij in stroškov vodenja skrbniškega računa s svojo 
denarno obveznostjo na podlagi dobroimetja na skrbniškem računu, če bi bilo po tem 
zakonu plačilo teh terjatev dovoljeno opraviti v breme skrbniškega računa. 
(4) V notranjem razmerju med kupci je posamezen kupec udeležen na denarni 
terjatvi iz prvega odstavka tega člena v deležu, ki je enak razmerju med vplačili, ki jih 
je v dobro skrbniškega računa opravil ta kupec, in skupnimi vplačili, ki so jih v dobro 
skrbniškega računa opravili vsi kupci. 

Zajamčene vloge kupcev v primeru stečaja banke 
53. člen 

Pri uporabi pravil ZBan o zajamčenih vlogah se šteje, da je posamezen kupec, ki je 
vplačal posamezne obroke kupnine na skrbniški račun, v razmerju do skrbniške 
banke imetnik denarne terjatve v višini, ki je enaka denarni terjatvi na podlagi 
dobroimetja na skrbniškem računu, pomnoženi z deležem tega kupca iz četrtega 
odstavka 52. člena tega zakona. 

Razmerje med kupci in prodajalcem 
54. člen 

(1) Kupec v razmerju do prodajalca izpolni svojo obveznost plačati kupnino oziroma 
posamezen obrok kupnine po prodajni pogodbi s plačilom kupnine oziroma obroka 
kupnine v dobro skrbniškega računa. 
(2) Z izplačilom v breme skrbniškega računa in v dobro kupca v skladu z določbami 
tega zakona je v razmerju do kupca izpolnjena obveznost prodajalca vrniti kupcu 
plačani del kupnine zaradi razveze prodajne pogodbe do višine izplačanega zneska. 
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(3) Nobena določba tega zakona ne izključuje niti pravice kupca od prodajalca 
zahtevati plačilo katerekoli terjatve na podlagi prodajne pogodbe v višini, ki presega 
znesek iz prejšnjega odstavka, niti drugih pravic kupca v razmerju do prodajalca po 
ZVPot, OZ oziroma drugih zakonih. 
(4) Kupec mora na skrbniški račun plačati celoten znesek kupnine oziroma 
posameznega obroka kupnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, ki ga je treba 
v zvezi s posameznim plačilom obračunati. 

Razmerje med kupci in skrbniškim notarjem 
55. člen 

(1) Skrbniški notar mora storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa 
opravljati s skrbnostjo dobrega notarja. 
(2) Skrbniški notar v razmerju do kupcev ni upravičen zahtevati nikakršnega plačila 
za storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 

Razmerje med kupci in skrbniško banko 
56. člen 

(1) Skrbniška banka mora storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa 
opravljati s skrbnostjo dobre banke. 
(2) Skrbniška banka v razmerju do kupcev ni upravičena zahtevati nikakršnega 
plačila za storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa. 

Razmerje skrbniške banke do prodajalca in skrbniškega notarja 
57. člen 

Skrbniška banka je upravičena zahtevati plačilo terjatev iz naslova provizij in stroškov 
za storitve vodenja skrbniškega računa in druge storitve po pogodbi o oblikovanju 
skrbniškega računa, ki jih ni mogoče pobotati po tretjem odstavku 52. člena tega 
zakona, samo od prodajalca. 

2.8.4. Plačevanje v breme skrbniškega računa 

Prag skrbniškega računa in prag prodaje 
58. člen 

(1) Prag skrbniškega računa po tem zakonu je znesek, ki je enak seštevku vseh 
neplačanih prodajalčevih obveznosti, ki so oziroma bodo nastale na podlagi dobav in 
storitev, ki so potrebne za projektiranje in izgradnjo stavbe ter za pravilno izpolnitev 
vseh prodajalčevih obveznosti do kupcev na podlagi prodajnih pogodb. 
(2) Prag prodaje po tej pogodbi je znesek, ki je enak seštevku vseh kupnin, ki se jih 
kupci zavežejo plačati po prodajnih pogodbah, vpisanih v evidenco sklenjenih 
prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona. 
(3) Prag prodaje se znižuje za zneske izplačil v breme skrbniškega računa zaradi 
izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 62. člena tega zakona. 
(4) Prag skrbniškega računa se znižuje za zneske plačil obveznosti iz prvega 
odstavka 62. člena tega zakona in sicer ne glede na to ali so bila plačila opravljena v 
breme skrbniškega računa ali pa je prodajalec plačila opravil sam iz drugih virov. 
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Določitev praga skrbniškega računa 
59. člen 

(1) Ob sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa prodajalec in skrbniška 
banka določita izhodiščni prag skrbniškega računa v višini, ki je enaka ocenjeni višini 
prodajalčevih neplačanih obveznosti iz prvega odstavka 58. člena tega zakona. Pri 
določitvi izhodiščnega praga skrbniškega računa je treba upoštevati zlasti: 
1. ocenjeno višino stroškov, potrebnih za izgradnjo stavbe, vključno s premijami za 

zavarovanje iz šestega odstavka 75. člena tega zakona in s stroški pridobitve 
uporabnega dovoljenja, 

2. ocenjeno višino stroškov, potrebnih za izpolnitev prodajalčeve obveznosti 
zagotoviti vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev ter ocenjeno višino plačil za 
storitve in stroške skrbniškemu notarju in skrbniški banki po pogodbi o oblikovanju 
skrbniškega računa, in 

3. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka: skupno višino terjatve, ki je zavarovana s 
hipoteko. 

(2) Izhodiščni prag skrbniškega računa določita prodajalec in skrbniška banka na 
podlagi prodajalčevega finančnega načrta. 
(3) Finančnemu načrtu iz prejšnjega odstavka mora biti priložena vsa dokumentacija, 
ki je podlaga za oceno prodajalčevih obveznosti iz prvega odstavka tega člena, zlasti 
pa naslednja dokumentacija: 
1. vsi projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekti za izvedbo del, 

če so ob sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa že izdelani, 
2. vse pogodbe v zvezi s projektiranjem in gradnjo stavbe, ki jih je prodajalec do 

sklenitve pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa že sklenil z izvajalci, in na 
podlagi katerih še ni izpolnil vseh obveznosti do izvajalcev, 

3. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka: pogodbo, ki je pravni temelj nastanka 
hipotekama terjatve in izjavo hipotekarnega upnika o skupni višini neplačanega 
dela hipotekarne terjatve. 

(4) Izhodiščni prag skrbniškega računa iz prvega odstavka tega člena je podlaga za 
presojo, ali so izpolnjeni pogoji za začetek plačevanja v breme skrbniškega računa 
po 1. točki prvega odstavka 61. člena tega zakona. 
(5) Skrbniška banka mora ves čas gradnje dokler prodajalec ne izpolni obveznosti 
izročiti posamezne dele stavbe kupcem in dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo 
etažne lastnine na posameznih delih stavbe v korist kupcev spremljati potek gradnje 
in preverjati višino prodajalčevih neplačanih obveznosti po pogodbah, katerih 
predmet so dajatve oziroma storitve, potrebne za dokončanje gradnje in za izpolnitev 
prodajalčeve obveznosti zagotoviti vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev. Pri 
preverjanju višine prodajalčevih neplačanih obveznosti mora skrbniška banka 
upoštevati tudi obvestila izvajalcev del na stavbi, če jim je priložena ustrezna 
dokumentacija o obstoju in višini teh obveznosti. 
(6) Prodajalec mora skrbniško banko v dveh delovnih dneh obvestiti: 
1. o sklenitvi vsake pogodbe, ki se nanaša na dela, potrebna za dokončanje gradnje 

oziroma izpolnitev obveznosti prodajalca do kupcev po prodajnih pogodbah, 
2. o vsaki drugi okoliščini, ki lahko vpliva na spremembo praga skrbniškega računa 

ali poteka gradnje. 
(7) Prodajalec mora skrbniški banki v osmih dneh po skleniti pogodbe oziroma 
pridobitvi druge dokumentacije dostaviti tudi kopijo te dokumentacije, in sicer zlasti: 
1. projekte za izvedbo del, ki še niso bili predloženi ob sklenitvi pogodbe o 

oblikovanju skrbniškega računa, in morebitne spremembe teh projektov, 
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2. vsako pogodbo v zvezi s projektiranjem oziroma gradnjo stavbe ali v zvezi z 
drugimi storitvami, potrebnimi za izpolnitev prodajalčeve obveznosti do kupcev, 

3. zapisnike o uvedbi izvajalcev v delo in o primopredaji del, 
4. morebitne odločbe gradbene inšpekcije oziroma odločbe drugih državnih 

organov, ki lahko vplivajo na potek oziroma stroške gradnje. 
(8) Prodajalec mora skrbniški banki na njeno zahtevo brez odlašanja posredovati vse 
informacije in dokumente, ki jih ta potrebuje za preverjanje višine praga skrbniškega 
računa oziroma preverjanje poteka gradnje. 
(9) Če se spremenijo okoliščine, ki so bile podlaga za določitev praga skrbniškega 
računa, skrbniška banka določi nov prag skrbniškega računa in o tem nemudoma 
obvesti prodajalca in skrbniškega notarja. 

Določitev praga prodaje 
60. člen 

(1) Pri določitvi praga prodaje se upošteva znesek kupnine po prodajni pogodbi, ki je 
vpisana v evidenco sklenjenih prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona, in na 
podlagi katere je kupec v dobro skrbniškega računa plačal bodisi kot aro bodisi kot 
obrok kupnine znesek v višini najmanj petih odstotkov kupnine po pogodbi. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri določitvi praga prodaje ne upošteva oziroma 
se od praga prodaje odšteje: 
1. znesek kupnine po prodajni pogodbi, ki je bila kasneje razvezana, in sicer ne 

glede na razlog za razvezo in ne glede na to, ali je bila kupcu že vrnjena kupnina 
oziroma del kupnine, ki jo je plačal v dobro skrbniškega računa na podlagi 
prodajne pogodbe, 

2. znesek kupnine po prodajni pogodbi, na podlagi katere kupec zamuja s plačilom 
posameznega obroka kupnine za več kot dva meseca, tudi če prodajalec ni 
uresničil pravice odstopiti od te prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s 
plačilom kupnine. 

(3) Skrbniška banka mora enkrat tedensko izračunavati prag prodaje na podlagi 
podatkov evidence o sklenjenih prodajnih pogodbah iz 43. člena tega zakona in plačil 
kupcev na skrbniški račun (v nadaljnjem besedilu: tedenski izračun praga prodaje). 
(4) O tedenskem izračunu praga prodaje mora skrbniška banka v dveh delovnih dneh 
obvestiti skrbniškega notarja in prodajalca. V obvestilu iz prejšnjega stavka mora 
skrbniška banka tudi navesti podatek o višini praga skrbniškega računa. 

Pogoji za začetek in za ustavitev izplačevanja v breme skrbniškega računa 
61. člen 

(1) V breme skrbniškega računa ni dovoljeno opraviti nobenega izplačila dokler 
nista izpolnjena naslednja pogoja: 
1. da je prag prodaje dosegel prag skrbniškega računa, in 
2. da je prodajalec pridobil pravnomočno dovoljenje za gradnjo stavbe. 
(2) Skrbniški notar mora obvestiti kupce, ki so sklenili prodajne pogodbe pred 
izpolnitvijo pogojev iz prejšnjega odstavka, da je prag prodaje dosegel prag 
skrbniškega računa in da je prodajalec pridobil pravnomočno gradbeno 
dovoljenje v petih delovnih dneh po prejemu tedenskega izračuna praga 
prodaje (četrti odstavek 60. člena) oziroma po tem, ko mu prodajalec predloži 
potrdilo pristojnega upravnega organa o pravnomočnosti gradbenega 
dovoljenja. 
(3) Če se po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena zaradi razveze 
prodajnih pogodb oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki vplivajo na 
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določitev praga prodaje (drugi odstavek 60. člena), prag prodaje zniža pod prag 
skrbniškega računa ali če se zaradi okoliščin, ki vplivajo na določitev praga 
skrbniškega računa (deveti odstavek 59. člena), prag skrbniškega računa zviša 
nad prag prodaje, v breme skrbniškega računa ni dovoljeno opraviti nobenega 
izplačila več, dokler prag prodaje ponovno ne doseže praga skrbniškega 
računa 

Obveznosti, ki jih je dovoljeno izpolniti v breme skrbniškega računa 
62. člen 

(1) V breme skrbniškega računa je dovoljeno opravljati samo: 
1. plačila, potrebna za izpolnitev prodajalčevih obveznosti, ki so bile po 59. členu 

tega zakona upoštevane pri določitvi oziroma spremembi praga skrbniškega 
računa, 

2. plačila prodajalčeve davčne obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost, 
vendar največ v višini te obveznosti, povezane z gradnjo stavbe, v zvezi s katero 
je bil oblikovan skrbniški račun. 

(2) V breme skrbniškega računa je dovoljeno opraviti tudi izplačila terjatev, ki jih 
kupci pridobijo do prodajalca zaradi razveze prodajne pogodbe, vendar le v primerih 
in pod pogoji, določenimi v določbah razdelka 2.8.5. tega zakona. 
(3) Kadar prodajalec sam opravlja projektiranje oziroma gradnjo stavbe oziroma 
organizacijske (inženiring) ali druge storitve, potrebne za dokončanje stavbe, je v 
breme skrbniškega računa po prvem odstavku tega člena dovoljeno opraviti tudi 
plačilo prodajalcu za te storitve v višini nadomestil, določenih v pogodbi o oblikovanju 
skrbniškega računa, in v obsegu kot so bile te upoštevane pri določitvi praga 
skrbniškega računa. 

2.8.5. Zaščita kupcev v primeru razveze prodajnih pogodb 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe, če se pogoji za začetek izplačevanja v 
breme skrbniškega računa ne izpolnijo 

63. člen 
(1) Kupec, ki je s prodajalcem sklenil prodajno pogodbo preden so bili izpolnjeni 
pogoji za začetek izplačevanja v breme skrbniškega računa iz prvega odstavka 61. 
člena tega zakona, ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe, če se ti pogoji ne 
izpolnijo v šestih mesecih od sklenitve prodajne pogodbe. 
(2) O pravnem dejstvu iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar kupca obvestiti v 
osmih dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka. V obvestilu iz prejšnjega stavka 
mora skrbniški notar kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz prejšnjega odstavka 
ter o roku in načinu uresničitve tega upravičenja. 
(3) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena v 
petnajstih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. 
(4) Izjava o uresničitvi odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena ima 
pravni učinek samo, če je dana v pisni obliki. 
(5) Šteje se, da je kupec pravočasno uresničil odstopno upravičenje: 
1. bodisi če je izjavo iz prejšnjega odstavka poslal prodajalcu s priporočeno poštno 

pošiljko v roku iz tretjega odstavka tega člena 
2. bodisi če je prodajalec izjavo, ki ni bila posredovana na način iz 1. točke tega 

odstavka, prejel do izteka roka iz tretjega odstavka tega člena. 
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(6) Kupec, ki uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena, mora o 
tem obvestiti skrbniškega notarja. Obvestilu iz prejšnjega stavka mora priložiti kopijo 
izjave o uresničitvi odstopnega upravičenja in dokaz o tem, da je odstopno 
upravičenje pravočasno uresničil. 

Pravica kupca odstopitrod prodajne pogodbe v primeru ustavitve izplačil v breme 
skrbniškega računa 

64. člen 
(1) Če nastopi razlog za ustavitev izplačil v breme skrbniškega računa iz tretjega 
odstavka 61. člena tega zakona, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe 
pod odložnim pogojem, da prag prodaje v nadaljnjih dveh mesecih od nastopa 
razloga za ustavitev izplačil v breme skrbniškega računa ne doseže ponovno praga 
skrbniškega računa. 
(2) Skrbniški notar mora kupce o nastopu razloga za ustavitev izplačil v breme 
skrbniškega računa iz prejšnjega odstavka obvestiti v petih delovnih dneh po 
prejemu tedenskega izračuna praga prodaje (četrti odstavek 60. člena). V obvestilu iz 
prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupca poučiti o odstopnem upravičenju iz 
prejšnjega odstavka ter o roku in načinu uresničitve tega upravičenja. 
(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 
(4) Če kupec pravočasno uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega 
člena in če v dveh mesecih od nastopa razloga za ustavitev izplačil s skrbniškega 
računa prag prodaje ponovno doseže prag skrbniškega računa, kupčeva izjava o 
odstopu izgubi pravni učinek. 
(5) O pravnem dejstvu iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar kupca obvestiti v 
petih delovnih dneh po prejemu tedenskega izračuna praga prodaje (četrti odstavek 
60. člena). 

Ustavitev gradnje 
65. člen 

(1) Šteje se, da je gradnja ustavljena, če nastopi eno od naslednjih pravnih dejstev: 
1. če je glede na potek gradnje in stanje dokončanosti stavbe oziroma glede na 

druge okoliščine očitno, da prodajalec svoje obveznosti do kupcev ne bo 
sposoben izpolniti niti v treh mesecih po roku za izročitev nepremičnine kupcem, 
določenem v splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe, ali 

2. če prodajalec krši obveznosti iz šestega, sedmega oziroma osmega odstavka 59. 
člena tega zakona in te kršitve v osmih dneh po prejemu poziva skrbniške banke 
ne odpravi ter je zaradi tega onemogočeno izvajanje storitev skrbniške banke po 
pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, ali 

3. če preneha zavarovalno kritje iz šestega odstavka 75. člena tega zakona zaradi 
neplačila premij oziroma zaradi drugih vzrokov in prodajalec v nadaljnjih osmih 
dneh ne zagotovi ponovno ustreznega zavarovanja, ali 

4. če izvajalec gradbenih oziroma drugih del na nepremičnini ustavi gradnjo zaradi 
zamude s plačilom njegovih terjatev do prodajalca v zvezi s temi deli. 

(2) Nastop razloga iz prejšnjega odstavka ugotavlja skrbniška banka. 
(3) Skrbniška banka mora o ustavitvi gradnje obvestiti skrbniškega notarja v dveh 
delovnih dneh po tem, ko ugotovi, da je nastopil razlog za ustavitev gradnje. 
(4) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena se šteje, da je gradnja 
ustavljena, če prodajalec v osmih dneh, šteto od dne, ko ga skrbniška banka pozove, 
skrbniškemu notarju ne izda zahteve v skladu z drugim odstavkom 46. člena tega 
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zakona za plačilo njegove obveznosti do izvajalca, ki je bila vzrok za ustavitev 
gradnje. Skrbniška banka mora prodajalcu poslati poziv iz prejšnjega stavka v dveh 
delovnih dneh po dnevu, ko jo izvajalec obvesti o ustavitvi gradnje. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi ustavitve gradnje 
66. člen 

(1) Će je nastopil razlog za ustavitev gradnje iz prvega odstavka 65. člena tega 
zakona, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe. 
(2) Skrbniški notar mora kupce o nastopu razloga za ustavitev gradnje obvestiti v 
petih delovnih dneh po prejemu obvestila skrbniške banke iz tretjega odstavka 65. 
člena tega zakona. V obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupca 
poučiti o odstopnem upravičenju iz prejšnjega odstavka ter o roku in načinu 
uresničitve tega upravičenja. 
(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka postopka prisilne 
poravnave 

67. člen 
(1) Kupec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe, če je bil nad prodajalcem začet 
postopek prisilne poravnave. 
(2) Skrbniški notar mora kupce obvestiti o začetku postopka prisilne poravnave nad 
prodajalcem takoj, ko zve za začetek tega postopka, oziroma najkasneje v osmih 
dneh po objavi začetka postopka prisilne poravnave v Uradnem listu Republike 
Slovenije. V obvestilu iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupca poučiti o 
odstopnem upravičenju iz prejšnjega odstavka ter o roku in načinu uresničitve tega 
upravičenja. 
(3) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka tega člena v enem 
mesecu po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. 
(4) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi začetka stečajnega postopka 
68. člen 

Določbe 67. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če je bil nad 
prodajalcem začet stečajni postopek. 

Terjatev kupca v primeru odstopa od prodajne pogodbe, ker se pogoji za začetek 
izplačevanja v breme skrbniškega računa niso izpolnili 

69. člen 
(1) Če je kupec uresničil odstopno upravičenje iz prvega odstavka 63. člena tega 
zakona, je v razmerju do prodajalca upravičen zahtevati vrnitev morebitnega 
plačanega zneska are (v enkratnem znesku) in morebitnih drugih obrokov kupnine z 
obrestmi po obrestni meri, po kateri je skrbniška banka obrestovala denarno 
dobroimetje na skrbniškem računu oziroma vezanem depozitu iz 49. člena tega 
zakona. 
(2) Plačilo terjatev iz prvega odstavka tega člena se opravi v breme skrbniškega 
računa. Skrbniški notar mora izdati skrbniški banki nalog za plačilo terjatev iz 
prejšnjega odstavka v dobro kupca v petih delovnih dneh po prejemu obvestila kupca 
o odstopu od prodajne pogodbe. 
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Terjatev kupca v drugih primerih razveze prodajne pogodbe zaradi razlogov na 
strani prodajalca 

70. člen 
(1) Drugi primeri razveze prodajne pogodbe zaradi razlogov na strani 
prodajalca so: 
1. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 64. člena tega 

zakona in se izpolni odložni pogoj iz prvega odstavka 64. člena tega zakona, 
2. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 66. člena tega 

zakona, 
3. če kupec uresniči odstopno upravičenje iz prvega odstavka 67. člena tega 

zakona (oziroma v zvezi z 68. členom tega zakona), 
4. če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave in prodajalec 

odstopi od prodajnih pogodb po 40. členu ZPPSL, 
5. če je nad prodajalcem začet stečajni postopek in stečajni upravitelj odstopi 

od prodajnih pogodb po prvem odstavku 121. člena ZPPSL. 
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je kupec v razmerju do prodajalca 
upravičen zahtevati plačilo: 
1. če je v znamenje sklenitve prodajne pogodbe v dobro skrbniškega računa 

plačal aro: dvojnega zneska are, z zamudnimi obrestmi od plačanega 
zneska are za obdobje od plačila do dneva izplačila te terjatve, in z 
zamudnimi obrestmi od drugega zneska are od dneva razveze prodajne 
pogodbe zaradi kupčevega odstopa do dneva izplačila te terjatve, 

2. plačanih obrokov kupnine z zamudnimi obrestmi od dneva vplačila na 
skrbniški račun do dneva izplačila te terjatve. 

(3) Kupec mora v primerih iz 4. oziroma 5. točke prvega odstavka tega člena 
skrbniškega notarja obvestiti o tem, da je prodajalec oziroma stečajni upravitelj 
odstopil od prodajne pogodbe, In obvestilu priložiti izjavo o odstopu. 

Plačilo terjatev kupcev v breme skrbniškega računa v drugih primerih razveze 
prodajnih pogodb zaradi razlogov na strani investitorja 

71. člen 
(1) V breme skrbniškega računa se lahko poravnajo: 
1. terjatve kupcev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v višini 

enkratnega zneska are in drugih vplačanih obrokov kupnine z obrestmi po obrestni 
meri, po kateri je skrbniška banka obrestovala denarno dobroimetje na skrbniškem 
računu oziroma vezanem depozitu iz 49. člena tega zakona. 

2. terjatve kupcev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni 
višini. 

(2) Če dobroimetje na skrbniškem računu ne zadošča za plačilo vseh terjatev kupcev 
v celotni višini iz prejšnjega odstavka, se te terjatve v breme skrbniškega računa 
plačajo v sorazmernem deležu. Sorazmerni delež je enak deležu, ki ga predstavlja 
znesek dobroimetja na skrbniškem računu glede na skupni znesek vseh terjatev 
kupcev iz prejšnjega odstavka. 
(3) Skrbniški notar mora izdelati obračun terjatev kupcev, ki v zvezi z vsakim kupcem 
obsega naslednje podatke: 
1. celotno višino terjatve iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, razčlenjeno na: 

- dvojni znesek are z obračunom zamudnih obresti od posameznega zneska are, 
- posamezne plačane obroke kupnine z obračunom zamudnih obresti, 
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2. v primeru terjatev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona tudi: 
obračun zneska terjatve, ki se lahko izplača v breme skrbniškega računa po 1. 
točki prvega odstavka tega člena, 

3. v primeru iz prejšnjega odstavka tudi: izračun deleža, v katerem se lahko v breme 
skrbniškega računa opravi izplačilo terjatev in za vsako terjatev znesek terjatve, ki 
se lahko izplača v breme skrbniškega računa po prejšnjem odstavku. 

(4) Obračun iz prejšnjega odstavka mora skrbniški notar izdelati in ga predložiti 
skrbniški banki v naslednjih rokih: 
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po 

izpolnitvi odložnega pogoja iz prvega odstavka 64. člena tega zakona, vendar ne 
pred iztekom roka za uresničitev odstopnih upravičenj vseh kupcev, 

2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po 
prejemu obvestila kupca o odstopu od pogodbe, vendar ne pred iztekom roka za 
uresničitev odstopnih upravičenj vseh kupcev, 

3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v petnajstih dneh po 
prejemu obvestila kupca o odstopu od pogodbe, vendar ne pred iztekom roka za 
uresničitev odstopnih upravičenj vseh kupcev in ne pred iztekom roka za 
uresničitev odstopnega upravičenja prodajalca iz 40. člena ZPPSL oziroma ne 
pred iztekom roka za uresničitev odstopnega upravičenja stečajnega upravitelja iz 
prvega odstavka 121. člena ZPPSL, 

4. v primeru iz 4. oziroma 5. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona: v 
petnajstih dneh po tem, ko ga je kupec obvestil, da je prodajalec oziroma stečajni 
upravitelj odstopil od prodajne pogodbe. 

(5) Skrbniška banka mora obračun iz tretjega odstavka tega člena preveriti in potrditi 
v petih delovnih dneh od prejema. 
(6) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo terjatev kupcev na podlagi obračuna 
iz tretjega odstavka tega člena v dveh delovnih dneh po tem, ko skrbniška banka 
potrdi obračun. 
(7) Skrbniški notar mora obračun iz tretjega odstavka tega člena, ki ga je potrdila 
skrbniška banka, poslati prodajalcu in vsem kupcem, na katerih terjatve se nanaša. 

Obveznost prodajalca plačati razliko do celotne višine terjatve 
72. člen 

(1) Prodajalec mora v primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka 70. člena tega 
zakona, kupcem, ki so uresničili odstopno upravičenje, v petnajstih dneh po prejemu 
obvestila skrbniškega notarja iz sedmega odstavka 71. člena tega zakona, plačati 
razliko med polnim zneskom terjatev iz drugega odstavka 70. člena tega zakona in 
zneskom terjatev, ki jih je bilo mogoče po prvem odstavku 71. člena tega zakona in 
glede na stanje dobroimetja na skrbniškem računu (drugi odstavek 71. člena) plačati 
v breme skrbniškega računa. 
(2) O plačilih iz prejšnjega odstavka mora prodajalec obvestiti skrbniškega notarja v 
dveh delovnih dneh po opravljenih plačilih in mu predložiti dokaze o plačilih. 

Omejitev izplačil v breme skrbniškega računa 
73. člen 

(1) Izplačila v breme skrbniškega računa se omejijo tako, da v breme skrbniškega 
računa ni dovoljeno opraviti nobenih izplačil, razen izplačil terjatev kupcev v višini iz 
prvega odstavka 71. člena tega zakona, z nastopom naslednjih pravnih dejstev in za 
naslednja obdobja: 
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1. od nastopa odstopnega razloga iz prvega odstavka 64. člena tega zakona do 
dneva, ko skrbniški notar ugotovi, da se odložni pogoj iz prvega odstavka 64. 
člena tega zakona ni izpolnil, oziroma do plačila terjatev kupcev iz 1. točke prvega 
odstavka 70. člena tega zakona v celotni višini iz drugega odstavka 70. člena 
tega zakona, 

2. od nastopa odstopnega razloga iz prvega odstavka 66. člena tega zakona do 
plačila terjatev kupcev iz 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona v celotni 
višini iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

3. od začetka postopka prisilne poravnave oziroma stečajnega postopka nad 
prodajalcem do plačila terjatev kupcev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 70. člena 
tega zakona v celotni višini iz drugega odstavka 70. člena tega zakona; v takem 
primeru omejitev izplačil v breme skrbniškega računa tudi ne more prenehati prej 
kot v osmih dneh po izteku roka za uresničitev odstopnega upravičenja prodajalca 
iz 40. člena ZPPSL oziroma za uresničitev odstopnega upravičenja stečajnega 
upravitelja iz prvega odstavka 121. člena ZPPSL. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v obdobju omejitve izplačil dovoljeno v breme 
skrbniškega računa plačati tudi razliko terjatev kupcev do celotne višine iz prvega 
odstavka 72. člena tega zakona, če te razlike ne plača prodajalec, in stroške sodnih 
postopkov iz tretjega odstavka 39. člena tega zakona. 
(3) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo razlike terjatev kupcev iz prejšnjega 
odstavka v petih delovnih dneh od izteka roka iz prvega odstavka 72. člena tega 
zakona. 
(4) Za pladla razlike terjatev kupcev iz drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka 71. člena tega zakona. 

Terjatev kupca do vračila plačanega dela kupnine v primeru prodajalčevega odstopa 
od prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s plačilom kupnine 

74. člen 
(1) Če prodajalec odstopi od prodajne pogodbe zaradi kupčeve zamude s plačilom 
kupnine, je dovoljeno v breme skrbniškega računa opraviti izplačilo kupčeve terjatve 
za vrnitev plačanih obrokov kupnine samo do višine zneska glavnice obrokov, ki jih je 
kupec plačal na skrbniški račun, zmanjšano za morebitno aro, ki jo prodajalec obdrži. 
(2) če se zaradi razveze prodajne pogodbe iz prejšnjega odstavka prag prodaje 
zmanjša pod prag skrbniškega računa, je plačilo terjatve iz prejšnjega odstavka v 
breme skrbniškega računa dovoljeno opraviti samo hkrati in pod enakimi pogoji, pod 
katerimi je po 71. členu tega zakona dovoljeno opraviti izplačilo terjatev kupcev iz 1. 
točke prvega odstavka 70. člena tega zakona. 

2.8.6. Maksimalna hipoteka in prepoved odtujitve in obremenitve v korist skrbniškega 
notarja ter zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine 

Maksimalna hipoteka v korist skrbniškega notarja 
75. člen 

(1) Prodajalec mora s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa pri nepremičnini 
oziroma nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo, ustanoviti 
maksimalno hipoteko v korist skrbniškega notarja in v zavarovanje naslednjih 
bodočih terjatev: 
1. terjatev kupcev za vrnitev dvojnega zneska are in obrokov kupnine, plačanih v 

dobro skrbniškega računa, s pripadajočimi obrestmi in 
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2. terjatev skrbniškega notarja in skrbniške banke za plačilo cene in stroškov za 
storitve po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa s pripadajočimi obrestmi. 

(2) Maksimalna hipoteka iz prejšnjega odstavka se mora glasiti na znesek, ki je za 
deset odstotkov višji od vsote kupnin, za katere namerava prodajalec prodati vse 
posamezne dele stavbe. 
(3) Prodajalec mora izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo maksimalne 
hipoteke iz prvega odstavka tega člena, na katerem je njegov podpis notarsko 
overjen, v roku dveh delovnih dni po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 
računa. 
(4) Skrbniški notar mora vložiti zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo maksimalne 
hipoteke iz prvega odstavka tega člena naslednji delovni dan po prejemu 
zemljiškoknjižnega dovolila iz prejšnjega odstavka. 
(5) Terjatve, zavarovane z maksimalno hipoteko iz prvega odstavka tega člena, in 
vse druge pravice hipotekarnega upnika uresničuje skrbniški notar v svojem imenu in 
za račun kupcev, ki so plačali obroke kupnine na skrbniški račun, oziroma glede 
terjatev iz 2. točke prvega odstavka tega člena za račun skrbniške banke oziroma za 
svoj račun. 
(6) Prodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 
računa skleniti pogodbo o zavarovanju stavbe za tveganje požara in potresa za 
zavarovalno vsoto, ki je enaka vsakokratni gradbeni vrednosti stavbe, in zavarovalno 
polico vinkulirati v korist skrbniškega notarja. 
(7) Če nastopi tveganje, ki ga krije zavarovanje iz prejšnjega odstavka, mora 
skrbniški notar zagotoviti, da zavarovalnica odškodnino izplača v dobro skrbniškega 
računa. 

Razlog za uresničitev maksimalne hipoteke 
76. člen 

(1) Skrbniški notar uresniči maksimalno hipoteko iz prvega odstavka 75. člena tega 
zakona, če se izpolni eden od naslednjih pogojev: 
1. če nastopi položaj iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona 

ter če prodajalec ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 72. člena tega zakona 
in tudi po drugem odstavku 73. člena tega zakona v breme skrbniškega računa ni 
mogoče opraviti plačila vseh terjatev kupcev, ki so uresničili odstopno 
upravičenje, v celotni višini iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

2. če nastopi položaj iz 3. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona in če v 
breme skrbniškega računa ni mogoče opraviti plačil vseh terjatev kupcev, ki so 
uresničili odstopno upravičenje, v celotni višini iz drugega odstavka 70. člena tega 
zakona, 

3. če je nad prodajalcem začet postopek prisilne poravnave in prodajalec odstopi od 
prodajnih pogodb po 40. členu ZPPSL, 

4. če je nad prodajalcem začet stečajni postopek in stečajni upravitelj odstopi od 
prodajnih pogodb po prvem odstavku 121. člena ZPPSL, 

5. če je pri nepremičnini vpisana hipoteka (3. točka prvega odstavka 59. člena) in če 
hipotekami upnik začne postopek izvršbe na nepremičnino zaradi izterjave 
hipotekame terjatve. 

(2) O nastopu razloga za uresničitev maksimalne hipoteke mora skrbniški notar 
obvestiti vse kupce, ki do nastopa razloga za uresničitev maksimalne hipoteke še 
niso uresničili odstopnega upravičenja po drugih določbah tega zakona, in skrbniško 
banko. V obvestilu kupcem iz prejšnjega stavka mora skrbniški notar kupce poučiti o 
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odstopnem upravičenju iz prvega odstavka 77. člena tega zakona ter o roku in 
načinu uresničitve tega upravičenja. 

Dodatna pravica kupca odstopiti od prodajne pogodbe zaradi nastopa razloga za 
uresničitev maksimalne hipoteke 

77. člen 
(1) Če nastopi razlog za uresničitev maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 76. 
člena tega zakona, pridobijo vsi kupci, ki še niso uresničili odstopnega upravičenja po 
drugih določbah tega zakona, pravico odstopiti od prodajne pogodbe. 
(2) Kupec lahko uresniči odstopno upravičenje iz prejšnjega odstavka v enem 
mesecu po prejemu obvestila iz drugega odstavka 76. člena tega zakona. 
(3) Za uresničitev odstopnega upravičenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega do šestega odstavka 63. člena tega zakona. 

Uveljavljanje terjatev kupcev v izvršilnem stečajnem postopku 
78. člen 

(1) Če je nad prodajalcem začet stečajni postopek, mora skrbniški notar in je 
upravičen v svojem imenu in za račun vseh kupcev v stečajnem postopku prijaviti 
njihove terjatve do prodajalca, ki so jih pridobili zaradi razveze prodajnih pogodb, 
oziroma njihovih pogojnih terjatev, ki jih bodo pridobili zaradi razveze prodajnih 
pogodb po prvem odstavku 79. člena tega zakona, in ločitveno pravico na podlagi 
maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona, in v tem postopku 
ter morebitnem pravdnem postopku zaradi ugotovitve obstoja terjatve oziroma 
ločitvene pravice opraviti vsa procesna dejanja, ki so potrebna za zaščito interesov 
kupcev. 
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za uveljavitev terjatev 
skrbniške banke in skrbniškega notarja za plačilo storitev in stroškov po pogodbi o 
oblikovanju skrbniškega računa. 
(3) Kadar je maksimalno hipoteko treba uresničiti zunaj stečajnega postopka, mora 
skrbniški notar in je upravičen brez odlašanja v svojem imenu in za račun kupcev 
oziroma za račun skrbniške banke, opraviti vsa dejanja v pravdnem in izvršilnem 
postopku, ki so potrebna za unovčenje maksimalne hipoteke. 
(4) Kupec lahko tudi sam nastopa kot stranka v postopkih iz prvega odstavka tega 
člena. 

Unovčenje nepremičnine zaradi uresničitve maksimalne hipoteke 
79. člen 

(1) Z dnem, ko kupec, ki je v stečajnem oziroma izvršilnem postopku kupil 
nepremičnino, plača celotno kupnino, se štejejo vse prodajne pogodbe, ki do tega 
dne še niso bile razvezane zaradi uresničitve odstopnih upravičenj po drugih 
določbah tega zakona, za razvezane 
(2) Skrbniški notar mora zagotoviti, da se kupnina, dosežena s prodajo nepremičnine 
v izvršilnem oziroma stečajnem postopku zaradi uresničitve maksimalne hipoteke iz 
prvega odstavka 75. člena tega zakona, nakaže v dobro skrbniškega računa. 
(3) Ce znesek kupnine, dosežen z unovčenjem nepremičnine, presega skupni 
znesek terjatev iz prvega odstavka 75. člena tega zakona, v zavarovanje katerih je 
bila ustanovljena maksimalna hipoteka, se-v stečajnem postopku nad prodajalcem iz 
presežka pred drugimi stečajnimi upniki poplačajo izvajalci za njihove terjatve, ki so 
bile upoštevane pri določitvi praga skrbniškega računa. V primeru iz prejšnjega 
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odstavka mora skrbniška banka izvajalcu na njegovo zahtevo izstaviti potrdilo o višini 
njegove terjatve, ki je bila upoštevana pri določitvi praga skrbniškega računa. 

Omejitev plačil s skrbniškega računa po nastopu razloga za uresničitev maksimalne 
hipoteke 
80. člen 

(1) Od nastopa razloga za uresničitev maksimalne hipoteke do izpolnitve pogojev za 
izplačila na podlagi načrta delitve iz tretjega odstavka tega člena, v breme 
skrbniškega računa ni dovoljeno opraviti nobenih izplačil več, razen izplačil terjatev 
kupcev v višini iz prvega odstavka 71. člena tega zakona, ki jih je glede na stanje 
dobroimetja na skrbniškem računu na dan nastopa razloga za uresničitev 
maksimalne hipoteke mogoče opraviti. 
(2) Skrbniški notar mora v petnajstih dneh po plačilu kupnine v dobro skrbniškega 
računa po drugem odstavku 79. člena tega zakona izdelati načrt delitve dobroimetja 
na skrbniškem računu in ga predložiti skrbniški banki. 
(3) Načrt delitve dobroimetja np skrbniškem računu mora obsegati: 
1. za terjatev vsakega kupca, v zavarovanje katere je bila ustanovljena maksimalna 

hipoteka: 
- podatke iz 1. točke tretjega odstavka 71. člena tega zakona, 
- podatke o višini terjatve, ki je bila plačana v breme skrbniškega računa po prvem 

oziroma drugem odstavku 71. člena tega zakona oziroma po drugem odstavku 
73. člena tega zakona oziroma ki jo je plačal prodajalec po 72. členu tega zakona, 

- podatke o višini neplačanega dela terjatve, in v primeru stečajnega postopka nad 
prodajalcem tudi podatek o višini terjatve, ki jo je po petem odstavku 131. člena 
ZPPSL mogoče poravnati iz kupnine, dosežene z unovčenjem maksimalne 
hipoteke, 

- če kupčeva terjatev v stečajnem postopku v celoti oziroma prek določene višine 
še ni ugotovljena tudi: podatke o višini neugotovljene terjatve, za plačilo katere 
del kupnine, dosežen z unovčenjem maksimalne hipoteke, še ni bil plačan v 
dobro skrbniškega računa (tretji odstavek 155. člena ZPPSL); prejšnji stavek se 
smiselno uporablja tudi za izvršilni postopek, 

2. za terjatev skrbniškega notarja in za terjatev skrbniške banke: podatek o višini te 
terjatve in podatke, na podlagi katerih je mogoče preveriti način izračuna te 
terjatve. 

(4) če iz kupnine, plačane v dobro skrbniškega računa po drugem odstavku 79. 
člena tega zakona, in morebitnega drugega dobroimetja na skrbniškem računu ni 
mogoče izplačati terjatev iz prejšnjega odstavka v celotni višini, se te izplačajo v 
sorazmernem deležu (drugi odstavek 71. člena). V takem primeru mora načrt delitve 
dobroimetja na skrbniškem računu obsegati tudi podatke iz 3. točke tretjega odstavka 
71. člena tega zakona. 
(5) Skrbniška banka mora načrt delitve dobroimetja na skrbniškem računu pregledati 
in potrditi v petih delovnih dneh od prejema. 
(6) Skrbniški notar mora izdati naloge za plačilo terjatev na podlagi načrta delitve 
dobroimetja na skrbniškem računu v dveh delovnih dneh po tem, ko skrbniška banka 
potrdi načrt delitve. 
(7) Kadar je bila terjatev posameznega kupca ali ločitvena pravica v njegovo korist v 
stečajnem postopku prerekana oziroma prerekana nad določeno višino in je ta 
kasneje ugotovljena, se za izplačilo dela kupnine, dosežene z unovčenjem 
maksimalne hipoteke, ki se kasneje plača v dobro skrbniškega računa, temu kupcu 
smiselno uporabljajo določbe drugega do šestega odstavka tega člena. 
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(8) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi, kadar je proti terjatvi 
oziroma maksimalni hipoteki v korist določenega kupca v izvršilnem postopku 
ugovarjal prodajalec ali drug upnik. 

Prepoved odtujitve in obremenitve 
81. člen 

(1) Prodajalec mora s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa pri nepremičnini 
oziroma nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil stavbo, ustanoviti 
prepoved odtujitve in obremenitve v korist skrbniškega notarja. 
(2) Prepoved odtujitve in obremenitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v zemljiško 
knjigo. 
(3) Prodajalec mora izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo prepovedi odtujitve 
in obremenitve iz prvega odstavka tega člena, na katerem je njegov podpis notarsko 
overjen, v roku dveh delovnih dni po sklenitvi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 
računa. 
(4) Skrbniški notar mora zahtevati vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve iz 
prvega odstavka tega člena z zemljiškoknjižnim predlogom iz četrtega odstavka 75. 
člena tega zakona. 

Zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine 
82. člen 

(1) Prodajalec mora hkrati s sklenitvijo pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa 
podpisati zemljiškoknjižni predlog za zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne 
lastnine pri nepremičnini oziroma nepremičninah, na katerih gradi oziroma bo gradil 
stavbo. 
(2) Podpis na predlogu iz prejšnjega odstavka mora overiti skrbniški notar. 
(3) Skrbniški notar mora hkrati z vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo 
maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona in za vknjižbo 
prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona, vložiti 
tudi zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne 
lastnine iz prvega odstavka tega člena. 
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je zemljiškoknjižni predlog za 
zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine vložen trenutek pred vložitvijo 
zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo maksimalne hipoteke iz prvega odstavka 75. 
člena tega zakona in za vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega 
odstavka 81. člena tega zakona. 
(5) Zemljiškoknjižnega predloga iz prvega odstavka tega člena prodajalec ne more 
umakniti. 
(6) Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine z 
zaznamkom iz drugega odstavka 70. člena ZZK-1 se vroči skrbniškemu notarju. 
(7) Sklep iz prejšnjega odstavka hrani notar za račun vseh kupcev. 
(8) Za vknjižbo etažne lastnine v korist posameznega kupca skrbniški notar temu 
izstavi overjen prepis sklepa iz šestega odstavka tega člena, na katerem potrdi, da je 
izvirnik sklepa v hrambi pri njem. 

Vpis etažne lastnine 
83. člen 

Ob vpisu etažne lastnine se maksimalna hipoteka iz prvega odstavka 75. člena tega 
zakona, prepoved odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka 81. člena tega zakona 
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in zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine vpišejo pri vseh podvložkih, 
v katere se vpišejo posamezni deli stavbe. 

Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev 
84. člen 

(1) Prodajalec mora pooblastiti skrbniškega notarja, da v njegovem imenu 
izstavi zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v korist kupca 
posameznega dela stavbe, ko se izpolni pogoj iz prvega odstavka 85. člena 
tega zakona. 
(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka ni mogoče preklicati. 
(3) Prodajalčev podpis na pooblastilu iz prvega odstavka tega člena mora 
overiti drug notar. 
(4) Prodajalec mora v dveh delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o oblikovanju 
skrbniškega računa izročiti skrbniškemu notarju izvirnik pooblastila iz 
prejšnjega odstavka. 
(5) Ne glede na drugi odstavek 142. člena ZZK-1 je lahko zemljiškoknjižnemu 
dovolilu, ki ga po pooblastilu iz prvega odstavka tega člena v imenu prodajalca 
izstavi skrbniški notar, priložen overjen prepis pooblastila iz tretjega odstavka 
tega člena. 
(6) Podpis skrbniškega notarja na zemljiškoknjižnem dovolilu iz prvega 
odstavka tega člena mora overiti drug notar. 

Vknjižba etažne lastnine v korist kupcev v zaznamovanem vrstnem redu 
85. člen 

(1) Ko posamezen kupec plača celotno kupnino po prodajni pogodbi, zmanjšano za 
morebitni del kupnine, ki ga je kupec zadržal po drugem oziroma tretjem odstavku 
15. člena tega zakona, mu mora skrbniški notar izstaviti: 
1. zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine v njegovo korist na 

posameznem delu stavbe, ki je bil predmet prodajne pogodbe, na katerem je 
podpis skrbniškega notarja overjen, s katerim spoji: 

- overjen prepis pooblastila iz tretjega odstavka 84. člena tega zakona, 
- prodajno pogodbo in 
- overjen prepis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, ki so sestavni 

del prodajne pogodbe, 
2. overjen prepis sklepa o dovolitvi zaznambe vrstnega reda iz osmega odstavka 82. 

člena tega zakona. 
(2) Vknjižba etažne lastnine v korist kupca v zaznamovanem vrstnem redu se dovoli 
na podlagi listin iz prejšnjega odstavka. 
(3) Skrbniški notar ne sme izročiti listin iz prvega odstavka tega člena kupcu, temveč 
jih mora namesto kupcu izročiti banki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. če se je kupec zavezal, da bo v korist banke v zavarovanje terjatve na podlagi 

kredita, ki mu ga je odobrila, ustanovil hipoteko na posameznem delu stavbe, ki je 
predmet prodajne pogodbe, 

2. če je kupec zaradi zavarovanja obveznosti ustanoviti hipoteko iz 1. točke tega 
odstavka na banko prenesel pravico zahtevati izročitev listin iz prvega odstavka 
tega člena, in 

3. če je banka o tem obvestila skrbniškega notarja in mu predložila izjavo kupca iz 2. 
točke tega odstavka, na kateri je kupčev podpis overjen. 

(4) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za obveznost kupca 
prenesti lastninsko pravico na kasnejšega pridobitelja oziroma obveznost kupca 
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ustanoviti hipoteko ali drugo pravico tretjega na nepremičnini v korist osebe, ki ni 
banka. 

Poročilo o izpolnitvi prodajalčevih obveznosti in končno poročilo 
86. člen 

(1) Prodajalec mora izdelati poročilo o izpolnitvi obveznosti do kupcev po prodajnih 
pogodbah: 
1. ko je opravljen prevzem vseh posameznih delov stavbe po prodajnih pogodbah, 

ki so vpisane v evidenco prodajnih pogodb iz 43. člena tega zakona, v skladu z 
19. členom tega zakona, in ko je opravljen prevzem skupnih delov stavbe v 
skladu z 22. členom tega zakona, in 

2. ko je vložen predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. 
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora prodajalec predložiti skrbniškemu notarju in 
skrbniški banki. 
(3) Poročilu iz prvega odstavka tega člena mora prodajalec priložiti: 
1. kopije vseh zapisnikov o izročitvi in prevzemu, 
2. kopijo pogodbe o opravljanju upravniških storitev, 
3. kopijo predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo z vsemi listinami, ki so 

mu priloženi, in s potrdilom sodišča o vložitvi predloga, in 
4. potrdila izvajalcev del na stavbi, katerih terjatve so bile upoštevane pri določitvi 

praga skrbniškega računa, o plačilu teh terjatev. 
(4) Skrbniški notar in skrbniška banka morata preveriti poročilo iz prvega odstavka 
tega člena v petnajstih dneh po prejemu. 
(5) Če na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena ugotovita, da je prodajalec 
svoje obveznosti do kupcev po prodajnih pogodbah izpolnil, morata skrbniški notar in 
skrbniška banka v nadaljnjih osmih dneh izdelati končno poročilo o storitvah, ki sta jih 
opravili po pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, in o izpolnitvi obveznosti 
prodajalca do kupcev po prodajnih pogodbah. 
(6) Izvod končnega poročila iz prejšnjega odstavka pošlje skrbniški notar vsem 
kupcem posameznih delov stavbe. 

3. NOTARSKA HRAMBA 

Pojem notarske hrambe 
87. člen 

(1) S prevzemom listin, denarja oziroma vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: 
predmet hrambe) v hrambo po 87. oziroma 88. členu ZN, se notar osebi, ki mu je 
predmet notarske hrambe izročila v hrambo (v nadaljnjem besedilu: deponent) 
zaveže, da bo ta predmet hranil, in ga izročil osebi, ki jo določi deponent (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec), če se izpolni pogoj oziroma pogoji, ki jih ob 
izročitvi predmeta hrambe v notarsko hrambo določi deponent, oziroma vrnil 
deponentu, če se ta pogoj oziroma pogoji ne izpolnijo do določenega roka. 
(2) Določbe 3. poglavja tega zakona se uporabljajo za notarsko hrambo, ki se 
opravlja z namenom zaščite pogodbene stranke pred tveganjem neizpolnitve druge 
pogodbene stranke. 
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Neposredna pravica upravičenca 
88. člen 

(1) S prevzemom predmeta hrambe v notarsko hrambo pridobi upravičenec lastno in 
neposredno pravico od notarja zahtevati, da mu izroči predmet hrambe, če se do 
roka, določenega ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo, izpolni pogoj 
oziroma pogoji, ki jih je ob izročiti predmeta hrambe v notarsko hrambo določil 
deponent. 
(2) Deponent lahko pravico iz prejšnjega odstavka prekliče ali spremeni, dokler 
upravičenec notarju ne izjavi, da pravico sprejema. 
(3) Za veljavnost izjave iz prejšnjega odstavka oblika ni potrebna. 
(4) Notar o prejemu izjave iz drugega odstavka tega člena sestavi notarski zapisnik. 
(5) će je upravičenec navzoč ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo, se 
šteje, da je s tem sprejel pravico iz prvega odstavka tega člena. Pravno dejstvo iz 
prejšnjega stavka potrdi notar v notarskem zapisniku o hrambi. 

A 

Hramba denarja v obliki dobroimetja pri banki 
89. člen 

(1) Notar lahko prevzame denar v notarsko hrambo tudi tako, da deponent na 
poseben denarni račun notarja nakaže denarno dobroimetje v višini denarnega 
zneska, ki je predmet notarske hrambe denarja (v nadaljnjem besedilu: deponirani 
znesek). 
(2) Za notarsko hrambo denarja na način iz prejšnjega odstavka, mora notar odpreti 
poseben denarni račun, prek katerega sme sprejemati samo vplačila in opravljati 
samo izplačila na podlagi notarske hrambe denarja. 
(3) Denarna terjatev notarja do banke, ki vodi poseben denarni račun iz prejšnjega 
odstavka, na podlagi dobroimetja na tem računu se šteje v razmerju do banke in v 
razmerju do notarjevih upnikov, za skupno terjatev vseh deponentov, ki so izročili 
denar v notarsko hrambo z nakazilom na ta račun, oziroma upravičencev, do banke. 
Zato notarjevi upniki ne morejo za izterjavo svoji terjatev do notarja niti v njegovem 
stečaju s prisilnimi ukrepi segati na to denarno terjatev (drugi odstavek 804. člena v 
zvezi z 805. členom OZ) in v primeru stečaja oziroma smrti notarja ta denarna 
terjatev ne spada v njegovo stečajno maso oziroma zapuščino. 
(4) V notranjem razmerju med deponenti oziroma upravičenci iz prejšnjega odstavka 
se šteje, da je vsak od njih udeležen na denarni terjatvi iz prejšnjega odstavka: 
1. do višine, ki je enaka deponiranemu znesku, oziroma 
2. če je denarno dobroimetje na posebnem denarnem računu nižje od seštevka 

vseh deponiranih zneskov: v deležu, ki je enak razmerju med zneskom, 
deponiranim na podlagi posamezne notarske hrambe, in vsoti vseh deponiranih 
zneskov. 

(5) Pri uporabi pravil ZBan o zajamčenih vlogah se šteje, da je posamezen deponent 
oziroma upravičenec v razmerju do banke imetnik denarne terjatve v višini iz 
prejšnjega odstavka. 

Hramba nematerializiranih vrednostnih papirjev 
90. člen 

Določbe 89. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za notarsko hrambo 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 
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4. POSEBNA PRAVILA 

Posebno pravilo za nepremičninske sklade 
91. člen 

Prodajalec, ki ima položaj javnega nepremičninskega sklada po zakonu, ki ureja 
javne sklade, se lahko s kupcem dogovori, da mora kupec kupnino oziroma 
posamezne obroke kupnine plačati še preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona, tudi če ne zagotovi zavarovanja iz drugega odstavka 13. 
člena tega zakona. 

Posebno pravilo za predplačila na skrbniški račun 
92. člen 

Določba prvega odstavka 41. člena ZVPot se ne uporablja, tudi če se prodajalec s 
kupcem dogovori, da mora kupec kupnino oziroma posamezne obroke kupnine 
plačati še preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, če 
prodajalec zaradi zavarovanja kupca pred tveganji iz drugega odstavka 1. člena tega 
zakona zagotovi skrbniške storitve na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega 
računa na način in z vsebino, urejeno v določbah razdelka 2.8. tega zakona. 

Posebno pravilo za podjemno pogodbo, katere predmet je nepremičnina 
93. člen 

Določba 647. člena OZ se ne uporablja za podjemno pogodbo, katere predmet je 
gradnja objekta oziroma izvajanje del na objektu, če rezultat podjemnikovega dela 
postane sestavina nepremičnine. 

5. NADZOR 

Stanovanjska inšpekcija 
94. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor nad tem, ali prodajalci pri prodaji enostanovanjskih stavb in 
stanovanj potrošnikom ravnajo v skladu z določbami 2. poglavja tega zakona, 
opravljajo inšpektorji stanovanjske inšpekcije. 
(2) Prodajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva in mu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse listine, ki se nanašajo 
na gradnjo oziroma prodajo nepremičnin iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov 
stavbe iz 9. člena tega zakona, skrbniški notar in skrbniška banka, morajo inšpektorju 
dati ustrezna pojasnila o zadevah, ki so predmet nadzora iz prvega odstavka tega 
člena, in mu omogočiti vpogled v vse listine, ki se nanašajo na prodajo nepremičnin 
iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Če prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z 
določbami tega zakona, mu inšpekcijski organ glede na način kršitve z odločbo: 
1. prepove sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje, oziroma 
2. odredi ukrepe, ki jih mora opraviti zaradi odprave kršitve. 
(5) Inšpekcijski organ odločbo iz prejšnjega odstavka na stroške prodajalca javno 
objavi v dnevniku, ki izhaja na območju celotne države, če je zaradi obgega oziroma 
načina kršitve to potrebno zaradi zaščite kupcev pred tveganji iz drugega odstavka 1. 
člena tega zakona, pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. 
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(6) Če prodajalec odpravi kršitve, katerih odprava mu je biia naložena z odločbo iz 
četrtega odstavka tega člena, inšpekcijski organ o tem izda ugotovitveno odločbo. 
(7) Inšpekcijski organ odloča o zadevah iz prejšnjih odstavkov po skrajšanem 
postopku. 

Nadzor nad skrbniškimi bankami in skrbniškimi notarji 
95. člen 

(1) Nadzor nad škrbniškimi bankami opravlja Banka Slovenije v skladu z določbami 
ZBan o nadzoru nad bankami in o postopku odločanja Banke Slovenije v posamičnih 
zadevah. 
(2) Nadzor nad skrbniškimi notarji opravlja Notarska zbornica Slovenije v skladu z 
določbami ZN. 
(3) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka lahko Notarska zbornica Slovenije 
notarju poleg disciplinskih ukrepov, ki jih lahko izreče po ZN, izreče tudi odvzem 
pravice opravljati storitve skrbniškega notarja. Ukrep iz prejšnjega stavka se lahko 
izreče za dobo petih let. 

6. KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški 
96. člen 

(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima položaj investitorja oziroma 
vmesnega kupca po tem zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 3. člena): 
1. če oglašuje prodajo preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena 

tega zakona, 
2. če ne zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca iz 

drugega odstavka 12. člena tega zakona v roku za izročitev nepremičnine 
kupcu (prvi odstavek 30. člena), 

3. če ne zagotovi pogojev za vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev 
posameznih delov stavbe iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona v dveh 
mesecih po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za stavbo (drugi 
odstavek 30. člena). 

4. če v prodajni pogodbi oziroma splošnih pogojih prodaje posameznih delov 
stavbe ne določi tehničnih lastnosti nepremičnine glede izvedbe del in 
glede vgrajene opreme in naprav (prvi odstavek 6. člena), 

5. če v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona s skico, ki je 
sestavni del prodajne pogodbe, ne določi, kateri del obstoječe zemljiške 
parcele bo zaradi zagotovitve pogoja za vknjižbo lastninske pravice v korist 
kupca iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona odmerjen kot 
samostojna zemljiška parcela, 

6. če v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona s skico, ki je 
sestavni del splošnih pogojih prodaje posameznih delov stavbe, ne določi 
kateri del obstoječe zemljiške parcele bo odmerjen kot samostojna 
zemljiška parcela, ki bo skupni del stavbe. 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarje se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba 
podjetnika posameznika. 
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(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarje se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena posameznik, ki ima položaj investitorja oziroma vmesnega 
kupca po tem zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 3. člena). 
(4) Z globo od 1.000.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima položaj investitorja oziroma 
vmesnega kupca po tem zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 3. člena): 
1. če sklene prodajno pogodbo preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 

5. člena tega zakona, 
2. če sprejme kupnino oziroma del kupnine v nasprotju z 12. oziroma 13. 

členom tega zakona, 
(5) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
podjetnika posameznika. 
(6) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz četrtega 
odstavka tega člena posameznik, ki ima položaj investitorja oziroma vmesnega 
kupca po tem zakonu (prvi oziroma drugi odstavek 3. člena). 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Uporaba določb o prekrških 
97. člen 

(1) Višina globe iz 96. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. januarjem 
2005. 
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za: 
1. prekršek iz prvega odstavka 96. člena tega zakona: 

- pravna oseba v razponu od 200.000 do 3.000.000 tolarjev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 200.000 do 3.000.000 
tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 150.000 tolarjev, 
- posameznik v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev, 

2. prekršek iz četrtega odstavka 96. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 1.000.000 do 5.000.000 
tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev, 
- posameznik v razponu od 100.000 do 150.000 tolarjev. 

Prodajne pogodbe, za katere se uporabljajo določbe zakona 
98. člen 

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za prodajne pogodbe, sklenjene po njegovi 
uveljavitvi. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi 
za prodajne pogodbe, sklenjene pred njegovo uveljavitvijo, če do uveljavitve tega 
zakona prodajalec še ni v celoti izpolnil obveznosti do kupcev, in sicer glede 
obveznosti prodajalca v zvezi z zaščito kupcev pred tveganji iz drugega odstavka 1. 
člena tega zakona glede tistega dela kupnine, ki je kupec do uveljavitve tega zakona 
še ni plačal in jo je po prodajni pogodbi dolžan plačati pred izpolnitvijo prodajalčeve 
obveznosti. 
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Prenehanje veljavnosti določb SZ-1 
99. člen 

2 dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 122. in 123. člen SZ-1. 

Uveljavitev zakona 
100. člen 

Ta zakon začne veljati 1. 8.2004. 
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Uročilo 

K PREDLOGU AKTA 0 NASLEDSTVU 

SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

o 2 NOVO ZELANDIJO, KI NAJ OSTANEJO V 

VELJAVI MED REPUDLIKO SLOVENIJO IN 

NOVO ZELANDIJO (DNZNNSNJ) 

EPA 1078-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1078-111 

Številka. 700-01/03-76/1 
Ljubljana, 14. januar 2004 

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

k Predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, 
ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 75. redni 
seji, ki je bila 14. januarja 2004, obravnaval Predlog akta o nasledstvu sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Novo Zelandijo. 
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Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPURLIKE 

Madžarske o prenehanju veljavnosti 

SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE 

^PUBLIKE MADŽARSKE O MALEM ORMEJNEM 

prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 

V BUDIMPEŠTI (RHUDPMO) 

"EPA 1094 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1094-111 

Številka: 326-01/03-12/1 
Ljubljana, 14. januar 2004 

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

Poročilo 

Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado 

Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike 
Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v 

Budimpešti (BHUDPMO) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 75. redni 
seji, ki je bila 14. januarja 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti 

—    ——   
lsr>uar2004 101 poročevalec, št. 5 



[ IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske 
republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 
1975 v Budimpešti. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog 
zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika ter pripomnila le z vidika redakcije, da bo potrebno pri 
pripravi besedila zakona za objavo v predloženem besedilu note slovenske ambasade 
z dne 25. septembra 2003 v izvirniku v slovenskem jeziku naslov "Ministrstvo za 
zunanje zadeve Madžarske" premestiti na konec note. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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^avčna številka: —  
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His naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    
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