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Predlog zakona o

IZVRŠBI

IN

ZAVAROVANJU

(ZIZ)

- EPA 1353 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji dne 11/9-1997 - določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 4.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 6/5-1997 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
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Prvi del
TEMELJNE DOLOČBE

7. člen
(Odločbe)

1.člen
(Vsebina zakona)

Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja sodišče v
obliki sklepa ali odredbe.

Ta zakon določa pravila, po katerih postopa sodišče za prisilno
izvršitev sodne odločbe, ki se glasi na izpolnitev obveznosti, ter
za zavarovanje terjatev.

Z odredbo daje sodišče nalog uradni osebi za posamezna dejanja
in odloča o drugih vprašanjih postopka.
8. člen
(Pravna sredstva)

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno izvršitev
odločbe, izdane v upravnem postopku ali v postopku za prekrške,
ki se glasi na izpolnitev denarne obveznosti, kot tudi za
zavarovanje denarne terjatve, o kateri se odloča v upravnem
postopku ali v postopku za prekrške, razen če je za to izvršbo
oziroma zavarovanje z zakonom določena pristojnost drugega
organa.

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen če
zakon določa drugače.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno izvršitev
notarskega zapisa.

Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa
sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače določeno.

Določbe tega zakona se uporabljajo za izvršbo in zavarovanje
na ladji in letalu samo, če poseben zakon tako določa.

Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.

Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim je
predlogu ugodeno, je ugovor.

Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače
določeno.

2. člen
(Začetek postopka)

Odločba o pritožbi je pravnomočna.

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na predlog
upnika.

Zoper odredbo ni pravnega sredstva.

Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni dolžnosti.

9. člen
(Revizija in obnova postopka)

3. člen
(Obseg izvršbe in zavarovanja)

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in
zavarovanja, ni dovoljena revizija.

Izvršbo za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje take terjatve
dovoli in opravi sodišče v obsegu, ki je potreben za njeno poplačilo
oziroma zavarovanje.

Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa drugače.
10. člen
(Hitrost in vrstni red postopanja)

4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)

V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče postopati hitro.
Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge pravne
osebe in samostojni podjetniki posamezniki so dolžne ne glede
na določbe o varstvu osebnih in drugih podatkov na zahtevo
sodišča brezplačno posredovati podatke, ki se nanašajo na
dolžnika, na njegovo premično in nepremično premoženje,
denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter druge
podatke, pomembne za uspešno izvedbo izvršilnega postopka.

Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je prejelo,
razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zahtevajo
drugačen postopek.
11. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)
Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti istemu
dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po tistem
vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do poplačila iz tega
predmeta, razen v primerih, v katerih zakon drugače določa.

5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)
Za dovolitev in opravo izvršbe ter zavarovanje je stvarno pristojno
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

12. člen
(Izvršitev odločbe tujega sodišča)

6.člen
(Sestava sodišča)
Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodnik.

Izvršitev odločbe tujega sodišča se sme dovoliti in opraviti v
Republiki Sloveniji, če odločba izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje za priznanje.

Posamezna dejanja izven narokš lahko opravlja tudi sodni referent.

13. člen
(Izvršba na premoženje tuje države)

O pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sodnikov.
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na premoženje tuje države samo s poprejšnjim soglasjem ministra,
pristojnega za zunanje zadeve, razen če je tuja država izrecno
privolila v izvršbo.

izvrševanju javnih pooblastil, s poravnavo v upravnem postopku
pa poravnava, sklenjena v smislu zakona o splošnem upravnem
postopku.

14. člen
(Uporaba določb zakona o pravdnem postopku)

Z odločbo v postopku za prekrške je po tem zakonu mišljena
odločba, ki jo izda sodnik za prekrške ali pristojni upravni organ.

V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno uporabljajo
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali v kakšnem
drugem zakonu drugače določeno.

18. člen
(Izvršljivost odločbe)
Sodna odločba ali odločba, izdana v postopku za prekrške, je
Izvršljiva, če je postala pravnomočna in če je pretekel rok za
prostovoljno izpolnitev dolžnikove obveznosti.

15. člen
(Pomen posameznih izrazov)
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen:

Odločba, izdana v upravnem postopku, je izvršljiva, če je postala
dokončna in čo je pretekel rok za prostovoljno izpolnitev
obveznosti.

1) izraz "terjatev" označuje pravico do denarnega zneska ali do
neke druge dajatve, storitve ali opustitve;
2) izraz "upnik" označuje osebo, na zahtevo katere se vodi
postopek izvršbe oziroma zavarovanja;
3) izraz "dolžnik" označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali
zavaruje terjatev;
4) izraz "stranka" označuje upnika in dolžnika;
5) izraz "udeleženec" označuje osebo, ki v postopku izvršbe ali
zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno korist, pa
ni stranka v postopku;
6) izraz "sklep o izvršbi" označuje sklep, s katerim je v celoti ali
delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s katerim je predlog
za izvršbo zavrnjen;
7) izraz "uradna oseba" označuje delavca pri sodišču, ki
neposredno opravlja posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja;
8) izraz "kmet" označuje osebo, ki ji je kmetijska proizvodnja
pretežen vir prihodkov.

Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči naslednji
dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vročena.
Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvršljiva, je mogoče
dovoliti izvršbo samo glede tega dela.
Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe, ki še ni
postala pravnomočna, in na podlagi odločbe v upravnem
postopku, ki še ni postala dokončna, če zakon določa, da pritožba
ne zadrži njene izvršitve.
19. člen
(Izvršljivost poravnave in notarskega zapisa)
Sodna poravnava oziroma poravnava, sklenjena v upravnem
postopku, je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave zapadla.
Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem pristal na njegovo
neposredno izvršljivost in če je terjatev, ki izhaja iz notarskega
zapisa, zapadla.
*

Drugi del
IZVRŠBA

Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, z
notarskim zapisom, z javno listino ali s po zakonu overjeno listino.

Prvi razdelek
SKUPNE DOLOČBE

Če zapadlosti ni mogoče dokazati na način iz drugega odstavka
tega člena, se dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v
pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da je terjatev zapadla.

Prvo poglavje
Uvodne določbe
16. člen
(Izvršilni naslov)

20. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)

Sodišče dovoli izvršbo na podlagi Izvršilnega naslova.

Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem navedeni
upnik In dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve
obveznosti.
»
Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok za
prostovoljno Izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v sklepu o
Izvršbi.

Izvršilni naslovi so:
1) Izvršljiva sodna odločba In sodna poravnava;
2) Izvršljiva odločba v upravnem postopku, poravnava v upravnem
postopku In Izvršljiva odločba v postopku za prekrške, če se
glasijo na Izpolnitev denarne obveznosti;
3) Izvršljiv notarski zapis;
4) druga listina, za katero zakon določa, da je Izvršilni naslov.

21. člen
(Plačilo zamudnih obresti)

17. člen
(Odločba In poravnava)

Če se po nastanku Izvršilnega naslova spremeni višina zamudnih
obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolžnika o obveznosti
plačila zamudnih obresti po spremenjeni obrestni meri.

S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba oziroma
arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug nalog sodišča
ali arbitraže, s sodno poravnavo pa poravnava, sklenjena pred
sodiščem ali arbitražo.

. Će so v Izvršilnem naslovu določeni tudi stroški postopka, odloči
sodišče na predlog upnika, da mora dolžnik plačati zamudne
obresti od zneska prlsojenlh stroškov po predpisani obrestni
meri od dneva Izdaje Izvršilnega naslova do dneva plačila.

Z odločbo v upravnem postopku sta po tem zakonu mišljena
odločba In sklep, ki ju Izda upravni organ ali pravna oseba pri
25. september 1997
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22. člen
(Verodostojna listina)

26. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)

Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoljuje tudi na podlagi
verodostojne listine.

Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati med več
predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu za izvršbo
označiti predmet, s katerim naj bo obveznost izpolnjena.

Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura, menica in
ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za
nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, overjen
s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina in
listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. Za fakturo
se šteje tudi obračun obresti.
Kadar iz verodostojne listine ni razvidna zapadlost terjatve, dovoli
sodišče izvršbo, če je upnik predložil pismeno izjavo, da je terjatev
zapadla, in navedel dan zapadlosti.
23. člen
(Prehod terjatve ali obveznosti)
Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v izvršilnem
naslovu ni označen kot upnik, če z javno ali s po zakonu overjeno
listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način
prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos terjatve dokazuje s
pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem postopku.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi glede izvršbe
proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot dolžnik.
Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga za izvršbo,
lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena nov upnik vstopi
v izvršbo namesto prvotnega upnika. Nov upnik mora izvršbo
prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.
24. člen
(Izvršba proti družbeniku)
Sodišče lahko na upnikov predlog dćvoli izvršbo na podlagi
izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno
odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti družbeniku,
ki je osebno odogovoren, če upnik z izpiskom iz sodnega registra
dokaže njegov status družbenika.
25. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)
Izvršbo, ki je odvisna od poprejšne izpolnitve kakšne upnikove
obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli sodišče, če
upnik z javno ali s po zakonu overjeno listino dokaže, da je
obveznost izpolnil oziroma da je pogoj nastopil.
Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen v prvem
odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziroma nastop
pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem
postopku.
Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti obveznost
pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost proti njemu, dovoli
sodišče izvršbo, če upnik priloži dokaz, da je zagotovil izpolnitev
svoje obveznosti.
Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti v smislu
tretjega odstavka tega člena, če je predmet obveznosti položil pri
sodišču ali v ta namen ravnal na drug primeren način.

Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno prejel
predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahteval.
27. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)
Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko obveznost
s pravico, da je njene izpolnitve prost, če izpolni drugo obveznost,
določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo obveznost izpolni
vse dotlej, dokler upnik ni vsaj deloma prejel izpolnitve obveznosti.
28. člen
(Vloge in naroki)
V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog in drugih
pisanj.
Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar je po
njegovem mnenju to smotrno.
Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni zaznamek.
Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven naroka,
če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za razjasnitev
posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem predlogu stranke.
Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na narok ali
če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira za nadaljnje
postopanje sodišča.
29. člen
(Sredstva izvršbe)
Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme sodišče
dovoliti samo: prodajo premičnih stvari, prodajo nepremičnin,
prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premoženjskih oziroma
materialnih pravic in prenos sredstev, ki so na računu pri
organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet.
30. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)
Če upnik verjetno izkaže, da s sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v
celoti poplačan, je na predlog upnika ali po oceni sodišča dolžnik
dolžan predložiti seznam svojega premoženja in za svoje terjatve
navesti dokazna sredstva.
Seznam iz prejšnega odstavka mora vsebovati tudi:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu
razpolagal s svojim premoženjem oziroma opustil dejanja, zaradi
katerih je izgubil kakšno materialno pravico ali s katerim je nastala
zanj kakšna materialna obveznost v korist zakonca, krvnega
sorodnika v ravni črti ali stranski črti do četrtega kolena, sorodnika
v svaštvu do četrtega kolena);
b) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih daril,
nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so sorazmerna
premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zadnjih treh letih.

Upnik, ki trdi, da je svojo obveznost že izpolnil, mora to dokazati
na način iz prvega in drugega odstavka tega člena.
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O obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodišče z
odredbo.

terjatve. Zoper sklep o zavrnitvi predloga ni pritožbe.
32 a. člen
(Krajevna pristojnost, če je predlaganih več sredstev
ali več predmetov)

Če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki ga določi
sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši dolžnika o
dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče opozori dolžnika na posledice
krive izpovedbe.

Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več predmetov,
je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto sodišče, ki je
krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu
izvršbe, za samo izvršbo pa je pristojno tisto sodišče, ki je po tem
zakonu pristojno za opravo izvršbe.

Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu vabljen, ga
sodišče kaznuje z denarno kaznijo do 300.000 tolarjev. O tem
odloči s sklepom.

33. člen
(Vrnitev v prejšnje stanje)

Ne glede na določbo petega odstavka tega člena, lahko sodišče
ponovno odredi, da je dolžnik dolžan predložiti seznam svojega
premoženja in če dolžnik tega ne stori, ravna sodišče po četrtem
in petem odstavku tega člena.

Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena samo,
če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor.

Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo o svojem
premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno predloži ali poda
izjavo o svojem premoženju, če je upnik izkazal za verjetno, da je
dolžnik pridobil novo premoženje.

34. člen
(Smrt stranke)
O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je riastala zaradi smrti stranke
ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti sodišče njene dediče,
če so mu znani in če ve za njihovo prebivališče, ter nasprotno
stranko.

31. člen
(Predmet izvršbe)
0
Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka
dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica,
kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma kolikor ni izvršba
• na njej z zakonom omejena.

Če sodišču dediči niso znani ali če ne ve za njihovo prebivališče,
jim sodišče nemudoma postavi začasnega skrbnika.
35. člen
(Izvršilni stroški)

Predmet izvršbe ne morejo biti:

Izvršilne stroške plača najprej upnik.

1) stvari, ki niso v prometu;
2) rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3) objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samoupravni
lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje njenih nalog ter
premične in nepremične stvari, namenjene za obrambo države;
4) objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne
za opravljanje javne službe;
5) druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon.

Upnik mora dati predujem za izvršilne stroške v roku, ki mu ga
določi sodišče.
Če upnik v tem roku ne da predujma za izvršilne stroške, sodišče
ustavi izvršbo.
Če se postopek začne po uradni dolžnosti, plača stroške najprej
organ, ki je izdal izvršilni naslov na prvi stopnji.

32. člen
(Omejitev in sprememba sredstev in predmetov
izvršbe)

Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so
bili potrebni za izvršbo.

Sodišče dovolj izvršbo za poplačilo denarne terjatve s tistim
sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v predlogu za
izvršbo.

Upnik mora dolžniku na njegovo zahtevo povrniti izvršilne stroške,
ki mu jih je neutemeljeno povzročil.
Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati le v tridesetih dneh od
dneva, ko je bil postopek končan.

Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več predmetov,
omeji sodišče na dolžnikov predlog ali po uradni dolžnosti izvršbo
samo na nekatera sredstva oziroma na nekatere predmete, če
zadoščajo za poplačilo terjatve.

36. člen
(Varščina)

Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na predlog upnika
dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov izvršbo
še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že
dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma
drugimi predmeti.

Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se varščina polaga
praviloma v gotovini.
Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uveljavljane
terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženjskih razmer
tistega, ki jo je dolžan položiti.

Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo drugo sredstvo
namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če zadošča za poplačilo
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delno umakne predlog za Izvršbo.

Drugo poglavje
Predlog za izvršbo

V primeru umika sodišče ustavi postopek.

37. člen
(Vsebina predloga)

Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za izvršbo.

V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni
naslov ali verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in
predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba
lahko opravi.

41. člen
(Sklep o izvršbi)
V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo, morajo biti
navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziroma verodostojna
listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in predmet izvršbe ter
drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi.

Če zahteva upnik izvršbo na premične stvari, mu jih'v predlogu
za izvršbo ni treba natančneje označiti.
Upravljalec podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni interes,
posredovati ne glede na določbe o varstvu osebnih in drugih
podatkov naslov prebivališča dolžnika, njegove rojstne podatke
in podatke o obstoju in številki računa, na katerem ima dolžnik
denarna sredstva. Upnik izkaže pravni interes s pravnomočnim
in izvršljivim izvršilnim naslovom.

V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži sodišče
dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v
treh dneh po vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi
stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh terjatev.
V sklepu iz drugega odstavka tega člena sodišče dolžnika pouči
o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep.

Če za predlog za izvršbo ni plačana sodna taksa, ki mora biti
plačana po predpisih o sodnih taksah in niso dani pogoji za
oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom
smiselno kot z nepopolno vlogo. Če taksa ni plačana v naknadnem
roku, se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.

Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo popolnoma
ali delno zavrne, mora biti obrazložen.
42. člen
(Vročitev sklepa o izvršbi)

38. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne
listine)

Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče upniku in ,
dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog za izvršbo, pa
samo upniku.

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (22. člen) mora
vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži dolžniku, da v osmih
dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi
sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.

Sklep o izvršbi na denarno terjatev vroči sodišče tudi dolžnikovemu dolžniku, sklep o izvršbi na sredstva na računu dolžnika
pa tudi organizaciji za plačilni promet, banki ali hranilnici, pri kateri
so ta sredstva,

Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo, mora
upnik priložiti predlogu.

Če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, ni pristojno za samo
izvršbo, pošlje svoj sklep o izvršbi pristojnemu sodišču, da ga
vroči in opravi izvršbo.

Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo
na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o krajevni
pristojnosti, lahko upnik v predlogu za Izvršbo predlaga, naj se v
primeru dolžnikovega ugovora postopek nadaljujeje pred
sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem primeru mora upnik
predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o sporazumu o pristojnosti.

Tretje poglavje
Opravljanje Izvršbe
43. člen
(Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa)

39 g|0p
(Potrdilo o Izvršljivosti)

Sodišče začne opravljati izvršbo pred pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne določa
drugače.

Če je predlog za Izvršbo vložen pri sodišču, ki o terjatvi nI odločalo
na prvi stopnji, mu je treba priložiti Izvršilni naslov v Izvirniku ali
overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o Izvršljivosti.

Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o
Izvršbi.

Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je odločal o
terjatvi na prvi stopnji.
Potrdilo o Izvršljivosti notarskega zapisa da na zahtevo stranke
notar, ki je notarski zapis sestavil,

Če gre za sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki jih Ima dolžnik
na računih pri organizacijah za plačilni promet, se upnik poplača
pred pravnomočnostjo sklepa o Izvršbi, razen če se Izvršba
dovoli na podlagi verodostojne listine,

Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti Iz drugega odstavka tega
člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s sklepom
sodišče oziroma organ, ki ga Je Izdal, neutemeljeno potrdilo o
Izvršljivosti iz tretjega odstavka tega člena pa sodišče v Izvršilnem
postopku.

O pravnomočnosti sklepa o Izvršbi na podlagi verodostoje listine
obvesti sodišče organizacijo za plačilni promet zaradi Izvršitve
prenosa.
44. člen
(Meje izvršbe)

40. člen
(Umik In omejitev predloga)

Sodišče opravi Izvršbo v mejah, določenih v sklepu o izvršbi.

Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali
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45. člen
(Čas izvršbe)

Za neobrazložen ugovor ne velja določba 54. člena tega zakona.
51. člen
(Pristojnost)

Sodišče opravlja izvršilna dejanja ob delavnikih, in to podnevi.
Če bi bilo nevarno odlašati, opravi sodišče na podlagi posebne
odredbe izvršilna dejanja tudi druge dneve in ponoči.

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon
ne določa drugače.

46. člen
(Ravnanje uradne osebe)

Če sodišče ugotovi, da ugovor zoper sklep o izvršbi ni utemeljen,
ga pošlje višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi.

Uradna oseba mora pri preiskovanju dolžnikovega stanovanja ali
obleke, ki jo ima ta na sebi, in pri drugih izvršilnih dejanjih ravnati
z dolžno obzirnostjo do osebnosti dolžnika in članov njegovega
gospodinjstva.

52. člen
(Razlogi za ugovor)
Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki
preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri katerih ni
navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali
odrasel član njegovega gospodinjstva, morata biti navzoča dva
polnoletna občana.

1) če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno;
2) če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni
naslov ali verodostojna listina;
3) če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni
izvršljiva;
4) če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi,
razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;
5) če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi,
razveljavljena;
6) če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni nastopil
pogoj, ki je bil določen v poravnavi;
7) če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali na druge
pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih je možnost
izvršbe omejena;
8) če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo po
izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik tega ni
mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov,
oziroma če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, Ki je nastopilo
po sklenitvi poravnave;
9) če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še ni potekel;
10) če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče predlagati
izvršbo;
11) če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo odločeno v
izvršilnem naslovu;
12) če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni prešla
na dolžnika.

Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem prostoru,
pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga nasilno odpre
uradna oseba v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom
natančneje predpiše ravnanje uradne osebe pri opravljanju izvršbe.
47. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)
Izvršba v prostoru pravne osebe se opravlja po poprejšnjem
obvestilu njenega organa in v navzočnosti osebe, ki jo ta določi.
Če organ pravne osebe tudi na ponovno zahtevo ne določi te
osebe, se opravi izvršilno dejanje tudi brez njene navzočnosti.
48. člen
(Pomoč policije)
Sodišče lahko glede na okoliščine primera odredi, da naj bo pri
opravi posameznih izvršilnih dejanj prisotna policija.
Stroški prisotnosti policije so izvršilni stroški.
49. člen
(Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe)

Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti na
razloge iz 1., 4.točke, pri razlogu iz 7. točke pa, če je izvršba
dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.

Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od
sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je uradna oseba storila pri
opravljanju izvršbe.

Če je ugovor vložen zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi
izvršilnega naslova, je potrebno položiti varščino v višini
ugovarjanega dela terjatve.

Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je vložnik to
zahteval.

Če dolžnik ne položi varščine v roku, ki ga določi sodišče, se
šteje, da je ugovor umaknil.
53. člen
(Ugovor po izteku roka)

Četrto poglavje
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev, se lahko
vloži tudi po izteku osmih dni (8. člen), če je to dejstvo nastopilo
po nastanku izvršilnega naslova oziroma v času, ko ga ni bilo
več mogoče navesti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov.

50. člen
(Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)
Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko
dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev
o stroških.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži vse do
konca izvršilnega postopka.

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti
dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se
ugovor šteje kot neutemeljen.

25. september 1997

9
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54. člen
(Odgovor na ugovor)

56. člen
(Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine)

Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vroči
sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz prvega
odstavka 55. člena tega zakona.

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
velja določba 50. člena tega zakona, s tem da znaša v meničnih
in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.

Rok za odgovor na ugovor je osem dni.

Ugovor iz prvega odstavka 53. člena tega zakona lahko dolžnik
vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s
katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na dejstvu, ki se
nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa
o izvršbi.

55. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o ugovoru.
Pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične.

57. člen
(Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na
podlagi verodostojne listine)

Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje, sodišče
glede na okoliščine primera razpiše narok za obravnavo ugovora
ali pa izda sklep brez naroka.

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi
verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep, se
šteje, da ga izpodbija v celoti.

Sodišče s sklepom ugovoru ugodi, ga zavrže kot prepoznega,
nepopolnega ali nedovoljenega, ali ga pošlje višjemu sodišču, da
o njem odloči kot o pritožbi.

Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v delu, v
katerem mu je bilo naloženo, na) terjatev plača, sodišče razveljavi
sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo, in opravljena
izvršilna dejanja. Sodišče nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru
zoper plačilni nalog, če zato ni pristojno, pa se izreče za nepristojno
in zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva sporazum
o krajevni pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in priložil predlogu
za izvršbo oziroma če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper
sklep o izvršbi in mu ga priložil.

če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se izreče za
krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno pristojnemu
sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper sklep o izvršbi.
Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da
izvršba ni dopustna, sodišče izvršbo ustavi in sklep o izvršbi
razveljavi.

Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v katerem je
sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje kot postopek o
ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilnega
naslova.

55 a. člen
(Napotitev na pravdo ali drug postopek)
če je sklep o ugovoru odvisen od kakšnega dejstva, ki se nanaša
na samo terjatev, to dejstvo pa je med strankama sporno, napoti
sodišče dolžnika, naj v danem roku začne pravdo ali drug
postopek za nedopustnost izvršbe.

Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del sklepa o
izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj poravna terjatev,
izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik ponovno zahteva
izvršbo.

Pravdo ali drug postopek po prvem odstavku tega člena lahko
začne dolžnik tudi po preteku roka, ki mu ga je določilo sodišče,
vse do konca izvršilnega postopka, mora pa v takšnem primeru
plačati stroške, ki jih je povzročil s prekoračitvijo roka.

Če dolžnik ugovora zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi
verodostojne listine ne obrazloži v skladu z 50. členom tega
zakona, sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena,
temveč ugovor pošlje višjemu sodišču, da o njem odloči kot o
pritožbi.

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena nf pritožbe.
Postopek, ki ga začne dolžnik po prvem odstavku tega člena,
mora izvesti sodišče ali drug organ kot prednostno zadevo brez
odlašanja.
,

Če izpodbija dožnik sklep o izvršbi po prejšnjem odstavku samo
zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se sodišče, če spozna,
da ni krajevno pristojno, izreče za krajevno nepristojno in po
pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo pristojnemu sodišču, da
izvede postopek izvršbe.

55 b. člen
V tožbi, oziroma vlogi, s katero začne drug postopek, ki jo vloži
po prvem odstavku 55.a člena, mora navesti dolžnik istočasno
vsa dejstva in predlagati vse dokaze, na katerih temelji svoj
zahtevek. Nova dejstva in nove nove dokaze upošteva sodišče
samo, če jih navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi, vloženi
v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na upnikove
navedbe v odgovoru na tožbo.

58. člen
(Obnova postopka)
Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim mu je
bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo postopka po
določbah zakona o pravdnem postopku.

Prvi odstavek se smiselno uporablja za upnikov odgovor na tožbo
in pripravljalno vlogo, s katero odgovarja na dolžnikove navedbe
v njegovi pripravljalni vlogi.

Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega odstavka
tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za obnovo
postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču.

Navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov v pritožbi
zoper sodbo oziroma odločbo, izdano v drugem postopku, ni
dovoljeno.
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Peto poglavje
Ugovor tretjega

Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija delež na
stvari, ki je predmet izvršbe, jo sodišče napoti, da s tožbo zoper
upnika zahteva ugotovitev obstoja svojega deleža.

59. člen
(Pogoji in rok za ugovor)

Šesto poglavje
Nasprotna izvršba

Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki
preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o izvršbi in v
njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet izreče za
nedopustno.

62. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)
Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri sodišču
nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne tisto, kar je z
izvršbo dobil:

Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Ugovor vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice
iz prvega odstavka 60. člena tega zakona.

1) če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo terjatev;
2) če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen,
razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;
3) če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno
razveljavljen;
4) če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo na denarna
sredstva na dolžnikovem računu pri organizacijah za plačilni
promet, ali izvršbo z izplačilom v gotovini (140. člen).

Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
60. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da ugovoru
ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera v celoti ali
delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo.

Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloži dolžnik v treh mesecih
od dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v enem letu
od dneva, ko je bil končan izvršilni postopek.

Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje, napoti
sodišče vložnika, naj v določenerti roku začne zoper upnika
pravdo za ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna.

Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati svoje terjatve
v pravdnem postopku.

Vložnik ugovora lahko začne pravdo tudi po izteku roka. ki mu ga
je določilo sodišče, vse do konca izvršilnega postopka, vendar
mora v tem primeru plačati stroške, ki jih je povzročil s
prekoračitvijo roka.

63. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)

Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet s tožbo iz
prvega odstavka tega člena za ugotovite te pravice.

Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in zahteva od
njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem izjavi.

•Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba na
določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta ustavi
izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.

Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi, da predlogu
ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim predlogu za nasprotno
izvršbo ugodi.
Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu, odloči
sodišče o njem po opravljenem naroku.

Postopek, ki ga začne vložnik po drugem odstavku tega člena,
mora sodišče izvesti kot prednostno zadevo brez odlašanja.

S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče upniku, da
mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je z izvršbo dobil.

V postopku, ki ga začne vložnik po drugem odstavku tega člena,
se uporabljajo določbe 55. b člena.

Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče predlogu za
nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen predlog za
obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.

61. člen
(Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za
nedopustno)

64. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)

Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki je predmet
izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne more zahtevati,
da se izvršba glede njenega deleža izreče za nedopustno. Iz
zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa ima pravico zahtevati
izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni, doseženi s prodajo,
vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred
vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega postopka.

Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s katerim je
ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli sodišče na
dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.
Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo določbe, ki
se nanašajo na izvršbo.

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predlaga cenitev
po petem odstavku 84. člena tega zakona. Pri tem ne trpi stroškov
cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo ugotovljena cena višja od
seštevka vrednosti predmeta po že opravljeni cenitvi in stroškov
nove cenitve.

65. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)
Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je zahtevana
vrnitev predmeta, glede katerega so nastale take stvarne ali
pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča.

Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, da
se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če položi znesek, ki
ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari.

25. september 1997

V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v pravdnem
postopku, še preden izteče rok iz drugega odstavka 62. člena
tega zakona.
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Sedmo poglavje
Odlog in ustavitev izvršbe

pravno sredstvo (66. in 68. člen, 11. člen zakona o državnem
tožilstvu), traja odlog do konca postopka o pravnem sredstvu.

1. Odlog izvršbe

če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kakšnega
drugega razloga, določi čas odloga glede na okoliščine primera.

66. člen
(Na predlog dolžnika)

Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče odloži za toliko
časa, za kolikor je upnik predlagal.

Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali deloma odloži
izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi z izvršbo pretrpel
znatnejšo škodo, v naslednjih primerih:

Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v katerem je treba
izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne sme odložiti
izvršbe za daljši čas.

1) če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba,
vložil izredno pravno sredstvo;
2) če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku, v
katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga za dovolitev
izvršbe;
3) če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odločbe, na
podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
4) če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na podlagi
katere je bila dovoljena izvršba;
5) če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6) če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti;
7) če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne upnikove
obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje obveznosti
zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni pokazal
pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;
8) če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval odpravo
nepravilnosti, ki so bile storjepe pri opravljanju izvršbe.

70. člen
(Nadaljevanje odložene izvršbe)
Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko preteče
čas, za katerega je bila odložena.
Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi preql
iztekom roka, za katerega je bila odložena, če upnik izkaže za
verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali če položi varščino.
2. Ustavitev izvršbe
t1. člen
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu, sodišče
ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni naslov
pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen
za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.

Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi v drugih
primerih, ko so za to podani posebno upravičeni razlogi, vendar
najdlje za tri mesece.

Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon ne
določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s tem
niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.

Sodišče postavi glede na okoliščine primera za odlog izvršbe
pogoj, da dolžnik položi varščino. Če dolžnik ne položi varščine v
roku, ki ga določi sodišče in ki ne sme biti daljši od 15 dni, se šteje,
da je predlog za odlog umaknil.

Drugi razdelek
IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE

67. člen
(Na predlog upnika)

Osmo poglavje
Izvršba na premične stvari

Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži izvršbo,
če se izvršba še ni začela.

1. Krajevna pristojnost

Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki mu ga je
določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne predlog za
odlog.

72. člen
(Če je v predlogu navedeno, kje so stvari)

Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem
roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.

Za odločitev o predlogu za izvršbo na premične stvari in za samo
izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so
stvari.

68. člen
(Na predlog tretjega)

73. člen
(Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari)

Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na določen
predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede tega
predmeta, če tretji izkaže za verjetno, da bi z izvršbo pretrpel
znatnejšo škodo.

Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi na premične
stvari, ne da bi navedel, kje so stvari.
Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče
oziroma sedež.

Sodišče lahko glede na okoliščine primera postavi za odlog
izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino.

Upnik lahko v tem primeru predloži sklep o izvršbi vsakemu
stvarno pristojnemu sodišču, na območju katerega so dolžnikove
premične stvari, in predlaga, naj to sodišče opravi izvršbo.

69. člen
(Čas, za katerega se izvršba odlaga)
Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil kakšno
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2. Oprostitve In omejitve Izvršbe

3. izvršilna dejanja

74. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)

76. člen
Izvršba na premične stvari se opravi z rubežem in cenitvijo stvari,
s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s
prodajo.

Predmet izvršbe niso:
1) obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter
posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in
druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno
potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva;
2) hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega
gospodinjstva za šest mesecev;
3) delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne
priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter
seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino
za štiri mesece;
4) predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno,
umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje
njegovega dela;
5) gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s
časom do naslednjih prejemkov;
6) redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja,
poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi
spisi ter slike oziroma totografije družinskih članov;
7) pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi
hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za
opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in cenitev,
vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in cenitve
predlagati prodajo stvari.
Če upnik v tem roku ne predlaga prodaje stvari, sodišče ustavi
izvršbo.
4. Rubež in cenitev stvari
77. člen
(Obvestilo o rubežu)
Preden začne uradna oseba z rubežem, vroči dolžniku sklep o
izvršbi, kolikor mu ta še ni bil vročen, in zahteva od njega, naj
plača znesek, za katerega je dovoljena izvršba, skupaj z obrestmi
in stroški.
Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ob rubežu, mu ga
sodišče vroči pozneje.
O času in kraju rubeža obvesti sodišče upnika. Če se upnik ne
udeleži rubeža, sodišče izvršbo ustavi. V obvestilu o rubežu
opozori sodišče upnika na posledice, če se rubeža ne udeleži.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so glede
na določbo p"rvega odstavka tega člena izveti iz izvršbe, ali če se
to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.

Rubež se opravi, če tudi dolžnik ni navzoč.

Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena niso izvzeti
iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova
posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega
za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, ter v primeru,
kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila
zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.

O rubežu obvesti sodišče dolžnika, ki pri njem ni bil navzoč.
78. člen
(Predmet rubeža)
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot tudi
njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na
dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu nI vročeno.

Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo zarubiti
samo s privolitvijo le-tega.

75. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku
posamezniku)

Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika na
upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari (147. člen).

Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, in
proti podjetniku posamezniku nI mogoče dovoliti na stroje, orodje
In druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno potrebne
dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na surovine,
polizdelke, namenjene za predelavo, In pogonsko gorivo, kolikor
ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno
proizvodnjo.

79. člen
(Obseg rubeža)
Zarubl se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo upnikove
terjatve in izvršilnih stroškov.
Predvsem se zarubljo stvari, glede katerih ni pripomb o obstoju
kakšne pravice, ki bi preprečevala Izvršbo, In stvari, ki se dajo
najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi Izjave navzočih
strank in drugih oseb.
•
Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli Izvršbo na
drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarubljen, če obstoji
precejšnje nesorazmerje med vrednostjo tega predmeta in višino
terjatve.

Predmeti Iz prvega ostavka tega člena niso Izvzeti iz Izvršbe, če
se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s
katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega za razvoj
dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, ter v primeru, kadar
se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s
pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.
Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, sme
sodišče dovoliti Izvršbo samo na tiste stvari, ki Ji niso potrebne za
opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog.

Če upnik v predlogu za izvršbo predlaga, da se rubež gotovine
opravi večkrat, odredi sodišče opravo več rubežev. Če v enem
letu od prvega rubeža terjatev ni poplačana, sodišče izvršbo na
ta predmet ustavi.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so glede
na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena Izveti Iz izvršbe,
ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.
25. september 1997
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80. člen
(Hramba zarubljenih stvari)

sodišče ni tako odločilo. Če sodišče ugodi takemu predlogu, plača
stroške za izvedenca ta stranka ne glede na izid izvršilnega
postopka.

Zarubljene stvari prevzame v hrambo sodišče, lahko pa jih izroči
v hrambo tudi upniku ali komu drugemu. Glede na okoliščine
primera lahko sodišče zarubljene stvari pusti tudi v hrambi pri
dolžniku.

Stranka lahko v osmih dneh, odkar je bila obveščena o cenitvi,
predlaga, naj sodišče, ugotovi nižjo oziroma višjo vrednost
zarubljenih stvari od ocenjene ali dovoli novo cenitev.

Če je predlagana izvršba na podlagi verodostojne listine, ni mogoče
stvari izročiti v hrambo sodišču, upniku ali komu drugemu pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Zoper sklep o predlogu iz petega odstavka tega člena ni pritožbe.
85. člen
(Rubežni in cenilni zapisnik)

Na zarubljenih stvareh, je treba vidno označiti, da so zarubljene.

O rubežu in morebitni cenitvi se napravi zapisnik.
Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno izročijo v
sodno hrambo.
Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, izročenih v hrambo
sodišču, upniku ali komu drugemu, zadene upnika, razen če je
uničenje ali poškodba posledica višje sile.

V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posamezne
zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo in zapisati izjave
strank in udeležencev v postopku, kot tudi izjave tretjih oseb o
obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo ter kdo prevzame zarubljene
stvari, kdaj jih prevzame oziroma kje se zarubljene stvari hranijo.

81. člen
(Prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi)

86. člen
(Zaznamba namesto rubeža)

Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi stvarmi.

Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene stvari za
poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali poplačilo terjatve
kakšnega drugega upnika, ne opravi novega rubeža in nove
cenitve teh stvari, temveč zaznamuje v nadaljevanju zapisnika le
podatke iz poznejšega sklepa o izvršbi.

V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozori dolžnika
na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik ravnal proti prepovedi.
82. člen
(Pridobitev zastavne pravice)

5. Prodaja stvari

Upnik pridobi z rubežem zastavno pravico na zarubljenih stvareh.
87. člen
(Čas prodaje)

Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red zastavne
pravice, pridobljene z rubežem ali zaznambo v rubežnem
zapisniku (86. člen), določa po dnevu, ko je bil rubež opravljen,
oziroma po dnevu, ko je bila zaznamba zapisana.

Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomočnosti
sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli, da se stvari prodajo
prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo, ali če je nevarnost, da bi
cena zarubljenih stvari občutno padla.

Če so bile stvari sočasno zarubljene za več upnikov, se določa
vrstni red po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo, če
je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove zastavne pravice
isti vrstni red.

Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči najmanj
petnajst dni.

Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni pošiljki,
se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.

Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenjenega roka,
če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka tega člena.

83. člen
(Brezuspešen poskus rubeža)

88. člen
(Način prodaje)

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe,
lahko upnik v treh mesecih od dneva rubeža predlaga ponoven
rubež.

Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med
kupcem in uradno osebo, oziroma prek osebe, ki opravlja
komisijske posle.

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če se niti
pri ponovnem rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, sodišče ustavi izvršbo.

Način prodaje stvari določi sodišče, ki pri tem pazi, da se doseže
najugodnejše vnovčenje.
Prodajo na dražbi odredi sodišče, če gre za stvari večje vrednosti
in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni, večji od
ocenjene vrednosti.

84.člen
(Cenitev)
Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev.

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na borzi preko
pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev.

Cenitev opravi uradna oseba, ki opravlja rubež.
Prodajo stvari razglasi sodišče pravočasno na sodni deski, lahko
pa jo razglasi tudi na drug običajen način.

Sodišče lahko odloči, da oceni zarubljene predmete, ki bodo
predmet prodaje, izvedenec.

Upniku in dolžniku sporoči sodišče kraj, dan in uro prodaje.
Stranka lahko predlaga, naj opravi cenitev izvedenec, čeprav
t
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Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpisom
prepiše način opravljanja javne dražbe.

93. člen
(Če je več upnikov)

89. člen
(Prodajna cena)

Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu, kot so pridobili
zastavno pravico, razen če zakon določa, da imajo določene
terjatve pri poplačilu prednost.

Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je sodišče določilo za prodajo
z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati
pod ocenjeno vrednostjo.

Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče popolnoma
poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svojimi terjatvami.
Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem
naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna terjatev.

Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni vrednosti,
določi sodišče na predlog stranke novo dražbo, na kateri se
smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod
tretjino te vrednosti.

Ko izda sklep o poplačilu, upošteva sodišče samo tiste terjatve,
glede katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen do dneva
prodaje zarubljenih stvari.

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi,
kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati z neposredno
pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je določilo sodišče.

94. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlaga stranka
v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od izteka roka, ki ga je
sodišče določilo za prvo prodajo.

Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo tudi določbe
tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se nanašajo na
vprašanje, kdo ne more biti kupec (181. člen), na izpodbijanje
terjatev, napotitev na pravdo in na sklep o poplačilu (195., 196. in
202. člen).

90. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku druge dražbe
oziroma ponovne prodaje z neposredno pogodbo, ali če stvari ni
bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi oziroma z neposredno
pogodbo novem roku, sodišče ustavi izvršbo.

Deveto poglavje
Izvršba na denarno terjatev dolžnika
1. Krajevna pristojnost

V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima dolžnik
pravico prevzeti zarubljene stvari, ki so bile v hrambi pri sodišču,
upniku ali komu drugemu. O prevzemu stvari se sestavi zapisnik,
v katerem se ugotovi, v kakšnem stanju so stvari, ki se
prevzamejo.

95. člen

t
Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev in za
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega
ima dolžnik stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega
ima začasno prebivališče.

91. člen
(Obveznosti in pravice kupca)

Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima stalno
prebivališče njegov dolžnik; če dolžnikov dolžnik nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega
ima ta začasno prebivališče.

Kupec mora položiti ceno in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe
oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo.
Uradna oseba lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil kupnine,
če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah zneska, ki bi mu
šel iz dosežene kupnine.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo
na stalno in začasno prebivališče, se smiselno uporabljajo tudi za
sedež pravne osebe.

Kupec postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen
lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.

2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe
96. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)

6. Poplačilo upnika
92. člen
(Če je en sam upnik)

Iz izvršbe so izvzeti:
1) prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
2) prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po
predpisih o invalidskem zavarovanju;
3) prejemki iz naslova socialne pomoči;
4) prejemki iz naslova otroškega dodatka;
5) prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom;
6) prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške

Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upnika, se iz
zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete gotovine,
poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni
v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja stvari in glavna
terjatev.
Presežek kupnine se izroči dolžniku, če za to ni ovir.
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4. Rubež terjatve

dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne civilne
službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje ter oseb v
času usposabljanja za delo v rezervni sestavi policije;
7) prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih
odličij in priznanj.

101. člen
(Učinek)
S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve (sklep o
rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku terjatev
poravnati dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer
tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako
drugače z njo razpolagati.

97. člen
(Omejitve izvršbe)
Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz naslova
izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova
začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v
kazenskih zavodih je mogoče seči:
1) za denarne terjatve, ki niso navedene v 2. točki prvega
odstavka tega člena, do ene polovice prejemkov, na katere se
seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek
v višini zajamčene plače;
2) za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh
tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da
dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin zajamčene
plače.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen
dolžnikovemu dolžniku.
Z rubežem dolžnikove terjatve, ki gaje sodišče opravilo na upnikov
predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico.
Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o rubežu.
102. člen
(Rubež terjatve iz vrednostnega papirja)
Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z
indosamentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer potreben
ta papir, se opravi tako, da uradna oseba odvzame dolžniku
vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega je mogoče
uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču.

Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslova
invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka je
mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti
tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov.

Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševanje pravic
iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja v dolžnikovem
imenu uradna oseba po odredbi sodišča.

Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni
renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem zavarovanju je
mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo najvišjo stalno
socialno pomoč, ki se izplačuje na območju, kjer ima dolžnik
stalno prebivališče.

103. člen
(Zastavna pravica na obrestih)

98. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)

Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestuje, velja
tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu.

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokalnih
skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih dajatev ter terjatve
javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova obveznih
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za
zdravstveno zavarovanje.

104. člen
(Vrstni red)
Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu, ko
je sodišče prejelo predlog za izvršbo.

3. Izvršilna dejanja

Če je bil predlog za izvršbo poslan v priporočeni poštni pošiljki, se
šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.
QQ rltan
(Način izvršbe)

Če je sodišče Istega dne prejelo predloge za izvršbo od več
upnikov, imajo njihove zastavne pravice isti vrstni red,

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in prenosom,
če ni v zakonu za posamezne primere drugače določeno.

Če se v takem primeru terjatve ne morejo popolnoma poravnati,
se poravnajo sorazmerno.

V predlogu za Izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodišče dovoli
samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem primeru v treh
mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o rubežu, oziroma od
dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika
(tretji odstavek 105. člena), predlagati prenos terjatve.

105. člen
(Izjava dolžnikovega dolžnika)
Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega dolžnika,
naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali prlpoznava
zarubljeno terjatev, In sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova
obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z Izpolnitvijo kakšne
druge obveznosti.

Če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče ustavi izvršbo.
100. člen
(Obseg Izvršbe)
i
Rubež In prenos denarne terjatve se sme dovoliti In opraviti samo
za znesek, ki Je potreben za poplačilo upnikove terjatve, razen
če gre za nedeljivo terjatev (110. člen).

Predlog za Izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik združi s
predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni vlogi najkasneje
do prenosa terjatve.
Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudoma upniku.

Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je deljiva,
dovoli sodišče rubež In prenos za ustrezen znesek posebej v
dobro vsakega upnika.
poročevalec, št. 45
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106. člen
(Odgovornost dolžnikovega dolžnika)

111. člen
(Kdaj je prenos opravljen)
Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikovemu
dolžniku sklep o prenosu.

Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo povzroči
s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici in popolnoma.
Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost pravilne in
popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprotju s to
obveznostjo.

Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z
indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben papir, je
opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o prenosu in ga
izroči upniku.

107. člen
(Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi)

112. člen
(Obveznosti dolžnika in upnika)

Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpisana v
zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiško knjigo.

Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na zahtevo upnika,
na katerega je preneslo terjatev, pojasnila, ki so upniku potrebna
za izterjavo te terjatve, in mu izročiti listine, ki se nanjo nanašajo.

Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem navede, da je
rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil na terjatvi zastavno
pravico, dovolilo za poplačilo njegove terjatve.

Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je sodišče preneslo
del terjatve, položiti v roku, ki ga določi sodišče, varščino, da bo
po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki se nanjo nanašajo.

Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev odločilen čas
vpisa.

Na upnikov predlog opravi sodišče proti dolžniku, ki ni izročil
listin, izvršbo za izročitev teh listin.
Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zahteva s tožbo,
če bi imel to pravico dolžnik.
•
Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je nanj
prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo.

5. Prenos terjatve
a) Splošne določbe
108. člen
(Vrsta prenosa)

113. člen
(Položitev terjatve pri sodišču)

Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno terjatev
v izterjavo ali namesto plačila.

Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika kakšno
pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v korist vseh teh
pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli znesek terjatve.

109. člen
(Sklep o prenosu)

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede katere
uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko sodišča zahteva
od dolžnikovega dolžnika, naj položi preneseno terjatev pri tem
sodišču.

Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko postane
sklep o rubežu pravnomočen.
Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi o terjatvi, na
katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o predlogu za prenos
po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo upniku vročeno obvestilo
o izjavi dolžnikovega dolžnika, če pa se dolžnik o terjatvi ni izjavil,
pa po poteku roka, v katerem bi se moral izjaviti.

b) Prenos v izterjavo
114. člen
(Pravice upnika)

110. člen
(Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve)

•
S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati od
dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v sklepu o
prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti vse, kar je potrebno
za ohranitev in uveljavitev prenesene terjatve in uveljavljati pravice
v zvezi z zastavo, ki je bila dana v njeno zavarovanje.

Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamentom
ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir, ali pa se iz
kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede prenosa ali
uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celim zneskom. Če ta
presega upnikovo terjatev, jo sodišče prenese šele, ko upnik
položi varščino, da bo presežek izročil sodišču.

S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice, da bi v
breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžnikovemu dolžniku
odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer razpolagal, niti
pravice, da bi z dolžnikovim dolžnikom sklenil pogodbo, naj o
terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža.

Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zarubljena za koga
drugega, prenese sodišče šele, ko upnik položi varščino, da bo
sodišču izročil izvzeti del.

Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, lahko
dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore, ki bi jih lahko
uveljavljal proti dolžniku.

Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dnevih, prenese
sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predlagal; če je več upnikov
predlagalo prenos istega dne, pa na tistega upnika, čigar terjatev
je največja.
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115. člen
(Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi)
Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se
uradno zaznamuje.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto plačila, je
s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta terjatev znaša.
Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi
odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene terjatve.

116. člen
(Če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z
izročitvijo stvari)

6. Posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne
denarne prejemke

Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna terjatev,
odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči določeno stvar, ki je
v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost ugotovljena s pravnomočno
sodbo, izda sodišče na predlog upnika, na katerega je bila terjatev
prenesena v izterjavo, sklep, da mora dolžnik izročiti to stvar
sodišču, ki jo bo izročilo dolžnikovemu dolžniku.

Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega poglavja, če ni v
drugih določbah tega zakona drugače določeno.

122. člen
(Uporaba določb tega poglavja)

Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari, opravi sodišče
na upnikov predlog izvršbo za izročitev stvari.

Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se smiselno
uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo plače,
prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in druge stalne
denarne prejemke, če zakon ne določa drugače.

117. člen
(Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve)

123. člen
(Sklep o izvršbi)

Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve, mora o tem
nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgovarja za škodo, ki
mu jo s tem povzroči.

S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen del plače in
naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti tega sklepa plačati
oziroma plačevati upniku denarni znesek oziroma denarne
zneske, za katere je dovolilo izvršbo.

118. člen
(Zamuda pri izterjavi prenesene terjatve)
Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot bi moral,
odgovarja zaškodo, ki jo s tem povzroči dolžniku oziroma drugemu
upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo dolžnikovo terjatev.
V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega upnika razveljavi
sklep o prenosu terjatve na nevestnega upnika in prenese terjatev
na drugega upnika.
119. člen
(Poplačilo upnika)
Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterjavo, je
poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.

124. člen
(Povečanje plače)
Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do katere je
prišlo po vročitvi sklepa.
125. člen
(Če ima več oseb pravico do preživnine)
Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico do rente
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, proti
istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek njihovih terjatev pa
presega del plače, ki je lahko predmet izvršbe, sodišče dovoli in
opravi izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju z višino
njegove terjatve.

Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot znaša njegova
terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.

Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma na druge
stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za izvršbo za terjatev
iz prvega odstavka tega člena, sodišče v smislu prvega odstavka
tega člena spremeni prej izdani sklep o izvršbi in določi zneske,
ki se bodo v prihodnje izplačevali posameznim upnikom.

Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom, ki imajo
do njega pravico, oziroma dolžniku.

V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o izvršbi vroči
tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega pritožijo.

Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne sodišče
položeno varščino.

126. člen
(Kraj plačila)

120. člen
(Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev)

c) Prenos namesto plačila
121. člen
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev do
prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega odstopa
terjatve.
Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni dolžnosti
tudi zastavno pravico na upnika.
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Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plačilo, izterja
upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku izplačuje plačo.
Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni znesek na
stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov po odbitku
poštnih stroškov.
127. člen
(Prenehanje delovnega razmerja)
Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep o izvršbi
tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik novo delovno
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razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu delodajalcu vročen
sklep o izvršbi.

132. člen
(Sklep o izvršbi)

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem razmerju,
mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati sklep o izvršbi
novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodišče.

Izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računu pri
banki, opravi sodišče tako, da s sklepom o izvršbi banki naloži,
naj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa o
izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku.

Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem razmerju,
ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudoma obvestiti
sodišče. Sodišče o tem obvesti upnika in ga pozove, naj v
določenem roku sporoči sodišču, kdo je dolžnikov novi
delodajalec. Če upnik tega ne stori v roku, sodišče ustavi izvršbo.

Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o tem obvesti
banko.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža in prenosa
v izterjavo.

128. člen
(Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
zapadlih zneskov)

133. člen
(Izvršba na sredstva na deviznem računu)

Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku s
sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse zneske, ki jih ni
odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.

Če je sodišče dovolilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem
deviznem računu, preračuna banka devize v tolarje po nakupnem
tečaju banke na dan plačila.

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik vloži do konca
izvršilnega postopka.

Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto, sodišče
na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te terjatve v tuji
valuti z dolžnikovega deviznega računa.

Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi, ima učinek ,
sklepa o izvršbi.

Terjatev v tuji valuti izplača banka na način, ki ga določajo devizni
predpisi.

Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po drugem in
tretjem odstavku 127. člena tega zakona, je odgovoren tudi za
škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik.

134. člen
(Podatki o računu)

129. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti banko ali hranilnico, pri
kateri ima dolžnik račun, številko računa, in številko svojega žiro
računa, če mora biti plačilo izvršeno preko njega.

Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam dolžnik,
(upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek sklepa o izvršbi
na dolžnikovo plačo.

Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti podatkov o
dolžnikovem računu, navede banko, pri kateri naj sodišče opravi
poizvedbe o dolžnikovem računu oziroma hranilni vlogi.
Banka mora sodišču nemudoma sporočiti zahtevane podatke. O
zahtevi sodišča banka ne sme obvestiti dolžnika.

Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna prepoved
ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo terjatve iz naslova
zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi
zmanjšanja življenske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube
delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal.

135. člen
(Če na računu ni sredstev ali če dolžnik ne more z
njimi razpolagati)
Če takrat, ko banka prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu
ni sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne
more razpolagati, obdrži banka sklep v evidenci in opravi na
njegovi podlagi izplačilo, ko sredstva prispejo na račun oziroma
ko dolžnik dobi pravico z njimi razpolagati.

7. Izvršba na sredstva na dolžnikovih računih
a) Uporaba določb tega poglavja
130. člen
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računu pri
organizaciji za plačilni promet, banki ali hranilnici kot tudi za izvršbo
na hranilno vlogo, ki jo ima dolžnik na računu pri banki ali hranilnici,
se uporabljajo določbe o izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne
določa drugače.

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem
računu ni nobenega priliva sredstev, banka vrne sklep o izvršbi
sodišču.

b) Izvršba na sredstva na računu pri banki in na
hranilno vlogo

Izvršba na hranilno vlogo se opravi po pravilih, ki veljajo za izvršbo
na terjatev iz vrednostnega papirja (102., 110. in 111. člen).
•
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko sodišče
zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi pred tem dolžniku odvzelo
hranilno knjižico.

136. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)

131. člen
(Omejitev izvršbe)
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na hranilni vlogi ali na
tekočem računu, iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe
(96. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (97. člen) ni mogoče
seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči
mesec.
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V primeru iz drugega odstavka tega člena se izvršba opravi po
pravilih, ki veljajo za izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu
(132. do 134. člen).
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naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen če
zakon določa drugače.

c) Izvršba na sredstva na računu pri organizacijah za
plačilni promet
137. člen
(Krajevna pristojnost)

če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba izločiti
ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri poplačilu
terjatev.

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo na sredstva,
ki jih ima dolžnik na računih pri organizacijah za plačilni promet, je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedež
organizacije oziroma njene enote, ki vodi dolžnikov račun.

142. člen
(Občasne dajatve)

138. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih zavodov)

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje
občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih,
plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve brez ponovne
zahteve po njihovi zapadlosti.

Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu
država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, kolikor
so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih nalog
oziroma dejavnosti.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red poravnave
vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija prejela
sklep o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o sklepih
o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.

Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država za
opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z
zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost.

143. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)

Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši stranki o
okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega in drugega
odstavka tega člena.

Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu solidarno
odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam sklep o izvršbi.

139. člen
(Navedba računa)

Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po katerem
naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če tega ne stori,
se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu, kot so navedeni
v predlogu za izvršbo.

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti tudi enoto organizacije
za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna
sredstva, ter številko svojega in dolžnikovega žiro računa.

Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih enotah organizacije
za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti enoti, pri
kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v predlogu za izvršbo
določil kot prvega solidarnega dolžnika, oziroma ki je v predlogu
naveden na prvem mestu.

140. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)
Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžnikovega
na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi,
razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne listine.

Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena dolžnik nima sredstev
na žiro računu, pošlje enota organizacije za plačilni promet na
upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti enoti, pri kateri ima žiro
račun naslednji dolžnik.

Terjatev, za katero ni predpisano izplačilo preko računa, preko
katerega opravlja dolžnik plačilni promet, se izplača po
pravnomočnosti sklepa o izvršbi preko upnikovega računa pri
banki ali hranilnici, oziroma v gotovini.

144. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih
računov)

141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)

Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem žiro
računu ali drugem računu, preko katerega je pooblaščen poslovati.

Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po vrstnem
redu, kot prejema sklepe o izvršbi, če ni v zakonu drugače
določeno. Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem
računu ni sredstev, obdrži sklep v evidenci in opravi na njegovi
podlagi prenos, ko sredstva prispejo na račun.

Če na dolžnikovem žiro računu ni sredstev, prenese organizacija
za plačilni promet na žiro račun ustrezen znesek sredstev z
drugih dolžnikovih računov, kolikor niso zarubljena ali po zakonu
izvzeta iz izvršbe.
Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se bodo
poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem
računu ni nobenega priliva sredstev, organizacija za plačilni
promet vrne sklep o izvršbi sodišču.
«
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o vrstnem
redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku izda na
njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je njegova terjatev.

145. člen
(Izvršba proti podjetniku posamezniku)
Določbe 137. in 139. do 144. člena se smiselno uporabljajo tudi za
Izvršbo na sredstva, ki jih ima zasebnik (podjetnik posameznik
ali druga oseba, ki opravlja registrirano dejavnost) na računu pri
banki, preko katerega zanj banka opravlja plačilni promet.

Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega
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Deseto poglavje
Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premične stvari ali da se izroči nepremičnina

3. Nepremičnina
153. člen
(Izročitev upniku)

1. Splošne določbe
146. člen
(Krajevna pristojnost)

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, naloži
sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremičnino, na katero
se nanaša terjatev, izročiti upniku.

Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terjatev, da se
mu izroči določena premična ali nepremična stvar ali dobavi
določena količina premičnih stvari, in za samo to izvršbo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na račun dolžnika
kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo zahtevo obračun
o upravljanju.
154. člen
(Prodaja)

147. člen
(Način izvršbe)

Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar mu je bila
nepremičnina izročena, sodišču predlaga njeno prodajo.

Izvršbo na dolžnikovo terjatev iz 146. člena tega zakona opravi
sodišče z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na upnika in s
prodajo stvari.

Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče ustavi izvršbo.

148. člen
(Učinek prenosa)

155. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa
dolžnikove denarne terjatve v izterjavo.

Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo določbe tega
zakona o izvršbi na nepremičnine.

149. člen
(Če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti
dolžnikovemu dolžniku)

Enajsto poglavje
Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne
pravice

Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči, da morajo
biti stvari izročene po zapadlosti.

156. člen
(Krajevna pristojnost)

Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari, lahko upnik
po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve s tožbo zahteva
izročitev, če zanjo še nima izvršilnega naslova.

Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali kakšno
podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno
prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima dolžnik začasno
prebivališče.

150. člen
(Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev)
Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno uporabljajo
tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične
stvari ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglavju določeno
kaj drugega.

Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na stalno
prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež pravne osebe.
157. člen
(Način izvršbe)

2. Premične stvari
151. člen
(Izročitev stvari v hrambo)

Izvršbo na pravico iz 156. člena tega zakona opravi sodišče
tako, da prepove dolžniku z njo razpolagati, in da jo vnovči po
določbah o prodaji premičnih stvari.

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, naloži
sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premične stvari, na
katere se nanaša terjatev, Izročiti uradni osebi ali komu drugemu
v hrambo.

Dvanajsto poglavje
Izvršba na delež družbenika
158. člen
(Krajevna pristojnost)

Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe 80. člena
tega zakona.

\ «
Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbenika v družbi
In za samo Izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega je sedež družbe.

152. člen
(Prodaja stvari In poplačilo upnika)
Za prodajo premičnih stvari, ki so bile Izročene uradni osebi ali
shranjevalcu po 151. členu tega zakona, ter za poplačilo upnika
veljajo določbe tega zakona o Izvršbi na premične stvari.

25. september 1997

159. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na delež družbenika v družbi se opravlja z rubežem in
prodajo deleža.
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na drugi nepremičnini.

Rubež deleža družbenika v družbi opravi sodišče s sklepom, s
katerim družbeniku prepove razpolagati z njegovim deležem.
Sklep vroči sodišče družbeniku in družbi.

Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi v osmih
dneh od vročitve.

Z rubežem deleža družbenika v družbi pridobi upnik na njem
zastavno pravico.

Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep o
predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Sodišče odredi vpis zastavne pravice na deležu družbenika v
sodni register. S tem pridobi upnik pravico biti poplačan iz
zarubljenega deleža v družbi tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
ta delež.

Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo
terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo
druge nepremičnine.
Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo,
pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne prejemke, ugodi
sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za verjetno, da bo
terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa o dolžnikovem
predlogu.

Za prodajo deleža družbenika v družbi se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o prodaji nepremičnin.
Trinajsto poglavje
Izvršba na nepremičnine

Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane zaznamba
sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler upnikova terjatev
ni poplačana.

1. Splošne določbe
160. člen
(Krajevna pristojnost)

164. člen
(Zaznamba izvršbe)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in za samo
izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je
nepremičnina.

Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v zemljiški
knjigi.
•
S to zaznambo pridobi upnik pravico dobiti za svojo terjatev
poplačilo iz nepremičnine (poplačilna pravica) tudi v primeru, če
pridobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Će ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je krajevno
pristojno za dovolitev izvršbe in za samo izvršbo tisto sodišče,
na območju katerega je nepremičnina, ki je kot predmet izvršbe v
predlogu za izvršbo navedena na prvem mestu.

Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne
pravice, pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti
poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej
zastavno pravico ali poplačilno pravico.

161. člen
(Izvršilna dejanja)
Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi
v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo
nepremičnine in s poplačilom upnikov iz zneska, dobljenega s
prodajo.

165. člen
(Pristop k izvršbi)

162. člen
(Dokaz o dolžnikovi lastnini)

Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more za poravnavo
kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti
posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino.

Predlogu za izvršbo na nepremičnino mora upnik priložiti izpisek
iz zemljiške knjige kot dokaz, da je nepremičnina vpisana kot
dolžnikova lastnina.

Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje izdalo sklep o izvršbi
na isto nepremičnino, pristopi k že začeti izvršbi.
K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti sklepa o
domiku nepremičnine kupcu.

Za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, se uporablja
določba 205. člena tega zakona.

O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar korist je bila
prej vpisana zaznamba.

Če je lastninska pravica na nepremičnini iz prvega odstavka tega
člena vpisana v zemljiški knjigi na nekoga drugega, mora upnik
priložiti listino, ki je primerna za vpis dolžnikove lastninske pravice.

166. člen
(Poplačilo zastavnega upnika)

V primeru iz tretjega odstavka tega člena opravi sodišče vpis po
uradni dolžnosti.

Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni upnik, ki
ni predlagal izvršbe.

Upnik, ki hima niti listine, primerne za vpis dolžnikove lastninske
pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice na dolžnika.

167. člen
(Prenehanje zastavne pravice)

Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti sklepa o vpisu.

Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica ugasne z dnem, ko
postane sklep o izročitvi nepremičnine kupcu pravnomočen (186.
člen), čeprav zastavni upniki niso popolnoma poplačani.

163. člen
(Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga
sredstva ali na drugo nepremičnino)

Kupec nepremičnine in zastavni upnik se lahko sporazumeta, da
ostane zastavna pravica na nepremičnini tudi po pravnomočnosti

Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga,
naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali naj opravi izvršbo
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sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec pa prevzame toliko
dolžnikovega dolga proti temu upniku, kolikor bi mu ga pripadlo v
izvršilnem postopku.

ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka izkaže za verjetno,
da se je ta od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje
• precej spremenila.

V tem primeru se kupnina zmanjša za prevzeti dolg.

173. člen
(Sklep o ugotovitvi vrednosti)

168. člen
(Služnosti in realna bremena)

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom.

Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne ugasnejo.

Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi vsak, ki ima
pravico biti poplačan iz zneska, dpbljenega s prodajo.

S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti in
realna bremena, ki so bila vpisana v zemljiški knjigi pred pravicami
zastavnih upnikov in pred poplačilno pravico upnika, na čigar
predlog je sodišče dovolilo izvršbo.

174. člen
(Ustavitev izvršbe po predlogu)
Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo
nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom, ki je predlagal
izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi izvršbo, če
ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne krije terjatve
upnika, ki je predlagal izvršbo.

Druge osebne služnosti in druga realna bremena s prodajo
nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s kupcem
kako drugače dogovorijo.
169. člen
(Najemno in zakupno razmerje)

Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vročitve odredbe
o prodaji.

Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo stvari, ki je
predmet najema ali zakupa.

Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede na
verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal izvršbo,
prodaja smotrna.

Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca oziroma
zakupodajalca.

4. Prodaja nepremičnine

170. člen
(Ogled nepremičnine)

175. člen
(Odredba o prodaji)

Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, na njegovo
zahtevo dovoli, da si jo ogleda.

Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče
odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi način in pogoje za
prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo nepremičnina prodana
na dražbi.

Čas in način ogleda določi sodišče v odredbi o prodaji nepremičnine.

Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti sklepa o
izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti
nepremičnine.

2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe
171. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska
poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno preživljanje in za
preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po
zakonu dolžan preživljati.

V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da se vrednost
nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem naroku (četrti
odstavek 172. člena).
Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski, lahko pa tudi
na drug krajevno običajen način.

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za uveljavitev
denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico
na nepremičninah (hipoteko).

Sodišče lahko upniku dovoli, da objavi odredbo o prodaji
nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave
bremenijo upnika.

3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine

Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do dneva prodaje
mora preteči najmanj trideset dni.

172. člen
(Način ugotovitve vrednosti)
Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim upnikom,
drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo vknjiženo
predkupno pravico, in pristojnemu upravnemu organu.

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve
izvedencev po tržni ceni na dan cenitve.

176. člen
(Predkupna pravica)

Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanjšanje
vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po prodaji določene
pravice.

Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno pravico
na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost pred
najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da
kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.

Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni pred prodajnim
narokom, sodišče na prodajnem naroku z odredbo ponovno
25. september 1997
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Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo, povabi
sodišče predkupnega upravičenca, naj izjavi na zapisnik pri
sodišču, ali želi izkoristiti svojo pravico.

180. člen
(Če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik)
Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je navzoč en
sam ponudnik.

Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši
ponudnik ali kupec pri neposredni pogodbi pravico takoj po
končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je predkupni
upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, ponuditi višjo
ceno.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče na predlog
stranke ali zastavnega upnika glede na okoliščine primera preloži
prodajni narok.
181. člen
(Kdo ne more biti kupec)

177. člen
(Način prodaje)

Ne na dražbi ne pri neposredni pogodbi ne more biti kupec dolžnik,
sodnik, ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec tudi ne
more biti nekdo, ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki
je predmet izvršbe.

Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem poslopju, če
sodišče ne odloči drugače.

182. člen
(Prodajna cena)

Stranke in zastavni upniki se lahko ves čas izvršilnega postopka
do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, naj se nepremičnina v
določenem roku proda z neposredno pogodbo.

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana
pod ugotovljeno vrednostjo.

Sporazum, da naj se nepremičnina proda z neposredno pogodbo,
mora biti sklenjen v pismeni obliki.
Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje pristojnemu
davčnemu organu.

če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše
sodišče drugi narok, na katerem se sme nepremičnina prodati
pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za polovico te
vrednosti.

Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva, ko postane
sklep o domiku (184. člen) pravnomočen.

Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj trideset dni.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče
izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se stranki in
zastavni upniki lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina
prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti,
oziroma nižjo od polovico te vrednosti.

178. člen
(Pogoji za prodajo)
Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov navajati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami;
služnosti in realna bremena, ki jih mora kupec prevzeti;
vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo sodišče;
ceno, za katero se sme nepremičnina prodati;
rok, v katerem mora kupec položiti kupnino;
način prodaje;
znesek varščine.
*
Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino, ne sme biti daljši od
šestih mesecev od dneva prodaje, ne glede na to, ali plačuje
kupnino naenkrat ali v obrokih.

Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi v
primeru prodaje z neposredno pogodbo.
183. člen
(Prodajni narok in domik)
Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok, razglasi, da
se začenja dražba.
Dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je dana
najugodnejša ponudba.

179. člen
(Položitev varščine)

Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik je ponudil
največjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku domaknjena
nepremičnina.

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo varščino.
Če se sklene neposredna pogodba, položi kupec varščino tistemu,
s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred sklenitvijo pogodbe

O domiku nepremičnine Izda sodišče sklep, ki ga razglasi na
sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter
vsem udeležencem dražbe.

Varščine sta oproščena upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo
Izvršbo, in zastavni upnik, če njuni terjatvi dosegata varščino, in
če se da glede na njun vrstni red In ugotovljeno vrednost
nepremičnine varščina poravnati iz kupnine.

184. člen
(Domik pri prodaji z neposredno pogodbo)
Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino, prodano z
neposredno pogodbo, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
veljavnost prodaje.

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine.
Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varščino
nazaj takoj po koncu javne dražbe.

poročevalec, št. 45

Sklep o domiku razglasi na sodni deski in vroči vsem, katerim je
vročilo odredbo o prodaji, ter kupcu.
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190. člen
(Kateri upniki se poplačajo)

185. člen
(Položitev kupnine)

Iz kupnine se poplačajo:

Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v odredbi o
prodaji.

1) upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
2) zastavni upniki, tudi če niso priglasili svojih terjatev;
3) osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne služnosti in
realna bremena;
4) država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
5) osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega odstavka
191. člena tega zakona.

Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve kupnine do
višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o poplačilu. Sodišče o
predlogu upnika odloči s posebnim sklepom.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodišče prodajo
s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.

191. člen
(Prednost pri poplačilu)

Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo in
nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in pri novi
prodaji.

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in sicer po
temle vrstnem redu:

186. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)

1) stroški izvršilnega postopka;
2) za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano
nepremičnino;
3) terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova
odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske
aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in
terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja
z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje,
zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve
zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.

Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda
sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in po
pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska
pravica na nepremičnini.
V primeru, ko dolžnik pridobi najemno pravico po 204. členu tega
zakona, se v sklepu določi, kdaj se je dolžnik dolžan izseliti iz
družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je izvršilni naslov
za izselitev.
Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče vsem, katerim
je vročilo odredbo o prodaji.

Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se poplačajo,
če so bile priglašene najkasneje na razdelitvenem naroku in če
so dokazane z izvršilnim naslovom.

Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravnomočnostjo
sklepa o izročitvi.

Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, se šteje
do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine kupcu.

187. člen
(Varstvo kupčevih pravic)

192. člen
(Vrstni red drugih terjatev)

Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravnomočnosti
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na pravice, ki
jih je kupec pridobil po 186. členu tega zakona.

Po poplačilu terjatev iz 191. člena tega zakona se poplačajo
terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov,
na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, ter nadomestila za
osebne služnosti in realna bremena, ki s prodajo ugasnejo.

188. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem naroku,
dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov predlog.

Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po vrsti, kot
so pridobili zastavno oziroma poplačilno pravico, oziroma po
vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti in realna bremena
vpisana v zemljiški knjigi.

Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od drugega
naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče prodati na tretjem
naroku niti za polovico ugotovljene vrednosti, sodišče ustavi
izvršbo.

Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za
izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni red kot
glavna terjatev.

Sodišče ustavi izvršbo s prodajo z neposredno pogodbo, če
nepremičnine ni bilo mogoče prodati v roku, za katerega sta se
sporazumeli stranki in zastavni upniki (četrti odstavek 177. člena).

Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se poplačajo
terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 191. člena tega zakona
za čas, za katerega se ne poplačajo po omenjenih določbah.

V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena upnik obdrži
zastavno pravico na nepremičnini za zavarovanje svoje terjatve.

193. člen
(Nadomestila za osebne služnosti in realna bremena)

5. Poplačilo upnikov

Če se o nadomestilu za osebne služnosti ali realna bremena, ki s
prodajo ugasnejo, upravičenci in upniki, ki so po vrstnem redu za
poplačilo za njimi, ne morejo sporazumeti, ga določi sodišče; pri
tem upošteva zlasti čas, kolikor bi služnost oziroma breme še
trajala, njuno vrednost ter starost upravičencev.

189. člen
(Kdaj se poplačajo)
Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu.
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Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se obračunava
nadomestilo za osebno služnost ali realno breme.

Kupec in upravičenec do osebne služnosti ali realnega bremena
se lahko sporazumeta, da kupec prevzame služnost oziroma
realno breme, nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega
člena, pa se odbije od kupnine.

199. člen
(Pogojna terjatev)

194. člen
(Sorazmerno poplačilo terjatev)

Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarovana z
zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči in izroči
v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni pogoj, oziroma
ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nastopil.

Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju z
njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča za njihovo
popolno poplačilo.

Če odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi razvezni pogoj,
se iz izločenega zneska poplačajo upniki, katerih terjatve niso
bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile poplačane; če takih
upnikov ni ali če z njihovim poplačilom ni izčrpan ves znesek, pa
se ta znesek oziroma ostanek izroči dolžniku.

195. člen
(Izpodbijanje terjatev)
Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, lahko
izpodbija terjatev drugega upnika, njeno višino in vrstni red, po
katerem ima ta pravico do poplačila, kolikor to vpliva na njegovo
poplačilo.

200. člen
(Predznamba zastavne pravice in zaznamba spora)
Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zastavne pravice in
tisti, v čigar korist je vpisana, dokaže, da je v teku postopek za
njeno opravičilo, oziroma da še ni pretekel rok za ta postopek, se
terjatev, na katero se predznamba nanaša, poravna na enak
način kot terjatev z odložnim pogojem.

Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitvenem naroku.
196. člen
(Napotitev na pravdo)
Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v določenem
roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od spornih dejstev;
sicer pa samo odloči o vprašanju, za katero gre pri izpodbijanju.

Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora
za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega drugega spora,
se poravna na enak način kot terjatev z razveznim pogojem.

Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve so sporne,
dokler ni končana pravda.

7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic
in bremen

Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v hrambi pri
sodišču.

201. člen
(Razdelitveni narok)

Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodišče, kot da
terjatev ni sporna.

Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu določi
sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s prodajo.

Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v pravico tistega,
ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu postopka začne pravdo
zoper tistega, čigar terjatev izpodbija.

Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki imajo po stanju
spisov in po podatkih iz zemljiške knjige pravico do poplačila iz
tega zneska.

6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih
terjatev

V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve upnikov, ki ne
pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz zemljiške knjige in
spisov, in da lahko samo še na razdelitvenem naroku izpodbijajo
obstoj drugih terjatev, njihovo višino in vrstni red. po katerem
imajo pravico do poplačila.

197. člen
(Nezapadla terjatev)
Terjatev zastavnega upnika, ki še ni zapadla do dneva izdaje
sklepa o poplačilu in zanjo niso bile dogovorjene obresti, se
poplača po odbitku zneska, ki ustreza zakoniti obrestni meri
zamudnih obresti za čas od izdaje sklepa o poplačilu do njene
zapadlosti.

Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih oseb, ki
uveljavljajo poplačilne zahtevke.
202. člen
(Sklep o poplačilu)

Če so bile za nezapadlo terjatev dogovorjene obresti, se terjatev
poplača skupaj z dogovorjenimi obrestmi, obračunanimi do dneva,
ko je bil izdan sklep o poplačilu.

O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do
poplačila, odloči sodišče s sklepom po opravljenem naroku. Pri
tem upošteva stanje, kot izhaja iz spisov in iz zemljiške knjige, ter
stanje, ki ga je ugotovilo na naroku.

198. člen
(Nezapadla terjatev občasnih prejemkov)

Terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razdelitvenega
naroka.

Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite preživnine,
odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske
aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, in
odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, zavarovane z zastavno pravico, zapadejo pa po izdaji sklepa
o poplačilu, se poravnajo na izrecno zahtevo upnika.
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najkasneje na dan razdelitvenega naroka.
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Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravnomočen
najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se poplačajo po
pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega preostanka
kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku.

Štirinajsto poglavje
Sodni penali

Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvršitev, če bi
sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko vplival na poplačilo.

O upnikovi zahtevi, naj dolžniku nedenarne obveznosti, ki izhaja
iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih penalov, odloči sodišče
v izvršilnem postopku.

206. člen

203. člen
(Izbris pravic in bremen)

Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov izda
sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.

Po pravnomočnosti sklepa o poplačilu odloči sodišče s sklepom,
da se v zemljiški knjigi izbrišejo vpisane pravice in bremena,
razen tistih, ki ostanejo na nepremičnini tudi po izročitvi
nepremičnine kupcu, ali jih je kupec prevzel.

Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej, dokler ne
predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstavka tega člena.
Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več upravičen do
sodnih penalov.

8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju
204. člen
Tretji razdelek
IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE

Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanjski
hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico še naprej stanovati v
tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik za 3 leta od dneva prodaje
dalje.

Petnajsto poglavje
izročitev in dobava premičnih stvari

Predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora dolžnik
vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, vendar najkasneje
do dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi.

1. Krajevna pristojnost

Dolžnik, ki obdrži pravico stanovati na prodani družinski
stanovanjski hiši ali stanovanju, je od dneva izdaje sklepa o
izročitvi nepremičnine dalje dolžan plačevati najemnino za profitno
stanovanje. Če se kupec in dolžnik o višini najemnine ne
sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem postopku.

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene ali več
določenih stvari, ali določene količine nadomestnih stvari, in za
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega
so stvari.

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, kadar sta
družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvršilnem
postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila vzetega za
izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiša ali
stanovanja, ali zaradi izterjave terjatve, ki je bila zavarovana s
pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma
stanovanju.

2. Izročitev določenih stvari

207. člen

208. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)
Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so pri dolžniku,
se opravi tako, da uradna oseba te stvari vzame dolžniku in jih
proti potrdilu izroči upniku.
Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi, kadar so
stvari pri komu drugemu, ki jih je voljan izročiti uradni osebi.

9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo
205. člen

Če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga sodišču, naj
prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu za izročitev stvari.

Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepremičnina,
uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, mora
upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je nepremičnina, njeno
ime, meje In površino, oziroma druge podatke, potrebne za njeno
identifikacijo.

Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na terjatev,
da se izročijo ali dobavijo premične stvari (146. do 150. člen).
209. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri
komu drugemu)

V takem primeru opravi sodišče rubež nepremičnine, za katero
je predlagana izvršba, in povabi na narok upnika, dolžnika In
mejaše.

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri komu drugemu,
sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost in s sklepom
odloči, da mora dolžnik v določenem roku izplačati to vrednost
upniku.

Zapisnik o rubežu Ima pomen zaznambe izvršbe in mora biti
razglašen na sodni deski in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.

Šestnajsto poglavje
Izpraznitev in izročitev nepremičnin

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena v osmih
dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso bile najdene.

214. člen
(Krajevna pristojnost)

Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu dolžnik izplača
vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo.

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in izročitev
nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče,
na območju katerega je nepremičnina.

3. Dobava nadomestnih stvari

215. člen
(Način izvršbe)

210. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri Kom drugem)

Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opravi tako,
da uradna oseba izroči nepremičnino v posest upniku, potem ko
iz nje odstrani osebe in stvari.

Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količine
nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem, se
izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določenih stvari.

Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po preteku osmih
dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep o izvršbi.

211. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri
komu drugemu)

Upnik mora zagotoviti vse, kar je potrebno za opravo dejanj iz
prvega odstavka tega člena, zlasti delovno silo, prevozno sredstvo
in prostor za hrambo stvari. Sodišče ga na to dolžnost opozori v
sklepu o izvršbi.

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri komu drugemu,
lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da ga sodišče
pooblasti, da sme v določenem roku na dolžnikove stroške te
stvari kupiti kje drugje.

Če upnik ne ravna po prejšnjem odstavku tega člena, niti ne
predlaga odloga izvršbe, sodišče ustavi izvršbo.

Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj dolžnik
založi pri sodišču znesek, ki je potreben za nakup stvari.

216. člen
(Odstranitev premičnih stvari)

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.

Premične stvari, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžniku, če ta
ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali
njegovemu pooblaščencu.

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena v osmih
dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da izvršbe ni moglo
opraviti.

Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo stvari
izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo na dolžnikove
stroške v hrambo komu drugemu.

Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne predlaga
nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen če je upnik v
roku iz tretjega odstavka 209. člena predlagal, naj mu dolžnik
plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral dobaviti.

O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti sodišče dolžnika
in mu da primeren rok, v katerem lahko zahteva izročitev stvari,
potem ko povrne stroške za hrambo.

212. člen
(Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje)

Sodišče opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz prejšnjega
odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička pa bodo
poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo.

Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni mogel kupiti
drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti drugje ni mogoče
kupiti, oceni sodišče na njegov predlog njihovo vrednost in s
sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku plačati to
vrednost upniku.

217. člen
(Prodaja premičnih stvari)

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.

Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na dolžnikove
stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove izročitve in ne
povrne stroškov hrambe.

Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost stvari, vloži v
osmih dneh od dneva, ko izteče rok za nakup stvari drugje,
oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče v primeru, ko je izkazal
za verjetno, da stvari tudi drugje ni mogoče kupiti.

Del s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po poravnavi
stroškov s hrambo in prodajo stvari, ostane pri sodišču za
dolžnika.

Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi izvršbo.
Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na
premične stvari.

4. Pravica do odškodnine
213. člen

Sedemnajsto poglavje
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti

Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o plačilu
vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizadeta upnikova
pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev škode, ki mu
jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izročil oziroma dobavil.

218. člen
(Krajevna pristojnost)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, dopustiti, da
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kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za odločitev o predlogu
za izvršbo in za samo izvršbo krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega mora dolžnik izpolniti obveznost iz izvršilnega
naslova.

222. člen
(Vzpostavitev prejšnjega stanja)
Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo iz
izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v skladu z upnikovo
pravico, sodišče upnika na njegov predlog pooblasti, da sam, če
je treba, pa tudi s pomočjo uradne osebe, na dolžnikove stroške
in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje.

219. člen
(Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug)
Na podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolžnik storiti
nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba opravi tako, da
sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stroške zaupa to
nekomu drugemu, ali da to stori sam.

Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za vzpostavitev
prejšnjega stanja, in glede dokončne višine teh stroškov, se
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 219. člena
tega zakona.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodišče s sklepom
naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki bodo nastali s
tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil to dejanje.

223. člen
(Ponovno motenje posesti)
Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku zaradi
motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil svojo obveznost,
oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, potem pa je ponovno
motil posest na način, ki se v bistvu ni razlikoval od prejšnjega
motenja, izda sodišče na upnikov predlog na podlagi istega
izvršilnega naslova nov sklep o izvršbi, s katerim naloži vrnitev
stvari v posest, oziroma sklep o izvršbi, s katerim izreče kazen
za neizvršitev dejanja, ki ga more opraviti le dolžnik.

Dokončen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka tega člena
izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov predlog.
Upnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki ga izda sodišče
po drugem odstavku tega člena, še pred njegovo pravnomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda sodišče po tretjem odstavku
tega člena, pa šele po njegovi pravnomočnosti.
220. člen
(Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik)

Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko poda
upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za ponovno motenje
posesti, najkasneje pa v enem letu od ponovljenega motenja.

Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar ne more
namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče s sklepom o
izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.

Osemnajsto poglavje
Vrnitev delavca na delo

S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen za primer,
če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obveznosti. Fizični
osebi izreče sodišče denarno kazen največ do 1.000.000 tolarjev,
pravni osebi in samostojnemu podjetniku pa do 50.000.000 tolarjev.

224. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo na podlagi
izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec dolžan vrniti
delavca na delo ali mu znova zaupati delo oziroma delovne naloge,
ki jih je prej opravljal, je krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega ima delodajalec prebivališče oziroma sedež.

Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po uradni dolžnosti
izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni kazni. Hkrati izda
sodišče nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za izpolnitev
obveznosti in izreče novo denarno kazen, višjo kot v prejšnjem
sklepu, za primer, če dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil
obveznosti.

225. člen
(Rok za vložitev predloga za izvršbo)

Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni svoje
obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je določeno v
drugem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler seštevek
denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže desetkratnega
zneska iz drugega odstavka tega člena.

Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih od dneva,
ko je pridobil pravico to predlagati.
226. člen
(Način izvršbe)

Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih mejah
upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter druge
okoliščine primera.

Izvršba se opravi po 220. členu tega zakona.

221. člen
(Dopustitev in opustitev)

227. člen
(Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo)

Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem do tretjem
in v petem odstavku 220. člena tega zakona, tudi tedaj, kadar
ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj dopustiti ali opustiti.

Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga, naj sodišče
s sklepom odloči, da mu mora delodajalec izplačati na račun
plače mesečne zneske, zapadle od pravnomočnosti odločbe pa
dotlej, dokler ne bo vrnjen na delo.

Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora dolžnik
položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže, da jo bo
verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v nasprotju s svojo
obveznostjo.

Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi s predlogom
za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca izvršilnega postopka.

Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okoliščine primera.

Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomestilo plače,
ima učinek sklepa o izvršbi.

Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na upnikov predlog
izvršba.

Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razveljavi, če

25. september 1997

29

poročevalec, št. 45

so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bil
izdan.

Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi glede na okoliščine
primera sodnik ali uradna oseba.

Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku, ki bi ga
delavec dobil, če bi bil na delu.

Sodišče povabi udeležence, naj bodo navzoči pri delitvi.
234. člen
(Razdelitev s prodajo)

Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica, da lahko
svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja v postopku pred
pristojnim sodiščem.

Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi razdelitve
prodati, se prodaja opravi po določbah tega zakona o izvršbi na
premično oziroma nepremično stvar, razen če se stranke o
posameznih vprašanjih sporazumejo drugače.

Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadomestila plače,
napoti delavca, da uveljavlja ostanek v postopku pred pristojnim
sodiščem.

235. člen
(Stroški postopka)

Devetnajsto poglavje
Vpis pravic v zemljiško knjigo

Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo vsi lastniki v
sorazmerju z vrednostjo svojih deležov na skupni stvari.

228. člen
(Krajevna pristojnost)

Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora povrniti tistim, ki
so jih imeli.

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo za vpis
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo, ter za prenos, omejitev
ali razveljavitev pravice, vpisane v zemljiško knjigo, je krajevno
pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Enaindvajseto poglavje
Izjava volje
236. člen

229. člen
(Način izvršbe)

Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo volje,
navedena v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpolnjeno s
pravnomočnostjo te odločbe.

Izvršbo opravi sodišče tako, da dovoli ustrezen vpis v zemljiško
knjigo.

Dolžnost podati izjavo volje, navedena v poravnavi (19. člen), se
šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti.

230. člen
(Vpis lastninske pravice, če dolžnik ni vpisan kot
lastnik)

Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna od izpolnitve
kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da je dolžnik podal izjavo
takrat, ko je upnik izpolnil svojo obveznost.

Če dolžnik ni vpisan kot lastnik nepremičnine, je možen vpis
upnikove lastninske pravice na njej, če upnik priloži predlogu za
izvršbo v skladu z zemljiškoknjižnimi pravili listino, primerno za
vpis lastninske pravice na dolžnika.

Tretji del
ZAVAROVANJE

231. člen
(Vpis druge pravice, če dolžnik ni vpisan kot lastnik)

237. člen
(Uporaba določb o izvršbi)

Kadar je upnik po izvršilnem naslovu upravičen zahtevati proti
dolžniku vpis zastavne ali kakšne druge pravice na nepremičnini,
izvzemši lastninsko pravico, dolžnik pa ni vpisan kot njen lastnik,
lahko v predlogu za izvršbo zahteva, naj bo lastninska pravica
vpisana na dolžnika, nato pa vpisana njegova pravica, pod
pogojem da predloži v skladu z zemljiškoknjižnimi pravili dokaz,
da je dolžnik pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini.

Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo tudi za
zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače določeno.
238. člen
(Sredstva zavarovanja)
Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo zastavna
pravica na nepremičnini, zastavna pravica na premičnini, zastavna
pravica na podlagi sporazuma strank, predhodne odredbe in
začasne odredbe.

Dvajseto poglavje
Razdelitev stvari
232. člen
(Krajevna pristojnost)

239. člen
(Nedopustnost zavarovanja)

Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari ali
skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega je stvar oziroma premoženje.

Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po tem ali
drugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe.

233. člen
(Fizična razdelitev)
Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev določena
v izvršilnem naslovu.
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Dvaindvajseto poglavje
Zastavna pravica na nepremičnini

Triindvajseto poglavje
Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

240. člen
(Krajevna pristojnost)

244. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarovanje je
pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v kateri je treba opraviti
vpis.

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini na podlagi sporazuma strank
in za samo zavarovanje je pristojno sodišče, ki vodi zemljiško
knjigo, v kateri je treba opraviti vpis.

241. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na premični stvari na podlagi sporazuma strank
ter za samo zavarovanje je pristojno sodišče, na območju
katerega je ta stvar.

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na denarno
terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z zastavno pravico
na dolžnikovi nepremičnini.

245. člen
(Pogoji za zavarovanje)

242. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini)

Upnik lahko predlaga zavarovanje z zastavno pravico na
dolžnikovi nepremičnini ali premični stvari za zavarovanje zapadle
terjatve, ki izvira iz notarskega zapisa, v katerem je dolžnik pristal
na njegovo neposredno izvršljivost.

Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se pridobi zastavna
pravica z vknjižbo.
Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi zaznamovati
izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena zastavna pravica.

Notarski zapis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
sporazum strank o obstoju terjatve, času njene dospelosti, ter
njuno soglasje, da se ta terjatev zavaruje s vknjižbo zastavne
pravice na dolžnikovi nepremičnini oziroma z rubežem premične
stvari, ter dolžnikovo soglasje, da se ob zapadlosti terjatve opravi
izvršba zaradi njenega poplačila iz predmeta zavarovanja.

Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za terjatev
na isti nepremičnini, še preden je terjatev postala izvršljiva, ali je
bila zastavna pravica vknjižena, sodišče na upnikov predlog dovoli,
da se v zemljiški knjigi zaznamuje izvršljivost terjatve.

Terjatev se lahko zavaruje tudi z zastavno pravico na nepremičnini
oziroma premični stvari, ki je last tretje osebe. V tem primeru
mora biti stranka sporazuma iz tretjega odstavka tega člena tudi
tretja oseba kot zastavitelj.

Za ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, se uporabljajo določbe 205. člena tega zakona.
243. člen
(Učinek vknjižbe in zaznambe)

246. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanje)

Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti terjatve imata
za posledico, da se lahko opravi izvršba na to nepremičnino tudi
proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje.

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnega člena tega zakona
dovoli sodišče s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je potrebno za
vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, oziroma dovoli in
opravi rubež premičnih stvari.

Dvaindvajseto a. poglavje
Zastavna pravica na premičnini
243 a. člen
(Krajevna pristojnost)

Za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini se smiselno uporabljata 242. in 243. člen tega
zakona, za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na premični stvari pa 82. in 85. člen tega zakona.

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na premičnini in za samo zavarovanje je pristojno
sodišče, na območju katerega so stvari.

Sodišče odredi hrambo zarubljenih premičnih stvari pri sodišču,
upniku ali komu drugemu, razen če so se stranke sporazumele,
da ostanejo zarubljene stvari v hrambi pri dolžniku.

243 b. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa o
zavarovanju.

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na denarno
terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z zastavno pravico
na dolžnikovi premičnini.

247. člen
(Zavarovanje bodoče in pogojne terjatve)

243 c. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)

Zavarovanje bodoče in pogojne terjatve na nepremičnini se opravi
s predznambo zastavne pravice. V sporazumu iz prvega odstavka
tega člena določita stranki, tudi kako bo upnik opravičil predznambo
in rok, v katerem bo to storil.

Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem.

Če upnik v dogovorjenem roku predznambe ne opraviči, lahko
dolžnik zahteva njen izbris.

Ob rubežu se določi, kdo hrani zarubljeno stvar.
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248. člen
(Prodaja nepremične oziroma premične stvari)

Štiriindvajseto poglavje
Predhodne odredbe

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz
notarskega zapisa iz 245. člena tega zakona, sodišče na predlog
upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžnikovo
nepremičnino oziroma premično stvar za poplačilo zavarovane
terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporabljajo določbe o
izvršbi na nepremičnine oziroma določbe o izvršbi na premične
stvari.

251. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo in
za samo zavarovanje je krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo
pristojno za izvršbo na predmet, na katerega je predlagano
zavarovanje.
252. člen
(Pogoji za predhodno odredbo)

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa o izvršbi.
Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi odstavek 164.
člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe zastavne pravice na
nepremičnini v postopku zavarovanja.

Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega
sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev, in ki
še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo
sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.

Sodišče ne ponovi rubeža premičnih stvari, opravljeni rubež stvari
pa ima pravni učinek od dneva pridobitve zastavne pravice v
postopku zavarovanja.

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravnavo, sklenjeno
pred domačim sodiščem ali upravnim organom, iz katere terjatev
še ni zapadla.

249. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo)
%

253. člen
(Domnevana nevarnost)

Če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, morajo biti v
notarskem zapisu iz 245. člena tega zakona navedeni podatki o
legi nepremičnine, meje in površino, oziroma drugi podatki, potrebni
za njeno identifikacijo.

Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 252. člena tega zakona,
če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo opira na
katero od naslednjih odločb:

Notarskemu zapisu mora biti priložena listino, ki bi bila primerna
za vknjižbo lastninske pravice.

1) na plačilni nalog, izdan na podlagi menice ali čeka, proti kateremu
je bil pravočasno vložen ugovor;
2) na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero je bilo
ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanca, proti
njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega postopka;
3) na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo opraviti v
tujini;
4) na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je vložena
pritožba;
5) na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali upravnim organom,
ki se izpodbija tako, kot določa zakon.
»
V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena lahko
sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s predhodno
odredbo pogoj, da upnik položi varščino na škodo, ki jo utegne
zaradi predhodne odredbe utrpeti dolžnik.

Sodišče opravi rubež nepremičnine, ki je predmet zavarovanja.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Zapisnik o rubežu se razglasi na sodni deski in v Uradnem listu
Republike Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena pa
se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi
sporazuma strank. Listino izroči sodišče v hrambo upniku.
250. člen
(Zastavna pravica na deležu družbenika v družbi na
podlagi sporazuma strank)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na deležu družbenika v družbi je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega je sedež družbe.

254. člen
(Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev)

Določba 245. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi za
zavarovanje z zastavno pravico na deležu družbenika v družbi.
Na podlagi notarskega zapisa iz 245. člena opravi sodišče rubež
deleža družbenika v družbi. Za zavarovanje upnikove terjatve z
zastavno pravico na deležu družbenika v družbi se smiselno
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 159. člena
tega zakona.

Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle zneske
zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za škodo zaradi izgube
življenske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti dovoli sodišče samo za zneske, ki bodo zapadli v
enem letu.

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz
notarskega zapisa iz 245. člena tega zakona, sodišče na predlog
upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na delež družbenika v
družbi (peti odstavek 159. člena tega zakona).

V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva, da je
podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že zahtevati
izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila taka izvršba
predlagana.
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stroški;
2) če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil
izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj zavarovana;
3) če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da je
prenehala.

255. člen
(Vrste predhodnih odredb)
Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1) rubež premičnih stvari;
2) rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo stvari;
3) prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme dolžniku ali
komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z njegovega računa
denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo;
4) rubež deleža družbenika v družbi;
5) vknjižbo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na
pravici, vknjiženi na nepremičnini.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če v
petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega je bila izdana
predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo.
V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega odstavka
tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške, ki mu jih je
povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena predhodna
odredba.

Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine primera
odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to potrebno.

V teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati tudi
povrnitev prizadejane škode.

256. člen
(Prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev)

Obstoj in višino škode ugotovi sodišče na dolžnikov predlog s
sklepom.

Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri pooblaščeni
organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepovedalo
izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler traja prepoved,
razen za poravnavo zavarovane terjatve.

Pritožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka zadrži njegovo
izvršitev.
260. člen
(Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe)

257. člen
(Prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove
terjatve)

Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas, za katerega
je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče na dolžnikov
predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če upnik
ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar so nastopili ti pogoji.

Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če se hitro
kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno padla.
Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega zakona o
izvršbi na premične stvari.

Petindvajseto poglavje
Začasne odredbe

Če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev, lahko na
upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepovedana terjatev
prenese na upnika v izterjavo, kadar je nevarnost, da se sicer
zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo mogla izterjati ali da bo
izgubljena pravica do regresa proti komu drugemu.

1. Splošne določbe
261. člen
(Krajevna pristojnost)

Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve, hrani
sodišče, dokler predhodna odredba ni ustavljena ali dokler upnik
ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni od dneva, ko
postane terjatev izvršljiva.

V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek,
je za odločitev o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo in
za samo zavarovanje krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno
za odločitev o predlogu za izvršbo.

258. člen
(Sklep o predhodni odredbi)

Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je za to
odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.

V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo, morajo biti
med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z obrestmi in
stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za katerega ga sodišče
dovoljuje.

Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo na
podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem postopku, je
pristojno tudi za odločitev o predlogu za začasno odredbo po
koncu tega postopka.

Predhodna odredba sme trajati največ še osem dni po nastopu
pogojev za izvršbo.

262. člen
(Kdaj je mogoče izdati začasno odredbo)

Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden postane
odločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna odredba,
izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša, pod pogojm
da se niso spremenile okoliščine, v katerih je bila izdana.

Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sodnega ali
upravnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu
postopka, vse dokler ni opravljena izvršba.
263. člen
(Učinek sklepa o začasni odredbi)

259. člen
(Prenehanje predhodne odredbe)

Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali kakšnem
drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.

Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s predhodno
odredbo in razveljavi opravljena dejanja:

Sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi, odstopi sklep o
začasni odredbi sodišču iz prvega odstavka 261. člena tega

1) če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z obrestmi in
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- nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej
otežena;
- da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali nastanek
težko nadomestljive škode;
- da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka
izkazala za neutemeljno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic
od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku.

zakona, da opravi neposredna dejanja izvršbe oziroma
zavarovanja.
264. člen
(Nedopustnost začasne odredbe)
Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za predhodno
odredbo, s katero se da doseči enak namen (252. člen).

Tretji in četrti odstavek 265. člena tega zakona se uporabljata tudi
glede žačasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve.
2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

268. člen
(Vrste začasnih odredb)

265. člen
(Pogoji za začasno odredbo)

Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati vsako
odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti
pa:

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne terjatve,
če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da mu bo
terjatev zoper dolžnika nastala.

1) prepoved odtujitve in obremenitve premičnih stvari, na katere
meri terjatev, ter hrambo teh stvari;
2) prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na katero
meri terjatev z vknjižbo prepovedi v zemljiški knjigi;
3) prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi lahko
povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič spremeniti
na stvareh, na katere meri terjatev;
4) prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti dolžniku
stvari, na katere meri terjatev;
5) plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja spor o
nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja, če je to
potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki jih je ta po zakonu
dolžan preživljati.

Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega
razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena
ali precej otežena.
Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, da
bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo.
Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev uveljavljana
v tujini.
266. člen
(Vrste začasnih odredb)

V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi sodišče
s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen za primer kršitve
prepovedi v skladu z drugim odstavkom 220. člena tega zakona.
V primeru kršitve prepovedi se smiselno uporablja določba tretjega
odstavka 220. člena tega zakona.

Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati vsako
začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja,
zlasti pa:
1) prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičnimi stvarmi,
in hrambo teh stvari;
2) prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti svoje
nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist vknjižene
na nepremičnini, z vknjižbo te prepovedi v zemljiški knjigi;
3) prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme izplačati
terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved'dolžniku, da ne sme
sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z njimi;
4) nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku ali komu
drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo denarnega
zneska, za katerega je izdalo začasno odredbo, z dolžnikovega
računa.

4. Skupne določbe
269. člen
(Varščina namesto začasne odredbe)
Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozneje izjavi, da
se je namesto z začasno odredbo pripravljen zadovoljiti s tem, da
dolžnik položi določen znesek kot varščino.
Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne odredbe
tudi na predlog dolžnika.

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na predmetu
zavarovanja.

Če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in razveljavi
že opravljena dejanja.
270. člen
(Varščina kot pogoj za začasno odredbo)
•
Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo tudi, kadar
upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti, če upnik
založi v danem roku znesek, ki ga sodišče določi kot varščino za
škodo, ki bi jo dolžnik utegnil utrpeti zaradi Izdaje in izvršitve
začasne odredbe.

3. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne
terjatve
267. člen
(Pogoji za začasno odredbo)
Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve,
če Izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da mu bo
terjatev zoper dolžnika nastala.

Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okoliščine primera
določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da upnik položi
varščino, tudi če je upnik Izkazal verjeten obstoj terjatve in
nevarnosti

Upnik mora verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih
predpostavk:
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Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja tudi na
predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi katerih je bila izdana
začasna odredba, pozneje spremenile, tako da odredba ni več
potrebna.

271. člen
(Več začasnih odredb)
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine primera
izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja tudi v
primerih iz prvega odstavka 259. člena tega zakona.

m
272. člen
(Čas, za katerega se izdaja začasna odredba)

274. člen
(Povrnitev škode dolžniku)

V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče odloči, koliko
časa naj odredba traja.

Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo škode, ki mu je
bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila neutemeljena, ali je
upnik ni opravičil.

Če izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma pred
začetkom kakšnega drugega postopka ali če izda začasno
odredbo v zavarovanje terjave, ki še ni nastala, določi sodišče
upniku, kakšno tožbo mora vložiti oziroma kakšen drug postopek
mora začeti, da odredbo opraviči. Sodišče določi upniku tudi rok,
v katerem je to dolžan opraviti.

V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe petega in šestega
odstavka 259. člena tega zakona.

Četrti del
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Sodišče lahko na upnikov predlog začasno odredbo podaljša.
Predlog iz tretjega odstavka tega člena sme upnik vložiti le do
izteka čas, za katerega je bila odredba izdana.

275. člen

273. člen
(Prenehanje začasne odredbe)

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji preneha
uporabljati zakon o izvršilnem postopku( Uradni list SFRJ štev.
20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90).

Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne začne
kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne odredbe, ali
če je čas, za katerega je bila začasna odredba izdana, potekel,
sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi
opravljena dejanja.

276. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
5. Prouči naj se možnost, da se v izvršilnem postopku dovolita
revizija in obnova postopka.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji dne 6. maja 1997
opravil prvo obravnavo predloga zakona o izvršbi in zavarovanju
in naložil Vladi Republike Slovenije kot predlagatelju zakona, da
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
stališči:

6. Ponovno naj se proučijo določbe o izvršbi na podlagi
verodostojne listine v tem smislu, da se izvršba na podlagi menice
uredi s posebnim postopkom, v katerem bo ugovor zoper sklep
o izvtšbi urejen tako, da mu bo sodišče lahko ugodilo le, če bo
dokumentirano dokazal, da je sklep o izvršbi neutemeljen oz. če
bo položil varščino v višini menične vsote.

1. Ponovno naj se prouči sodna praksa in dosedanje izkušnje s
področja izvršilnega postopka ter v besedilo zakona vgradijo
takšne rešitve, ki bodo v večji meri zagotovile učinkovito varstvo
upnika, večjo hitrost izvršilnega postopka in s tem večjo finančno
disciplino;

7. Ponovno naj se prouči določba 30. člena s stališča njene
združljivosti z njenim pravnim sistemom, saj je sporno zlasti
pooblastilo sodišča, da lahko dolžnika pod grožnjo s kazensko
sancijo zaslišuje kot pričo v zadevah, ki se nanašajo na njegovo
lastno premoženje. Iz istih razlogov so sporni tudi prisilni ukrepi
zoper dolžnika, če se ta ne odzove sodnemu vabilu.

2. Ponovno se prouči in doreče določba 4. člena v tem smislu, da
se natančno določi, kateri so tisti podatki, ki se nanašajo na
dolžnika, njegovo premoženje, denarna sredstva ter drugi podatki,
ki so pomembni za uspešno izvedbo izvršilnega postopka, in ki
jih sodišče lahko zahteva od državnih organov, organizacij z
javnimi pooblastili ter drugih pravnih oseb.
3. Prouči naj se možnost uvedbe rešitve, ki bi upniku oz.
njegovemu pooblaščencu omogočila dostop do podatkov o
dolžniku, katere je upnik dolžan predložiti v izvršilnem postopku.

8. Ureditev ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine (1. odstavek 56. člena), ugovora tretjega zoper sklep o
izvršbi (1. odstavek 59. člena) ter odgovora upnika na ugovor (1.
odstavek 55. člena) naj se spremeni tako, da se prepreči vlaganje
neutemeljenih in pavšalnih ugovorov.

4. Ponovno naj se prouči določba 6. člena z vidika skladnosti z
ustavo, saj bi odločanje referenta v izvršilnem postopku lahko
pomenilo kršitev ustavne pravice do sodnega varstva.

9. Prouči naj se ustreznost rešitve, da se v izvršilnem postopku
odloči o ugovoru tudi v primeru, če je sporno dejstvo, ki se nanaša
na terjatev (tretji odstavek 55. člena, 60. člen).

25. september 1997

35

poročevalec, št. 45

varstvo podatkov in v določbo 4. člena vnesel besedilo, da določbe
o varstvu osebnih in drugih podatkov ne izključujejo dolžnosti
njihovega sporočanja. S tem je sodiščem dano zakonsko
pooblastilo za pridobivanje osebnih in drugih podatkov. 4. člen je
predlagatelj v zakonskem besedilu za drugo branje dopolnil še s
tem, da je k sporočanju podatkov zavezal poleg državnih organov,
organizacij z javnimi pooblastili ter drugih pravnih oseb^Judi
samostojne podjetnike posameznike, ki razpolagajo s pođktki,
potrebnimi za odločanje o predlogu za izvršbo oziroma za opravo
izvršbe. Ker posredovanje podatkov sodišču po vsebini
predstavlja pravno pomoč, ki jo državni in drugi subjekti nudijo
sodiščem, je le-to brezplačno, kar zakon sedaj tudi izrecno določa.

10. Ponovno naj se proučita določbi 89. in 182. člena v smislu, da
se določijo manj omejevalni pogoji glede prodajne cene premičnin
oz. nepremičnin na javni dražbi oz. pri prodaji pod roko.
11. Ponovno naj se prouči ureditev v osnovnem tekstu besedila
predloga zakona ter v predlagani varianti k členom 245 do 250 ter
predlaga ustrezna rešitev.
12. Določba 255. člena naj se dopolni v tem smislu, da bo izdaja
vseh predhodnih odredb pomenila pridobitev zastavne pravice
na predmetu zavarovanja.
13. Prouči naj se predlog, da se varstvo dolžnika, ki se
profesionalno ukvarja z neko gospodarsko dejavnostjo, uredi
drugače kot varstvo posameznika in predvidi možnost
poenostavitve postopka.

Opisano definiranje podatkov, ki so jih zakonsko določeni subjekti
dolžni posredovati sodišču in predlagano širjenje teh subjektov
bo povečalo možnosti za uspešnejšo izvedbo izvršilnih postopkov.

14. Ponovno naj se proučijo vsa določila, ki ščitijo premoženje
države, samoupravne lokalne skupnosti in nosilcev javnih služb
ter naj se izvršba na njihovem premoženju v večji meri izenači z
izvršbo na premoženju drugih.

Dopolnjena določba 4. člena pa izključuje v predlogu za prvo
branje predlagano rešitev, da je upnik dolžan založiti predujem za
stroške, potrebne za poizvedbe, ki jih bo opravilo sodišče, sicer
bo njegov predlog zavrnjen oziroma izvršba ustavljena (tretji
odstavek 134. člena). Zato se v predlaganem zakonskem besedilu
ta določba črta.

15. Prouči naj se možnost uvedbe kombiniranega sistema izvršbe,
uveljavljenega v nekaterih evropskih državah, po katerem izvršbo
opravljajo sodni izvršitelji - zasebniki, sodnik pa opravlja le
nadzorno funkcijo.

Skladno s stališčem, da se prouči možnost rešitve, ki bi upniku
oziroma njegovemu pooblaščencu omogočila dostop do podatkov
o dolžniku, katere je upnik dolžan predložiti i/ izvršilnem postopku,
se v 37. členu daje upniku pooblastilo, da od upravljalca podatkov
pridobi tudi podatek o obstoju in številki računa, na katerem ima
dolžnik denarna sredstva, kar je obvezna sestavina predloga za
izvršbo na sredstva na računu pri banki (prvi odstavek 134.
člena). Če ima upnik pooblaščenca, ima ta po določbah procesnih
predpisov o zastopanju oziroma po zakonu o odvetništvu enaka
pooblastila za pridobivanje podatkov.

16. Proučijo in ustrezno naj se upoštevajo konkretne pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
17. Vlada naj za drugo obravnavo v predlogu zakona o izvršbi in
zavarovanju uredi ugovor zoper sklep o izvršbi v izterjavo denarne
terjatve na podlagi izvršilnega naslova tako, da se vložitev ugovora
pogojuje s položitvijo varščine v višini ugovarjanega dela terjatve,
oziroma predložitvijo originalnih potrdil o poravnavi terjatve.

Za utrditev procesne discipline strank, kar je tudi eden od pogojev
za večjo hitrost izvršilnega postopka, predlagatelj v 37. členu, ki
ureja vsebino izvršilnega predloga, predlaga še dopolnilo, po
katerem naj bi se izvedba izvršilnega postopka vezala na
predpisano plačilo sodnih taks (četrti odstavek 37. člena).

Osnovno vodilo predlagatelju za pripravo besedila zakonskega
predloga za drugo branje je bilo generalno stališče Državnega
zbora, naj se z novimi rešitvami v večji meri zagotovi učinkovito
varstvo upnika in večja hitrost izvršilnega postopka. To maksimo
je mogoče realizirati v okviru ustavne pravice do sodnega varstva,
ki pa je zagotovljena tako aktivni stranki, ki zahteva varstvo
pravice, kot tudi stranki na pasivni strani, ki se zahtevi upira.
Diametralno nasprotje interesov strank je v izvršilnem postopku
še posebej prisotno, zato je vzpostavitev ravnovesja procesnih
pravic upnika in dolžnika tako, da bo v čim večji meri omogočena
hitra izvedba postopka, vendar ne na škodo pravilnega in
zakonitega odločanja, občutljiva in zahtevna. Glede na mnenje,
izraženo v dosedanji obravnavi zakonskega predloga, da ie-ta
preferira procesni položaj dolžnika, je predlagatelj ponovno proučil,
kako je s postopkovnimi določbami urejeno ravnovesje pravic
obeh strank in ali so predlaganimi prisilnimi ukrepi v pravni položaj
dolžnika, upoštevajoč tudi socialni vidik izvršbe, še vedno
preohlapni. Novo predlagane rešitve so vgrajene v besedilo glede
na sistemiko zakonskega predloga in so tudi obrazložene v tem
zaporedju, kolikor niso zajete v rešitvah, ki se predlagajo v okviru
drugih stališč Državnega zbora.

Glede na stališče Državnega zbora, nanašajoče se na 6. člen
predloga zakona, je predlagatelj ponovno proučil določbo o sestavi
sodišča za odločanje v izvršilnem postopku v razmerju do ustavne
določbe o pravici do sodnega varstva (23. člen Ustave RS), ki
določa, da sodi samo sodnik. Sledeč tej ustavni določbi se
predlaga, da izvršilni postopek vodi sodnik, pristojnost sodnih
referentov pa je omejena na posamezna dejanja izven naroka.
Po ponovni proučitvi sistema pravnih sredstev v izvršilnem
postopku je predlagatelj ocenil, da je že s sedaj predlaganim
obsegom pravnih sredstev zagotovljeno izvrševanje ustavne
garancije zakonitosti postopka, v njem izdane odločitve ter
ukrepov, ki se na podlagi te odločitve izvajajo. Predlagatelj ugotavlja,
da ni potrebe, da bi bila v izvršilnem postopku dovoljena tudi
obnova postopka, saj se ponovno odločanje v isti stvari doseže
že s sedanjimi pravnimi sredstvi v manj formalnem postopku, kot
je postopek obnove po pravdnih procesnih določilih. Zoper sklep
o izvršbi je mogoče vložiti ugovor tudi po izteku osemdnevnega
roka (53. člen predloga zakona), vse dotlej, dokler izvršba ni
končana. Tak ugovor že ima naravo izrednega pravnega sredstva,
saj se vlaga zoper pravnomočen sklep, vendar pa predlog zakona
njegovo uveljavljanje ne veže na subjektivne ali objektivne roke,
ki veljajo za obnovo postopka. Sicer pa dolžnik tudi nima posebnega
pravnega interesa za obnovo postopka, saj lahko doseže isti
učinek na enostavnejši način že po sedaj predlaganem institutu
nasprotne izvršbe (62. do 65. člen predloga zakona). V primerih,
ko bi bila izključitev klasičnega predloga za obnovo postopka
neumestna ■ to pa je takrat, ko izvršilno sodišče opravlja funkcijo

V zvezi s stališčem, da se prouči in doreče določba 4. člena, ki
ureja posredovanje podatkov sodišču, predlagatelj ugotavlja, da
natančna določitev podatkov, ki se nanašajo na dolžnika in njegovo
premoženje, ni možna. Predmet izvršbe zavisi od vsebine denarne
oziroma nedenarne terjatve, ki se prisilno izvršuje; za poplačilo
denarne terjatve je predmet izvršbe načeloma lahko vsaka
dolžnikova stvar ali pravica, ki se lahko vnovči. Taksativno
naštevanje podatkov zato ne bi moglo biti celovito, kar pa bi lahko
odprlo dvome, ali je potrebno posredovati tudi podatke, ki v zakonu
niso izrecno navedeni. Predlagatelj pa je podatke, katere lahko
zahteva sodišče, opredelil glede na zakonsko vzpostavljeno
poročevalec, št. 45
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pravdnega sodišča, ker odloča o zahtevku (58. in 63. člen predloga
zakona) - pa predlog zakona obnovo postopka že dopušča. Po
mnenju predlagatelja tudi revizije ni potrebno vključevati v izvršilni
postopek. V izvršilnem postopku se odločitve praviloma omejujejo
na vprašanja procesne narave in je njihovo pravilnost mogoče
ustrezno preveriti že v sedaj vzpostavljenem dvostopenjskem
postopku. Na tretji stopnji pa je, tudi pože sedaj predlagani določbi
o subsidiarni uporabi zakona o pravdnem postopku (14. člen
predloga zakona), mogoče odločbe preverjati z zahtevo za
varstvo zakonitosti. Dodatno uvajanje izrednih pravnih sredstev
bi izvršilni postopek le še podaljšalo.

realizira se že izdana sodna odločba, zato je prisilen ukrep v
pravni položaj dolžnika dopusten.
V zakonskem predlogu za drugo branje je predlagatelj 30. člen
dopolnil še z določili, da že izvedeno sankcioniranje dolžnika ne
izključuje ponovne zahteve sodišča po predložitvi seznama
premoženja in v primeru neizpolnitve te obveznosti ponovnega
sankcioniranja dolžnika, oziroma s pooblastilom sodišču, da lahko
dodatno zahteva predložitev podatkov, če dolžnik pridobi novo
premoženje. S temi dopolnili se zagotavlja, da bo predlagani ukrep
učinkovit in da bo prispeval k večji hitrosti in učinkovitosti izvhšh,
zaradi česar se v izvršilno pravo tudi uvaja.

K hitrejši možnosti realizacije izvršbe prispeva predlagani nov
tretji odstavek 23. člena, ki omogoča, da se v primeru pravnega
nasledstva na strani upnika že začet izvršilni postopek nadaljuje.
Po predlagani določbi bo v primeru, ko bo v časovnem razdobju
po pravnomočnosti izvršilnega naslova in po že vloženem predlogu za izvršbo terjatev, ki se izvršuje, prešla na novega upnika,
le-temu omogočeno, da vstopi v izvršilni postopek, ki ga je začel
njegov pravni prednik.

Zaradi pospešitve postopka se v 32. členu, v določbi, po kateri je
dolžniku dopuščeno, da predlaga drugo sredstvo izvršbe, dodatno
uporablja pooblastilo iz 8. člena predloga zakona o izključitvi
pritožbe. Predlaga se, da zoper sklep o zavrnitvi dolžnikovega
predloga ni pritožbe.
Glede na stališča, kijih je Državni zbor sprejel v zvezi z ugovorom
zoper sklep o izvršbi (stališča pod točko 6, 8,9 in 17), je predlagatelj
celovito proučil ureditev tega pravnega sredstva in jo dopolnil z
novimi rešitvami, ki bodo preprečevale, da bi se izvršilni postopki
z vlaganjem neutemeljenih ugovorov zavlačevali. V zakonskem
predlogu za drugo branje je odpravljeno prvotno razlikovanje med
ugovorom zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilne listine
in na podlagi verodostojne listine glede obrazložitve ugovora;
predlaga se, da mora ugovor v obeh primerih vsebovati
obrazložitev, v kateri morajo biti zajete tiste sestavine, ki
omogočajo njegovo vsebinsko presojo (50. in 56. člen predloga
zakona). Vzpostavlja se zakonska domneva, da je neobrazložen
ugovor neutemeljen (drugi odstavek 50. člena), takega ugovora
pa tudi ni potrebno vročati upniku v odgovor (tretji odstavek 50.
člena). V opredelitev ugovora kot dvostranskega sredstva, ki se
vroča upniku, predlagatelj ni posegel, prav tako ocenjuje, da je že
predlagana rešitev, po kateri šteje sodišče dolžnikove navedbe
kot resnične, če jih upnik v odgovoru na ugovor ne izpodbija (prvi
odstavek 55. člena), ustrezna. S tako rešitvijo se aktivira tudi
ravnanje upnika v postopku, kar prispeva k hitrejši izvršbi
Predlagatelj tudi ne spreminja remonstrativni značaj ugovora; o
ugovoru odloča isto sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi (prvi
odstavek 51. člena). Temu pa dodaja novo rešitev, po kateri
sodišče ob ugotovitvi, da je ugovor neutemeljen, le-tega pošlje
višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi (drugi odstavek
51. člena). Sodišče v tem primeru ne bo izdalo odločbe, s katero
bo ugovor zavrnilo (arg. iz tretjega odstavka 55. člena), temveč
ga bo takoj poslalo višjemu sodišču. S tako predlagano ureditvijo
se izvršilni postopek skrajšuje za eno fazo, saj dolžnik nima
možnosti, da neutemeljen razlog uveljavlja dvakrat, enkrat z
ugovorom zoper sklep o izvršbi, ter na to, ker bi bil ugovor
zavrnjen, ponovno s pritožbo zoper sklep, izdan o ugovoru. Glede
na strožje zahteve, ki se postavljajo pri ugovoru, se določajo
razlogi, na katere sodišče pri obravnavi ugovora pazi po uradni
dolžnosti (drugi odstavek 52. člena).

Koncentraciji odločanja v izvršilnem postopku in posledično temu
hitrejši izvedbi postopka je namenjena novo predlagana določba
32.a člena, po kateri bo v primeru, ko bo upnik predlagal več
predmetov izvršbe, glede katerih bi bilo pože predlaganih rešitvah
pristojno za odločanje več sodišč, prvo fazo postopka tj. odločanje
o predlogu za izvršbo glede vseh predmetov izvedlo isto sodišče.
Drugo tazo postopka tj. opravo izvršbe, pa bo izvedlo tisto sodišče,
ki je po že predlaganih določbah za to pristojno.
Stališče Državnega zbora glede ureditve izvršbe na podlagi menice
kot verodostojne listine je predlagatelj proučil in upošteval v okviru
novo predlaganih rešitev v zvezi z ugovorom zoper sklep o izvršbi
na podlagi verodostojne listine. Izvršba, predlagana neposredno
na podlagi verodostojne listine, je prevzeta v novo ureditev iz
sedanje, glede na oceno, da gre za obliko izvršilnega postopka,
ki se izvaja z veliko stopnjo racionalnosti. Kadar se postopek
predlaga na podlagi vrednostnega papirja (menice ali čeka), so
določene posebnosti že vključene v zakonski predlog (drugi
odstavek 41. člena predloga zakona). Posebna ureditev izvršbe
na podlagi menice, ki bi se bistveno razlikovala, pa v predlaganem
zakonu, ki je splošen predpis o izvršbi, po oceni predlagatelja ni
smotrna.
Glede na stališče Državnega zbora je predlagatelj celovito proučil
pravno utemeljenost in ustreznost ureditve obveznosti dolžnika,
da predloži seznam svojega premoženja (30. člen predloga
zakona). Ta institut, v starejši pravni literaturi poznan kot "razodetna
prisega" je že bil vključen v izvršilno pravo, ki se je v Sloveniji
uporabljalo pred drugo svetovno vojno in še vedno del veljavnega
prava v nekaterih primerljivih sistemih (avtrijski in nemški izvršilni
postopek). Njegova ponovna uvedba v zakon, ki bo v Republiki
Sloveniji urejal sodno izvršbo, ni v nasprotju s sedanjim pravnim
sistemom, kot ukrep, ki omogoča, da se v izvršbi zarubijo predmeti
v zadostni vrednosti, pa predstavlja učinkovit instrument za
uspešnejšo izvršbo. Z obveznostjo dolžnika, da izroči sodišču
podatke o svojem premoženju in o poslih, ki jih je sklepal in so po
določilih obligacijskega prava izpodbojni, se procesno breme
dokazovanja obstoja predmetov, na katere naj se po odločbi
sodišča opravi izvršba, prerazporedi z upnika na dolžnika.
Nadaljnja predlagana izpeljava te obveznosti - sankcioniranje
dolžnika - po mnenju predlagatelja pravno ni vprašljiva. Upoštevati
je, da mora dolžnik v izvršilnem postopku izpolniti obveznost, za
katero je sodišče že ugotovilo, da obstoji. Položaj dolžnika v
izvršilnem postopku tako ni enak tistemu, ki ga ima toženec v
pravdnem postopku, v katerem se šele odloča o pravnem
razmerju, s katerim stranke prosto razpolagajo in zato prisilni
ukrepi zoper stranko niso dopustni. V izvršilnem postopku se
vzpostavlja pravno razmerje, ki je že avtoritativno določeno,
25. september 1997

Vsebinsko enaka rešitev se predlaga tudi glede ugovora zoper
sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine. Po sedanji
ureditvi ima, v primeru ko se izvršba predlaga na podlagi
verodostojne listine, ker odločbe državnega organa o spornem
razmerju še ni, ugovor dolžnika zoper tisti del sklepa o izvršbi, v
katerem sodišče odloči o plačilu terjatve, radikalnejše pravne
posledice, saj je potrebno sklep o izvršbi in opravljena izvršilna
dejanja razveljaviti. Postopek se nadaljuje kot pravdni postopek
Glede na dodatno predlagano obveznost obrazložitve ugovora,
pa bo tudi v teh primerih izvršilno sodišče neobrazložen ugovor
takoj poslalo višjemu sodišču, da ga obravnava kot pritožbo (četrti
odstavek 57. člena). Neaktivnost dolžnika bo tako preprečila
avtomatično uvedbo pravdnega postopka.
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V okviru stališča Državnega zbora o vključevanju rešitev za
uspešnejšo izvršbo je predlagatelj ponovno proučil predlagano
ureditev izvršbe (določbe drugega in tretjega razdelka) ter z
novimi rešitvami dopolnil ureditev izvršbe za izterjavo denarne
terjatve, ki v praksi predstavlja prevladujočo obliko izvršbe. V 8.
poglavju, katerega določbe se nanašajo na izvršbo za izterjavo
denarne terjatve na premičnine, se določneje ureja rubež gotovine
(četrti odstavek 79. člena). V primeru, da je predmet izvršbe
gotovina v obsegu, ki ga predlog zakona dopušča (5. točka prvega
odstavka 74. člena), se predlaga možnost kontinuiranega
opravljanja rubežev, kar predstavlja glede na določbe o rubežu
premičnin (83. člen predloga zakona) posebnost. Oprava rubeža
pa je po predlogu časovno omejena na rok enega leta. Predlagatelj
ocenjuje, da je to dovolj dolgo obdobje, v katerem je še smotrno
izvršilna dejanja ponavljati: če se v tem času upnikova terjatev ne
realizira pa izvršbo ustaviti. Rok enega leta za opravo izvršbe je
v zakonskem predlogu tudi že predviden za izvršbo na denarna
sredstva na računu pri banki (drugi odstavek 135. člena). Ker je
učinkovita in hitra izvedba izvršilnega postopka možna ob ustrezno
visoki stopnji aktivnosti upnika, se v zakonskem predlogu sedanja
fakultativna možnost upnika, da je navzoč pri rubežu premičnin,
spreminja v njegovo obveznost prisostvovati temu izvršilnemu
dejanju (tretji odstavek 77. člena). Posledično temu predlogu se
predlaga tudi preoblikovanje 83. člena predloga. V izogib
eventualnim sporom v zvezi s hrambo zarubljenih stvari, se
dopolnjujejo določbe, ki le-to urejajo (navedbe o hrambi v zapisniku
- 85. člen, dopolnitev sklepa o ustavitvi izvršbe z navedbo
dolžnikove pravice o prevzemu stvari, sestava zapisnika o
prevzemu - 90. člen). Posebej pa se določa, da pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi
verodostojne listine ni možna hramba pri sodišču, upniku ali komu
drugemu (drugi odstavek 80. člena). Takšno rešitev narekuje
ureditev tega postopka, ki se na podlagi ugovora lahko nadaljuje
v pravdnem postopku, kar pomeni opravo eventualne izvršbe
šele po daljšem časovnem obdobju. V določbi, ki ureja pravice in
obveznosti kupca zarubljene stvari (91. člen) se uradni osebi, ki
opravlja izvršbo, prepušča odločitev o izročitvi stvari kupcu, ki
še ni položil kupnine.

Pravico ugovora je potrebno priznati tudi tretji osebi, saj je glede
na predlagano ureditev izvršbe na predmete, ki so v posesti
dolžnika (prvi odstavek 78. člena) možno, da se zasežejo
predmeti, ki so last tretjih oseb. Glede ugovora tretjih predlagatelj
predlaga, da morajo le-ti svojo pravico v ugovoru verjetno izkazati,
ne pa to le trditi, kot je bila oblikovana določba v predlogu zakona
za prvo branje (prvi odstavek 59. člena).
V predlogu zakona za drugo branje je predlagatelj dosledneje
izvedel rešitve o suspenzivnosti ugovora. Splošna določba, da
ugovor ne zadrži nadaljnjega postopanja sodišča, ježe vsebovana
v 8. členu predloga zakona. Nanaša pa se na začetek izvajanja
izvršbe, ne velja pa za poplačilo upnika, saj le-ta pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi praviloma ne more biti poplačan.
Izjema velja za izvršbo na denarna sredstva pri organizaciji za
plačilni promet, ko se denarna sredstva prenesejo iz računa
dolžnika na račun upnika še pred pravnomočnostjo sklepa o
izvršbi, razen če je bila izvršba dovoljena na podlagi verodostojne
listine (43. člen predloga zakona). Skladno s temi določbami se
bo izvršba vedno začela opravljati pred pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi, kar sedaj jasno izraža besedilo 43. člena predloga.
Posledično temu je bilo potrebno korigirati 42. člen v delu, ki je
odlagal vročitev sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi
verodostojne listine do njegove pravnomočnosti in dopolniti
določbo 43. člena, da se o pravnomočnosti takega sklepa obvesti
organizacija za plačilni promet zaradi izvedbe prenosa denarnih
sredstev.
Ponovno je predlagatelj preveril tudi predlagano ureditev odločitve
o ugovoru in ocenil, da se pooblastila izvršilnega sodišča ne
morejo razširjati tudi na odločanje o materialnopravnih vprašanjih
o terjatvi, za katero se izvršba opravlja. Izvršilni sodnik odloča po
načelu formalne legalitete, saj njegova odločitev temelji izključno
na listini, na podlagi katere se izvršba predlaga. Če je med
strankama sporno dejstvo glede terjatve, ki se po našem pravnem
redu rešuje v pravdnem ali drugem postopku, v katerem je
strankam zagotovljen drugačen položaj kot v izvršilnem postopku,
je potrebno odločanje o tem izvzeti iz pristojnosti izvršilnega
sodnika. V nasprotnem primeru bi bile strankam kršene pravice
(npr. obojestransko zaslišanje, pravica do izrednih pravnih
sredstev), ki so jim po drugih zakonih že priznane. Predlagatelj
zato vnaša v zakonski predlog nove rešitve, po katerih sodišče
v primeru spornih dejstev, ne pa tudi spornih pravnih vprašanj,
dolžnika napoti na pravdo ali drug postopek. Hkrati pa že za ta
postopek postavlja časovne omejitve glede navajanja dejstev in
dokazov, kar bo zagotovilo hitrejše reševanje (55. a in 55. b člen).

Glede na stališče Državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil
ustreznost določitve cene, za katero naj se prodajo premičnine
oziroma nepremičnine, ki so predmet izvršbe (89. in 182. člen
predloga zakona). Pri tem ugotavlja, da bi bila prodaja po bistveno
nižji ceni od realne v škodo ne le dolžniku, temveč tudi upniku, ki
se iz izkupička poplačuje. V primerih, ko ne bi bilo mogoče
pričakovati, da bo z izvršbo na določeno premičnino oziroma
nepremičnino poplačan, bi moral upnik voditi izvršbo na več
predmetov in z več sredstvi, kar bi izvršilni postopek še podaljšalo.
Zato predlagatelj meni, da ni ustrezno prodajno ceno, ki je v
primerjavi s sedanjo ureditvijo že znižana, pri premičninah zniževati
še pod tretjino oziroma pri nepremičninah pod polovico ocenjene
vrednosti. Če sedanji zakonski predlog pa prodajo nepremičnin
za nižjo ceno že dopušča, če o tem soglašajo dolžnik, upnik in
zastavni upniki.

Iz istih razlogov predlagatelj tudi v primeru, ko tretji ugovarja
izvršbi, sklicujoč se na svojo pravico na predmetu izvršbe,
predlaga odločanje v pravdi (60. člen).
V besedilu za drugo branje predlagatelj restriktivneje ureja odlog
izvršbe, saj praksa kaže, da dolžniki izvršilne postopke prav z
uporabo tega instituta večkrat neutemeljeno zavlačujejo. Za odlog
izvršbe mora obstajati razlog, naveden v prvem odstavku 66.
člena ter verjeten obstoj nevarnosti za nastanek škode,
povzročene z izvršbo. Ob kumulativnem obstoju obeh pogojev
pa se na novo predlaga, da je odločitev o odlogu prepuščena
sodišču. Omejitev odloga se zasleduje tudi z določitvijo roka,
kadar se odlog predlaga iz razloga", ki ga zakon natančneje ne
definira (drugi odstavek 66. člena predloga zakona). Nasprotujoče
interese upnika in dolžnika pri odlogu pa se regulira s položitvijo
varščine (tretji odstavek 66. člena), glede katere predlog zakona
za drugo branje določa, da se praviloma polaga v gotovini (prvi
odstavek 36. člena), s čemer razširja možnosti za varščino v
drugih oblikah. Le pojasnjevalnega pomena je v 69. členu dodatno
sklicevanje na zakon o državnem tožilstvu, ki v 11. členu
pooblašča državnega tožilca za vložitev zahteve za odlog izvršbe.
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Glede na mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve,
da se presodi utemeljenost števila predmetov, ki so izvzeti od
izvršbe, predlagatelj predlaga, da se v 9. poglavju, ki ureja izvršbo
za izterjavo denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika,
omogoča izvršba tudi na potne stroške in dnevnice (96. člen).
Ponovno je predlagatelj proučil celotno ureditev izvršbe za
izterjavo na denarne terjatve na nepremičnine (13. poglavje) in jo
dopolnil z novimi rešitvami, ki bodo zagotavljale, da bo ta vrsta
izvršbe učinkovitejša in hitrejša. Določbo o pristojnosti (160. člen)
je dopolnil za primere, ko upnik predlaga izvršbo na več
nepremičnin, ki ležijo na območju večih sodišč. Zaradi
ekonomičnosti izvedbe postopka je po oceni predlagatelja
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smotrno, da v tem primeru nastopi atrakcija pristojnosti in se
izvede le en postopek. Po predlogu (drugi odstavek 160. člena)
naj bi postopek vodilo tisto sodišče, kjer leži v predlogu
prvonavedena nepremičnina.

uničenja, vendar po mnenju predlagatelja ne preprečuje ostrih
omejitev dolžnikovih pravic na, v izvršbi prodanem stanovanju ali
družinski stanovanjski hiši. Le tako je mogoče pričakovati, da bo
ta oblika izvršbe učinkovita. Zato predlagatelj predlaga, da se
najemno razmerje med dolžnikom in novim lastnikom stanovanja
oziroma stanovanjske hiše, ki naj bi bilo po predlaganih rešitvah
v prvi fazi obravnave tega zakona vzpostavljeno za nedoločen
čas, omeji na tri leta. Najemnina pa bi se določila po pravilih, po
katerih se oblikuje profitna najemnina. V tem smislu je preoblikovano besedilo 204. člena in dopolnjeno besedilo 186. člena. Zaradi
zagotovitve večje pravne varnosti se v 205. členu, ki ureja izvršbo
na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dodatno določa,
da se zapisnik o rubežu take nepremičnine objavi tudi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V določbi, ki ureja dokazovanje dolžnikove lastninske pravice na
nepremičnini (162. člen predloga) se dodatno odkazuje na že
predlagano ugotavljanje lastnine v primerih, ko nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo oziroma ko zemljiške knjige ni. Pdstopek
izvršbe se bo pospešil tudi z dodatno določbo, ki v skladu z že
danim zakonskim pooblastilom določa, da zoper sklep, s katerim
sodišče odloči o dolžnikovem predlogu, da se izvršba opravi na
drugi nepremičnini ali z drugim sredstvom, ni pritožbe (tretji
odstavek 163. člena). V 170. členu se izpeljuje že predlagana
določba o ogledu nepremičnine. Po ponovni proučitvi ustreznosti
opredelitve nepremičnin, ki so izvzete iz izvršbe, predlagatelj
predlaga, da je izvršba možna tudi na hišo, v kateri stanuje kmet
(171. člen), ker meni, da ni podlage za različno obravnavanje
dolžnikov - fizičnih oseb glede na njihov status.

V besedilu zakonskega predloga za drugo branje predlaga
predlagatelj nove zakonodajne posege tudi na drugem področju,
ki ga ureja ta zakon, tj. glede zavarovanja. Predlaga se nova
oblika zavarovanja ■ zastavna pravica na premičnini, ki jo sedanji
238. člen predloga zakona ni predvideval. S tem se širijo možnosti
upnika, da bo bodočo izvršbo lahko v popolnosti realiziral. Pogoji
in način pridobitve zastavne pravice na premičnini se v 243. b in
243. c členu zakonskega predloga urejajo analogno, kot je to že
predlagano glede nepremičnin; zavarovanje z zastavno pravico
na premičninah bi bilo možno glede denarnih terjatev, za katere
že obstoji izvršljiva listina, zastavna pravica pa bi se pridobila z
rubežem.

Bistvene spremembe pa se v tem segmentu zakonskega predloga
nanašajo na suspenzivnost pravnih sredstev. Izvršba na
nepremičnino poteka v večih fazah, ki naj bi si po predlaganih
določbah v predlogu zakona za prvo branje sledile tako, da bi se
naslednja lahko začela šele, ko bi bila odločba, sprejeta v prejšnji
fazi, pravnomočna (šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi naj
bi sodišče izdalo sklep o ugotovitvi vrednosti, po pravnomočnosti
slednjega izdalo odredbo o prodaji, po prodaji sklep o domiku,
šele po pravnomočnosti tega sklep o izročitvi ter po njegovi
pravnomočnosti sklep o poplačilu in vknjižbi lastninske pravice
na kupca). Predlagatelj ocenjuje, da se vse vmesne odločitve od
izdaje sklepa o izvršbi do poplačila upnika ne nanašajo na tako
zahtevna vsebinska vprašanja, da bi zahtevala dvostopenjsko
obravna vanje z odložilnim učinkom. Ocenjuje, da ni v škodo pravne
varnosti, če se vrednost nepremičnine ugotovi že pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi (prvi odstavek 172. člena
predloga) in če sodišče že po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti
izda odredbo o prodaji (prvi odstavek 175. člena). Hkrati z drugimi
že predlaganimi spremembami glede pravnih sredstev zoper sklep
o izvršbi te spremembe omogočajo, da bo sodišče vse faze
postopka do prodaje nepremičnine lahko izvedlo v relativno
kratkem časovnem obdobju.

V skladu s stališčem Državnega zbora je predlagatelj ponovno
proučil v zakonskem predlogu za prvo branje predlagano
variantno rešitev glede pristojnosti za sestavo sporazuma, na
podlagi katerega sodišče ustanovi zastavno pravico na stvari, ki
bo predmet eventualne izvršbe (členi 245 do 250 predloga
zakona). Predmet tega sporazuma je zapis soglasja strank glede
terjatve in časa njene dospelosti, kot tudi gleda* ustanovitve
zastavne pravice in prisilne izvršbe, če dogovorjena obveznost
ob zapadlosti ne bo poravnana. Po vsebini je to pogodba, v kateri
stranke pristajajo tudi na prisilno izvršitev. Takšen akt je po veljavni
zakonodaji mogoče skleniti v obliki notarskega zapisa. Zato
predlagatelj meni, da ni razloga, da bi bila sestava sporazuma
dejanje, ki naj ga opravi izvršilno sodišče v izvršilnem postopku.
Predlaga, da se pristojnost za sestavo sporazuma v celoti prenese
v pristojnost notarjev. Takšna rešitev je podprta s ponovno uvedbo
notariata v naš pravni sistem, praktično pa bo razbremenila
sodišča, saj se ta oblika zavarovanja, zaradi varstva, ki ga daje
upniku, ob hkratnem večanju dolžnikove kreditivne sposobnosti,
široko uporablja.

Večje možnosti za uspešno prodajo nepremičnin omogoča
seznanitev javnosti o prodaji. Zato se v novem četrtem odstavku
175. člena omogoča upniku, da poskrbi za objavo odredbe o
prodaji v sredstvih javnega obveščanja. V novem tretjem odstavku
176. člena pa se izpeljuje postopek prodaje v primerih, ko
predkupni upravičenec uveljavlja svojo predkupno pravico. To
lahko stori le, če kupuje nepremičnino pod istimi pogoji kot
zdražitelj. Zaradi možnosti, da se v prisilni prodaji doseže čim
večji izkupiček, se najboljšemu ponudniku daje pravico, da svojo
ponudbo tudi v tem primeru še zvišuje, pri čemer pa se ne posega
v pravico predkupnega upravičenca. V tretjem odstavku 177.
člena se jasneje opredeljuje časovno obdobje, do katerega se
stranke In zastavni upniki lahko sporazumejo o prodaji
nepremičnine z neposredno pogodbo. S to obliko prodaje se
postopek hitreje zaključi. Zaradi izpolnitve obveznosti po finančnih
predpisih pa se kot napotllna norma določa obveznost, da se
sporazum o prodaji pošlje davčnemu organu (nov peti odstavek
177. člena). V 185. členu je precizneje določeno poplačilo upnika,
M je v postopku prisilne prodaje kupil nepremičnino. Pobot med
terjatvl/o In kupnino je mogoče točno In hitro Izvesti le v primeru,
ko se izvršba opravlja samo za poplačilo sedaj kupčeve terjatve,
ne pa tudi, če le upnikov v Izvršilnem postopku več, zato ga
sedanje zakonsko besedilo omogoča le v tem primeru,

Že predlaganega koncepta tretje oblike zavarovanja ■ začasne
odredbe predlagatelj v tej fazi zakonodajnega postopka ne
spreminja. Predmet zavarovanja z začasno odredbo so terjatve,
ki se uveljavljajo z dajatveniml zahtevki. Zaradi potrebe po
zavarovanju tistih dajatvenih terjatev, ki izhajalo iz oblikovalnih In
ugotovitvenih zahtevkov, pa se predlaga, da se lahko zavarujejo
tudi terjatve, ki bodo nastale v posledici oblikovalnega ali
ugotovitvenega učinka. Poleg verjetnega obstoja terjatve ostaja
kot pogoj za začasno odredbo tudi verjetna obstoječa nevarnost
za opravo izvršbe, ki /o predstavlja dolžnikovo odtujevanje,
skrivanje ali kakšno drugačno razpolaganje s premoženjem. V
tem smislu je predlagano novo besedilo 265. člena predloga
zakona.
Predlagate!! predlaga tudi novo besedilo 267. člena predloga
zakona, ki ureja začasno odredbo za zavarovanje nedenarne
terjatve. Vsebinsko se z njim posega le v pojem škode, katere
nastanek naj se z zđčasno odredbo prepreči; predlaga se takšna
formulacija, ki omogoča tehtanje Interesov obeh strank v
postopku.

Izvršba na nepremičnine kot prisilen poseg v premoženjskopravni
položaj dolžnika ne sme pripeljati do njegovega eksistenčnega
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Predlog zakona izrecno ne določa posledic kršitve nespoštovanja
začasnih odredb, ker te izhajajo iz ureditve na drugih področjih
pravnega sistema. Zaradi uskladitve z zakonom o zemljiški knjigi
(Uradni list RS, št. 33/95) pa je predlagatelj popravil vrsto vpisa, s
katerim se v zemljiško knjigo vpiše prepoved odtujitve in
obremenitve nepremičnine (2. točka prvega odstavka 266. člena
in 2. točka prvega odstavka 268. člena).

'

Po oceni predlagatelja je stališče Državnega zbora, da se varstvo
dolžnika, ki se profesionalno ukvarja z neko gospodarsko
dejavnostjo, uredi drugače kot varstvo posameznika in predvidi
možnost poenostavitve postopka, v predlaganih zakonskih
rešitvah zadostno upoštevano. Glede gospodarskih subjektov
so posebej urejene omejitve izvršbe (75. člen predloga zakona)
in v primerih, ko so predmet izvršbe denarna sredstva pri
organizaciji za plačilni promet, določena hitrejša realizacija (43.
člen predloga zakona). Še večja razlikovanja v postopku, katerega
stranke so gospodarski subjekti, pa bi bila po mnenju predlagatelja,
v smislu ustavno zagotovljene enakosti pred zakonom, že lahko
vprašljiva.

Po svoji pravni naravi je to konvencija mednarodnega javnega
prava in ni pravo EU v ožjem pomenu, kot so uredbe in direktive.
Za državo, ki postane članica EU, konvencija ne začne veljati
avtomatično s članstvom, temveč jo država mora ratificirati,
konvecija pa začne veljati z ratifikacijo vseh držav članic (61. in
62. člen). Potrebne prilagoditve so lahko predmet posebne
konvencije med državami članicami EU in novo državo članico
(63. člen). Konvencija velja za nedoločen čas (66. člen), vsaka
država članica pa lahko zahteva njeno revizijo (67. člen).
Bruseljska konvencija ni ovira, da posamezne države sklepajo
nove mednarodne pogodbe glede priznanja in izvršitve, vendar
pa te ne smejo vsebovati določb, po katerih bi država članica
odklonila izpolnitev obveznosti, ki jo ima po Bruseljski konvenciji
(57., 58. in 59. člen).

Glede na stališče Državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil
določila, ki se nanašajo na izvršbo na sredstva države,
samoupravne lokalne skupnosti in nosilcev javnih služb (31. in
143. člen predloga zakona). Izvzetje iz izvršbe, kot ga opredeljujeta
ti določbi, se nanaša na v pravni teoriji tako pojmovano "upravno
premoženje". Gre za stvari, ki služijo konkretnemu izvrševanju
funkcij določenega javnega organa, zato imajo v izvršbi poseben
status. Tudi po drugih primerljivih pravnih ureditvah so iz izvršbe
izvzete. Predlagatelj pa dodaja, da v stvareh, ki ne morejo biti
predmet izvršbe, ni zajeto t.i. finančno premoženje, to so tiste
stvari, ki so namenjene ustvarjanju kapitalske osnove določenega
subjekta.

Konvencija se uporablja za civilne in gospodarske zadeve, razen
za osebna stanja, premoženje zakoncev, dedno pravo, stečaj,
socialno varnost in arbitraže (1. člen). Postopek za izvršitev je
urejen v členih 31 do 45. Odločbe, izdane in izvršljive v eni izmed
držav članic, so lahko v drugi državi članici izvršene potem, ko je
bila ugotovljena njihova izvršljivost (31. člen), pri čemer pa je
pomembno, da konvencija priznanje in izvršitev ne veže na to, ali
je odločba izdana po konvencijskem pravu ali na podlagi
avtonomnega državnega prava. Odločujoče pravo za vložitev
izvršilnega predloga je pravo države, v kateri bo izvršba
opravljena (33. člen). Predlogu mora biti priložena odločba, ki se
izvršuje s potrdilom, da je po pravu države izvora izvršljiva in da
je bila opravljena vročitev nasprotni stranki, po potrebi pa tudi
potrdilo, da predlagatelj uživa v državi izvora odločbe pravico do
brezplačne pravne pomoči (46. in 47. člen). Meritornega preizkusa
odločbe, ki se izvršuje, konvencija ne dopušča (29. člen). Sodišče
izda odločbo o predlogu, ne da bi v tej fazi postopka dolžnik imel
možnost izjaviti se o predlogu (34. člen). Predlog se lahko zavrne
samo iz razlogov, iz katerih se lahko zavrne priznanje odločbe
(34. člen). Zoper sklep o dovolitvi izvršbe je možna pritožba v
roku enega meseca (36. člen), ki ima suspenzivni učinek; dokler
o pritožbi ni odločeno, so zoper dolžnika dopustni samo ukrepi za
zavarovanje (39. člen). Pritožbeno sodišče lahko na predlog
pritožnika ustavi postopek, če je bilo v državi izvora odločbe, ki
se izvršuje, zoper to odločbo vloženo pravno sredstvo, ali če rok
za vložitev pravnega sredstva še ni potekel (38. člen). Zoper
sklep o zavrnitvi predloga za izvršbo je pritožba prav tako
dopustna (40. člen). Dopuščena je tudi delna izvršitev upnikovega
zahtevka (42. člen). Konvencija posebej ureja izvršbo
verodostojnih listin in poravnav. Za listine, ki veljajo po pravu
države izvora za verodostojne, velja enak postopek izvršbe s
tem, da se predlog lahko zavrne samo tedaj, če bi bila izvršba v
nasprotju z javnim redom države, v kateri se bo opravila (50.
člen). Sodne poravnave, ki so izvršljive po pravu države, kjer so
bile sklenjene, so izvršljive pod enakimi pogoji kot verodostojne
listine (51. člen).

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za drugo
obravnavo obravnaval tudi stališče Državnega zbora o uvedbi
kombiniranega sistema izvršbe, uveljavljenega v nekaterih
evropskih državah, po katerem izvršbo opravljajo sodni izvršitelji
- zasebniki, sodnik pa opravlja le nadzorno funkcijo. Takšnega
sistema izvršbe predlagatelj načeloma ne odklanja. Meni pa, da je
zaradi kompleksnosti ureditve vseh vprašanj, ki bi jih bilo z uvedbo
te, za naš sistem tuje oblike izvršbe, potrebno predhodno celovito
doreči, to pobudo mogoče obravnavati v nadaljnem razvoju
izvršilnega prava v Sloveniji. V predlaganem zakonu ohranja sedanji
sistem, po katerem izvršbo opravljajo sodni izvršitelji, ki so del
sodnega osebja. Podrobna ureditev o opravljanju izvršbe je
odkazana na podzakonski akt (četrti odstavek 48. člena).
V predlogu zakona za drugo obravnavo so v posamezne člene
vnešeni še popravki, ki so redakcijske narave: v 7. členu je črtan
tretji odstavek, ker v praksi ne pride v poštev, v 8. členu je v
drugem odstavku precizneje opredeljen sklep o izvršbi, zoper
katerega je možen ugovor, v 17. členu je v prvem odstavku
precizno opredeljena odločba, ki se izvršuje, v 22. členu je v
drugem odstavku precizneje opredeljen izpisek iz poslovnih knjig,
ki se šteje za verodostojno listino, v 24. členu je jasnejše besedilo
glede opredelitve družbenika, zoper katerega je možna izvršba,
redakcijske popravke pa vsebujejo še členi 68, 97, 98, 142, 153,
170, 176, 179, 184.
Spremembe in dopolnitve, ki presegajo stališča, katera je Državni
zbor sprejel v prvi obravnavi, pa so predlagane v obliki
amandmajev.
Na podlagi dodatnega sklepa Državnega zbora je predlagatelj
proučil predlagani zakon tudi z vidika usklajenosti z zakonodajo
Evropske unije.
Predlagatelj ugotavlja, da niti Rimska pogodba o ustanovitvi EGS
niti MaastricM&ki sporazum ne predvidevata popolnega poenotenja
civilnega procesnega prava. Na podlagi določila 220. člena Rimske
pogodbe so se države članice zavezale le, da bodo v interesu
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svojih državljanov poenostavile postopke, ki urejajo medsebojno
priznavanje in izvrševanje sodnih in arbitražnih odločb.
Najpomembnejši rezultat združevalnih procesov na nivoju EU je
na področju procesnega prava Bruseljska konvencija o sodni
pristojnosti in izvršitvi sodb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki
ima močan vpliv tudi na notranje pravo posameznih držav.
Konvencija je bila podpisana 27. 9. 1968. Prve so k njej pristopile
države ustanoviteljice EGS, nato pa še druge članice EU (možnost
pristopa držav, ki niso članice EU, konvencija ne predvideva; od
držav, ki postanejo članice EU pa se zahteva, da jo čim prej
ratificirajo - 63. člen konvencije). Vsak pristop novih držav je
zahteval določene spremembe konvecije, ki sedaj velja v verziji
tretjega pristopa iz leta 1989.

Iz navedenega orisa vsebine konvencije izhaja, da temelji na
konceptu kontinentalnega izvršilnega prava, po katerem se
zgleduje tudi predlagani zakon o izvršbi in zavarovanju. Zato
implementacija konvecije v slovenskem pravnem prostoru ne bi
povzročala večjih težav.
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Po določilih o stvarni pristojnosti sodišč so v izvršilnih zadevah
ter za opravljanje izvršbe pristojna okrajna sodišča (99. člen
zakona o sodiščih, Uradni list RS, 19/94, 45/95). V skladu s to
določbo se izvršilni postopki vodijo in izvršba opravlja na 44
okrajnih sodiščih.

PROBLEMATIKA IZVAJANJA ZAKONA
O IZVRŠILNEM POSTOPKU
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona
o izvršbi in zavarovanju - prva obravnava naložil predlagatelju,
da pripravi analizo izvajanja zakona o izvršilnem postopku v
praksi z navedbo najpogostejših problemov, ki ovirajo učinkovito
izvršbo. V tem sestavku so v skladu z navedenim sklepom
prikazane predvsem tiste zakonske rešitve, za katere se je v
sodni praksi pokazalo, da predstavljajo oviro za učinkovitejšo
izvršbo. Prikaz problematike se nanaša na uporabo zakona o
izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/
89, 20/90, 27/90), ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije uporablja smiselno, kolikor ne nasprotuje
pravnemu redu Republike Slovenije. Predlogi za novo ureditev so
vključeni v besedilo členov predlaganega zakona in so obrazloženi
bodisi v predlogu za prvo branje, bodisi v gradivu za drugo
obravnavo zakonskega predloga.

V izvršilnem postopku odloča na prvi stopnji sodnik - posameznik.
Na sodiščih z večjim pripadom zadev so v delo vključeni tudi
strokovni sodelavci in sodni referenti. O pritožbah zoper odločbe,
ki jih izdajo izvršilni sodniki, odločajo višja sodišča.
Tudi druga faza izvršilnega postopka, tj. oprava izvršilnih dejanj,
s katerimi se uresničuje upnikov zahtevek, se opravlja v okviru
okrajnih sodišč. Za opravljanje izvršbe so zadolženi sodni
izvršitelji, ki so del sodnega osebja. Kot sodni izvršitelji je zaposlenih
74 oseb (podatek se nanaša na dan 31.3.1997).
Pripad izvršilnih zadev od leta 1992 je naslednji (podatki so
prikazani ločeno za splošne izvršilne zadeve in za izvršilne zadeve
iz gospodarskih sporov; za gospodarski spor velja opredelitev
po veljavnem zakonu o pravdnem postopku):

1992

1993

1994

izvršilne
zadeve

66.497

96.947

90.631

100.757

109.279

66.868

izvršilne
gospodarske
zadeve

92.419

76.807

68.233

69.614

64.439

30.588

rešene- Ig

I-VI/97

I-VI/97

1992

1993

1994

1995

1996

62.527

79.892

75.883

69.034

81.959

49.977

105.641

87.374

66.613

61.532

58.344

30.588

Glede na vrsto listine, na podlagi katere se vodi izvršilni postopek
(16. člen zakona - izvršilni naslov in 21. člen zakona - verodostojna
listina), podatki kažejo na široko uporabo instituta verodostojne
listine (na Okrajnem sodišču v Ljubljani v cca 80 % zadevah).
Razlog za to je nedvomno v konstrukciji izvršilnega postopka, ki
se vodi na podlagi verodostojne listine, saj sta v njem združena
postopek za izdajo plačilnega naloga in izvršilni postopek. S tem
je upniku dana možnost, da preskoči poseben pravdni postopek
za izdajo plačilnega naloga in tako hitreje pride do poplačila. Vendar
praksa kaže tudi na določene pomanjkljivosti sedanje ureditve
tega instituta. Tako dolžniku ni potrebno obrazložiti ugovora zoper
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1996

Za isto odbobje so v naslednji tabeli prikazane zadeve, ki so jih je
sodišča rešila (podatki so prikazani ločeno za splošne izvršilne
zadeve in za izvršilne zadeve iz gospodarskih sporov):

Procentualno je pripad največji pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
(cca 20 % izvršilnih in 25 % izvršilnih gospodarskih zadev) in
Okrajnem sodišču v Mariboru (cca 15% izvršilnih in 10% izvršilnih
gospodarskih zadev).

rešene -I

1995

sklep o izvršbi (peti odstavek 55. a člena). Ker z ugovorom zoper
dajatveni del sklepa o izvršbi ali zoper sklep v celoti sproži pravdni
postopek, lahko dolžnik z vložitvijo popolnoma neutemeljnih
ugovorov izvršbo za dalj časa odloži. Ustrezno zakonodajno
rešitev terja tudi situacija, ko postane sklep v dajatvenem delu
pravnomočen, ni pa še pravnomočen v delu, v katerem je
dovoljena izvršba; ker pa je sklep o izvršbi izdan na podlagi
verodostojne listine, sodišče ne sme opraviti izvršbe (tretji
odstavek 41. člena) in je tako dolžnik v ugodnejšem položaju, kot
v primeru, ko se izvršba opravlja na podlagi izvršilnega naslova.
Praktični problemi nastajajo tudi, če dolžnik izpolni dajatev, ki mu
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Posebno obliko zastoja predstavlja v izvršilnem postopku odlog
izvršbe. Posledice odloga, to je prekinitev teka zakonskih in sodnih
rokov, prepoved opravljanja izvršilnih dejanj in neučinkovanje
dejanj strank, nastanejo po pravnomočnosti sklepa o odlogu. Do
tedaj lahko sodišče opravlja tista izvršilna dejanja, ki nimajo za
posledico, da bi bil odlog odveč (četrti odstavek 66. člena).Takšna
ureditev mogoča dolžnikom, da s ponavljajočim vlaganjem
predlogov za izvršbo, opravo izvršbe zavirajo. V praksi se
uporaba odloga izvršbe tudi ne korigira s položitvijo varščine,
čeprav zakon dopušča, da sodišče na ta način odlog pogojuje.
Sedanje, precej splošne določbe o odlogu, narekujejo novelacijo
tega instituta v smeri bolj restriktivne uporabe.

je naložena s sklepom o izvršbi in zato ugovora ne vloži, sodišče,
ki tega ne ve, pa izvršbo opravi. Zlasti pa je neutemeljeno
razlikovanje subjektov, ki lahko uveljaljajo izvršbo na podlagi
verodostojne listine, saj je po sedanji ureditvi ta pridržana pravnim
osebam.
Sistem pravnih sredstev je po sedanjem zakonu vzpostavljen
tako, da bi se z njimi zagotavljala strankam izvršilnega postopka
pravna varnost v sferi prisilne izvršitve -praviloma- sodne odločbe,
s tem da se v to odločbo ne more posegati. Specifično pravno
sredstvo je ugovor dolžnika zoper sklep, s katerim je izvršba
dovoljena. Ugovor je prvo pravno sredstvo, ki je na razpolago
dolžniku; ko dolžnik izčrpa to pravno sredstvo, pa lahko vloži še
pritožbo. Takšno sosledje pravnih sredstev omogoča dolžniku,
da izvršilni postopek z vlaganjem različnih pravnih sredstev
zavlačuje.

Predmet izvršbe so stvari in pravice dolžnika. V konkretnem
postopku se predmet določi glede na vsebino in obseg terjatve, ki
se prisilno izvršuje. Če se izvršba vodi zaradi poplačila denarne
terjatve, je predmet lahko vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska pravica, razen če je iz izvršbe izvzeta (28. člen). Vrsta
dolžnikovih stvari in pravic je v zakonu razdelana v posebnih
določbah. Stvar ali predmet pa je samo začetni predmet izvršbe,
saj postane po njegovem vnovčenju predmet izvršbe denarni
izkupiček.
Če se izvršba vodi za izvršitev nedenarnih terjatev, so predmet
izvršbe določene stvari dolžnika.
I
Okvirna struktura predmetov, na katere so upniki predlagali
izvršbo (podatki se nanašajo na leto 1996), je naslednja:

Učinkovitost realizacije prisilne izvršbe se zmanjšuje tudi zaradi
suspenzivnosti pravnih sredstev zoper nekatere odločbe. Pravna
sredstva v izvršilnem postopku praviloma niso suspenzivna (8.
člen) - izvršilna dejanja se lahko opravljajo tudi po vložitvi pravnih
sredstev, vendar pa upnik ne more biti poplačan pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi - razen pri izvršbi na
nepremičnine, kjer zakon za vsako nadaljnjo fazo postopka
zahteva, da je odločba, ki je bila izdana v prejšnji fazi postopka,
pravnomočna. To pa omogoča dolžnikom, da z vlaganjem pravnih
sredstev izvršilni postopek praktično blokirajo.

izvršilne zadeve

izvršilne gospodarske
zadeve

denarne terjatve

38%

80%

premičnine

59%

19%

nepremičnine

1,5%

0,5%

izpraznitev prostorov

0,5%

-

1%

0,5%

drugo

Glede na večje možnosti, ki se odpirajo pri Izbiri predmetov izvršbe
sodna praksa že presega sedanje zakonske določbe, ki urejajo
izvršbo na posamezne predmete in je zato potrebno zakon tudi v
tej smeri razširiti. Kot eden od Instrumentov, s katerim sedanji
zakon, po mnenju pretirano, varuje položaj dolžnika, pa zahtevajo
oceno ustreznosti pravila o oprostitvah In omejitvah Izvršbe.

poročevalec, št. 45

Sedanja ureditev s področja izvršilnega prava ne obsega predpisa,
ki bi podrobneje urejal delo sodnih Izvršiteljev. Takšno stanje vpliva
na učinkovitost opravljanja Izvršbe In neenoten način poslovanja.
Obstoječo pravno praznino bo potrebno zapolniti v okviru novega
urejanja Izvršilnega prava v Sloveniji.
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AMANDMAJI
K PREDLOGU ZAKONA

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izreče denarno
kazen fizični osebi do 300.000 tolarjev, pravni osebi in
samostojnemu podjetniku posamezniku pa do 1.000.000 tolarjev.

k 12. členu
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Izvšitev odločbe
tujega sodišča in tujega notarskega zapisa)".

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu določi rok, v
katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za plačilo kazni ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Izvršitev tujega notarskega zapisa se sme dovoliti in opraviti, če
so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji."

Če dolžnik, ki je fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ne plača izrečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen
izvrši tako, da se za vsakih začetih 10.000 tolarjev denarne kazni
določi en dan zapora, pri čemer zapor za fizično osebo ne sme
biti daljši od 30 dni, za samostojnega podjetnika posameznika pa
ne daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po določbah predpisa,
ki ureja izvrševanje zaporne kazni.

Obrazložitev
Predlagani zakon o izvršbi in zavarovanju je deloma že usklajen
z zakonom o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94);
kot izvršilni naslov je določen tudi izvršljiv notarski zapis (3. točka
drugega odstavka 16. člena). Ker ima po 7. členu zakona o notariatu
notarska listina, izdana v tujini, ob pogoju vzajemnosti enako
veljavo kot domača, se s tem amandmajem predlaga, da se v 12.
členu predloga zakona, ki določa izvršitev odločbe tujega sodišča,
uredi tudi izvršitev tujega notarskega zapisa.

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku odloči sodišče
s posebnim sklepom.
Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne kazni v roku, ki
ga določi sodišče, izterja sodišče denarno kazen, povečano za
50%, po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni denarni kazni je
izvršilni naslov.
Obrazložitev

k 21. členu
V 21. členu se drugi odstavek črta.

Eden izmed vzrokov, da so izvršilni postopki dolgotrajni in
neučinkoviti, je tudi procesna nedisciplina izvršilnih dolžnikov in
njihova ravnanja, ki so nasprotna s sprejetimi sodnimi odločitvami.
To vpliva na splošno oceno, da je sodno varstvo nezadostno, kar
pa se nadalje odraža v družbeni nedisciplini pri izpolnjevanju civilnih
obveznosti. Neizpolnjevanje obveznosti je vzrok za nove sodne
postopke, ki povečujejo obremenjenost sodišč, kar čas do
pridobitve sodnega varstva spet podaljša. V situaciji, ko upniki ne
morejo svojih terjatev hitro realizirati v sodnem postopku, si iščejo
tudi druge možnosti za dosego poplačila, v skrajnih primerih prihaja
celo do nepravnih dejanj. Zato predlagatelj ocenjuje, da je nujno v
zakonski predlog vgraditi mehanizem, ki bo dolžnikom
preprečeval fraudolozno ravnanje.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se konsistentno izpeljuje določba
16. člena, po kateri sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega
naslova. V listini, ki jo zakon opredeljuje kot izvršilni naslov (drugi
odstavek 16. člena), mora biti zahtevek, ki se bo prisilno izvršil,
točno opredeljen, ta listina pa je praviloma izdana v drugem,
predhodno izvedenem postopku. Glede na to, da določitev
zahtevka ni stvar izvršilnega sodišča, pomeni sedanja določba,
da upnik šele v izvršilnem postopku zahteva tudi obresti od zneska
stroškov postopka, ki so mu bili prisojeni v izvršilni listini,
preseganje pristojnosti sodišča v izvršilnem postopku. Zato se
predlaga njeno črtanje.

S tem namenom se predlaga, da lahko sodišče dolžnika, ki ravna
v smeri, da bi izvršbo otežil ali onemogočil, kaznuje. Ravnanja, za
katera lahko sodišče izreče najprej denarno kazen, so v predlogu
zakona generalno opredeljena v novem 31. a členu, kot taka pa bi
bila specificirana tudi določena dejanja v posameznih členih, če
dolžnik ne plača naložene denarne kazni, se predlaga, da se ta
spremeni v zaporno kazen, oziroma če je dolžnik pravna oseba,
v višjo denarno kazen. Predlagatelj poudarja, da se s predlaganim
sankcioniranjem ne posega v položaj, ki ga ima dolžnik kot stranka
v Izvršilnem postopku in v tem postopku priznane mu pravice.
Dolžnik se kaznuje zato, ker s svojim ravnanjem bolj ali manj
neposredno ovira izvedbo postopka, to je z zakonom regulirano
opravo dejanj sodišča In druge stranke v postopku. Tako ravnanje
pomeni negiranje pravice do sodnega varstva, ki je ustavno
zagotovljena človekova pravica. Tovrstno kaznovanje naše pravo
že dopušča In to tako v civilnem pravdnem postopku (npr.
kaznovanje zaradi kršitve reda na glavni obravnavi, kaznovanje
zaradi žalitve v vlogi), v hujših primerih pa s kazenskimi ukrepi,
Izrečenimi v kazenskem postopku (npr. kaznivo dejanje
preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, kaznivo dejanje
oškodovanja tujih pravic). S predlaganim amandmajem se
mehanizem tega kaznovanja le razgrajuje za potrebe Izvršilnega
postopka.

k 30. členu
V petem odstavku 30. člena se besede "do 300.000 SIT"
nadomestijo z besedami "po 31. a členu", stavek "O tem odloči s
sklepom." pa se črtajo.
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z novim 31. a členom.
Nov člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
"31.a člen
(Denarna kazen)
Sodišče lahko Izreče denarno kazen dolžniku:
- če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje ali uničuje
svoje premoženje;
- če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja, ki lahko
upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko nadomestljlvo škodo;
- če uradno osebo ovira pri opravljanju posameznih dejanj Izvršbe
ali zavarovanja;
• če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
■ v drugih primerih, določenih s tem zakonom.
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k 46. članu
V tretjem odstavku 46. člena se za besedico "ga" dodajo besede
"na podlagi odredbe sodišča".
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k 112. členu
V 112. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se
kaznuje po 31. a členu tega zakona."

Obrazložitev
V skladu z ustavno določbo o varovanju nedotakljivosti stanovanja
(36. člen Ustave RS) se s tem amandmajem predlaga, da se v 46.
členu, ki ureja ravnanje uradne osebe pri izvršbi, ki se mora
opraviti v zaklenjenem prostoru, izrecno določa, da mora sodišče
v tem primeru izdati odredbo o vstopu.

Obrazložitev
S tem amandmajem se glede na v 31. a členu predlagano
pooblastilo, da se določijo ravnanja dolžnika, ki jih je mogoče
sankcionirati, kot tako opredeljuje neaktivnost dolžnika, da da
pojasnila, ki so upniku, na katerega je bila v izvršbi prenesena
dolžnikova terjatev, potrebna za uveljavitev te terjatve oz. da mu
za to izroči potrebne listine.

k 52. členu
Tretji in četrti odstavek 52. člena se črtata.
Obrazložitev
Stališču Državnega zbora o pogojevanju vložitve ugovora zoper
sklep o izvršbi v izterjavo denarne terjatve s položitvijo varščine
v višini ugovarjanega dela terjatve oz. v višini menične vsote
(stališče pod točko 6 in 17) po oceni predlagatelja ni mogoče
slediti, zato se s tem amandmajem takšne rešitve odpravljajo.
Predlagatelj ugotavlja, da ima institut varščine v izvršbi, kot se s
tem zakonom predlaga, pomen depozita, praviloma denarnega
zneska, ki se polaga v korist ene od strank izvršilnega postopka,
ki bi zaradi dejanj ali opustitev pretrpela škodo (členi 38., 66.,
110., 253., 270). Ugovor pa je po svoji vsebini pravno sredstvo,
s katerim dolžnik sproži postopek za oceno zakonitosti in
pravilnosti postopka, v katerem je sodišče izdalo sklep o izvršbi.
Pomeni izvedbo ustavno zajamčene pravice do pravnega
sredstva. Glede na ta njegov pomen je uveljavljanje ugovora na
plačilo varščine ustavno vprašljivo.

k 116. členu
V 116. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se
kaznuje po 31. a členu tega zakona."
Obrazložitev
Na podlagi pooblastila, predlaganega v novem 31. a členu se s
tem amandmajem opredeljuje kot ravnanje dolžnika, ki je lahko
sankcionirano, njegova neaktivnost, da položi pri sodišču
določeno stvar ter s tem izpolni obveznost do svojega dolžnika v
zvezi s terjatvijo, ki je bila v izvršbi prenešena na upnika.
k 135. členu
V 135. členu se v drugem odstavku pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda besedilo "ki izvršbo ustavi.".

Nov člen
Za 100. členom se doda nov 100. a člen, ki se glasi:

Obrazložitev
"100. a člen
(Občasne dajatve)

S predlaganim amandmajem se izrecno določa, da sodišče izvršbo
na denarna sredstva, ki ni bila uspešna, ustavi. Sklep o ustavitvi
bo deklaratorne narave, njegova izdaja pa se predlaga v izogib
nejasnostim o koncu izvršbe. Predlog zakona namreč določene
roke veže na konec postopka (npr. rok za zahtevo za povrnitev
stroškov, sedmi odstavek 35. člen).

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje
občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih v
enem letu od dneva vložitve predloga r(denama renta zaradi
zmanjšnjaživljenjske aktivnosti, zaradi zmanjšanja oziroma izgube
delovne zmožnosti, ali zaradi odvzema življenja tistemu, ki je
preživnino dajal, prevživnina idr.) plačuje dolžnikov dolžnik te
dajatve brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.

k 141. členu
V drugem odstavku 141. člena se pika na koncu stavka nadomesti
z vejico in doda besedilo "ki izvršbo ustavi.".

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red poravnave
vseh bodočih dajatev računa po času, ko je dolžnikov dolžnik
prejel sklep o izvršbi.

Obrazložitev

Dolžnikov dolžnik vodi posebno evidenco o sklepih o izvršbi za
poravnavo bodočih občasnih dajatev."

Z istega razloga kot pri 135. členu se vsebinsko isti amandma
predlaga tudi pri 141. členu.

Obrazložitev
k 183. členu
V 183. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po
zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri ponudnik je
ponudil najvišjo ceno, pridobi odobritev in nato izda sklep o domiku.
Če je odobritev odklonjena, dražba nima učinka in sodišče izda
sklep o zavrnitvi domika."

Izvršba za občasne dajatve je v predlaganem zakonu že uvrščena
med določbe, ki urejajo izvršbo na sredstva na računu pri
organizacijah, ki opravljajo plačilni promet (142. člen predloga
zakona). Na ta predmet se izvršba dovoljuje zoper dolžnika, ki je
dolžan plačilni promet opravljati preko za to pooblaščenih
organizacij (npr. izvršba za rentni zahtevek, ki ga je dolžna
izpolnjevati gospodarska družba). V praksi pa se izvršba za
občasne dajatve večkrat uveljavlja tudi na druge denarne terjatve,
konkretno za preživnino na plačo izvršilnega dolžnika. V izogib
dvomom, ali se lahko že predlagana določba smiselno uporabljaja
tudi v teh primerih, predlagatelj s tem amandmajem vsebinsko
enako določbo umešča še med splošne določbe, ki veljajo za
izvršbo na denarna terjatev dolžnika.
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Obrazložitev
S predlaganim amamdmajem se zakon o izvršbi in zavarovanju
usklajuje z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96), ki odobritev upravne enote za pridobitev lastninske pravice
na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji predpisuje tudi v
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izdan na podlagi verodostojne listine, vsebuje dajatveni del in je v
tem smislu dopolnjena 1. točka. Dodatna 6. točka pa pomeni
uskladitev z zakonom o notariatu.

primeru, če je navedena nepremičnina pridobljena v izvršilnem
postopku.
k 191. členu
V 191. členu se v 2. točki prvega odstavka črtajo besede "za
zadnje leto".

k 255. členu
V 5. točki prvega odstavka 255. člena se beseda "vknjižbo"
nadomesti z besedo "predznambo".

Obrazložitev
Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določa, da se iz kupnine za, na
dražbi prodano nepremičnino, v prednostnem vrstnem redu
poplačjo zapadle davščine, ki obremenjujejo to nepremičnino. Ker
je postopek izterjave teh davščin po davčnem postopku, ki se
izvede pred prodajo nepremičnin v sodnem postopku,
dolgotrajnejši, je potrebno določiti, da se iz kupnine poravnajo
vse zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino,
ne le tiste, ki so zapadle v zadnjem letu, kot je bilo predvideno v
predlogu zakona za prvo branje.

Amandma se predlaga glede na stališče Državnega zbora, da se
določba 255. člena dopolni v tem smislu, da bo izdaja vseh
predhodnih odredb pomenila pridobitev zastavne pravice na
predmetu zavarovanja, ki po oceni predlagatelja ni sprejemljivo.
Predlagatelj ugotavlja, da že iz sedanjega besedila te določbe
jasno izhaja, da se s predhodno odredbo opravi prva faza izvršbe
zaradi poplačila denarne terjatve - to je rubež premične stvari,
terjatve, ki je lahko predmet izvršbe, deleža družbenika ali vpis
zastavne pravice na nepremičnini. S tem dejanjem se pridobi
zastavna pravica, kot predlog zakona že določa (82. člen, 101.
člen, 159. člen). Le pri nepremičninah je pridobitev zastavne
pravice pogojna, saj zakon določa, da se v zemljiški knjigi
predznamuje. Takšna ureditev je skladna z institutom predhodne
odredbe, ki pomeni zavarovanje bodoče izvršbe; upnik v tem
trenutku razpolaga z listino, ki pa še ni izvršljiva, kar preprečuje,
da bi že lahko predlagal izvršbo. Ker pravno varstvo, ki ga je
upnik izposloval v drugem sodnem postopku, še ni perfektno, je
veljavnost predhodne odredbe časovno omejena (arg. iz prvega
odstavka 258. člena predloga zakona). Po poteku roka mora
upnik predlagati izvršbo, ali pa se izvršilni postopek ustavi. Če je
predhodna odredba dovoljena v obliki predznambe zastavne
pravice v zemljiški knjigi, kar v skladu z določili zemljiškoknjižnega
prava pomeni pogojno pridobitev pravice, lahko upnik po
izvršljivosti odločbe predznambo opraviči. S tem je zastavna
pravica dokončno pridobljena, njen vrstni red v zemljiški knjigi pa
se določi po tistem trenutku, ko je bil predlagan vpis predznambe.
V določenih primerih - če obstoji sodna poravnava, njen enak
pravni učinek pa ima po zakonu o notariatu notarski zapis, ki je
izvršilni naslov, pa lahko stranka predlaga bodisi predhodno
odredbo, ali pa na podlagi sporazuma strank vpis zastavne
pravice v zemljiško knjigo.

K devetnajstemu poglavju
Devetnajsto poglavje (členi 228 do 231) se črta.
Obrazložitev
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z zakonom o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 33/95), ki v 24. in 1. točki drugega odstavka
68. člena določa, da se na podlagi pravnomočne odločbe, s katero
sodišče, državni ali drug organ odloča o pravicah na nepremičnini,
postopek za vpis izvede po uradni dolžnosti.
k 245. členu
V prvem odstavku 245. členu se beseda "zapadle" nadomesti z
besedo "denarne".
Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se odpravlja nedoslednost glede
opisa terjatve, ki se lahko zavaruje z zastavno pravico na podlagi
sporazuma strank. Iz ureditve tega instituta izhaja, da ga je mogoče
uporabiti za nezapadle terjatve, ki pa se morajo glasiti na denar
(arg. 241., 245. in 248. člen predloga zakona).

k 259. členu
Peti in šesti odstavek 259. člena se črtata.
k 252. členu
V drugem odstavku 252. člena se pika na koncu stavka nadomesti
z vejico in doda besedilo "ali pred notarjem v obliki notarskega
zapisa, ki je izvršilni naslov".

Obrazložitev
V določbah, za katere se s tem amandmajem predlaga, da se
črtajo, se ureja uveljavljanje pravice dolžnika do povračila škode,
ki jo utrpi zaradi neutemeljeno predlagane predhodne odredbe.
Gre za materialnopravna vprašanja, katera se po veljavnem
pravnem redu rešujejo v pravdnem postopku, z, v njem lastnimi
pravicami strank. Zato ni utemeljeno, da se postopek ugotavljanja
škode kot adhezijski vključuje v izvršilni postopek, kjer so pravice
strank za posamezne procesne položaje urejene drugače. To
stališče zastopa predlagatelj že glede reševanja spornih dejanskih
vprašanj v zvezi z ugovorom zoper sklep o izvršbi. Predlagani
amandma pomeni konsistentno izpeljavo tega stališča v celotnem
konceptu izvršbe.

Obrazložitev

P
S predlaganim amandmajem se zakon o izvršbi in zavarovanju
usklajuje z zakonom o notariatu; upošteva se, da lahko stranke
sklepajo sporazume tudi pred notarjem in je zato tudi notarski
zapis lahko listina, na podlagi katere izda sodišče predhodno
odredbo.
k 253. členu
V prvem odstavku 253. člena se v 1) točki za besedo "nalog"
dodajo besede "in na sklep o izvršbi".
Doda se nova 6) točka, ki se glasi: "6) na notarski zapis, ki je
izvršilni naslov, o denarni terjatvi, ki še ni zapadla."

k 274. členu
Drugi odstavek 274. člena se črta.

Obrazložitev

Obrazložitev

S predlaganim amandmajem se upošteva, da tudi sklep o izvršbi,

Sedanji drugi odstavek 274. člena predloga zakona se navezuje
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k 276. členu
V 276. členu se beseda "devetdeseti" nadomesti z besedo
"trideseti".

na peti in šesti odstavek 259. člena, glede katerih se predlaga
črtanje, zato se iz istih razlogov predlaga tudi črtanje tega
odstavka.

Ob razložitev
k 275. členu
V 275. členu se doda nov drugi odstvek, ki se glasi:
"Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje sodišče postopke, ki
so bili začeti pred njegovo uveljavitvijo, po določbah tega zakona."

Predlagatelj ocenjuje, da je glede na to, da sprejemanje tega zakona
poteka v rednem zakonodajnem postopku, v katerem si
posamezne faze sledijo v dajših časovnih presledkih, omogočeno
zadostno sprotno seznanjanje s predlaganimi rešitvami,
utemeljeno rok za njegovo uveljavitev skrajšati od devetdeset na
trideset dni.

Obrazložitev
Predlagani amandma precizno ureja uporabo tega zakona v
primerih, ko so bili postopki začeti že pred njegovo uveljavitvijo.

poročevalec, št. 45
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Predhodna opredelitev

VLADE

REPUBLIKE

PREDLOGIH

ZA

USTANOVITEV

DOLOČITEV

SLOVENIJE

IZVEDBO

OBČIN

POSTOPKA

TER

NJIHOVIH

0

ZA

ZA

OBMOČIJ

- EPA 232- II Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je v
času po obravnavi gradiva "Predhodna opredelitev Vlade
Republike Slovenije o predlogih za izvedbo postopka za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij" na seji Vlade
RS, v tekstu opazila dve napaki, ki se nanašata na:
t
• v prilogi 4 gradiva je na strani 11, pod točko 118 pri občini
Tolmin v stolpcu, ki se nanaša na odločbo Ustavnega sodišča
RS napačno navedena pritožba KS Sv. Trojica, ki se ne nahaja
v občini Tolmin, ampak v občini Destrnik - Trnovska vas.
Predlagamo, da se napačno navedena ustavna pritožba v občini

Tolmin ne upošteva.
• v prilogi gradiva se tabela 1 nanaša na obseg predlaganih
občin s strani Vlade RS; na strani 1 je pri predlogu za ustanovitev
občine Dekani potrebno dodati naselja Podgorje, Rakitovec in
Zazid.
Prosi, da se navedena popravka upošteva pri obravnavi gradiva
v Državnem zboru.
mag. Božo Grafenauer, l.r.
Minister
«

V prilogi vam pošiljamo v obravnavo:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDHODNO OPREDELITEV VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE O PREDLOGIH ZA IZVEDBO POSTOPKA ZA
USTANOVITEV OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH
OBMOČIJ,

- mag. BOŽO GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren
za področje lokalne samouprave,
- mag. Sane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo.

ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 20. seji dne 3. julija
1997.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

IZVEDBO POSTOPKA ZA SPREMEMBO OBMOČIJ
OBČIN

VSEBINA:
A.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE RS ZA
IZVEDBO POSTOPKA ZA USTANOVITEV NOVIH
OBČIN

B.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE RS ZA
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C.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE RS ZA
IZVEDBO POSTOPKA ZA SPREMEMBO IMENA IN
SEDEŽA OBČINE
OBRAZLOŽITEV PREDHODNE OPREDELITVE VLADE
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ZPUODO vlaga Vlada RS:

RS K PREDLOGOM ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA
USTANOVITEV OBČIN TER ZA DOLOČITEV OZIROMA
ZA SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ

1. Občine Senovo z izločitvijo dela območja občine Krško, s
sedežem v Senovem
2. Občine Šmartno pri Litiji z izločitvijo dela območja občine
Litija, s sedežem v Šmartnem pri Litiji
3. Občine Oplotnica z izločitvijo dela območja občine
Slovenska Bistrica, s sedežem v Oplotnici
4. Občine Vransko z izločitvijo dela območja občine Žalec, s
sedežem na Vranskem

OPREDELITEV VLADE RS DO VLOŽENIH POBUD ZA
SPREMEMBE OBMOČIJ OBČIN
PRILOGE:
uvajanje lokalne samouprave v Republiki Sloveniji - prilogal
seznam pobud za oceno ustavnosti 2. in 3. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - priloga 2
seznam predlogov, pobud in ostalih vlog za ustanovitev
novih občin ter spremembo območij - priloga 3
pregled uskladitve območij občin na podlagi odločbe
ustavnega sodišča ter ob upoštevanju predlogov za
ustanovitev novih občin oziroma spremembo njihovih
območij, vloženih po zakonu o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO) in pobud,
predloženih Državnemu zboru RS - priloga4

Obrazložitev:
Vlada predlaga začetek postopka za ustanovitev novih občin, ki
izpolnjujeta pogoje iz 13. in 13. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(občina Senovo - 7138 prebivalcev in Šmartno pri Litiji - 6106
prebivalcev). Vlada predlaga tudi ustanovitev občin (Oplotnica 4648 prebivalcev in Vransko - 3991 prebivalcev), ki izpolnjujeta
pogoje iz 13. člena. Ob upoštevanju specifičnih geografskih,
zgodovinskih in gospodarskih razlogov kot celote, pa so obeh
primerih podani tudi razlogi po 13.a členu zakona o lokalni
samoupravi. Ob tem je upoštevano, da kriterij števila prebivalcev,
od katerega so možne izjeme, nima absolutne, ampak relativno
veljavo, in ga je tako upošteval Državni zbor tudi pri oblikovanju
prve mreže občin. Pri oblikovanju svojega predloga za ustanovitev
občin Senovo, Oplotnica, Vransko in Šmartno pri Litiji je Vlada
upoštevala osnovne predloge občinskih svetov in jih ustrezno
dopolnila z naselji, ki gravitirajo k občinskim centrom predlaganih
občin. Vlada je pri predlogu upoštevala, da morajo biti nove občine
oblikovane tako, da so tudi z ekonomskega vidika sposobne
samostojno izvajati javne zadeve lokalnega pomena, ki so jim v
skladu z ustavo in zakonom poverjene. Poleg tega predlog
upošteva tudi elemente upravno - organizacijske racionalnosti
pri oblikovanju občin in sledi teritorialni oblikovanosti, ki bo
omogočala ne le izvajanje lokalne samouprave, pač pa tudi
izvajanje tistih oblastnih nalog države, ki jih bo ta izvajala preko
občin. Navedeni predlog je enak predlogu Vlade za ustanovitev
novih občin, kot ga je Vlada podala že leta 1994.

TABELA 1 (predlagane občine, naselja in število
prebivalcev)
TABELA 2 (izpolnjevanje pogojev po 13. členu ZLS)
A. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE
RS ZA IZVEDBO POSTOPKA ZA
USTANOVITEV NOVIH OBČIN
Predhodno opredelitev o predlogih za izvedbo postopka za
ustanovitev občin ter za druge ozemeljske spremembe občin je
Vlada RS pripravila zaradi uskladitve 2. in 3. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z ustavo na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 73/94), vključuje
pa tudi predhodno opredelitev Vlade RS do predlogov, pobud in
vlog, ki so bili vloženi po Zakonu o postopku za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96).

Izločitev območij občin je predlagana tako, da je vsaka od novih
občin kot tudi občina, iz katere se izloča del območja sposobna
zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev v skladu z zakonom o
lokalni samoupravi.

Predhodna opredelitev in predlogi izhajajo iz analize vlog, ki so jih
po sprejemu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij na Ustavno sodišče RS naslovili organi občin in krajevnih
skupnosti ter nekateri posamezniki. Obenem so bili proučeni tudi
vsi predlogi, pobude in druge vloge, ki so jih po sprejemu Zakona
o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
naslovili na Državni zbor RS organi novih občin, krajevnih
skupnosti ter zbori občanov. Pri analizi in proučitvi danih predlogov,
pobud in vlog so bila kot podlaga uporabljena gradiva in utemeljitve
samih predlagateljev ter uradni statistični podatki o prebivalstvu,
naseljih in drugih kazalcih, pomembnih za odločanje o ustanavljanju
občin ter o drugih ozemeljskih spremembah občin.

Naselja na območju predlaganih občin in na preostalem območju,
iz katerega so se izločile, izpolnjevanje pogojev po 13.členu ZLS
in način upoštevanja kriterija za število prebivalcev po 1. odstavku
13. a člena za novo in preostalo območje je razvidno iz priložene
tabele.
5. Občine Ankaran-Škofije z izločitvijo dela območja občine
Koper, s sedežem v Ankaranu
6. Občine Dekani z izločitvijo dela območja občine Koper, s
sedežem v Dekanih
7. Občine Šmarje-Marezige z izločitvijo dela območja občine
Koper, s sedežem v Šmarju
8. Občine Grgar-Čepovan z izločitvijo dela območja občine
Nova Gorica, s sedežem v Grgarju
9. Občine Hoče-Slivnica z izločitvijo dela območja občine
Maribor, s sedežem v Hočah

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da gre za predhodno
opredelitev vlade in da bo mnenje in predlog po določilih 11. člena
Zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij Vlada RS podala Državnemu zboru RS v mesecu oktobru
1997. Glede na to, da je po citiranem zakonu predlagatelj postopka
za ustanovitev občin in spremembo njihovih območij tudi Komisija
za lokalno samoupravo pri Državnem zboru, bo lahko tudi le-ta
ob obravnavi tega in ostalih gradiv podala še svoje predloge.
Državni zbor bo nato sprejel odločitve o nadaljnjem postopku in
poslal vse predloge in spremljajoče gradivo v potrebne dopolnitve
ter mnenja občinskim svetom "prizadetih" občin. Po opravljenih
navedenih postopkih bo Vlada RS podala svoje mnenje in predloge,
kot je to predvideno v zakonu, Državni zbor RS pa bo razpisal
referendume oziroma bo določil referendumska območja, na
katerih se bodo volivci odločali o predlaganih spremembah.

Obrazložitev:
Pri predlogu za nove občine Ankaran - Škofije (7320 prebivalcev),
Dekani (4248 prebivalcev), Šmarje - Marezige (3257 prebivalcev),
Grgar - Čepovan (2971 prebivalcev) in Hoče - Slivnica (9580
prebivalcev) je Vlada upoštevala, da gre za območja, ki so sedaj
vključena v mestne občine kot specifične urbane lokalne
skupnosti ter, da vključitev lokalnih skupnosti, ki ne spadajo v
urbani sestav mesta, nasprotuje načelu lokalne samouprave.
Območje mestne občine naj namreč ne bi vključevalo lokalnih
skupnosti, ki ne spadajo v urbani sestav mesta. Takšna vključitev
nasprotuje ustavni zasnovi mestne občine in onemogoča
smiselno, funkcionalno in demokratično samoupravo v lokalnih
skupnostih, ki mejijo na mesto. Pri tem je Vlada posebej upoštevala
ugotovitve Ustavnega sodišča, da sedanja mestna občina Koper

Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, da izvede postopek
za ustanovitev novih občin:
I) po predlogu za začetek postopka, ki ga na podlagi 6. člena
poročevalec, št. 45
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po svojem območnem oblikovanju močno in očitno odstopa od
ustavno določenega koncepta in tudi ni oblikovana v skladu z
določbo drugega odstavka 16. člena Zakona o lokalni samoupravi.
Vlada tako predlaga, da se na primestnih območjih, ki izpolnjujejo
pogoje za ustanovitev samostojnih občin, le-te oblikujejo. Pri
predlogu med drugim izhaja iz strokovnih podlag, kot so bile
pripravljene tudi že ob nastanku sedanjih občin leta 1994, in iz
upoštevanja oziroma okvira pogojev za ustanovitev občin kot
celote.

14. Predlog za ustanovitev občine Dolenjske Toplice predlagatelj občinski svet MO Novo mesto
15. Predlog za ustanovitev občine Mirna peč - predlagatelj
občinski svet MO Novo mesto
16. Predlog za ustanovitev občine Šmarjeta -predlagatelj
občinski svet MO Novo mesto
17. Predlog za ustanovitev občine Žužemberk - predlagatelj
občinski svet MO Novo mesto
Obrazložitev:

Predlogi so oblikovani tako, da so območja mestnih občin
oblikovana v skladu z zakonsko opredelitvijo mestne občine, kot
specifične urbane skupnosti ter da območja mestnih občin
izpolnjujejo pogoje po 16. in 16. a členu 2LS.

Vlada
ugotavlja, da mestna občina Novo mesto, ki obsega 623
km2 in ima več kot 51.000 prebivalcev, ni oblikovana v skladu z
zakonsko in ustavno zasnovo mestne občine in da je ustrezen
predlog, ki upošteva posebne krajevne razmere tega območja
podal občinski svet MO Novo mesto. V skladu z ugotovitvami in
napotili Ustavnega sodišča ter ob upoštevanju strokovnih podlag
Vlada ugotavlja, da navedeni predlog upošteva določbe 13. in 13.
a člena kot celoto in določbe 16. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki opredeljuje pogoje za oblikovanje mestne občine.
Pri predlogu za nove občine Dolenjske Toplice (3311 prebivalcev),
Mirna peč (2661 prebivalcev), Šmarjeta (2700 prebivalcev) in
Žužemberk (4711 prebivalcev) gre za območja, ki so sedaj
vključena v mestno občino kot specifične urbane lokalne
skupnosti ter, da vključitev lokalnih skupnosti, ki ne spadajo v
urbani sestav mesta, nasprotuje načelu lokalne samouprave.
Območje mestne občine naj namreč ne bi vključevalo lokalnih
skupnosti, ki ne spadajo v urbani sestav mesta. Takšna vključitev
nasprotuje ustavni zasnovi mestne občine in onemogoča
smiselno, funkcionalno in demokratično samoupravo v lokalnih
skupnostih, ki mejijo na mesto. V podanem predlogu so upoštevane
ugotovitve Ustavnega sodišča, da sedanja mestna občina Novo
mesto po svojem območnem oblikovanju močno in očitno odstopa
od ustavno določene zasnove in tudi ni oblikovana v skladu z
določbo drugega odstavka 16. člena Zakona o lokalni samoupravi.
Enak predlog je vsebovalo tudi že strokovno gradivo, ki ga je
vlada pripravila v letu 1994, pred oblikovanjem sedanjih občin.

Naselja na območju predlaganih občin in na preostalem območju,
iz katerega so se izločile, izpolnjevanje pogojev po 13. členu ZLS
in nač'"» upoštevanja kriterija za število prebivalcev po 1. odstavku
13. a člena za nova in preostala območja je razviden iz priložene
tabele.
II. Po predlogu za začetek postopka, ki ga je na podlagi 6. člena
ZPUODO vložil poslanec DZ
10. Predlog za ustanovitev občine Hajdina - predlagatelj
poslanec DZ
Obrazložitev:
Območje, za katero je poslanec DZ Alojz Vesenjak predlagal
začetek postopka za ustanovitev občine Hajdina (4101
prebivalcev) izpolnjuje pogoje iz 13. člena Zakona o lokalni
samoupravi ter je glede na kriterij števila prebivalcev iz prvega
odstavka 13. a člena oblikovana ob upoštevanju celote pogojev
za ustanovitev občine ter na podlagi ustavne zasnove občine kot
samoupravne lokalne skupnosti. Upoštevan je tudi drugi odstavek
16. člena zakona o lokalni samoupravi, po katerem območje
mestne občine naj ne bi vključevalo območja naselij, ki ne spadajo
v urbani sestav mesta. Takšna vključitev nasprotuje ustavni
zasnovi mestne občine in onemogoča smiselno, funkcionalho in
demokratično samoupravo v lokalnih skupnostih, ki mejijo na
mesto.

Območja, za katera so predlagatelji predlagali začetek postopka
za ustanovitev nove občine izpolnjujejo pogoje iz 13. člena Zakona
o lokalni samoupravi ter so glede na kriterij števila prebivalcev iz
prvega odstavka 13. a člena oblikovana ob upoštevanju celote
pogojev za ustanovitev občine ter na podlagi ustavne zasnove
občine kot samoupravne lokalne skupnosti ter v skladu z drugim
odstavkom 16. člena Zakona o lokalni samoupravi.

III. Po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 7. člena
ZPUODO vložili občinski sveti

18. Predlog za ustanovitev občine Bloke - predlagatelj
občinski svet občine Loška dolina
19. Predlog za ustanovitev občine Jezersko - predlagatelj
občinski svet občine Preddvor
20. Predlog za ustanovitev občine Solčava - predlagatelj
občinski svet občine Luče

11. Predlog za ustanovitev občine Braslovče - predlagatelj
občinski svet občine Žalec
12. Predlog za ustanovitev občine Polzela - predlagatelj
občinski svet občine Žalec
13. Predlog za ustanovitev občine Prebold - predlagatelj
občinski svet občine Žalec

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Vlada podpira tri predloge za ustanovitev občin, ki so izjema od
zahtevanih pogojev za ustanovitev novih občin, kar je smiselno
in racionalno, saj gre za območja, ki so že dolgo posebnost v
zgodovinskem, geografskem, kulturnem in socialnem pogledu
ter sose na njih izoblikovale pristne lokalne skupnosti. S pridobitvijo
statusa občine bi imele večje možnosti za ohranjanje njihovih
posebnosti in hitrejši razvoj, kot jim je omogočen v sedanji občinski
sestavi.

Območje sedanje občine Žalec obsega 335 km2 in ima skoraj
39.000 prebivalcev in odstopa od zakonske in ustavne zasnove
lokalne samouprave. Občinski svet občine Žalec je dal predlog
za razdelitev občine na sedem novih občin. Vlada je predlog
proučila in ugotovila, da vsa predlagana območja ne izpolnjujejo
pogojev za ustanovitev samostojnih občin. Zato ob upoštevanju
celote pogojev in ustreznih in smiselnih zaokrožitev območij novih
občin predlaga, da se na območju sedanje občine Žalec ustanovijo
štiri nove občine. V skladu s predlogom občinskega sveta so to
občine Braslovče (4652 prebivalcev), Polzela (5098 prebivalcev),
Prebold (4601 prebivalcev). Ustanovitev občine Vransko (3991
prebivalcev) je opredeljena v vladnem predlogu (A/l-4.) Območja,
za katera so predlagatelji predlagali začetek postopka za
ustanovitev nove občine izpolnjujejo pogoje iz 13. člena Zakona o
lokalni samoupravi ter so glede na kriterij števila prebivalcev iz
prvega odstavka 13. a člena oblikovana ob upoštevanju celote
pogojev za ustanovitev občine ter na podlagi ustavne zasnove
občine kot samoupravne lokalne skupnosti. Kriterij števila
prebivalcev, od katerega so možne izjeme, nima absolutne, ampak
relativno veljavo, in ga je tako upošteval Državni zbor tudi pri
oblikovanju prve mreže občin.
25. september 1997

V primeru Blok (1717 prebivalcev) gre za lokalno skupnost, ki je
zaključena tudi v geografskem pogledu. Prebivalci tega območja
so se večinsko izrekli za samostojno občino tudi na referendumu
maja 1994. Samostojna občina naj bi jim omogočila hitrejši
gospodarski razvoj, h kateremu so pripravljeni dati tudi svoj
prispevek. Upravičeno predlagatelji navajajo tudi podatke iz
zgodovinskega razvoja, ki dokazujejo posebno kulturno in
socialno entiteto lo!'.alne skupnosti na tej planoti.
V primeru Jezerskega (673 prebivalcev), kjer je referendum iz
maja 1994 uspel, gre za obmejno in gorsko območje ter dejansko
lokalno skupnost, ki bi s pridobitvijo občine imela večje možnosti
za gospodarski razvoj in razcvet lokalnih pobud in sredstev za
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razvoj v smeri turistične občine. Prebivalci tega območja so med
najbolj vztrajnimi predlagatelji takšne oblike lokalne samouprave,
ki bi okrepila položaj te skupnosti tudi v čezmejnem sodelovanju
lokalnih skupnosti RS in Avstrije. V prejšnjem mandatnem obdobju
je bil vložen tudi posebni zakon o ustanovitvi občine Jezersko.

Obrazložitev:
V skladu s stališči in razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS
utemeljilo svojo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost drugega
in tretjega člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij, predlaga vlada izločitev nekaterih naselij iz sedanje
občine ter njihovo priključitev k sosednji občini, h katerim dejansko
funkcionalno gravitirajo.

V primeru Solčave (584 prebivalcev), referendum iz maja je 1994
uspel, gre prav tako za obmejno in gorsko območje, katerega
prebivalci si želijo občino zaradi zagotovitve hitrejšega razvoja in
upoštevanja posebnih krajevnih razmer, ki oblikujejo tudi posebno
zavest prebivalcev o pripadnosti tej skupnosti. Hkrati predlog
upošteva naravno povezanost območja z ostalim delom občine
Luče, kakor tudi nujno sodelovanje z ostalimi lokalnimi skupnostmi,
ki obkrožajo Solčavo.

II. po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 7. člena
ZPUODO vložili občinski sveti
5. Naselje Osrečje (sedaj v mestni občini Novo mesto)
priključi k občini Škocjan - predlagatelja oba občinska sveta
6. Naselja Polom, Seč in Vrbovec (sedaj v občini Dobrepolje)
priključijo k občini Kočevje - predlagatelja oba občinska
sveta
7. Naselje Obrežje (sedaj v občini Laško) priključi k občini
Radeče - predlagatelja oba občinska sveta
8. Naselje Bolečka vas (sedaj v občini Videm) prikjuči k občini
Majšperk - predlagatelja oba občinska sveta

Območja, za katera so predlagatelji predlagali začetek postopka
za ustanovitev nove občine, sicer ne izpolnjujejo pogojev iz 13. in
prvega odstavka 13. a člena Zakona o lokalni samoupravi, vendar
so predlagane na podlagi ustavne zasnove občine kot
samoupravne lokalne skupnosti in ob upoštevanju drugega
odstavka 13. a člena, ki opravičuje ustanovitev občine kot izjeme
zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali
gospodarskih razlogov. Preostanki občin izpolnjuje vse pogoje
po 13. členu ZLS, z ustanovitvijo novih občin se v preostankih
zmanjša samo število prebivalcev.

Obrazložitev:
Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev s stališča in
v skladu z razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo
svojo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost drugega in
tretjega člena ,"'.akona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij in meni, da so ti predlogi utemeljeni, ker naselja, za katera
je predlagana izločitev iz sedanje občine ter njihova priključitev k
sosednji občin' dejansko funkcionalno gravitirajo k občinskim
središčem sosednjih občin.

IV. po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 8. člena
ZPUODO vložili sveti KS:
21. Predlog za ustanovitev občine Šempeter - Vrtojba predlagatelja sveta KS Šempeter in KS Vrtojba
22. Predlog za ustanovitev občine Miklavž na Dravskem polju
- predlagatelji sveti KS Miklavž, KS Dobrovce, KS Skoke in
KS Dravski dvor

III. po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 8. člena
ZPUODO vložili sveti KS:

Obrazložitev:

9. Naselji Zalog pod Sveto Trojico in Kokošnje (sedaj v občini
Moravče) se priključita k občini Domžale - predlagatelj svet
KS
10. Naselje Velika vas (sedaj v občini Moravče) se priključi k
občini Dol pri Ljubljani - predlagatelj zbor občanov naselja
Velika vas

Območja, za katera so predlagatelji predlagali začetek postopka
za ustanovitev nove občine Šempeter -Vrtojba (6128 prebivalcev)
in Miklavž na Dravskem polju (5696 prebivalcev) izpolnjujejo
pogoje iz 13. in 13.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Poleg
tega je ustanovitev občine v skladu z drugim odstavkom 16.
člena Zakona o lokalni samoupravi, po katerem območje mestne
občine ne sme vključevati lokalnih skupnosti, ki ne spadajo v
urbani sestav mesta in je takšna vključitev v nasprotju z ustavno
zasnovo mestne občine.

Obrazložitev:
Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev v skladu z
razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in meni, da sta
predloga utemeljena, ker naselja, za katera je predlagana izločitev
iz sedanje občine ter njihova priključitev k sosednji občini dejansko
funkcionalno gravitirajo k občinskim središčem sosednjih občin.

B. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE
RS ZA IZVEDBO POSTOPKA ZA
SPREMEMBO OBMOČIJ OBČIN
Vlada RS predlaga Državnemu zboru, da izvede postopek
za spremembo območij občin:

C. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA VLADE
RS ZA IZVEDBO POSTOPKA ZA
SPREMEMBO IMENA IN SEDEŽA
OBČINE

I. po predlogu za začetek postopka, ki ga na podlagi 6. člena
ZPUODO vlaga Vlada RS:
1. Naselje Erzelj (sedaj v občini Vipava) se priključi k občini
Ajdovščina
2. Naselje Ravne nad Šentrupertom (sedaj v občini Litija) se
priključi občini Trebnje
3. Naselje Kostanjevica (sedaj v občini Litija) se priključi
občini Trebnje
4. Naselje Veliki Cirnik (sedaj v občini Sevnica) se priključi
občini Trebnje

V skladu s stališči in razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS
utemeljilo svojo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost drugega
in tretjega člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij ter v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča št.U-l-304/949 z dne 9.11.1995, predlaga vlada RS, da se izvedejo postopki in
referendumi v zvezi s spremembami imen in sedežev v nekaterih
občinah:

■
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•
•
•
•

•

spremembo imena in sedeža sedanje občine Kuzma s
sedežem v Kuzmi, v občino Grad-Kuzma s sedežem v
Gradu
spremembo imena sedanje občine Kana! v Kanal ob Soči
spremembo imena občine Sveti Jurij v novo ime Videm
ob Ščavnici
spremembo sedeža občine Destrnik-Trnovska vas iz
Trnovske vasi v Destrnik
spremembo imena in sedeža občine Moravske Toplice,
tako, da se ime občine Moravske Toplice spremeni v
občino Martjanci-Moravci, sedanji sedež pa prenese iz
Moravskih Toplic v Martjance
spremembo imena občine Vipava v novo ime VipavaPodnanos

o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in meni, da
pogoje po ustavi in zakonu v smislu razlogov navedenih v odločbi
Ustavnega sodišča RS, izpolnjuje predlog za ustanovitev občine
Hajdina (A/ll-10), da pa pogojev po ustavi in zakonu ne izpolnjuje:
•

Obrazložitev:
Območje, za katero je poslanec DZ Herman Tomažič predlagal
začetek postopka za ustanovitev nove občine, izpolnjuje pogoje
iz 13. člena, ne izpolnjuje pa pogojev iz prvega odstavka 13. a
člena Zakona o lokalni samoupravi. Preostanek občine izpolnjuje
vse pogoje po 13. členu ZLS, z ustanovitvijo nove občine Ribnica
na Pohorju pa se v preostanku zmanjša število prebivalcev, pod
število predpisano v prvem odstavku 13. a člena ZLS. Vlada je pri
obravnavi predloga upoštevala, da morajo biti nove občine
oblikovane tako, da so tudi z ekonomskega vidika sposobne
samostojno izvajati javne zadeve lokalnega pomena, ki so jim v
skladu z ustavo in zakonom poverjene. Vlada RS meni, da v
primeru sprejema predloga obe občini ne bi izpolnjevali te zahteve.

Nekatere ugotovitve Vlade RS glede izpolnjevanja pogojev
občin
Vlada je v skladu z odločbo Ustavnega sodišča pregledala tudi
vse ostale občine glede izpolnjevanja pogojev. Ugotovila je, da je
Državni zbor RS leta 1994 ob danih dejanskih in pravnih
okoliščinah kot zakonodajalec po lastni oceni na splošno in
konkretno upošteval dane elemente in pogoje za nove občine.

1. 2. Predlogi za začetek postopka za ustanovitev
novih občin po 7. členu ZPUODO:

Predno bo Vlada RS podala svoje dokončno mnenje in predlog v
skladu z 11. členom Zakona o postopku za ustanovitev občin ter
za določitev njihovih območij, bo glede števila prebivalcev, velikosti
in števila naselij, ki sestavljajo sedanje občine, ter glede drugih
pogojev, še posebej proučila naslednje občine.

V skladu s 7. členom ZPUODO so občinski sveti, v roku do
začetka postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi
neskladnosti 2. in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij z ustavo (Uradni list RS, št. 73/94), v skladu s
sklepom Državnega zbora RS z dne 23.5.1997, vložili 33
predlogov za ustanovitev novih občin.

• Osilnica (402 prebivalca, velikost 36 km2, 19 naselij - predlog
Vlade RS iz leta 1994 je bil, da bi bilo to območje vključeno
v občino Kočevje)
• Kobilje (639 prebivalcev, velikost 19 km2, 1 naselje - predlog
Vlade RS iz leta 1994 je bil, da bi bilo to območje vključeno
v občino Lendava)
• Zavrč (1437 prebivalcev, 19 km2, 9 naselij - predlog Vlade
RS iz leta 1994 je bil, da bi bilo to območje vključeno v
občino Gorišnica)
• Odranci (1819 prebivalcev, 7 km2, 1 naselje - predlog Vlade
RS leta iz leta 1994 je bil, da bi bilo to območje vključeno v
občino Beltinci)

Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev v skladu z
razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Vlada meni, da
pogoje po ustavi in zakonu v smislu razlogov, navedenih v odločbi
Ustavnega sodišča RS izpolnjujejo predlogi za ustanovitev občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Dolenjske Toplice, Mirna peč,
Šmarjeta, Žužemberk, Bloke, Jezersko in Solčava (A/lll - od 11
do 20). Vlada RS meni, da pogojev po ustavi in zakonu v celoti rlfe
izpolnjujejo naslednji predlogi:

OBRAZLOŽITEV PREDHODNEGA
MNENJA VLADE RS K PREDLOGOM ZA
ZAČETEK POSTOPKA ZA
USTANOVITEV OBČIN TER ZA
DOLOČITEV OZIROMA ZA
SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ

•
•
•

za ustanovitev občine Tabor - predlagatelj občinski svet
občine Žalec
za ustanovitev občine Vransko - predlagatelj občinski svet
občine Žalec
za ustanovitev občine Griže - predlagatelj občinski svet
občine Žalec

Obrazložitev:
Vlada ne predlaga nadaljevanja postopka za ustanovitev občin
po navedenih predlogih. Predlogi za ustanovitev novih občin so
sicer smiselni, vendar njihova območja, kakor so predlagana,
praviloma ne izpolnjujejo v celoti pogojev za ustanovitev občine
po 13. in 13. a členu Zakona o lokalni samoupravi, zato Vlada RS
v svojem predlogu predlaga ustanovitev občin v večjem obsegu
tako, da bodo ustanovljene občine v skladu z načelom, da se pri
ustanavljanju občin enake objektivne situacije enako upoštevajo.
Vlada je pri predlogu upoštevala, da morajo biti nove občine
oblikovane tako, da so z ekonomskega vidika sposobne izvajati
javne zadeve lokalnega pomena, ki so jim v skladu z ustavo in
zakonom poverjene. Tako je Vlada RS predlagala, da se v območje
nove občine Vransko združita predlagani občini Vransko in Tabor
ter, da predlagano območje za ustanovitev občine Griže ostane v
sklopu občine Žalec.

1.1. Predlogi za začetek postopka za ustanovitev
novih občin po 6. členu ZPUODO:
V skladu s 6. členom ZPUODO sta poslanca, v roku do začetka
postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij v
zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti
2. in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij z ustavo (Uradni list RS, št. 73/94), v skladu s sklepom
Državnega zbora RS z dne 23.5.1997, vložila 2 predloga za
ustanovitev novih občin.
Vlada je ocenila predloga upravičenih predlagateljev v skladu z
razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
25. september 1997

predlog za ustanovitev občine Ribnica na Pohorju - predlagatelj
poslanec DZ
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Vlada RS meni, da pogojev po ustavi in zakonu ne izpolnjujejo
naslednji predlogi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in meni, da
pogoje za ustanovitev občine po ustavi in zakonu v smislu
razlogov, navedenih v odločbi Ustavnega sodišča RS izpolnjujeta
predloga za ustanovitev občine Šempeter-Vrtojba ter občine
Miklavž na Dravskem polju (A/IV - 21 in 22).

Predlog za ustanovitev občine Benedikt - predlagatelj občinski
svet občine Lenart
Predlog za ustanovitev občine Bistrica ob Sotli - predlagatelj
občinski svet občine Podčetrtek
Predlog za ustanovitev občine Destrnik - predlagatelj občinski
svet občine Destrnik-Trnovska vas
Predlog za ustanovitev občine Grad - predlagatelj občinski
svet občine Kuzma
Predlog za ustanovitev občine Križevci - predlagatelj občinski
svet občine Ljutomer
Predlog za ustanovitev občine Lovrenc na Pohorju predlagatelj občinski svet občine Ruše
Predlog za ustanovitev občine Selnica ob Dravi - predlagatelj
občinski svet občine Ruše
Predlog za ustanovitev občine Trnovska vas-predlagatelj
občinski svet občine Destrnik -Trnovska vas
Predlog za ustanovitev občine Vitomarci - Sv. Andraž predlagatelj občinski svet občine Destrnik - Trnovska vas
Predlog za ustanovitev občine Razkrižje - predlagatelj občinski
svet občine Ljutomer
Predlog za ustanovitev občine Veržej - predlagatelj občinski
svet občine Ljutomer
Predlog za ustanovitev občine Cerkvenjak v Slov. goricah predlagatelj občinski svet občine Lenart
Predlog za ustanovitev občine Sv. Trojica v Slov. goricah predlagatelj občinski svet občine Lenart
Predlog za ustanovitev občine Sv. Ana v Slov. goricah predlagatelj občinski svet občine Lenart
'
Predlog za ustanovitev občine Voličina - predlagatelj občinski
svet občine Lenart
Predlog za ustanovitev občine Lenart - predlagatelj občinski
svet občine Lenart
Predlog za ustanovitev občine Dobrovnik - predlagatelj
občinski svet občine Lendava
Predlog za ustanovitev občine Hodoš - predlagatelj občinski
svet občine Hodoš-Šalovci

Vlada RS meni, da pogojev v celoti ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
•
•
•

Obrazložitev:
Vlada ne predlaga nadaljevanja postopka za ustanovitev občin
po naštetih predlogih. Predlogi za ustanovitev novih občin so
sicer smiselni, vendar njihova območja, kakor so predlagana,
praviloma ne izpolnjujejo v celoti pogojev za ustanovitev občine
po 13. in 13. a členu Zakona o lokalni samoupravi, zato Vlada RS
v svojem predlogu predlaga ustanovitev teh občin v večjem
obsegu, tako da bodo ustanovljene občine v skladu z načelom,
da se pri ustanavljanju občin enake objektivne situacije enako
upoštevajo. Vlada je pri predlogu upoštevala, da morajo biti nove
občine oblikovane tako, da so z ekonomskega vidika sposobne
izvajati javne zadeve lokalnega pomena, ki so jim v skladu z
ustavo in zakonom poverjene. Tako vlada predlaga, da se v
območje nove občine Senovo vključijo še nekatera druga naselja,
ter da se predlagani območji za ustanovitev občin Hoče-Pohorje
in Slivnica združita v eno občino Hoče-Slivnica.
Vlada RS meni, da pogojev po ustavi in zakonu ne izpolnjujejo
naslednji predlogi:
•

Obrazložitev:

•

^ada ne predlaga nadaljevanja postopka za ustanovitev občin
po navedenih predlogih. Predlogi za ustanovitev novih občin ne
izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine po 13. in 13. a členu
Zakona o lokalni samoupravi. Vlada je pri oblikovanju mnenja
upoštevala, da morajo biti nove občine oblikovane tako, da so z
ekonomskega vidika sposobne izvajati javne zadeve lokalnega
pomena, ki so jim v skladu z ustavo in zakonom poverjene, česar
predlagane nove občine ne bi bile sposobne zagotoviti. Vlada je
upoštevala tudi potrebe po upravno organizacijski racionalnosti
pri oblikovanju občin, omejenost razpoložljivih sredstev javnih
financ in taki teritorialni oblikovanosti, ki bo omogočala ne le
izvajanje lokalne samouprave, pač pa tudi izvajanje tistih oblastnih
nalog države, ki jih bo ta izvajala preko občin.

•
•
•
•

Predlog za ustanovitev občine Prevalje - predlagatelj svet KS
Prevalje (deli naselij)
Predlog za ustanovitev občine Dobrna - predlagatelj svet KS
Dobrna
Predlog za ustanovitev občine Sodražica - predlagatelj svet
KS Sodražica
Predlog za ustanovitev občine Trzin - predlagatelj svet KS
Trzin
Predlog za ustanovitev občine Šmarjeta - predlagatelj svet
KS Šmarjeta (ožji obseg od predloga občinskega sveta)
Predlog za ustanovitev občine Horjul - predlagatelj svet KS
Horjul

Obrazložitev:
Vlada ne predlaga nadaljevanja postopka za ustanovitev občin
po naštetih predlogih. Predlogi za ustanovitev novih občin ne
izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine po 13. in 13. a členu
Zakona o lokalni samoupravi. Vlada je pri oblikovanju mnenja
upoštevala, da morajo biti nove občine oblikovane tako, da so z
ekonomskega vidika sposobne izvajati javne zadeve lokalnega
pomena, ki so jim v skladu z ustavo in zakonom poverjene, česar
predlagane nove občine ne bi bile sposobne zagotoviti.

1.3. Predlogi za začetek postopka za ustanovitev
novih občin po 8. členu ZPUODO:
V skladu s 8. členom ZPUODO so v roku do začetka postopka
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij v zvezi z
odločbo Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3.
člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z
ustavo (Uradni list RS, št. 73/94), v skladu s sklepom Državnega
zbora RS z dne 23.5.1997, upravičeni predlagatelji vložili 11
predlogov za ustanovitev novih občin.

Vlada posebej ugotavlja, da bo potrebno predlagatelja za
ustanovitev občine Prevalje (ta občina sicer izpolnjuje predpisane
pogoje in bi imela 6.314 prebivalcev), to je svet KS Prevalje,
pozvati, da svojo vlogo dopolni oziroma se opredeli glede naselij,
ki naj bi spadala v predlagano novo občino Prevalje. Po ustavi in
zakonu območje občin namreč obsega naselje ali več naselij, ne

Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev v skladu z
poročevalec, št. 45

Predlog za ustanovitev občine Hoče-Pohorje - predlagatelj
svet KS Hoče
Predlog za ustanovitev občine Slivnica - predlagatelj svet KS
Slivnica
Predlog za ustanovitev občine Senovo - predlagatelj svet KS
Senovo
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•

pa dele naselij, kot je to predlagal svet KS Prevalje.
2.1. Predlogi za izločitev delov občin in njihovo
priključitev k sosednjim občinam, ki so vloženi v
skladu s 6. členom ZPUODO

1

Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev v skladu z
razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij Tn meni, da sta
predloga utemeljena, ker naselja, za katera je predlagana izločitev
iz sedanje občine ter njihova priključitev k sosednji občini dejansko
funkcionalno gravitirajo k občinskim središčem sosednjih občin.

Poslanec D2 Bojan Kontič je v roku do začetka postopka za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij v zvezi z
odločbo Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3.
člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z
ustavo (Uradni list RS, št. 73/94), v skladu s sklepom Državnega
zbora RS z dne 23.5.1997, vložil predlog za izločitev naselja
Prihova iz občine Mozirje v občino Nazarje.

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij - predlagatelj poslanec DZ Zmago Jelinčič
(EPA 1428)

Vlada je ocenila predlog upravičenega predlagatelja v skladu z
razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo svojo odločbo,
s katero je ugotovilo neskladnost drugega in tretjega člena Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in meni, da ni
utemeljenih razlogov za predlagano izločitev naselja.

Mestne občine je vpeljala Ustava Republike Slovenije z določbo,
da mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa
zakon, status mestne občine. Mestna občina lahko opravlja kot
svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki
se nanašajo na razvoj mest.

2.2. Predlogi za izločitev delov občin in njihovo
priključitev k sosednjim občinam, ki so vloženi v
skladu s 7. členom ZPUODO

Mesto (mestna občina) je nedeljiv urbani, gospodarski in družbeni
prostor, ki vključuje vse za rast in razvoj mesta vitalne funkcije in
temu prilagojen obseg površin za poselitev, delovna mesta,
zelenje, rekreacijo in za infrastrukturne sisteme.

Občinski sveti so v roku do začetka postopka za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij v zvezi z odločbo
Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. člena
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z ustavo
(Uradni list RS, št. 73/94), v skladu s sklepom Državnega zbora
RS z dne 23.5.1997, vložili 4 predloge za izločitev dela občine in
njegovo priključitev k sosednji občini, in sicer predlagajo, da se:
•
•
•
•

Zakon o lokalni samoupravi je določil vsebinske in količinske
kriterije za pridobitev statusa mestne občine (16. člen). Mestna
občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v
enoten prostorski organizem in mestna okolica, ki jo povezuje
dnevna migracija prebivalstva. Če naj mesto pridobi status mestne
občine, mora imeti najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000
delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih
dejavnostih in če je geografsko, gospodarsko in kulturno središče
svojega gravitacijskega območja.

naselje Osrečje (sedaj v mestni občini Novo mesto) priključi
k občini Škocjan - predlagatelja oba občinska sveta (B/ll-5)
naselja Polom, Seč in Vrbovec (sedaj v občini Dobrepolje)
priključijo k občini Kočevje - predlagatelja oba občinska sveta
(B/ll-6) |
naselje Obrežje (sedaj v občini Laško) priključi k občini Radeče
- predlagatelja oba občinska sveta (B/ll-7)
naselje Bolečka vas (sedaj v občini Videm) prikjuči k občini
Majšperk - predlagatelja oba občinska sveta (B/ll-8)

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94) je kot mestne občine ustanovil občine Celje,
Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje (3. člen).

Vlada je ocenila predloge upravičenih predlagateljev s stališča in
v skladu z razlogi, s katerimi je Ustavno sodišče RS utemeljilo
svojo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost drugega in
tretjega člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij in meni, da so vsi predlogi utemeljeni, ker naselja, za
katera je predlagana izločitev iz sedanje občine ter njihova
priključitev k sosednji občini dejansko funkcionalno gravitirajo k
občinskim središčem sosednjih občin.

Ustavno sodišče je v svoji odločbi o 2. in 3. členu citiranega
zakona (Uradni list RS, št. 73/94 z dne 25. novembra 1994)
zapisalo, da se mestna občina ustanovi zato, da bi njeni občani
lahko smiselno in funkcionalno sodelovali pri upravljanju lokalnih
javnih zadev na območju mesta kot specifične urbane lokalne
skupnosti. Za dva primera mestnih občin je ugotovilo, da nista
teritorialno pravilno oblikovana, ker vsebujeta ruralna obgiočja, ki
vanju ne morejo biti vključena, za druge mestne občine pa je
menilo, da je zelo vprašljivo tudi, aii vse ostale mestne občine
izpolnjujejo dodatne pogoje, ki so kumulativno določeni v 16. a
členu ZLS. Ustavno sodišče je opozorilo, da bo Državni zbor
lokalnim skupnostim, ki ne izpolnjujejo ustavno in zakonsko
določenih kriterijev, lahko odvzel status mestne občine.

2.3. Predlogi za izločitev delov občin in njihovo
priključitev k sosednjim občinam, ki so vloženi v
skladu s 8. členom ZPUODO
Sveta KS sta v roku do začetka postopka za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij v zvezi z odločbo Ustavnega
sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z ustavo (Uradni
list RS, št. 73/94), v skladu s sklepom Državnega zbora RS z dne
23.5.1997, vložila 2 predloga za izločitev dela občine in njegovo
priključitev k sosednji občini, in sicer predlagata, da se:
•

V razpravah o mestnih občinah so nekateri udeleženci terjali
širokogrudno podeljevanje statusa mestne občine, na drugi strani
pa so nekateri strokovnjaki temu zelo odločno nasprotovali in
celo menili, da naj tak status ima le mesto Ljubljana. Ugotavljali so
še, da poteka v Evropi proces zmanjševanja števila mestnih
občin in se zavzeli za izboljšanje položaja podeželskih občin.
Poslanec državnega zbora je vložil predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (EPA 1428), s katerim naj bi občina Piran dobila status
mestne občine. Vlada je pripravila posebno mnenje k temu

Naselji Zalog pod Sveto Trojico in Kokošnje (sedaj v občini
Moravče) se priključita k občini Domžale - predlagatelj svet
KS (B/lll-9)
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Naselje Velika vas (sedaj v občini Moravče) se priključi k
občini Dol pri Ljubljani - predlagatelj zbor občanov naselja
Velika vas (B/lll-10)
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1. Pobuda za ustanovitev občine Dobova - pobudnik svet KS
Dobova
2. Pobuda za ustanovitev občine Žirovnica - pobudnik svet KS
Žirovnica
3. Pobuda za ustanovitev občine Kočevska Reka - pobudnik
svet KS Kočevska Reka
4. Pobuda za ustanovitev občirte Makole - pobudnik svet KS
Makole (glede na to, da je pobuda za ustavno presojo in
predlog za ustanovitev nove občine podan tudi za PoljčaneStudenice, bo potrebno, da se do teh pobud opredeli občinski
svet občine Slovenska Bistrica)
5. Pobuda za ustanovitev občine Mokronog - pobudnik svet KS
Mokronog
6. Pobuda za ustanovitev občine Šentrupert - pobudnik svet KS '
Šentrupert

predlogu, po umiku predloga zakona in odločitvi Komisije
Državnega zbora za lokalno samoupravo, na podlagi tudi mnenja
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, pa svoje mnenje v
skrajšanem obsegu ponavlja na tem mestu. Zahtevi Pirana za
pridobitev statusa mestne občine ni mogoče ugoditi glede na
veljavno zakonodajo, saj ima po stanju decembra 1996 17. 462
prebivalcev in 4.379 zaposlenih ter od tega 3. 470 zaposlenih v
terciarnem sektorju.
OPREDELITEV VLADE RS DO
VLOŽENIH POBUD ZA USTANOVITEV
OBČIN
V času po sprejemu Zakona o postopku za ustanovitev občin ter
za določitev njihovih območij, je bila državnefrnu zboru poslana
vrsta vlog, ki vsebujejo pobude za spremembo območij sedanjih
občin. Pobude so bile vložene na podlagi zadnjega odstavka 7.
člena ZPUODO pri občinskih svetih, ki pa glede teh pobud niso
prevzeli vloge predlagatelja oziroma pobud niso izrecno zavrnili.
Vlada je pri pripravi predhodnega mnenja k predlogom upravičenih
predlagateljev in oblikovanju svojega predloga za ustanovitev
občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij
obravnavala vsebino vseh vlog ter se do njih opredelila.

PRILOGA 1
UVAJANJE LOKALNE SAMOUPRAVE V
REPUBLIKI SLOVENIJI
1. Cilji uvedbe lokalne samouprave v Sloveniji so zlasti:
•
•

Do večine pobud se je vlada negativno opredelila, ker niso
izpolnjeni pogoji za ustanovitev občin oziroma za predlagane
spremembe in ker nasprotuje nadaljnji razdrobitvi območij občin,
ki bi pomenila slabitev ekonomskih sposobnosti občin in povečala
obremenitev državnega proračuna. Pri vrsti pobud bi nadaljnja
členitev občin pomenila, da tudi preostali del občine ne bi več
izpolnjeval zahtevanih pogojev za obstoj občine. Večina pobud za
ustanovitev novih občin ni v skladu predvsem s 13. a členom
Zakona o lokalni samoupravi, in sicer bistveno "odstopajo od
kriterija števila prebivalcev, kot je bil uporabljen pri oblikovanju
pretežnega števila novih občin v letu 1994. Pri tem pa tudi ne
izpolnjujejo v celoti pogojev iz 13. člena ZLS. Pobude za izločitev
delov območij sedanjih občin ter za njihovo priključitev k mestnim
občinam so v nasprotju s 16. členom ZLS, saj bi razširila območja
mestne občine na ruralne dele. Pobuda za izločitev dela občine v
novo občino znotraj mestne občine (kot "otok") tudi ni v skladu z
ustavno zasnovo lokalne samouprave. Pobude za izločitev dela
občine v novo občino oziroma za priključitev k sosednji občini, ki
navajajo dele naselij niso v skladu z ustavo in zakonom o lokalni
samoupravi, na podlagi katerih sestavlja območje občine naselje
ali več naselij. Nekateri pobudniki utemeljujejo svoje pobude z
referendumskimi rezultati iz leta 1994, pri čemer pa je potrebno
upoštevati, da so referendumi, na katerih se ugotavlja volja
prebivalcev določenega območja za ustanovitev občine
poizvedovalnega značaja.

•
•
•
•
•
•

Reforma lokalne samouprave oziroma ponovna uvedba lokalne
samouprave v Sloveniji je bila potrebna zaradi ustave nove države
- samostojne demokratične Republike Slovenije - ki je prebivalcem
Slovenije zagotovila lokalno samoupravo. S tem temeljnim
postulatom - ob človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter
načelu delitve oblasti - je ustava RS uvrstila Slovenijo med države,
ki žele zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje
in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki predstavljajo državljanom
najbližji nivo uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo pri
oblikovanju odločitev, ki se tičejo njihovega vsakdanjega okolja.
Pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev je
eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam
Sveta Evrope. Ta pravica se lahko najneposredneje uresničuje
na lokalni ravni.

Do nekaterih pobud se je vlada pozitivno opredelila in so bile
upoštevane pri pripravi predloga vlade po 6. členu ZPUODO.
Vlada načeloma sodi, da je v pristojnosti občinskih svetov kot
najvišjih organov odločanja v občinah, da presodijo in se do
vloženih pobud opredelijo, vendar pa meni, da je v smislu uskladitve
območij občin s stališča in v skladu z razlogi, s katerimi je Ustavno
sodišče RS utemeljilo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost
2. in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij nujno, da nekatere vloge obravnava Državni zbor ter
predlaga občinskim svetom, da se opredelijo v skladu z zakonom,
torej da pobudo sprejmejo in oblikujejo predlog po 7. členu Zakona
o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
oziroma pobudo zavrnejo. Vlada sodi, da so to:
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kakovostnejše življenje ljudi v lokalnih skupnostih
zagotovitev pravice prebivalcev Republike Slovenije do
odločanja o javnih zadevah, ki jo najbolj neposredno lahko
uresničijo v občini kot temeljni lokalni samoupravni skupnosti
(demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov,
ljudska iniciativa;
racionalna in učinkovita lokalna uprava (lokalni management);
razmejitev in prenos državnih (upravnih) funkcij z občin na
državo;
uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa
parlamentarne demokracije, temelječa na načelih demokracije
in decentralizacije oblasti;
ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete klasične občine
in drugih oblik lokalne samouprave
primerljivost s sosedi in Evropo;
enakomernejši razvoj vse skupnosti.

Načelo lokalne samouprave je v Republiki Sloveniji ustavno načelo.
Ustava zagotavlja lokalno samoupravo v 9.členu. Pravica
državljanov, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, je ustavna
pravica državljanov, določena v 44. členu Ustave. Po Ustavi
Republike Slovenije uresničujejo njeni prebivalci lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Z jamstvom lokalne
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samouprave je ustava uvrstila Slovenijo med države, ki žele
zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in
varovanje pravic lokalnih oblasti, ki predstavljajo državljanom
najbližji nivo uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo pri
oblikovanju odločitev, ki se tičejo njihovega vsakdanjega okolja. S
tem je že upoštevala tudi Evropsko listino lokalne samouprave
kot temeljni dokument Sveta Evrope na področju lokalne
samouprave.

in premajhne za vlogo prvostopne državne uprave ali vlogo
regionalne skupnosti.
. r:i mncISD)-;
V letu 1994 so bile ustanovljene nove občine, s 1. 1. 1995 pa so
pričeli delovati demokratično in neposredno izvoljeni novi občinski
organi - občinski sveti (2800 članov) in župani (147).
Prejšnja komuna je bila prevelika za lokalno samoupravo. Zato je
bila potrebna reforma komunalnega sistema v smeri občine kot
lokalne skupnosti, to je oblikovanje lokalnih skupnosti kot naravnih
skupnosti, s pristojnostmi, ki se prvenstveno nanašajo na lokalne
zadeve javnega pomena. Občino kot naravno skupnost ustvarjajo
potrebe, ki jih je treba reševati na skupen način zaradi skupnega
življenja prebivalcev na ustreznem območju. Prejšnje velike občine
niso bile ne po ozemlju ne po pristojnostih osnovna oblika lokalne
samouprave.

Uvajanje lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je potekalo v
zelo neugodnih časovnih rokih, pa tudi v zapletenih in često
protislovnih razmerah. Raziskava o konstituiranju novih občin je
pokazala, da so cilji reforme bili zastavljeni pravilno, zaradi kratkih
rokov pa seveda še daleč niso uresničeni. Veliko se je pri uvajanju
lokalne samouprave angažiralo tudi Ustavno sodišče RS, ki je v
številnih odločbah ugotavljalo, da gre pri uvajanju lokalne
samouprave v RS za dolgotrajen proces in je zato tudi določilo
daljše roke za popravke teritorialnega oblikovanja novih občin ter
spremembe zakonodaje o lokalni samoupravi.

Znova smo torej uvedli tradicionalni tip občine kot temeljne socialne
in po naravi zasnovane skupnosti prebivalcev na določenem
ozemlju, hkrati s tem pa opustili komunalni sistem, ki je nastal
med letom 1955 in 1958 in je tvoril upravno-politični temelj
socialistični družbeni ureditvi. Tradicionalna vloga oziroma funkcije
občine se nanašajo na urejanje komunalnega gospodarstva,
socialno življenje (osnovne šole, vrtci, zdravstveno varstvo,
socialno skrbstvo), javni red, prostorsko načrtovanje in varstvo
okolja, skrb za lokalno infrastrukturo, opravljanje nadzora nad
lokalnimi razmerami ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.

Uvajanje lokalne samouprave, ki jo sestavljajo teritorialna,
funkcionalna in organizacijska komponenta, temelji na Ustavi
Republike Slovenije, zakonu o lokalni samoupravi kot najpomembnejšem zakonskem predpisu s področje lokalne samouprave,
ki ga spremljajo še zakon o postopku za ustanovitev občin ter za
določitev njihovih območij, zakon o lokalnih volitvah in zakon o
financiranju občin. Za lokalno samoupravo so pomembni še drugi
predpisi, s katerimi so vsebinsko opredeljene funkcije občin
(področna zakonodaja), zlasti pa tudi zakon o upravi ter zakon o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin. V pripravi so še zakoni o pokrajinah kot drugi ravni
lokalne samouprave v RS, o mestnih občinah kot posebnem tipu
občin, o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije,
ki bo določil kriterije za občine s posebnim statusom in o načelih
in merilih za prenos zadev iz državne pristojnosti na lokalne
skupnosti. Na zakonodajnem področju so pomembne še
spremembe zakona o lokalni samoupravi, ki jih je potrebno
pripraviti glede na zahteve iz posameznih odločb Ustavnega
sodišča RS (pravni položaj krajevnih skupnosti, kriteriji za določitev
imena in sedežev občin) in jih bo predlagala vlada. Vlada tudi
pripravlja strokovne podlage za morebitne spremembe v sistemu
lokalnih volitev ter v pravnosistemskih razmerjih med županom
in občinskim svetom.

V letu 1994 so bile ustanovljene nove občine. Vlada RS je predlagala
ustanovitev 147 "navadnih" in 10 mestnih občin. Po parlamentarni
proceduri v Državnem zboru je bilo ustanovljenih 136 "navadnih"
in 11 mestnih občin. Pri obravnavi zakona o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij Državni zbor ni ustanovil naslednjih
občin, ki jih je predlagala Vlada RS: Apače, Branik-Dornberk,
Braslovče, Cerklje na Dolenjskem, Dolenjske Toplice, GrgarČepovan, Krmelj-Šentjanž-Tržišče, Lovrenc na Pohorju, MirnaŠentrupert, Mokronog, Oplotnica, Polzela, Prebold, Selnica ob
Dravi, Senovo, Sodražica, Šmartno pri Litiji, Tuhinjska dolina,
Vransko in Žužemberk. Na podlagi amandmajev poslancev pa
so bile ustanovljene nove občine, ki jih vlada ni predlagala: mestna
občina Slovenj Gradec ter občine Črenšovci, Juršinci, Kobilje,
Loški Potok, Luče, Nazarje, Odranci, Osilnica, Rogatec, Turnišče,
Zavrč in Hodoš-Šalovci.
Občine v Sloveniji so zelo različne po številu prebivalcev, površini,
številu naselij. Tako imamo do 1000 prebivalcev dve občini, od
1000 do 3000 prebivalcev 14 občin, od 3000 do 5000 prebivalcev
35 občin, od 5000 do 10.000 prebivalcev 39 občin, od 10.000 do
50.000 52 občin, od 50.000 do 100.000 prebivalcev 3 občine in
nad 100.000 prebivalcev 2 občini. Po površini imamo do 10 km21
občino, od 10 do 20 km2 3 občine, od 20 do 30 km2 7 občin, od 30
do 40 km2 9 občin, od2 40 do 50 km2 8 občin, od2 50 do 60 km2 9
občin, od 60 do 70 km 10 občin, od 70 do 80 km 11 občin, od 80
do 90 km2 3 občine, od 90 do 100 km2 9 občin, od 100 do 150 km2
28 občin, od 150 do 2002 km2 15 občin, od 200 do 2250 km2 13
občin, od 250 do 300 km 7 občin, od 300 do 350 km 8 občin, od
350 do 400 km2 3 občine in nad 400 km2 3 občine.

Rezultati raziskave "Konstituiranje novih občin - uvajanje lokalne
samouprave" (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, december
1995) kažejo, da kljub nekaterim zelo kritičnim ugotovitvam "novi"
občinski funkcionarji izražajo optimizem in predvsem zaupanje v
razvojne možnosti svojih občin. Problemi so po njihovih ocenah
praviloma posledica hitrosti oziroma ne dovolj domišljene reforme
in bodo s časom tj. z njihovo odpravo presahnili. Pozornost zasluži
ocena, da je prostorska izoblikovanost novih občin še precej
nestabilna. Večinsko mnenje podpira večje občine. Raziskava je
pokazala, da je razmejitev pristojnosti med državo in občino
klasična točka nestrinjanja. Jasno je izražena težnja, da naj bi se
na vseh področjih občinske pristojnosti bolj ali manj okrepile.
Razdelitev pristojnosti bo tako eno od središčnih področij dialoga
med državo in občinami.

V Sloveniji je 5959 naselij, 8075 statističnih okolišev, 14370 popisnih
okolišev, 9305 ulic, 464112 hišnih številk. Imamo občine z
različnim številom naselij - od 1 (občina Kobilje) do 241 (Novo
mesto). Nad 100 naselij imajo občine Brežice, Črnomelj, Ivančna
Gorica, Kamnik, Kočevje, Koper, Krško, Litija, Sevnica, Slovenska
Bistrica, Šentjur pri Celju, Trebnje in Žalec.

2. Z uvedbo in začetkom delovanja novih 147 občin je bil
ukinjen komunalni sistem, v katerem je bila občina tkim.
družbenopolitična skupnost, ki je pretežno delovala v imenu in za
račun države, lokalna samouprava pa se je odvijala predvsem v
krajevnih skupnostih. Bivša občina je bila tako po velikosti, številu
prebivalcev kot po organih in delokrogu težko primerljiva s klasično
občino v Evropi. Občina je bila hkrati oblastna in samoupravna
skupnost, vendar je večino nalog (preko 80 %) opravljala za
državo. Občine so bile prevelike za vlogo prave klasične občine
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S problemom velikosti občin se ukvarja tudi Svet Evrope, ki
ugotavlja, da so razmerja med velikostjo občin, njihovo
učinkovitostjo v zagotavljanju lokalnih javnih služb in udeležbo

55

poročevalec, št. 45

državljanov v lokalnem javnem življenju v žarišču razprav o
reformah meja lokalnih oblasti, ki so se začele v mnogih evropskih
držaVafl ftJd 1950-ih let dalje. Naraščajoča urbanizacija in
strukturalne spremembe v ekonomiji v povojnem obdobju so vodile
v potrebo po restrukturiranju lokalne uprave. Obstajale so štiri
možnosti, ki so bile sicer redke uporabljene v čisti obliki:

ki določa enajst mestnih občin. Ustavno sodišče je ugotovilo, da
druga točka 3. člena zakona (občina Koper) ni v skladu z ustavo
in da isto velja za območje mestne občine Novo mesto. Ustavno
sodišče se "po opravljenem tehtanju prizadetih ustavnih dobrin ni
odločilo, da bi ocenjevalo, ali so vse mestne občine oblikovane v
skladu z ustavo".

•

zmanjševanje števila občin z njihovim pregrupiranjem in
združevanjem, skladno s kriterijem učinkovitosti;
ohranjanje temeljne strukture občin ter zadovoljevanje
specifičnih potreb preko medobčinskega sodelovanja;
večje državne dotacije občinam za izvrševanje njihovih
naraščajočih nalog in
odvzem določenega števila nalog občinam in njihov prenos
na regionalno ali nacionalno raven.

Državni zbor mora po odločbi ustavnega sodišča v roku najkasneje šest mesecev pred razpisom naslednjih lokalnih volitev
odpraviti ugotovljene neskladnosti občin z ustavo. Za takšen rok
se je ustavno sodišče odločilo tudi zaradi "upoštevanja zapletenosti
in težavnosti usklajevanja območij občin in mestnih občin z ustavo".
Ustavno sodišče je ocenilo, da gre pri oblikovanju občin, vključno
z mestnimi občinami, za proces, v katerem se bodo le-te po
njihovi ustanovitvi še naprej oblikovale v smeri k čimbolj naravnim
in funkcionalnim celotam, seveda ob upoštevanju zakonskih meril.

Primerjalna analiza sicer pokaže, da imajo države kot so Češka
Republika, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Španija, Švica
in še nekatere več kot polovico občin z manj kot 1000 prebivalcev.
Na drugi strani so države kot so npr. Belgija, Nizozemska,
Portugalska in Švedska, ki imajo majhno število občin z manj kot
5000 prebivalci in absolutno večino občin s preko 10.000
prebivalci.

V obdobju od 1. 1. 1995 do vključno maja 1997 sta Državni zbor
in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo prejela vrsto predlogov
in pobud, ki se nanašajo na ozemeljske spremembe občin, ki jih
je Državni zbor ustanovil z zakonom o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur. I. RS, št. 60/94, 69/94). Gre za
predloge in pobude za ustanovitev novih občin in za pobude za
spremembe občinskih meja zaradi izločitve dela občine in njegove
priključitve k sosednji občini. Gre pa še za rešitev neustavnih
situacij v primerih, ko je naselje razdeljeno v dve občini - npr.
Skomarje-del v občinah Zreče in Vitanje.

•
•
•

3. Občino sestavljajo naselja, ki so med seboj povezana s
skupnimi potrebami in interesi. Fizični prostor je konstitutivna
sestavina občine kot lokalne skupnosti. Lokalna skupnost je oblika
združevanja ljudi, kjer se po določenem času - na osnovi
prostorske fizične bližine - vzpostavi tesna povezanost
prebivalcev in njihova zavest o pripadnosti tej skupnosti. Takšne
skupnosti ljudi ne morejo vzpostaviti norme in organizacijske
sheme. Z zakonom se lahko vzpostavi samo organizacija, pristna
lokalna skupnost pa nastane postopno po določenem času
skupnega delovanja ljudi na določenem geografskem prostoru.
Pravno-normativna določitev občin je zato lahko zares uspešna
le, če se nasloni na dejanske povezave ljudi v spontano nastalih
lokalnih skupnosti in če upošteva te relativno zaključene kroge
realnih družbenih odnosov. Tudi vsakršne spremembe zakonodaje
o lokalni samoupravi oziroma občinah ter spremembe njihovih
statutov se morajo naslanjati na dejanske povezave ljudi v
prostoru in jih "pravno priznati" ter s tem vnesti potrebno stabilnost
in predvidljivost v členitev globalne družbe. Usklajenost med
praktično delujočimi skupnostmi v prostoru in njihovo pravno
institucionalizacijo lahko ugodno vpliva na uspešnost lokalnih
skupnosti pri zadovoljevanju potreb, ki zadevajo prebivalce občine
in na demokratično reševanje krajevnih problemov - javnih zadev
lokalnega pomena. Kadar pa je pravna nadstavba prostorsko družbene organiziranosti drugačna, od dejanskih življenjskih tokov,
bo negativno vplivala na uspešnost in demokracijo lokalne
skupnosti.

Analiza predlogov in pobud za nove občine pokaže, da gre za
štiri skupine območij:
•
•

•

V prvem primeru gre za kandidate za nove občine, ki so bili v
strokovnem predlogu vlade, pa jih državni zbor ni sprejel, ko je
sprejemal zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(naprimer členitev občine Žalec). V tej skupini pa so tudi novi
predlogi, ki so nastali v najnovejšem času. V drugi skupini so
kandidati za nove občine kot naprimer Jezersko, Solčava, Bloke
in drugi, ki si že dalj časa prizadevajo za svojo občino. V tretji
skupini pa so zlasti tisti primeri, ki so se v letu 1994 pritožili na
ustavno sodišče, ker jih državni zbor ni ustanovil kot nove občine,
čeprav je bil izid referenduma na njihovem območju pozitiven. Pri
tem pa nekateri ti pobudniki spregledujejo, da je Ustavno sodišče
RS razveljavilo bivši 13. člen zakona o lokalni samoupravi, ki je
določal precej ohlapne pogoje za ustanovitev občine ter odločilo,
da gre pri teh referendumih za tako imenovani poizvedovalni
referendum.

Ustavno sodišče je v svoji odločbi z dne 9.11.1994 (Ur. I. RS, št.
73/94) ugotovilo, da je ustava predvidela poizvedovalni referendum, končno določitev območja občine pa je prepustila
zakonodajalcu. Po mnenju Ustavnega sodišča je bilo ustavno
dopustno, da Državni zbor pogoja števila prebivalcev ni upošteval
togo, ampak v sorazmerju z razlogi, ki opravičujejo ustanovitev
občin z manj kot 5.000 prebivalci. Ustavno sodišče je sicer
ugotovilo "nekaj primerov očitne arbitrarnosti, ko niso bile
ustanovljene samostojne občine, čeprav so bili izpolnjeni isti pogoji
kot v primerih, ko so občine bile ustanovljene". V obrazložitvi
citirane odločbe je Ustavno sodišče zapisalo, da "so v nasprotju
z ustavo tiste točke 2. člena zakona, s katerim se ustanavljajo
občine, ki ne izpolnjujejo ustavnih in zakonskih pogojev, ki jih je
Državni zbor sam določil kot vsebinske pogoje z ZLS". Iz takšne
obrazložitve po našem mnenju izhaja, da niso v neskladju z ustavo
vse občine, ki jih določa 2. člen zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij. Isto pa velja tudi za 3. člen istega zakona,
poročevalec, št. 45

območja, ki izpolnjujejo kakovostne in količinske pogoje za
ustanovitev občine 13. in 13. a člen Zakona o lokalni
samoupravi;
območja, ki menijo, da bi njihova predlagana občina lahko
imela manj kot 5.000 prebivalcev, zaradi gospodarskih,
obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih
razlogov (drugi odstavek 13. a. člena);
območja, ki se sklicujejo na izide referendumov maja 1994.

V celoti vzeto je glede na veljavno zakonodajo pričakovati
strokovno podporo manjšemu številu kandidatov za nove občine.
Vsekakor so na mestu tudi opozorila, ki svarijo pred ustanavljanjem občin, ki ne bi imele razvojne perspektive zaradi prešibkih
gmotnih in drugih pogojev. Hkrati pa so takšne občine tudi sporne
z vidika upravnoorganizacijske racionalnosti. Prav tako pa je
prevladujoče strokovno stališče, da se naj izjeme tolmačijo zelo
omejevalno, sicer lahko izjeme postanejo pravilo v sistemu lokalne
samouprave pri nas.
Državni zbor je na seji 26. julija 1996 sprejel zakon o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Ur. I. RS, št.
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44/96), ki je začel veljati 24. avgusta 1996. Z dnem uveljavitve
ZPUODO je prenehal veljati zakon o referendumu za ustanovitev
občin (Ur. I. RS, št.4/94), na podlagi katerega je bila ustanovljena
prva mreža novih občin.

12. Krajevne skupnosti Teharje za oceno ustavnosti zakona, ker
uvršča Teharje v mestno občino Celje (1. točka 3. člena), in je ne
ustanavlja kot samostojno občino, skladno z referendumsko
odločitvijo (U-l-196/94);

ZPUODO ureja predhodni postopek z referendumom, pogoje za
uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter za
določitev oziroma spremembo njihovih območij in določena
vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih občin. Ta
zakon ureja tudi pogoje za uvedbo zakonodajnega postopka za
spremembo imena in sedeža občine.

13. Krajevne skupnosti Vrhpolie-Zalog za oceno ustavnosti
zakona, ker jo uvršča v občino Moravče in ne v občino Domžale,
skladno z izraženo voljo (72. točka 2. člena) (U-l-197/94);
14. Skupščine občine Nova Gorica za oceno ustavnosti zakona,
ker deli območje sedanje občine na občine Brda, Kanal in MirenKostanjevica (7., 43. in 70. točka 2. člena) ter na mestno občino
Nova Gorica (7. točka 3. člena), proti izraženi volji, da občina
ostane enotna (U-l-198/94);

PRILOGA 2

15. Krajevne skupnosti Peče za oceno ustavnosti zakona, ker v
nasprotju z izraženo voljo vključuje KS v občino Moravče (72.
točka 2. člena) (U-l-199/94);

SEZNAM POBUD ZA OCENO
USTAVNOSTI 2. IN 3. ČLENA ZAKONA O
USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ

16. dr. Julija Tittla. Jadrana Luina. Valerije Jakovac. Aleksandra
Gregoriča in Danijela Starmana i? Kopra za oceno ustavnosti 2.
točke 3. člena zakona, ki določa območje mestne občine Koper
in 5. člena zakona, ki določa narodnostno mešana območja (UI-200/94);

1. Krajevne skupnosti Vitanje za oceno ustavnosti zakona glede
priključitve naselja Rogla k občini Zreče (133. točka 2. člena)
namesto k občini Vitanje (U-l-183/94);

17. krajevnih skupnosti Tišina in Gederovci za oceno ustavnosti
zakona, ker ju je vključil v občino Cankova-Tišina (10. točka 2.
člena) (U-l-201/94);

2. občine Celie in Krajevnih skupnosti Dobrna. Frankolovo. Nova
Cerkev. Svetina. Voinik in Štore za oceno ustavnosti zakona glede
novih občin Štore (117. točka 2. člena) in nove občine Vojnik (128.
točka 2. člena) (U-l-185/94);

18. Leopolda Vrbovška iz Štor, ker uvršča Krajevno skupnost
Svetina v občino Štore (117. točka 2. člena) (U-l-202/94);
19. Kurta Germiča in drugih prebivalcev Rožičkeaa vrha in
Stanetinec. ker Krajevno skupnost Videm ob Ščavnici uvršča v
občino Sveti Jurij (106. točka 2. člena) (U-l-203/94);

3. Krajevne skupnosti Grad za oceno ustavnosti zakona zaradi
določitve občine Kuzma namesto občine Grad (53. točka 2. člena)
(U-l-186/94);
4. Krajevne skupnosti Svetina za oceno ustavnosti zakona zaradi
uvrstitve v občino Štore in ne v mestno občino Celje (128. točka
2. člena in 1. točka 3. člena) (U-l-187/94);

20. Krajevne skupnosti Ribnica na Pohoriu za oceno ustavnosti
zakona, ker ne ustanavlja samostojne občine Ribnica na Pohorju,
temveč občino Podvelka-Ribnica na Pohorju (85. točka 2. člena)
(U-l-205/94);

5. Krajevne skupnosti Haidina za oceno ustavnosti zakona, ker
ne ustanavlja občine Hajdina, temveč naselja iz referendumskega
območja uvršča v mestno občino Ptuj oziroma v občino Kidričevo
(44. in 124. točka 2. člena in 9. točka 3. člena) (U-l-189/94);

21. Krajevne skupnosti Fram za oceno ustavnosti zakona, ker jo
vključuje v novo občino Rače-Fram (89. točka 2. člena) (U-l-206/
94);
22. Ivana Brleka in skupine krajanov dela naselja Lancova vas za
oceno ustavnosti zakona, ker jih vključuje v občino Videm (124.
točka 2. člena) namesto v občino Hajdina ali mestno občino Ptuj
(U-l-207/94);

6. Krajevne skupnosti Iška vas za oceno ustavnosti zakona, ker
z njim ni ustanovljena občina Iška vas in ker je Krajevna skupnost
Iška vas uvrščena v Občino Ig in ne v mestno občino Ljubljana
(36. točka 2. člena) (U-l-190/94);
- Krajevne skupnosti Loška dolina za oceno ustavnosti zakona,
ker ne ustanavlja občine, ki bi jo sestavljale vasi v Loški dolini (U1-191/94);

23. Krajevne skupnosti Desternik za oceno ustavnosti zakona,
ker je ne ustanavlja kot samostojne občine, temveč jo vključuje v
občino Desternik-Trnovska vas (17. točka 2. člena) (U-l-208/
94);

Vinka Mlinariča iz Soviaka za oceno ustavnosti zakona ker
ustanavlja občino Sveti Jurij (106. točka 2. člena), ki naj ne bi
izpolnjevala materialnih pogojev (U-l-192/94);

24. Krajevne skupnosti Vojnik za oceno ustavnosti zakona, ker jo
vključuje v občino Vojnik (128. točka 2. člena) in ne v mestno
občino Celje (9. točka 3. člena) (U-l-209/94);

7

9
- Krajevne skupnosti Osilnica za oceno ustavnosti zakona, ker
ie ustanovil občino Osilnica (80. točka 2. člena) v nasprotju z
referendumsko odločitvijo (U-l-193/94);
umik pobude 8.4.1997 - sklep občinskega sveta občine Osilnica

25. Krajevnih skupnosti Dob. Šentvid pri Stični in Temenica za
oceno ustavnosti zakona, ker jih v nasprotju z izraženo voljo na
referendumu vključuje v občino Ivančna Gorica (38. točka 2.
člena) in jih ne ustanavlja kot samostojno občino, čeprav so bile
samostojno referendumsko območje (U-l-211/94);

1
0- Krajevne skupnosti Rateče - Planica za oceno ustavnosti
zakona, ker Rateče v nasprotju z referendumsko odločitvijo
uvršča v občino Kranjska Gora (50. točka 2. člena) (U-l-194/94);

26. Krajevne skupnosti Nova vas-Bloke za oceno ustavnosti
zakona, ker je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-212/94);

11
■ Krajevne skupnosti Struge za oceno ustavnosti zakona, ker
uvršča naselja KS v občino Dobrepolje (19. točka 2. člena) in ne
v občino Kočevje (U-l-195/94);
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27. prebivalcev naselja Placar za oceno ustavnosti zakona, ker
jih uvršča v občino Desternik-Trnovska vas (17. točka 2. člena)
in ne v mestno občino Ptuj (9. točka 3. člena) (U-l-213/94);
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28. Krajevne skupnosti Tabor za oceno ustavnosti zakona, ker je
ne ustanavlja kot samostojne občine, temveč jo uvršča v občino
Žalec (134. točka 2. člena) (U-l-214/94);

44. Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Podčetrtek (84. točka 2. člena)
in je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-236/94);

29. Krajevne skupnosti Velika vas-Dešen za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Moravče (72. točka 2. člena) in
ne v občino Domžale (U-l-215/94);

45. Krajevne skupnosti Horjul za oceno ustavnosti zakona, ker jo
vključuje v občino Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (20. točka 2.
člena) in je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-238/94);

30. Krajevne skupnosti Velika vas-Dešen za oceno ustavnosti
zakona, ker naselje Veliko vas vključuje v občino Moravče (72.
točka 2. člena) in ne v občino Dol pri Ljubljani (U-l-216/94);

46. Krajevne skupnosti Lavrica za oceno ustavnosti zakona, ker
jo vključuje v občino Škofljica (113. točka 2. člena) in ne v mestno
občino Ljubljana (U-l-239/94);

31. Krajevne skupnosti Štanjel za oceno ustavnosti zakona, ker
jo vključuje v občino Komen (48. točka 2. člena) in ne v občino
Sežana (U-l-217/94);

47. Krajevne skupnosti Loški Potok za oceno ustavnosti zakona,
ker jo skupaj s KS Draga ustanavlja kot občino Loški Potok (62.
točka 2. člena), o čemer krajani predhodno niso odločali (U-l240/94);

32. skupine krajanov dela naselja Dobrovlie za oceno ustavnosti
zakona, ker jih vključuje v občino Zreče (133. točka 2. člena) in
ne v občino Slovenske Konjice (U-l-218/94), razen v tistem delu
pobude, ki se nanaša na oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o
spremembi območja naselij Dobrava in Gabrovlje in o imenovanju
naselja Dobrovlje (Uradni list RS, št. 17/94) in o katerem bo sodišče
odločalo posebej;

48. Krajevne skupnosti Mačkovci za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Puconci (88. točka 2 člena) in ne
ustanavlja občine Mačkovci (U-l-241 /94);
49. Krajevne skupnosti Ooatie selo za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Miren-Kostanjevica (70. točka 2. člena),
čeprav so bili krajani proti njeni ustanovitvi (U-l-242/94);

33. Krajevne skupnosti Beričevo-Brinje za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Dol pri Ljubljani (21. točka 2.
člena) in ne v mestno občino Ljubljana (U-l-219/94);

50. Krajevne skupnosti Sela na Krasu za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Miren-Kostanjevica (70. točka
2. člena) in ne v mestno občino Nova Gorica (U-l-243/94);

34. Krajevnih skupnosti Poliane in Javorie za oceno ustavnosti
zakona, ker ju vključuje v občino Gorenja vas-Poljane (26. točka
2. člena) in ne v občino Škofja Loka (U-l-221/94);

51. Krajevne skupnosti Vitomarci za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Destrnik-Nova vas (17. točka 2. člena) in
je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-244/94);

35. Krajevne skupnosti Nova Cerkev za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Vojnik (128. točka 2. člena), ne pa v
mestno občino Celje (1. točka 3. člena) (U-l-222/94);

52. Krajevne skupnosti Dobrovnik za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Lendava (56. točka 2. člena) in je ne
ustanavlja kot samostojne občine (U-l-246/94);

36. krajevnih skupnosti Podnanos in Lozice za oceno ustavnosti
zakona, ker ju ni ustanovil kot samostojne občine, temveč ju je
vključil v občino Vipava (125. točka /in ne 121., kot je pomotoma
navedeno v pobudi/ 2. člena) (U-l-223/94);

53. Krajevne skupnosti Hodoš za oceno ustavnosti zakona, ker
jo vključuje v občino Hodoš-Šalovci (32. točka 2. člena) in je ne
ustanavlja kot samostojne občine (U-l-247/94);
«•
54. Krajevne skupnosti Nazarje za oceno ustavnosti zakona, ker
naselji Dobrovlje nad Mozirjem in Prihova vključuje v občino Mozirje
(74. točka 2. člena) in ne v občino Nazarje (U-l-248/94);

37. Stoiana Terčiča in skupine prebivalcev naselia Podsabotin za
oceno ustavnosti zakona, ker naselje vključuje v občino Brda (7.
točka 2. člena) in ne v mestno občino Nova Gorica (U-t-224/94);
38. Krajevne skupnosti Žetale za oceno ustavnosti zakona, ker
je ne ustanavlja kot samostojno občino, temveč jo vključuje v
občino Majšperk (65. točka 2. člena) (U-l-225/94);

55. Krajevne skupnosti Proseniakovci-Partosfalva za oceno
ustavnosti zakona, ker jo vključuje v občino Moravske Toplice
(73. točka 2. člena) in je ne ustanavlja kot samostojne občine pod
posebnimi pogoji zaradi narodnostno mešanega območja (U-l249/94);

39. Krajevne skupnosti Brezovci za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Puconci (88. točka 2. člena) in ne v
mestno občino Murska Sobota (U-l-226/94);

56. Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle za oceno ustavnosti
zakona, ker ustanavlja občino Kanal (43. točka 2. člena) v nasprotju
z referendumsko voljo (U-l-250/94);
•
57. Združene liste socialnih demokratov Škofia Loka za oceno
ustavnosti zakona, ker v občino Škofja Loka (112. točka 2. člena)
ne vključuje naselij Žiri, Gorenja vas-Poljane in Železniki (U-l251/94);

40. Krajevne skupnosti Liubliana Šentvid za oceno ustavnosti
zakona, ker jo uvršča v mestno občino Ljubljana (4, točka 3.
člena) (U-l-227/94);
41. Krajevne skupnosti Draga za oceno ustavnosti zakona, ker
ne vključuje celotne KS v občino Kočevje, temveč jo vključuje tudi
v občino Loški Potok (62. točka 2. člena);

58. Sveta Krajevne skupnosti Notranje Gorice za oceno ustanosti
zakona, ker jo vključuje v občino Brezovica (8. točka 2. člena) in
ne v mestno občino Ljubljana (U-l-252/94);

42. Krajevnih skupnosti Vransko Tahnr Polzela. Braslovče in
Andraž za oceno ustavnosti zakona, ker je ustanovil občino Žalec
(134. točka 2. člena), ne pa namesto nje petih občin: Vransko,
Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec (U-l-231/94);

59. Krajevne skupnosti Dolsko za oceno ustavnosti zakona, ker
je ustanovil občino Dol pri Ljubljani (21. točka 2. člena) in krajevne
skupnosti tako ni vključil v mestno občino Ljubljana;

43. Krajevne skupnosti Otalež pri Cerknem za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Cerkno (13. točka 2. člena) in ne
v občino Idrija (U-l-232/94);
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60. Krajevne skupnosti Senožeče za oceno ustavnosti zakona,
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80. skupine občanov Kraievne skupnosti Polič za oceno
ustavnosti zakona, ker vključuje naselja Gornji Dolič.iSiedfflji Dolič,
Kozjak in Zvrše-del v občino Mislinja (71. točka 2. člena) in ne v
mestno občino Slovenj Gradec (U-l-281/94).

ker je ne ustanavlja kol samostojne občine (U-l-255/94);
61. Krajevne skupnosti Solčava za oceno ustavnosti zakona, ker
jo vključuje v občino Luče (63. točka 2. člena) in je ne ustanavlja
kot samostojne občine (U-l-256/94);
62. Sveta Kraievne skupnosti Sveta Trojica za oceno ustavnosti
zakona, ker jo vključuje v občino Tolmin (55. točka 2. člena) in je
ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-257/94);

PRILOGA 3
SEZNAM PREDLOGOV, POBUD IN
OSTALIH VLOG ZA USTANOVITEV
NOVIH OBČIN TER ZA SPREMEMBO
NJIHOVIH OBMOČIJ

63. Kraievne skupnosti Kostanjevica na Krasu za oceno
ustavnosti zakona glede območja mestne občine Nova Gorica
(U-l-260/94);
64. Kraievne skupnosti Leskovec za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Videm (124. točka 2. člena), kar je v
nasprotju z referendumsko voljo (U-l-261 /94);

I. Predlogi za ustanovitev novih občin

65. Skupščine občine Ljutomer za oceno ustavnosti zakona, ker
v občino Sveti Jurij vključuje naselje Bolehnečici (106. točka 2.
člena) (U-l-262/94);

I. Predlog za ustanovitev občine Hajdina - sedaj na območju
mestne občine Ptuj
2 Predlog za ustanovitev občine Braslovče - sedaj na območju
občine Žalec
3. Predlog za ustanovitev občine Polzela - sedaj na območju
občine Žalec
4. Predlog za ustanovitev občine Vransko - sedaj na območju
občine Žalec
5. Predlog za ustanovitev občine Prebold - sedaj na območju
občine Žalec
6. Predlog za ustanovitev občine Tabor - sedaj na območju
občine Žalec
7. Predlog za ustanovitev občine Griže - sedaj na območju
občine Žalec
8. Predlog za ustanovitev občine Žalec - sedaj na območju
občine Žalec
9. Predlog za ustanovitev občine Jezersko - sedaj na območju
občine Preddvor
10. Predlog za ustanovitev občine Grad - sedaj na območju občine
Kuzma
II. Predlog za ustanovitev občine Solčava - sedaj na območju
občine Luče
12. Predlog za ustanovitev občine Hodoš - sedaj na območju
občine Hodoš-Šalovci
13. Predlog za ustanovitev občine Dobrovnik - sedaj na območju
občine Lendava
14. Predlog za ustanovitev občine Horjul - sedaj na območju
občine Dobrava - Horjul - Polhov Gradec
15. Predlog za ustanovitev občine Ribnica na Pohorju - sedaj na
območju občine Podvelka-Ribnica
16. Predlog za ustanovitev občine Veržej - sedaj na območju
občine Ljutomer
17. Predlog za ustanovitev občine Razkrižje - sedaj na območju
občine Ljutomer
18. Predlog za ustanovitev občine Destrnik - sedaj na območju
občine Destrnik - Trnovska vas
19. Predlog za ustanovitev občine Trnovska vas - sedaj na
območju občine Destrnik - Trnovska vas
20. Predlog za ustanovitev občine Vitomarci - sedaj na območju
občine Destrnik - Trnovska vas
21. Predlog za ustanovitev občine Bloke - sedaj na območju
občine Loška dolina
22. Predlog za ustanovitev občine Miklavž na Dravskem polju sedaj na območju mestne občine Maribor
23. Predlog za ustanovitev občine Prevalje - sedaj na območju
občine Ravne-Prevalje
24. Predlog za ustanovitev občine Dolenjske Toplice - sedaj na ,
območju mestne občine Novo mesto
25. Predlog za ustanovitev občine Žužemberk - sedaj na območju
mestne občine Novo mesto

66. Kraievne skupnosti Lovrenc na Pohorju za oceno ustavnosti
zakona, ker je ne ustanavlja kot občino (U-l-263/94);
67. krajevnih skupnosti Poličane in Studenice za oceno ustavnosti
zakona, ker ju ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-264/94);
68. Srečka Žižka in drugih iz Spodnjih Ivanicev za oceno
ustavnosti zakona, ker naselje Očeslavci vključuje v občino
Gornja Radgona in ne v občino Radenci (U-l-265/94);
69. Kraievne skupnosti Rakitna za oceno ustavnosti zakona, ker
je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-266/94);
70. Kraievne skupnosti Krka za oceno ustavnosti zakona, ker je
ne vključuje v občino Grosuplje temveč v občino Ivančna Gorica
(U-l-268/94);
, 71. Kraievne skupnosti Razkrižie za oceno ustavnosti zakona,
ker je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-269/94);
72. Zelenih Pirana za oceno ustavnosti zakona, ker občina Piran
ni opredeljena kot mestna občina (U-l-270/94);
73. Kraievne skupnosti Cerkveniak za oceno ustavnosti zakona,
ker je ne ustanavlja kot samostojne občine (U-l-271/94);
74. skupine občanov krajevnih skupnosti Vodice in Bukovica
Sinkov Turn za oceno ustavnosti zakona, ker ju vključuje v občino
Vodice (127. točka 2. člena) (U-l-272/94);
75. Aloiza Kosa iz Šentjerneja za oceno ustavnosti zakona, ker
naselja Krajevne skupnosti Orehovica vključuje v občino
Šentjernej (U-l-273/94);
76. Jožeta Beaa iz Otočca ob Krki za oceno ustavnosti zakona,
ker določa območje mestne občine Novo mesto v nasprotju z
ustavo (8. točka 3. člena) (U-l-275/94);
77. skupine občanov Kraievne skupnosti Klopce za oceno
ustavnosti zakona, ker jo vključuje v občino Dol pri Ljubljani (21.
točka 2. člena) (U-l-276/94);
78. Kraievne skupnosti Podbrezie za oceno ustavnosti zakona,
ker jo vključuje v občino Naklo (U-l-277/94);
7

9. vaških odborov Šentiošt. Kuria vas. Butainova in Planina za
oceno ustavnosti zakona, ker jih ne ustanavlja kot samostojne
občine, temveč jih vključuje v občino Dobrova (U-l-278/94);
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4. Pobuda za ustanovitev občine Leskovec - sedaj na območju
občine Videm
5. Pobuda za ustanovitev občine Mokronog - sedaj na območju
občine Trebnje
6. Pobuda za ustanovitev občine Šentrupert - sedaj na območju
občine Trebnje
7. Pobuda za ustanovitev občine Komenda - sedaj na območju
občine Kamnik
8. Pobuda za ustanovitev občine Teharje - sedaj na območju
mestne občine Celje
9. Pobuda za ustanovitev občine Planina pri Sevnici - sedaj na
območju občine Šentjur pri Celju
10. Pobuda za ustanovitev občine Dobje pri Planini - sedaj na
območju občine Šentjur pri Celju
11. Pobuda za ustanovitev občine Ponikva - sedaj na območju
občine Šentjur pri Celju
12. Pobuda za ustanovitev občine Stopiče - sedaj na območju
mestne občine Novo mesto
13. Pobuda za ustanovitev občine Žirovnica - sedaj na območju
občine Jesenice
14. Pobuda za ustanovitev občine Bogojina - sedaj na območju
občine Moravske Toplice
15. Pobuda za ustanivitev občine Moste - sedaj na območju
občine Kamnik
16. Pobuda za ustanovitev občine Podnanos - sedaj na območju
občine Vipava
17. Pobuda za ustanovitev občine Središče ob Dravi - sedaj na
območju občine Ormož
18. Pobuda za ustanovitev občine Litija (ožji obseg) - predlaga se
območje občine Litije sestavljeno iz naselij naslednjih KS: Litija
levi breg, Litija desni breg, Vače, Hotič, Sava, Jablaniška dolina
ter naselje Mošenik - obč. Zagorje
19. Pobuda za ustanovitev občine Dole pri Litiji - sedaj na območju
občine Litija
20. Pobuda za ustanovitev občine Šmartno pri Litiji - sedaj na
območju občine Litija
21. Pobuda za ustanovitev občine Kresnice - sedaj na območju
občine Litija
22. Pobuda za ustanovitev občine Makole - sedaj na območju ,
občine Slovenska Bistrica
23. Pobuda za ustanovitev občine Oplotnica - sedaj na območju
občine Slovenska Bistrica
24. Pobuda za ustanovitev občine Rateče Planica - sedaj na
območju občine Kranjska Gora
25. Pobuda za ustanovitev občine Velika Polana - sedaj na območju
občine Črenšovci
26. Pobuda za ustanovitev občine Žetale - sedaj na območju
občine Majšperk
27. Pobuda za ustanovitev občine Kočevska Reka - sedaj na
območju občine Kočevje
28. Vloga za ustanovitev občine Iška vas - sedaj na območju
občine Ig
29. Vloga za ustanovitev občine Dravsko polje - sedaj na območju
občine Starše in mestne občine Maribor

26. Predlog za ustanovitev občine Mirna Peč - sedaj na območju
mestne občine Novo mesto
27. Predlog za ustanovitev občine Šmarjeta - sedaj na območju
mestne občine Novo mesto (dva predloga - KS Šmarjeta-ožji
obseg; občinski svet občine Novo mesto)
28. Predlog za ustanovitev občine Šempeter - Vrtojba - sedag na
območju mestne občine Nova Gorica
29. Predlog za ustanovitev občine Cerkvenjak v Slovenskih
goricah - sedaj na območju občine Lenart
30. Predlog za ustanovitev občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
- sedaj na območju občine Lenart
31. Predlog za ustanovitev občine Benedikt - sedaj na območju
občine Lenart
32. Predlog za ustanovitev občine Sv. Ana v Slovenskih goricah
- sedaj na območju občine Lenart
33. Predlog za ustanovitev občine Voličina - sedaj na območju
občine Lenart
34. Predlog za ustanovitev občine Lenart - sedaj na območju
občine Lenart
35. Predlog za ustanovitev občine Hoče - Pohorje - sedaj na
območju mestne občine Maribor
36. Predlog za ustanovitev občine Slivnica - sedaj na območju
37. Predlog za ustanovitev občine Bistrica ob Sotli - sedaj na
območju občine Podčetrtek
38. Predlog za ustanovitev občine Senovo - sedaj na območju
občine Krško
39. Predlog za ustanovitev občine Dobrna - sedaj na območju
občine Vojnik
40. Predlog za ustanovitev občine Križevci - sedaj na območju
občine Ljutomer
41. Predlog za ustanovitev občine Lovrenc na Pohorju - sedaj na
območju občine Ruše
42. Predlog za ustanovitev občine Selnica ob Dravi - sedaj na
območju občine Ruše
43. Predlog za ustanovitev občine Sodražica - sedaj na območju
občine Ribnica
44. Predlog za ustanovitev občine Trzin - sedaj na območju občine
Domžale
45. Predlog za ustanovitev občine Sv. Marko - sedaj na območju
mestne občine Ptuj
II. Predlogi za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji
občini
1. Naselji Zalog pod Sveto Trojico in Kokošnje - priključitev k
občini Domžale (sedaj v občini Moravče)
2. Naselje Osrečje - priključitev k občini Škocjan (sedaj v mestni
občini Novo mesto)
3. Naselja Polom, Seč in Vrbovec - priključitev k občini Kočevje
(sedaj v občini Dobrepolje)
4. Naselje Obrežje - priključitev k občini Radeče (sedaj v občini
Laško)
5. Naselje Bolečka vas - priključitev k občini Majšperk (sedaj v
občini Videm)
6. Naselje Prihova - priključitev k občini Nazarje (sedaj v občini
Mozirje)
7. Naselje Velika vas - priključitev k občini Dol pri Ljubljani (sedaj
v občini Moravče)

IV. Pobude in vloge za izločitev dela občine in njegovo priključitev
k sosednji občini
1. Naselji Trboje in Žerjavka (KS Trboje) - priključitev k mestni
občini Kranj (sedaj v občini Šenčur)
2. Naselje Veliki Cirnik - priključitev k občini Trebnje (sedaj v
občini Sevnica)
3. Naselje Hlaponci - priključitev k občini Dornava (sedaj v občini
Juršinci)
4. Naselje Rogla - priključitev k občini Vitanje (sedaj v občini
Zreče)
5. Naselja KS Pernica - priključitev k mestni občini Maribor (sedaj
v občini Pesnica)

III. Pobude in vloae za ustanovitev novih občin
1. Pobuda za ustanovitev občine Dobova - sedaj na območju
občine Brežice
2. Pobuda za ustanovitev občine Čatež ob Savi - sedaj na
območju občine Brežice
3. Pobuda za ustanovitev občine Podlehnik - sedaj na območju
občine Videm
poročevalec, št. 45

60

25. september 1997

6. Naselje Hrastje - priključitev k mestni občini Kranj (sedaj v
občini Šenčur)
7. Naselja KS Lavrica - priključitev k mestni občini Ljubljana
(sedaj v občini Škofljica)
8. Naselje Kostanjevica - priključitev k občini Trebnje (sedaj v
občini Litija)
9. Naselja KS Iška vas - priključitev k mestni občini Ljubljana
(sedaj v občini Ig)
10. Naselje Erzelj - priključitev k občini Ajdovščina (sedaj v občini
Vipava)
11. Naselje Prebačevo - priključitev k mestni občini Kranj (sedaj
v občini Šenčur)

12. Naselja KS Otalež - priključitev k občini Idrj^j
občini
Cerkno)
13. Del naselja Pokojišče - priključitev k občini Borovnica (sedaj
v občini Vrhnika)
14. Naselje Bukov vrh - priključitev k občini Gorenja vas - Poljane
(sedaj v občini Škofja Loka)
15. Naselja bivše KS Bučka - priključitev k občini Sevnica (sedaj
v občini Škocjan)
16. Naselji Gorenje Jezero in Laze - priključitev k občini Loška
dolina (sedaj v občini Cerknica)
17. Naselje Ravne nad Šentrupertom ■ priključitev k občiniTrebnje
(sedaj v občini Litija)

r
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DZ RS se predlaga, da pozove občinski svet Brežice,
tla obe pobudi obravnava in se do njiju otiretlcli
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TABELA 2
13. 6.1997

PREGLEDNICA PREDLOGOV ZA USTANOVITEV NOVIH OBČIN

j ZAHTEVA
i ZA OBČINO

POGOJI PO 13. ČLENU ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
KO-VNAIA

KNJIŽNICA

2RSCVZNA

UP.9AVNI
FPOffICRI

POSTA

4
+
+
T
+
44+
+

+
44
4
44+
4
+

+
444
444*
44-

ŠOLA
SOICAVA
BLOKE
HAJDINA
JEZERSKO
BRASLOVCE
VRANSKO
POLZELA
PREBOLD
MCKLAVZ NA
DRAVSKEM PCUU
OPLCflNLCA
MIRNA I®C
SEME5MER -VRTOJBA
DOLENJSKE TOPLICE
SMARONO PRI
LLTLJI
ZUZEMBEPK
BOCE-SLIVNICA.
SENOVO
ANKARAN-SK3EIJE
DEKANI
SMARJE-MAEEZIGE
GBGAR - CEPOVAN
SMARJEm
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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TABELA 1
16.6.1997
prebivalci po stanju 31.12.1995

OBČINA ANKARAN - ŠKOFIJE
št. preb. 7320
♦

ŠKRABČE
ŠKUFČE
ŠTOROVO
TOPOL
U LAKA
VELIKE BLOKE
VELIKI VRH
VOLČJE
ZAKRAJ
ZALES
ZAVRH

ANKARAN
BARIZON1
CEREJ
HRVATINI
JELARJI
KOLOMBAN
PLAVJE
PREMANĆAN
SPODNJE ŠKOFIJE
TINJAN
ZGORNJE ŠKOFIJE

OBČINA BRASLOVČE
št. preb. 4652

OBČINA BLOKE
št. preb. 1717

BRASLOVČE
DOBROVUE
GLINJE
GOMILSKO
GRAJSKA VAS
KAMENČE
LETUŠ
MALE BRASLOVČE
lK
ORLA VAS
PARIŽUE
PODGORJE PRI LETUŠU
PODVRH
POUČE
PRESERJE
RAKOVLJE
SPODNJE GORČE
ŠENTRUPERT
ŠMATEVŽ
TOPOVUE
TRNAVA
ZAKL
ZGORNJE GORČE

ANDREJČJE
BENETE
BOĆKOVO
FARA
GLINA
GODIČEVO
GRADIŠKO
HITENO
HRIBARJEVO
HUDI VRH
JERŠANOVO
KRAMPUE
LAHOVO
LEPI VRH
LOVRANOVO
MALNI
METULJE
MRAMOROVO PRI LUŽARJIH
MRAMOROVO PRI PAJKOVEM
NEMŠKA VAS NA BLOKAH
NOVA VAS
OGRADA
POLŠEČE
RADLEK
RAVNE NA BLOKAH
RAVNIK
ROŽANČE
RUNARSKO
SLEME
STRMCA
STUDENEC NA BLOKAH
STUDENO NA BLOKAH
SVETA TROJICA
SVETI DUH
poročevalec, št. 45

OBČINA DEKANI
št. preb. 4662
ABITANTI
BELVEDUR
BEZOVICA
BREZOVICA PRI GRADINU
BREŽEC PRI PODGORJU
BUTARI
ČEPKI
ČRNI KAL
ČRNOTIČE
DEKANI
jg

25. september 1997

DOL PRI HRASTOVLJAH
DVORI
GABROVICA PRI ČRNEM KALU
GRAČIŠČE
GRADIN
HRASTOVUE
KARLI
KASTELEC
KOROMAČI-BOŠKINI
KORTINE
KRNICA
KUBED
LOKA
LUKINI
MARŠIČI
MOČUNIGI
MOVRAŽ
OLIKA
OSP
PERAJI
PISARI
PODGORJE
PODPEČ
POLETIČI
POPETRE
PRAPROČE
PREDLOKA
PREGARA
RAKITOVEC
RIŽANA
ROŽAR
SIRČI
SMOKVICA
SOCERB
SOČERGA
SOKOLIĆI
STEPANI
ŠEKI
TOPOLOVEC
TREBEŠE
TULJAKI
ZABAVLJE
ZANIGRAD
ZAZID

GORENJE GRADIŠČE
GORENJE POLJE
GORENJE SUŠICE
KOČEVSKE POLJANE
LOŠKA VAS
MALI RIGELJ
MENIŠKA VAS
NOVA GORA
OBČICE
OBRH
PODHOSTA
PODSTENICE
PODTURN PRI DOL. TOPLICAH
SELA PRI DOL. TOPLICAH
SELIŠČE
SOTESKA
STARE ŽAGE
SUHOR PRI DOL. TOPLICAH
VELIKI RIGELJ
VERDUN PRI URŠNIH SELIH
OBČINA GRGAR-ČEPOVAN
št. preb. 2971
BANJŠICE
BATE
ČEPOVAN
GRGAR
GRGARSKE RAVNE
LAŽNA
LOKOVEC
LOKVE
NEMCI
RAVNICA
TRNOVO
VOGLARJI

OBČINA HAJDINA
št. preb. 4101
DRAŽENCI
GEREČJA VAS
HAJDOŠE
SKORBA
SLOVENJA VAS
SPODNJA HAJDINA
ZGORNJA HAJDINA

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
št. preb. 3311
BUŠINEC
CEROVEC
DOBINDOL
DOLENJE GRADIŠČE
DOLENJE POLJE
DOLENJE SUŠICE
DOLENJSKE TOPLICE
DRENJE
GABRJE PRI SOTESKI
25. september 1997

OBČINA HOČE-SLIVNICA
št. preb. 9580
BOHOVA
ČRETA
HOČKO POHORJE
79
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VRHPEČ

HOTINJA VAS
OREHOVA VAS
PIVOLA
POLANA
RAD1ZEL
ROGOZA
SLIVNICA PRI MARIBORU
SLIVNIŠKO POHORJE
SPODNJE HOČE
ZGORNJE HOČE

OBČINA OPLOTNICA
št. preb. 4648

OBČINA JEZERSKO
št. preb. 673
SPODNJE JEZERSKO
ZGORNJE JEZERSKO
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
št. preb. 5696
DOBROVCE
DRAVSKI DVOR
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
SKOKE
OBČINA MIRNA PEČ
št. preb. 2661
BIŠKA VAS
ČEMŠE
DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI
DOLENJI GLOBODOL
DOLENJI PODBORŠT
GLOBOČDOL
GOLOBINJEK
GORENJI GLOBODOL
GORENJI PODBORŠT
GORIŠKA VAS
GRČ VRH
HMELJČIČ
HRASTJE PRI MIRNI PEČI
JABLAN
JELŠE
JORDANKAL
MALENSKA VAS
MALI KAL
MALI VRH
MIRNA PEČ
ORKUEVEC
POLJANE PRI MIRNI PEČI
SELO PRI ZAGORICI
SREDNJI GLOBODOL
ŠENTJURU NA DOLENJSKEM
VELIKI KAL
VRHOVO PRI MIRNI PEČI

BOŽJE
BREZJE
CEZLAK
ČADRAM
DOBRIŠKA VAS
DOBROVA
GORICA
KEBELJ
KORITNO
KOT
KOVAŠKI VRH
LAČNA GORA
LUKANJA
MALAHORNA
MARKEČICA
MODRIČ
NADGRAD
OKOŠKA GORA
OPLOTNICA
POBREŽ
PODGRAD
PRIHOVA
RASKOVEC
STRAŽA
UGOVEC
ZGORNJE GRUŠOVJE
ZLOGONA GORA
ZLOGONA VAS
OBČINA POLZELA
št. preb. 5098
ANDRAŽ NAD POLZELO
BREG PRI POLZELI
DOBRIČ
LOČICA OB SAVINJI
OROVA VAS
PODVIN PRI POLZELI
POLZELA
ZALOŽE
OBČINA PREBOLD
št. preb. 4601
DOLENJA VAS
KAPLJA VAS
LATKOVA VAS
MARIJA REKA
MATKE
PREBOLD
SV.LOVRENC

80
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GRINTOVEC
KOŠTABONA
KOZLOVIČI
KRKAVČE
LABOR
LOPAR
MAREZIGE
MONTINJAN
POMJAN
PUČE
SRGAŠI
ŠMARJE
TRSEK
TRUŠKE
ŽUPANČIČI

ŠEŠČE PRI PREBOLDU
OBČINA SENOVO
št. preb. 7138
ANŽE
ARMEŠKO
BRESTANICA
BREZJE PRI DOVŠKEM
DOBROVA
DOLENJI LESKOVEC
DOVŠKO
GORENJI LESKOVEC
GORICA PRI RAZTEZU
KALIŠOVEC
LOKVE
MALI KAMEN
MRČNA SELA
PRESLADOL
RAZTEZ
REŠTANJ
ROŽNO
SENOVO
STOLOVNIK
STRANJE
SEDEM
VELIKI DOL
VELIKI KAMEN

OBČINA ŠMARJETA
št. preb. 2700
BELA CERKEV
BREZOVICA
ČELEVEC
DOL PRI ŠMARJETI
DOLENJE KRONOVO
DRAGA
DRUŽINSKA VAS
GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
GRAĐENJE
GRIČ PRI KLEVEVŽU
HRIB
KOGLO
MALA STRMICA
OREŠJE
RADOVLJA
SELA
SELA PRI ZBURAH
STRELAC
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠMARJETA
VINICA PRI ŠMARJETI
VINJI VRH
ZBURE
ŽALOVIČE

OBČINA SOLČAVA
št. preb. 584
LOGARSKA DOLINA
PODOLŠEVA
ROBANOV KOT
SOLČAVA
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
št. preb. 6128
ŠEMPETER PRI GORICI
VRTOJBA
OBČINA ŠMARJE-MAREZIGE
št. preb. 3257
BABIČI
BOČAJI
BORŠT
BRIČ
DILICI
FUEROGA
GAŽON
GLEM
GRINJAN
25. september 1997

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
št. preb. 6106
BREZJE PRI KUMPOUU
BREZOVO
81
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BRGLEZ
ČATEŠKA GORA
ČEPUE
ČRNI POTOK
DOBOVICA
DOLE PRI LITIJI
DOLNJI VRH
DRAGOVŠEK
DVOR
GABROVKA
GABRSKA GORA
GOBNIK
GORENJE JELENJE
GORNJE RAVNE
GORNJI VRH
GOZD-REKA
GRADIŠČE-K.O.GRAD.IN POLJ.
GRADIŠČE-K. O.ŠT. LOVRENC
HOHOVICA
HUDE RAVNE
JASTREBNIK
JAVORJE
JAVORJE PRI GABROVK1
JELŠA
JEŽCE
JEŽEVEC
JEŽNI VRH
KAL PRI DOLAH
KAMNI VRH
KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM
KLANEC PRI GABROVKI
KOŠKE POLJANE
KRŽIŠČE PRI ČATEŽU
LAZE PRI GOBNIKU
LESKOVICA PRI ŠMARTNEM
LIBERGA
UUBEŽ V LAZIH
LUKOVEC
LUPINICA
MALA GOBA
MALA KOSTREVNICA
MALA ŠTANGA
MIHELCA
MIŠJI DOL
MORAVČE PRI GABROVKI
MORAVŠKA GORA
MULHE
NOVA GORA
OBLA GORICA
OKROG
PEČICE
PODPEČ POD SKALO
PODROJE
POLJANE PRI PRIMSKOVEM
PRELESJE
PRESKA NAD KOSTREVNICO
PREVALE
PREŽENJSKE NJIVE
PRIMSKOVO

poročevalec, št. 45

RAČICA
RADGONICA
RAZBORE-DEL-K. O. POUANE
RAZBORE-K.O. JEŽNI VRH
RIHARJEVEC
SELCE
SEVNO
SLAVINA
SPODNJE JELENJE
STARA GORA PRI VEL. GABRU
STRMEC
SUHADOLE
ŠČIT
ŠMARTNO PRI LITIJI
ŠTANGARSKE POUANE
TIHABOJ
TLAKA
VELIKA GOBA
VELIKA KOSTREVNICA
VELIKA ŠTANGA
VINJI VRH
VINTARJEVEC
VIŠNJI GRM
VODICE PRI GABROVKI
VOLČJA JAMA
VRATA
ZAGOZD
ZAGRIČ
ZAVRH
ZAVRSTNIK
OBČINA VRANSKO
št. preb. 3991
BRODE
ČEPUE
ČRETA
ČRNI VRH
JERONIM
KAPLA
LIMOVCE
LOČICA PRI VRANSKEM
LOKE
MIKLAVŽ PRI TABORU
OJSTRIŠKA VAS
PONDOR
PRAPREČE
PREKOPA
SELO PRI VRANSKEM
STOPNIK
TABOR
TEŠOVA
VOLOGA
VRANSKO
ZAHOMCE
ZAJASOVNIK-DEL
ZAPLANINA

OBČINA ŽUŽEMBERK
št. preb. 4711
BORŠT PRI DVORU
BREZOVA REBER PRI DVORU
BUDGANJA VAS
DEŠEČA VAS
DOLNJI AJDOVEC
DOLNJI KOT
DOLNJI KRIŽ
DRAŠČA VAS
DVOR
GORNJI AJDOVEC
GORNJI KOT
GORNJI KRIŽ
GRADENC
HINJE
HRIB PRI HINJAH
JAMA PRI DVORU
KLEČET
KLOPCE
LAŠČE
LAZINA
LOPATA
MAČKOVEC PRI DVORU
MALI LIPOVEC
MALO LIPJE
PLEŠ
PLEŠIVICA
PODGOZD
PODLIPA
POUANE PRI ŽUŽEMBERKU
PRAPREČE
PREVOLE
RATJE
REBER
SADINJA VAS PRI DVORU
SELA PRI AJDOVCU
SELA PRI HINJAH
SREDNJI LIPOVEC
STAVČA VAS
ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
TREBČA VAS
VELIKI LIPOVEC
VELIKO LIPJE
VINKOV VRH
VISEJEC
VRH PRI HINJAH
VRH PRI KRIŽU
VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU
ZAFARA
ZALISEC
ŽUŽEMBERK
ŽVIRČE
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