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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

DOPOLNITVI ZAKONA 0 LOKALNI

SAMOUPRAVI (ZLS-M)
- skrajšani postopek - EPA 988 - III
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

V skladu s 1. odstavkom 176. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo v razpravah
glede omenjenega zakona na sejah matičnega delovnega
telesa in državnega zbora sodelovali poslanci:

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke
(Zmago Jelinčič Pl.)

Zmago Jelinčič Pl„ l.r.
Vodja Poslanske skupine SNS

Ljubljana, 19. september 2003
Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci

Bogdan Barovič, l.r.
Poslanec SNS

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
LOKALNI SAMOUPRAVI

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS

Sašo Peče, l.r.
Poslanec SNS

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

izvršuje pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela
organov lokalne skupnosti kot v primeru, ko sprejema
najpomembnejše odločitve, zakone, državni proračun, ki
pomembno vplivajo na razvoj in položaj lokalne samouprave.
Veljavni zakon o lokalni samoupravi urejuje medsebojno
nezdružljivost občinskih funkcij ter nezdružljivost opravljanja
funkcij župana in člana občinskega sveta s funkcijami v državni
upravi, v okviru katerih se izvršuje nadzorstvo zakonitosti lokalne
samouprave. Ne urejuje pa nezdružljivosti občinskih funkcij s
funkcijami v zakonodajni in izvršilni veji oblasti. Zakon o vladi
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,119/00 in Uradni list RS, št.
52/02-ZDU-1) v 10.členu določa, da predsednik vlade in ministri
ne morejo hkrati opravljati funkcij v državnih organih, sodiščih,
organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, za katere tako
določa zakon. Zakon o državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št.
52/02) je funkcijo državnega sekretarja opredelil kot funkcijo
namestnika ministra, ni pa določil morebitne nezdružljivosti te
funkcije z drugimi javnimi funkcijami. Na podlagi drugega odstavka
82.člena ustave zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za

I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za dopolnitev zakona

Veljavi zakon o lokalni samoupravi je treba spremeniti in dopolniti
v tistih delih, ki se nanašajo na medsebojno nezdružljivost javnih
funkcij izvršilne In upravne veje oblasti s funkcijami v lokalni
samoupravi.
Vprašanje hkratnega opravljanja večjega števila voljenih funkcij
in medsebojna nezdružljivost javnih funkcij, če gre za funkcijo
poslanca in župana, je bilo sproženo vsakokrat, ko je državni
zbor razpravljal o novelah zakona o lokalni samoupravi. Pogosta
so tudi vprašanja združljivosti funkcij v državni upravi, manj funkcije
ministra, kot funkcije državnega sekretarja, ali s funkcijo
župana. Vprašanje združljivosti hkratnega opravljanja funkcij v
državnih organih in lokalni samoupravi sledi iz ugotovitve, da gre
lahko za konflikte interesov tako v primeru, ko državni funkcionar
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z opravljanjem nekaterih drugih dejavnosti. V več državah ni
zaželeno opravljanje več kot dveh funkcij na različnih nivojih lokalne
samouprave in od dveh funkcij več kot ene izvršilne funkcije. To
naj ne bi bilo v interesu volivcev in bi lahko pripeljalo do političnih
in tehničnih problemov. Številne države prepovedujejo opravljanje
več funkcij hkrati ministrom in drugim članom vlade, najvišjim
državnim uradnikom in predstojnikom državnih organov na
lokalnem nivoju (prefektom, guvernerjem).

poslanca, ter nezdružljivost njegove funkcije z drugimi funkcijami
in dejavnostmi. Glede na vsebino bi moral nezdružljivost urediti
zakon o poslancih.Ta sedaj določa, da sta ti dve funkciji nezdružljivi
le v primeru, da ista oseba opravlja funkcijo v lokalni samoupravi
poklicno. Zakon o poslancih torej ne določa nezdružljivosti
funkcij ampak sledi zahtevi, da poslanci opravljajo svojo funkcijo
poklicno.
2.

Cilji in načela zakona
5.

Predlog zakona ureja nezdružljivost opravljanja izvršilnih funkcij
v organih lokalnih skupnosti s funkcijami v zakonodajni in izvršilni
veji oblasti ter pri tem upošteva dve ustavni načeli, in sicer načelo
delitve oblasti, v okviru katerega je poudarjena samostojnost
zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, ter načelo
neodvisnosti in samostojnosti lokalne samouprave. Obe načeli
zahtevata vzpostavitev učinkovitega sistema zavor in ravnotežja
med nosilci različnih funkcij oblasti. S tega vidika v slovenski
ustavni ureditvi ni združljivo hkratno opravljanje funkcij v
zakonodajni in izvršilni veji oblasti.
3.

Druge posledice

V Poslanski skupini SNS ocenjujemo, da bo imel zakon pozitivne
posledice, kot so kvalitetnejše in hitrejše opravljeno delo, obenem
pa bo zakon sledil načelu delitve zakonodajne in izvršilne oblasti.
Drugih bistvenih posledic zakon po mnenju predlagatelja ne bo
imel.
6.

Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku

Kot predlagatelji dopolnitev zakona o lokalni samoupravi
ocenjujemo, da gre za manj zahtevne spremembe, ki se v skladu
s 142. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
obravnavajo po skrajšanem postopku.

Ocena potrebnih finančnih sredstev

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.
4.

Prilagojenost pravu Evropske unije in prikaz
ureditve v drugih pravnih sistemih

II. BESEDILO ČLENOV

Večina pravnih teoretikov v evropskih državah se zaveda
nezdružljivosti hkratnega opravljanja funkcij v zakonodajnem
telesu in izvršilnih organih lokalnih skupnosti, predvsem tistih, ki
so striktno povezani z izvrševanjem odločitev predstavniških
teles lokalnih skupnosti. Vendar je konkretnih določb o tej
nezdružljivosti malo. Ureditve se pretežno usmerjajo v določanje
poklicnosti opravljanja izvršilnih funkcij v lokalni samoupravi, ali
pa vzpostavljanje statusa državnih uradnikov za lokalne voljene
funkcionarje. V temeljnih principih je poudarjeno, da je upravičeno
nezdružljiva udeležba v izvršilnih organih lokalnih skupnostih in v
nadzornih državnih organih, vsaj kar se tiče državnih
funkcionarjev in visokih uradnikov. Nezdružljivost je upravičena
tudi takrat, kadar se v okviru ene funkcije lahko izvršujejo
pooblastila, ki imajo odločujoč vpliv na pravice in pravne koristi
lokalne skupnosti (sodni funkcionarji). V Avstriji na primer
posameznik ne more hkrati opravljati več funkcij v izvršilnih
organih, v Franciji ne več kot dve voljeni funkciji hkrati, v Italiji so
omejeni samo župani velikih mest, ki ne morejo istočasno opravljati
nobene druge voljene funkcije. Na Irskem je omejitev predpisana
samo za ministre, ki ne morejo hkrati opravljati voljene funkcije v
lokalni skupnosti. Grška ustava omejuje županu možnosti
hkratnega opravljanja več voljenih funkcij.

1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba
US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odločba US in 70/00, 51/
02) se v 37.b členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"Funkcija župana in podžupana ni združljiva s funkcijo predsednika
republike, predsednika vlade, poslanca, predsednika, člana in
funkcionarja državnega sveta, ministra in državnega sekretarja,
funkcionarja v službah državnega zbora, funkcionarja v vladi ter
funkcionarja v drugih državnih organih."
Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo drugi do četrti
odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po opravljenih lokalnih
volitvah leta 2006.

Z vprašanjem opravljanja večjega števila javnih funkcij je povezano
tudi vprašanje združljivosti funkcij lokalnih voljenih funkcionarjev

'

poročevalec, št. 76

4

30. september 2003

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
lahko pomenilo neupravičeno dajanje posebnih materialnih oziroma
kakšnih drugih ugodnosti. Nezdružljivost je torej treba razširiti
tudi predvsem na opravljanje funkcije poslanca, državnega
sekretarja, funkcionarja v vladi in druge.

K 1.členu
Glede na način delovanja občinskih organov je treba dopolniti tudi
določbe, s katerimi so določeni razlogi za predčasno prenehanje
mandata in urejena nezdružljivost občinskih funkcij z opravljanjem
nekaterih drugih nalog. Določba 37. b člena določa, da funkcija
župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in
podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski
upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon,
funkcija člana občinskega sveta in podžupana pa ni združljiva s
funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon. Nezdružljivost temelji na ugotovitvi, da bi sočasno
opravljanje občinskih funkcij in ostalih funkcij zaradi vpliva na
odločanje oz. zaradi konflikta interesov tako v primeru, ko državni
funkcionar izvršuje pooblastila v zvezi z sodelovanjem z organi
lokalne skupnosti kot v primeru, ko oblikuje ali sprejema
najpomembnejše odločitve, zakone, državni proračun, ki
pomembno vplivajo na razvoj in položaj lokalne samouprave,

Opravljanje nezdružljive funkcije torej pomeni izgubo funkcije. V
primeru, da se občinski funkcionar ne odloči za prenehanje
opravljanja nezdružljive funkcije, se mora praviloma torej odločiti,
katero funkcijo bo opravljal.
K 2. členu
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu,
uporabljati pa se začne šele po opravljenih lokalnih volitvah leta
2006, saj morajo biti pogoji za opravljanja funkcije znani v naprej
vsem kandidatom za župana ali podžupana, v času mandata pa
se ne smejo spreminjati oziroma, če se spremenijo, lahko začnejo
veljati šele po izteku mandata oz. po opravljenih lokalnih volitvah.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s
funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
37b. člen

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v
upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih
mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov občine.

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta
in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.

30. september2003
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 PREVZEMIH (ZPre-A)
- prva obravnava - EPA 978 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA:
2003^2111-0051
Številka: 300-11/2001-2
Ljubljana, 31.07.2003
Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 31.07.2003
določila besedilo:
-

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH,

IN
-

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

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Slovenije, Vlada Republike Slovenije pošilja popravek predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih prva obravnava in čistopis predloga zakona.

EVA:
2003-2111-0051
Številka: 300-11/2001-2
Ljubljana, 19.09.2003
V zvezi z dopisom št. 310-09/95-3/7 z dne 11.09.2003 in na
podlagi 115. člena poslovnika Državnega zbora Republike

30. september2003

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance,
Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarstvo,
Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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POPRAVEK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREVZEMIH - EVA 2003-2111-0051

Besedilo členov, ki se spreminjajo:

XVI. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

79. člen
Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede vključitve družbe, se smiselno uporabljajo
tudi, kadar fizična oseba pridobi več kot 95% vseh delnic posamezne delniške družbe.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

poročevalec, št. 76
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PREDLOG ZAKONA
PREVZEMIH

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

O

UVOD
I. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 - v nadaljnjem besedilu Zpre) je bil sprejet leta
1997 tako rekoč ob zaključku procesa lastninskega preoblikovanja podjetij, ko se je že začel
razvijati sekundami trg vrednostnih papirjev in se je pokazala potreba po pravni ureditvi
postopkov za prevzeme gospodarskih družb. Ob sprejemanju ZPre je bilo v ospredju vprašanje
pregledne ureditve trga vrednostnih papirjev in delovanja delniške družbe. Osnovno izhodišče
zakona je varstvo vlagateljev na trgu vrednostnih papirjev ter varstvo manjšinskih delničarjev pri
prenosu kontrolnega deleža z nakupom delnic delniške družbe na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev. ZPre temelji na štirih bistvenih načelih:
-

enako obravnavanje vseh delničarjev,
obvezna ponudba za prevzem, če velikost kontrolnega deleža preseže z zakonom
določen prag,
dolžnost razkritja podatkov,
omejitev določenih obrambnih dejanj, ki bi preprečevala prevzem.

Obstoječi ZPre ne razlikuje med domačimi in tujimi ponudniki, prav tako ne med
»prijateljskimi« in »sovražnimi« prevzemi.
ZPre ureja nakupe vrednostnih papirjev posamezne delniške družbe - izdajatelja vrednostnih
papirjev, kadar je določena pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: oseba) pridobila ali
želela pridobiti delež vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot 25% glasovalnih
pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih papirjev.
Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev ne glede na način pridobitve dovoljenja za trgovanje z delnicami na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Z nadaljnjim razvojem trga kapitala v Sloveniji, težnjami po povezovanju gospodarskih
subjektov zaradi večje učinkovitosti in konkurenčnosti na tržišču se je število prevzemov
povečalo. Hkrati so se ob uporabi zakona pokazale nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti, za
katere predlagatelj meni, da jih je zaradi preglednosti smiselno urediti s spremembami in
dopolnitvami zakona o prevzemih. V nadaljevanju so predstavljena poglavitna vprašanja, za
katera so institucije, ki jih izvajanje obstoječega ZPre (bodisi kot nadzorne bodisi kot organe v
postopkih) zadeva, ugotovile, da so v obstoječem zakonu pomanjkljivo oziroma neustrezno
urejena:

30. september2003
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Za ne dovolj precizno se je izkazala določba, da se ZPre uporablja za vrednostne papiije, nič pa
ne določa glede družb.
Skozi poskuse kršitve zakona se je izkazalo, da je definicija doseganja praga 25 % zelo ozka in v
praksi povzroča mnoge probleme, saj je predvsem pojem »v lasti za račun tretje osebe« (4. člen)
ozek in za nadzornika težko dokazljiv. Poleg delnic v neposredni lasti prevzemnika sta
najvažnejši postavki še delnice v lasti odvisnih in obvladujočih družb ter delnice, ki jih imajo v
lasti tretje osebe za račun prevzemnika.
V zvezi z obveznostjo dati javno ponudbo za odkup je priglasitev koncentracije po Zakonu o
preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljnjem besedilu: ZPOMK). Nadzor nad
spoštovanjem določb le-tega izvaja Urad za varstvo konkurence. Niti zakon o trgu vrednostnih
papiijev (v nadaljnjem besedilu: ZTVP) niti ZPOMK ne omogočata izmenjave podatkov med
Agencijo za trg vrednostnih papiijev in Uradom za varstvo konkurence. Obe kršitvi sta povezani
in stajo dolžna odkrivati oba organa.
Osnovna sankcija, če nekdo preseže prag 25 %, ne da bi dal ponudbo za odkup v skladu z ZPre,
je izguba glasovalnih pravic iz presežnih delnic, ki jo lahko uveljavljajo preostali delničarji na
skupščini družbe. Takšna kršitev je v skladu s 1. alineo prvega odstavka 84. člena Zpre
opredeljena tudi kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.
Zagrožene kazni za prekrške so pri tako visokih vrednostih poslov prenizke in ne pomenijo
ustrezne sankcije za kršitelje. Poleg tega se je izkazalo, da je problematika, ki jo obravnavata
ZPre in ZPOMK, enako pa velja tudi za druge zakone s finančnega področja, za sodnike za
prekrške prezahtevna. Na nezadostnost sankcij (predvsem denarnih) sta opozorila tudi Svetovna
banka in Mednarodni denarni sklad pri izvedbi pregleda v okviru Financial Services Assessment
Programme (FSAP) in Evropska Unija v okviru izvedbe Peer Review. Predvsem so bile podane
naslednje ugotovitve:
-

denarne kazni za prekrške so prenizke
potreba po uskladitvi sankcij ZPre s sankcijami za javne družbe po ZTVP
uskladitev sankcij po ZPre z zakonom o prekrških
izrekanje prekrškov prenesti na nadzorne institucije, pristojne za vodenje postopkov
in nadzor prevzemnih aktivnosti
zaostritev dosedanjih sankcij vezanih na izgubo glasovalnih pravic iz tistih delnic,
pridobljenih v nasprotju z določbami Zakona.

Obveznosti objav namer za odkup (prevzem) na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papiijev so
preohlapno določene, hkrati pa ZPre ne določa posledic takšnih objav, na primer posledice
objave, da nekdo ne namerava dati ponudbe za odkup.
Pomemben segment zakona predstavlja postopek v zvezi s ponudbo za odkup, pri kateri lahko
ponudnik, ker ni omejen ne pri velikosti povišanja cene ne pri številu povišanj, z minimalnimi
poviški tako podaljšuje rok za sprejem ponudbe. Eden od razlogov za to je lahko tudi
ugotavljanje izpolnitve razveznega pogoja oziroma čakanje na zaključek enega izmed
vzporednih postopkov. Posledica za imetnike vrednostnih papiijev je seveda ta, da se jim odmika
čas, v katerem bodo posli poravnani in bodo prejeli kupnino. Poleg tega ZPre v tretjem odstavku
22. člena določa, da so ob spremenjeni ponudbi imetniki, ki so že sprejeli prvotno ponudbo,
upravičeni odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti novo ponudbo za odkup. Takšna določba
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zahteva aktivno ravnanje delničarja, ki je ponudbo enkrat že sprejel, to pa je zlasti pri malih
delničarjih lahko problematično.
Problem se pojavlja ko je potrebno določiti višino praga, oziroma katere vrednostne papirje se
upošteva v ta prag (vrsto vrednostnega papirja, glede na osebe, ki so pridobile in namen njihove
pridobitve)
Bistveno načelo ZPre je enakopravno obravnavanje vseh delničarjev. V tretjem odstavku 31.
člena ZPre je določeno, da so imetniki upravičeni do ugodnejših pogojev, kot so navedeni v
ponudbi, če je ponudnik, ali tretja oseba za njegov račun, od dneva obvestila o nameri do izteka
roka za sprejem ponudbe za odkup pridobil vrednostne papirje od posameznega imetnika pod
takšnimi ugodnejšimi pogoji. Načelo enakopravnega obravnavanja bi bilo smiselno razširiti na
obdobje pred, med in po izteku ponudbe in tudi na druge posle med prevzemnikom in delničarji
ciljne družbe, saj se je za določene kompenzacije za nižjo ceno delnic pri prevzemu možno
dogovoriti s posameznim delničarjem tudi na ta način.
Obstoječi ZPre ne obravnava stanja po izvedenem prevzemu glede manjšinskih delničarjev in
njihovih pravic.
Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka sta v okviru FSAP programa ocenila, da je
tridnevni rok za obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža in nadaljnji tridnevni rok za objavo
tega obvestila (64. člen ZPre) predolg. Skrajšati je potrebno časovni razkorak med datumom
razpolagalnega posla (prenos lastništva) in pa datumom sklenitve zavezovalnega posla (datum
sklenitve pogodbe o nakupom teh delnic) ter poleg tega obveščanje vezati na zavezovalni posel
ter namen sklenitve tega posla
V okviru teh vprašanje so opredeljena tudi vprašanja, ki jih predvideva predlog direktive o
prevzemih in v razpravi niso opredeljena kot sporna vprašanja.
Zakon tudi ureja postopek za odkup vrednostnih papirjev družb, ki po Zakonu o trgu vrednostnih
papirjev niso opredeljena kot javne družbe in vrednostne papirje pridobivajo člani uprav oziroma
nadzornih svetov. V dosedanji praksi se je pokazalo, da nereguliranje tega področja dopušča
možnost izvedbe odkupov delnic s strani menedžmenta, ki ni izvedeno na dovolj transparenten
način in ne upošteva doseženih standardov varstva manjšinskih delničarjev.

II. Načela in cilji
Predlagatelja zakona je ob upoštevanju dosedanjih izkušenj pri vodenju prevzemov, kakor tudi
izkušenj Agencije za trg vrednostnih papirjev vodilo načelo, da se s spremembami zakona uredi
postopek prevzemov, ki bo še bolj uveljavljal načelo varstva malih delničarjev v postopku
prevzema družbe. Ker v postopku, v katerem prevzemnik pridobi delež v ciljni družbi v takšnem
obsegu, da lahko preko uveljavljanja upravljalskih pravic vpliva na delovanje družbe in ravnanje
uprave družbe, je nujno, da se to področje še posebej natančno uredi. Pri tem ne gre toliko za
vprašanja, povezana z normiranjem ekonomskega delovanja družb, kot z vprašanjem odnosov
med skupinami delničarjev - manjšinskimi in večinskimi- ter postopki, pod katerimi se ti odnosi
spreminjajo. Pri tem je zelo pomembno zagotoviti enako obravnavanje vseh delničarjev v
celotnem obdobju prevzema in ne le v času veljavnosti ponudbe za prevzem. Nadaljnje
zagotoviti transparentnost postopkov z ustreznim informiranjem delničarjev ter zagotoviti, da so
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ukrepi uprave ciljne družbe nevtralni do prevzema oziroma, da se zagotovi svoboda delničaijev
pri sprejemanju odločitev.
Ta načela poleg javnih družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, so razširjene še na družbe, ki jih Zakon o trgu vrednostni papirjev ne
opredeljuje oziroma ne bo opredelil kot javne družba, pa njihove delnice pridobivajo člani
uprave ali nadzornih svetov. Pri pripravi sprememb zakona so upoštevane tudi ugotovitve t.i.
Winterjeve komisije, ki je preučevala vprašanja povezana z zagotovitvijo primerne cene v
postopku prevzemov, pravice do izstisnitve delničarjev ter vprašanje obrambnih ravnanj uprave.
Ugotovitve te komisije so tudi osnova za ureditev teh vprašanj v predlogu 13. Direktive EU o
prevzemih. Pri pripravi zakona smo navedena vprašanja preučili in del njih vnesli kot predlog
spremembe zakona.
V delu, ki govori o prevzemu s strani manadžmenta, smo tudi želeli doseči ključne cilje, ki jih
sicer zasledujemo v celotnem zakonu. S spremembami zakona, ki ureja nakup s strani
menedžmenta, je predpisan postopek, v katerem mora menedžment delničarje obvestiti o nameri
izvesti odkup delnic, jih seznaniti s pogodbo, predvsem pa predstaviti osnovo za določitev cene
delnice, po kateri se odkup izvede. Glede na to, da delnice teh podjetji ne kotirajo na borzi in je
zaradi tega težko transparentno določiti ceno delnice, je ta ocena prepuščena cenitvi družbe s
strani pooblaščenega revizorja. Menedžment mora cenitev predložiti skupaj z dokumentom, v
katerem delničaijem pojasni razloge za prevzem, kakor tudi načrt poslovanja družbe za prihodnja
leta in način financiranja odkupa. Rnančna asistenca ciljne družbe za nakup delnic ni dovoljena.
Asistenca že kupljene družbe za vračilo finančnih obveznosti je dovoljena le ob soglasju
preostalih delničarjev. Pri tem je ustrezno poskrbljeno tudi za varnost upnikov.

III. Poglavitne rešitve
Z spremembami in dopolnitvami zakona bo na novo urejeno:
- določitev kriterija za določitev subjektov, za katere velja Zakon o prevzemih
- uvedba dodatnega kriterija povezanih oseb za ugotavljanje obveznosti dati ponudbo
za odkup
- določitev sodelovanja in obveznosti izmenjavanja podatkov med Agencijo za trg
vrednostnih papirjev in Uradom za varstvo konkurence
- povečanje sankcij tako v finančnem delu kakor tudi zaostritev v civilno pravnem
delu ter določitev Agencije za trg vrednostnih papirjev kot prekrškovnega organa
- natančneje so opredeljeni roki, v katerih se objavi in spreminja ponudba za odkup ter
spremenjen način sprejema konkurenčne ali spremenjene ponudbe za odkup
- Agenciji za trg vrednostnih papirjev so podeljene dodatne pristojnosti v zvezi z
določitvijo primerne cene delnic
- na novo so opredejena obrambna dejanja uprave ciljne družbe
- uvedena je pravica do izstisnitve in pravice prodaje manjšinskega deleža
- skrajšani so roki za objavo pomembnih poslovnih dogodkov.
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IV. Primerjalno pravni pregled
Kot osnovni dokument za mednarodno pravni pregled je služilo že omenjeno Winterjevo
poročilo, ki predstavlja pregled ključnih odprtih vprašanj. Ugotovljeno je, da ima večino
evropskih držav omenjeno problematiko urejeno z zakonom, Velika Britanija pa je to prepustila
samoregulac iji in ima večino vprašanj urejenih v kodeksu obnašanja britanskega finančnega
gospodarstvu.
Že skoraj 30 let si Evropska skupnost prizadeva za poenotena pravila pri prevzemih s sprejetjem
harmonizaci jiskega pravnega akta - direktive (Directive of the European Parlament and of the
Council on oompany law conceming takeover bids), vzporedno pa so posamezne države zaradi
potreb gospodarstva in vnaprejšnjega usklajevanja sprejemale zakonodajne akte na nacionalni
ravni. Cilj !EU je nedvomno poenotiti pravila o obveznih javnih ponudbah za odkup širom
celotnega območja unije, in na ta način vzpodbuditi pretok kapitala ter omogočiti formiranje
skupnega kapitalskega trga do leta 2005, zastavljenega, na vrhunskem srečanju v Lizboni.
Zagotoviti ifelijo tudi enakovredno varstvo manjšinskih delničarjev in investitorjev v vseh
državah čla.nicah s postavitvijo minimalnih pravil in zahtev za vodenje javnih ponudb za
prevzeme.
Med institucijami EU je bil leta 2001 dosežen kompromis, s katerim je Komisija prevzela
obveznost, v obliki pisne deklaracije, da bo nadalje raziskovala tri občutljiva vprašanja:
- definicij o primerne cene (equitable priče), ki mora biti ponujena v primeru obvezne ponudbe,
- iztisnite v delničaijev iz družbe (squeeze out) oziroma pravico večinskega delničarja, da
pridobi delnice manjšine,
- enakovredno obravnavanje delničaijev v vseh državah članicah skupnosti.
Prav tako se je zavezala, da bo imenovala ekspertno skupino, ki bo poleg zgoraj naštetih
vprašanj obravnavala tudi obrambna ravnanja menedžmenta ciljne družbe.
V postopki) sprejemanja je šesti predlog 13. direktive o prevzemih, saj je bil peti predlog
direktive zai vrnjen dne 4.7.2001.
Struktura predlagane direktive:
1.
2.
3.
4.
5.

člen - Namen
člen - Pojmi
člen - Splošna načela
člen - Nadzorni organ
člen - Vi-irstvo manjšinskih delničaijev,
ob vezna ponudba
6. člen - Informacije
7. člen - Rok za sprejem ponudbe
8. člen - Ja.vno objavljanje
9. člen - O bveznosti upravljalskih organov
ciljne družbe
10. člen - I nformacije o podjetih
11. člen - Uspešnost ponudbe
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12.
13.
14.
15.
16.

člen
člen
člen
člen
člen

-

Dodatna pravila za ponudbo
Informacije zaposlenim
Iztisnite v delničarjev iz družbe
Odprodaja vrednostnih papiijev
Sankcije

17. člen - Postopek Odbora
17a. člen - Odbor za stike
18. člen - Revizija
19. člen - Prehodno obdobje
20. člen - Implementacija direktive
21. člen - Začetek veljavnosti direktive
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Velika Britanija
Področje je urejeno v City code on Takeovers and Mergers. Cilj določb je v prvi vrsti v zaščiti
investitorjev oziroma delničarjev. To je doseženo z določbami o objavljanju in obveznem
obveščanju kakor tudi s principom enakopravnega obravnavanja vseh delničaijev. Močno je
poudarjeno načelo svobodnega odločanja delničaijev in nevtralnosti dejanj uprave družbe.
Ponudbo je potrebno podati, ko nekdo samostojno ali v sodelovanju z drugimi pridobi 30 %
delež družbe oziroma, ko takšen delež že ima pa pridobiva nove delnice - utrjuje položaj.
Obveznost dati ponudbo nastane tudi v primeru ko se vzpostavi posredna kontrolai. Po objavi
ponudbe, ali ko uprava za ponudbo izve, ni dopustno izvajati nobenih obrambnih ulkrepov brez
soglasja skupščine. Lahko pa uprava skliče skupščino še pred uradno objavo ponudbe.. Morajo pa
se izvršiti že sklenjene pogodbe.
Nemčija
Področje je urejeno v zakonu o ureditvi javnih ponudb za pridobitev vrednostnih papirjev in za
prevzeme podjetij. Zakon ne preprečuje prevzemov, temveč zagotavlja transparente:n postopek
prevzema in enakopravno obravnavanje delničarjev. Posebno pozornost namenja varstvu
manjšinskih delničaijev. Ponudbo je potrebno podati ko nekdo samostojno ali v sodelovanju z
drugimi pridobi 30 % delež družbe ni pa določb, ki bi zahtevale ponudbo, ko nekdo takšen delež
že ima pa pridobiva nove delnice - utijuje položaj. K delnicami, ki jih ponudnik ima, se
prištevajo tudi delnice, ki jih imajo s ponudnikom povezane osebe oziroma jih imajo v lasti tretje
osebe za račun ponudnika. Obrambni mehanizmi so dovoljeni ob soglasju skupščine razen za
pridobivanje konkurenčnih ponudnikov oziroma če obrambna dejanja odobri nadizomi svet.
Lahko pa skupščina sprejme določena obrambna dejanja "na zalogo", za obdobje 18 mesecev.

Italija
Področje je urejeno v zakonodajni uredbi št. 58. Cilj predpisa je zagotoviti pošten način
prevzema družbe vsem delničaijem istega razreda delnic. V določenih primerih, ko lastništvo
presega 30% navdanih delnic v javni družbi, je potrebno dati ponudbo za navadne delnice te
delniške družbe. Ponudbo je potrebno dati v 30 dneh od pridobitve kvalificiranega deleža.
Obvezno je treba dati ponudbo tudi v primeru utijevanja deleža v razponu od 30 - 50 % navdanih
delnic. Uveljavljen je inštitut verižnega načela, ki v njihovem primeru pripelje do zaveze
prevzeti tudi hčerinsko družbo holdinga, kadar predstavlja premoženje holdinga pretežno iz
udeležbe v drugi javni družbi. Ponudnik lahko predlaga namesto obvezne ponudbe vsem zgolj
delno ponudbo, vendar se mora s tem strinjati večina manjšinskih delničaijev, (pri glasovanju so
izključeni ponudnik in vsi, ki imajo delež večji kot 10%) ter v tem primeru 12 mesecev pred
ponudbo ne sme pridobiti več kot 2% kapitala. Enaka prepoved velja tudi za obdobje \'.l mesecev
po ponudbi. Obrambne aktivnosti se lahko izvajajo le s skupščinskim sklepom sprejetim
najmanj z 30% večino osnovnega kapitala sprejetim le v času poteka ponudbe.

V. Finančne in druge posledice
Predlog zakona na proračun ne bo imel neposrednih posledic. Stroški bodo nastali pri
reorganizaciji Agencije in pri usposabljanju zaposlenih kot prekrškovnih organov.
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Besedilo členov:
1. člen
V Zakonu o pirevzemih (Uradni list RS, št. 47/1997 in 56/1999) se v 1. členu besedilo "več kot"
nadomesti z besedo »najmanj«.

2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Določbe i tega zakona se uporabljajo za izdajatelja vrednostnih papiijev, ki ga zakon, ki
ureja trg vredn< ustnih papiijev, definira kot javno družbo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe tega zakona uporabljajo tudi za
izdajatelja vrednostnih papirjev, ki ima na dan 31.12. leta pred letom, ko je objavljena ponudba
za odkup, najmanj 250 delničaijev in najmanj 1.000.000.000 tolaijev celotnega kapitala, kot ga
določajo Slovenski računovodski standardi.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe 59.b člena, XII. poglavja, razen 60. člena,
XV. in XVII. po glavja tega zakona uporabljajo za vse delniške družbe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe 59.a člena in XII.A. tega zakona smiselno
uporabljajo za vsse delniške družbe.
(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe XIII. A poglavja tega zakona
uporabljajo samo za izdajatelja vrednostnih papiijev, ki ga zakon, ki ureja trg vrednostnih
papiijev, ne definira kot javno družbo, oziroma se ga ne šteje za javno družbo v skladu z drugim
odstavkom tega i;:lena.«

3. člen
*
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
>K2) Poleg objave, določene v predhodnem odstavku, se lahko posamezna objava hkrati izvede
tudi v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi borza v svojem aktu.«

4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papiijev
delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico tako, da ji ti vrednostni papiiji, skupaj z
drugimi vrednostnimi papiiji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj 25% glasovalnih pravic (v
nadaljnjem besedilu: ponudnik), mora dati ponudbo za odkup vrednostnih papiijev pod pogoji in
na način, določen s tism zakonom.
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(2) Za vrednostne papirje osebe iz prejšnjega odstavka člena se štejejo:
-

-

-

-

delnice z glasovalno pravico;
delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja oseba v svojem imenu in za račun osebe
iz prejšnjega odstavka;
delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz prejšnjega odstavka posredno ali
neposredno odvisni ali obvladujoči družbi, kot jo definira zakon, ki ureja gospodarske
družbe;
delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz prejšnjega odstavka ) povezan i osebi,
kot jo definira zakon, ki ureja trg vrednostnih papiijev (v nadaljevanju: povez ane osebe), kot
tudi osebam, ki so na podlagi delniškega sporazuma ali na podlagi drugega pravnega posla
sprejele skupno politiko upravljanja javne družbe, oziroma ki so zaradi uresničevanja drugih
skupnih ciljev zavezane skupno uresničevati glasovalno pravico v javni družbi;
vrednostni papirji s pravico do zamenjave oziroma nakupa delnic z glasovalni:) pravico;
enostranska upravičenja do nakupa delnice z glasovalno pravico na določen dan in po naprej
določeni ceni (nakupne opcije);
vrednostni papiiji, določeni v predhodnih alineah tega odstavka, ki pripadajo gospodarski
družbi ali družbi pooblaščenki, ki ima v lasti najmanj 5% delež glasovalnih pravic
ponudnika;
vrednostni papiiji, ki so določeni od prve do šeste alinee tega odstavka, katerih imetnik je
gospodarska družba ali družba pooblaščenka, v kateri ima ponudnik oziroma z njim
povezana oseba najmanj 25% glasovalnih pravic.

(3) Med vrednostne papiije iz prejšnjega odstavka se ne vštevajo vrednostni papiiji družb, ki so
na organiziranem trgu uvrščene le z dolžniškimi vrednostnimi papiiji.
(4) Pri ugotavljanju deleža iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka se šte.jje, kot da bi bila
pravica do nakupa ali zamenjave že uresničena.
(5) Ponudnik je zavezan dati ponudbo za odkup iz prvega odstavka tega členai, če njegov delež
glasovalnih pravic, po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala delniške i^južbe, zagotavlja
najmanj 25% glasovalnih pravic družbe-izdajatelja.
(6) Ponudbo za odkup mora dati tudi oseba, ki je na podlagi uspešne ponudbe za odkup v skladu
s tem zakonom že pridobila najmanj 25% vrednostnih papiijev iz drugega ods tavka tega člena in
je po končani ponudbi za odkup pridobila dodatnih 5% takšnih vrednostnih papiijev.
(7) Agencija in Urad za varstvo konkurence sta dolžni izmenjavati podatke v zvezi s
posameznimi primeri opustitve obvezne ponudbe za odkup.«

5. člen
V 5. členu se besedilo "več kot" nadomesti z besedo »najmanj«.
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6. člen
V 7. členu se črta tretji odstavek, v petem odstavku pa se besedilo "več kot" nadomesti z besedo
»najmanj«.

7. Člen
f
V 8. členu se v petem odstavku besedilo "več kot" nadomesti z besedo »najmanj«.

8. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Cena oziroma menjalno razmeije za nadomestne vrednostne papirje, ki jo določi ponudnik v
ponudbi za odkup, mora biti enaka za vse vrednostne papirje posameznega razreda oziroma vrste
vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

9. člen
V prvem odstavku 11. člena se v drugi alinei za besedo "papiije" podpičje nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo: »ki ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik pridobil
vrednostne papiije v obdobju šestih mesecev pred objavo ponudbe za odkup;«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija lahko določi kriterije za izjeme od cene, določene v drugi alinei prejšnjega
odstavka, kijih mora utemeljiti in javno objaviti.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če ponudnik ali z njim povezane osebe v enem letu po objavi izida ponudbe za odkup,
pridobi vrednostne papiije družbe-izdajatelja po višji ceni, kot je določena v ponudbi za odkup,
je dolžan delničarjem, ki so sprejeli ponudbo za odkup, v denaiju izplačati razliko v ceni.
Določba se smiselno uporablja tudi v primeru izvrševanja pravice do odkupa deleža manjšinskih
delničaijev ali pravice do odprodaje manjšinskega deleža.«
L
10. člen
V 13. členu se črta tretja alinea.
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11. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ponudnik, ki bi moral dati ponudbo za odkup po prvem odstavku 4. člena tega zakona, mora
objaviti namero za odkup iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku treh delovnih dni od dneva,
ko je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 4. člena tega zakona.«

12. člen
V 19. členu se spremeni besedilo prvega odstavka, tako da se glasi:
»(1) Ponudnik mora objaviti ponudbo za odkup hkrati s ponudbenim dokumentom (v nadaljnjem
besedilu; prospekt za odkup) najkasneje 30 dni in najprej 10 dni po obvestilu iz 15. člena tega
zakona.«
V drugem odstavku se doda trinajsta alinea, ki se glasi:
» - izjavo o tem, ali bo ponudnik uveljavljal pravico do odkupa deleža manjšinskih delničaijev;«

13. člen
V 22. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka, tako da se glasi:
»Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, se šteje, da so osebe, ki so že sprejele prejšnjo
ponudbo, sprejele novo ponudbo za odkup, razen če pisno v 7 dneh od objave spremenjene
ponudbe za odkup obvestijo ponudnika, da nove ponudbe za odkup ne sprejmejo.«

14. člen
Besedilo 27. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši od 28 dni in ne daljši od 60 dni od
dneva prve objave prospekta in ponudbe za odkup, ne glede na spreminjanje ponudbe za odkup v
skladu s 22. členom tega zakona.
(2) Če ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spremeni ponudbo za odkup v skladu z 22.
členom tega zakona, se rok za sprejem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.«

15. člen
V 33. členu se v prvem odstavku beseda "šestih" nadomesti z besedo »dvanajstih«.
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16. člen
Besedilo 36. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Po prejemu obvestila iz 15. člena tega zakona in do objave izida ponudbe za odkup v skladu
s 40. členom tega zakona uprava družbe-izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, ne sme brez predhodnega sklepa skupščine delničarjev:
-

-

povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital);
sklepati poslov izven rednega poslovanja družbe;
opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resneje ogrozili nadaljnje poslovanje družbe;
pridobivati lastnih delnic ali lastnih vrednostnih papirjev iz katerih izhaja upravičenje do
zamenjave ali pridobitve lastnih delnic, razen če pridobiva lastne delnice v skladu z osmo
alineo 1. odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993,
29/1994, 82/1994, 20/1998, 32/1998, 37/1998, 86/1998, 6/1999, 54/1999, 36/2000, 45/2001,
(59/2001 - popr.), 50/2002, Skl.US: U-I-135/00-60, 93/2002 Odl.US: U-I-135/00-77 - v
nadaljnjem besedilu: ZGD);
opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziroma oteževati postopek in sprejetje
ponudbe za odkup;
opravljati drugih dejanj, ki bi lahko preprečila uspešnost ponudbe za odkup delnic, razen
iskanja alternativnih ponudb za odkup.

(2) Pravna dejanja, ki so v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so nična.
(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prvega odstavka tega člena je potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
(4) Ne glede na določbe ZGD se skupščina družbe-izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, skliče vsaj 15 dni pred zasedanjem skupščine.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka, kadar je udeležba na skupščini ali uresničevanje glasovalne
pravice po statutu odvisna od tega, da se delnice shranijo do določenega trenutka pred skupščino
ali da se delničarji prijavijo pred skupščino, se ne glede na določbe ZGD šteje za pravočasno
hrambo delnic ali prijavo tista, ki je opravljena najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
(6) Ne glede na določbe ZGD je uprava v primeru iz četrtega odstavka tega člena dolžna poslati
sporočilo, opredeljeno v 287. člena ZGD, v 10 dneh po objavi sklica skupščine.
(7) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko delničarji, ne glede na določbe ZGD,
posredujejo nasprotni predlog, opredeljen v 288. členu ZGD, najkasneje v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.
(8) Uprava družbe-izdajatelja mora najkasneje en dan po objavi ponudbe za odkup Agenciji
sporočiti podatke o vrsti in obsegu vrednostnih papirjev družbe-izdajatelja ter izvedenih
finančnih instrumentov, denarnih nagrad, odpravnin, in drugih posebnih upravičenj, s katerimi
razpolaga, sicer jih ne more uporabiti ali uveljavljati.«
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17. člen
V 42. členu se v prvem odstavku beseda "petega" nadomesti z besedo »šestega«.

18. člen
V 47. členu se v prvem in drugem odstavku beseda "petega" nadomesti z besedo »šestega«.

19. člen
V 48. členu se beseda "četrtega" nadomesti z besedo »petega«, beseda "petega" pa z besedo
»šestega«.

20. člen
V 49. členu se besedilo "več kot" nadomesti z besedo »najmanj«.

21. člen
Besedilo 51. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Po objavi prospekta za odkup ter najkasneje deset dni pred iztekom roka za sprejem
ponudbe za odkup določenih vrednostnih papiijev in najkasneje 32 dni po objavi ponudbe za
odkup, lahko da ponudbo za odkup istih vrednostnih papirjev druga oseba (v nadaljnjem
besedilu: konkurenčna ponudba).
(2) Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno uporabljajo določbe drugih poglavij tega
zakona, razen če ni v tem poglavju drugače določeno.
(3) Rok za sprejem konkurenčne ponudbe iz prvega odstavka tega člena ne sme biti daljši od 60
dni od objavljene ponudbe za odkup.«

22. člen
Besedilo 55. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Iz vrednostnih papiijev, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju s tem
zakonom, pridobitelj (v nadaljevanju: pridobitelj) nima pravice do glasovanja.
(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se prištejejo glasovalnim pravicam drugih
delničarjev družbe v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu.
(3) Pridobitelju oziroma osebi, ki ne objavi namere za odkup v roku iz drugega odstavka 15.
člena tega zakona. Agencija z odločbo naloži, da mora v roku treh delovnih dni objaviti namero
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za odkup oziroma vrednostne papiije, ki jih je pridobila na podlagi pravnega posla, ki je v
nasprotju s tem zakonom, odsvojiti v roku, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od šestih
mesecev.
(4) Pridobitelj mora v roku treh delovnih dni Agenciji predložiti poročilo o odsvojitvi
vrednostnih papirjev, ki mora obsegati podatke o novem pridobitelju vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: novi pridobitelj), in ji predložiti dokaze o odsvojitvi.
(5) Agencija lahko od novega pridobitelja zahteva, da pojasni, ali je vrednostne papiije pridobil v
svojem imenu in za svoj račun. Agencija lahko v postopku presoje izvede ustrezne dokaze o
okoliščini, za čigav račun je pridobitelj pridobil vrednostne papiije.
(6) Če pridobitelj vrednostnih papirjev ne ravna v skladu za zahtevami Agencije iz tretjega
odstavka tega člena oziroma če agencija v postopku po petem odstavku tega člena ugotovi, da
ima novi pridobitelj vrednostne papiije v svojem imenu in za račun pridobitelja, izda Agencija
ustrezno odločbo, ki jo vroči tudi družbi-izdajatelju vrednostnih papiijev.
(7) Pridobitelj oziroma novi pridobitelj od izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka v razmerju do
družbe-izdajatelja ne morejo uresničevati nobenih pravic iz vrednostnih papiijev, ki jih pridobil
na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju s tem zakonom. Agencija v odločbi iz prejšnjega
odstavka tega člena navede podatke o pridobitelju oziroma novem pridobitelju in številu
vrednostnih papiijev, ter prepove družbi-izdajatelju, da bi navedenim osebam na kakršenkoli
način omogočila uresničevanje pravic iz teh vrednostnih papiijev.
(8) Če je družba-izdajatelj v obdobju od izdaje odločbe agencije iz šestega odstavka do dneva, ko
je vrednostne papiije, na katere se nanaša odločba agencije, pridobil nov pridobitelj v skladu s
tem zakonom, izplačala dividendo, mora družba-izdajatelj dividendo, ki pripade navedenim
vrednostnim papirjem, izplačati novemu pridobitelju v osmih dneh po tem, ko jo novi pridobitelj
obvesti o pridobitvi vrednostnih papiijev.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo, če pridobitelj pridobi vrednostne papirje v
nasprotju s 23. členom tega zakona oziroma če oseba iz prvega odstavka 4. člena tega zakona
objavi namero za ponudbo, pa v enem mesecu ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za ponudbo
za odkup iz 23. člena tega zakona, ali pa je bila zahteva zavrnjena, zavržena oziroma umaknjena.
(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo, če je ponudnik pridobil dovoljenje za ponudbo
iz 23. člena tega zakona, pa je Agencija z odločbo iz 43. člena tega zakona ugotovila neuspešnost
te ponudbe.«

23. člen
Za XI. poglavjem se doda novo XI. A poglavje, ki se glasi:

»XI. A. PRAVICA DO ODKUPA DELEŽA MANJŠINSKIH DELNIČARJEV«
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24. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
(1) Po izidu ponudbe za odkup vrednostnih papiijev lahko ponudnik, v kolikor se je v skladu s
trinajsto alineo drugega odstavka 19. člena pozitivno opredelil do uveljavitve pravice do odkupa
deleža manjšinskih delničaijev, uveljavi pravico do odkupa preostalega deleža vrednostnih
papiijev za primerno ceno, če:

-

razpolaga z najmanj 90 odstotki vseh vrednostnih papiijev družbe-izdajatelja;
je s sprejemom ponudbe za odkup vrednostnih papiijev pridobil najmanj 90 odstotkov
vrednostnih papiijev družbe-izdajatelja, na katere se nanaša ponudba.

(2) Pravico do odkupa preostalega deleža vrednostnih papiijev lahko ponudnik izvede s
skupščinskim sklepom v obdobju treh mesecev po nastopu dogodka iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru izdaje več razredov vrednostnih papirjev družbe-izdajatelja, se določila iz prvega
odstavka tega člena upoštevajo za vsak razred vrednostnih papiijev posebej.
(4) V obdobju treh mesecev po roku za sprejem ponudbe za odkup je primerna cena iz prvega
odstavka tega člena tista, ki je ponujena v ponudbi za odkup vrednostnih papiijev. Po preteku
obdobja treh mesecev iz prejšnjega stavka določi primemo ceno revizor.
(5) Nadomestilo za nakup vrednostnih papiijev po prejšnjih odstavkih tega člena mora biti
izvedeno v enaki obliki kot je določeno v ponudbi, pri čemer morajo biti vsaj kot alternativa
ponujena tudi denarna sredstva.«

25. člen
Za 59.a členom se doda nov 59.b člen, ki se glasi:
»59. b člen
Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede vključitve družbe, se smiselno uporabljajo
tudi, kadar fizična oseba pridobi več kot 95% vseh delnic posamezne delniške družbe.«

26. člen
Za XII. poglavjem se doda novo XII. A poglavje, ki se glasi:

»XII. A PRAVICA DO PRODAJE MANJŠINSKEGA DELEŽA«
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27.člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:

»63.a člen
(1) Če ponudnik po izidu ponudbe za odkup vrednostnih papiijev razpolaga z najmanj 90
odstotki vrednostnih papiijev družbe-izdajatelja, lahko manjšinski delničar uveljavi pravico do
prodaje svojega deleža vrednostnih papiijev za primemo ceno.
(2) Pravica manjšinskemu delničaiju ne pripada, če je ponudnik v prejšnjem odstavku omenjen
prag dosegel za obdobje krajše od treh mesecev.
(3) Primerna cena za prodajo manjšinskega deleža vrednostnih papiijev se določa v skladu s
četrtim odstavkom 59.a člena.
(4) Cena za prodajo manjšinskega deleža vrednostnih papiijev mora biti izplačana v enaki obliki
kot je določeno v ponudbi.«

28. člen
Besedilo 64. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Kadar posamezna oseba, posredno ali neposredno pridobi 5% vseh delnic oziroma drugih
vrednostnih papiijev družbe-izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico ter vsakih nadaljnjih
5% navedenih vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delež), mora o tem
obvestiti družbo-izdajatelja teh vrednostnih papiijev in Agencijo najkasneje naslednji delovni
dan, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, daje imetnik kvalificiranega deleža.
(2) Družba-izdajatelj, ki je prejela obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora obvestilo objaviti
najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila.
(3) Ob prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija ukrepa v skladu s 17. in
18. členom tega zakona.«

29. člen
Za xm. poglavjem se doda novo XIII. A poglavje, ki se glasi:
»XIII. A PREVZEM DRUGIH DRUŽB«

30. člen
Za 65. členom se dodajo novi 65.a - k členi, ki se glasijo:
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"65.a člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo, kadar fizične ali pravne osebe, osebno ali preko družb, v
katerih so kapitalsko ali upravljavsko udeležene, ali z njimi povezane osebe, pridobivajo
vrednostne papirje družbe-izdajatelja, opredeljene v petem odstavku 2. člena tega zakona.

65.b člen
(1) Oseba iz 65.a člena tega zakona, lahko izvede vpis vrednostnih papiijev pri klirinško depotni
družbi, ko pridobi delež vrednostnih papiijev, ki skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima,
predstavlja najmanj 25 % vseh glasovalnih pravic, če k zahtevi za preknjižbo predloži notarski
prepis zapisnika skupščine iz katerega je razvidno, da so bili delničarji z nameravanim nakupom
seznanjeni in da so ponudbo za odkup sprejeli, na način kot ga določa ta zakon.
(2) V primeru ko oseba iz 65.a člena tega zakona ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
uporabijo določila prvega in drugega odstavka ter smiselno tudi ostala določila 55. člena tega
zakona.

65.c člen
(1) V primeru nakupa vrednostnih papiijev s strani osebe iz 65.a člena tega zakona, tej osebi ni
dovoljena nikakršna neposredna ali posredna finančna pomoč pri nakupu vrednostnih papiijev s
strani družbe-izdajatelja ali z njo povezane družbe, kot jo opredeljuje ZGD.
(2)
-

Kot finančna pomoč iz prejšnjega stavka se šteje zlasti:
prevzemanje poroštev in drugih garancijskih obveznosti za osebe iz 65.a člena tega zakona,
sklepanje kreditnih poslov, in
sklepanje drugih poslov med družbo in osebo iz 65.a člena tega zakona, ki bi imeli podoben
učinek.

65.Č člen
(1) Mesec dni pred sklicem zasedanja skupščine mora oseba iz 65.a člena tega zakona oziroma
uprava družbe-izdajatelja v imenu in za račun osebe iz 65. a člena, na sedežu družbe-izdajatelja
predložiti dokumentacijo, ki je podlaga za prevzem, in sicer:
- osnutek pogodbe o nakupu vrednostnih papiijev;
poročilo o nameravanem prevzemu; in
- poročilo o reviziji,
ter delničarjem omogočiti, da se z njo seznanijo.
(2) Oseba iz 65.a člena tega zakona, ki ni ponudnik, lahko najkasneje 15 dni pred sklicem
skupščine na sedež družbe predloži konkurenčno dokumentacijo, ki je podlaga za konkurenčno
ponudbo za odkup in ki jo določa prejšnji odstavek tega člena, pri čemer se smiselno uporabljajo
določbe tega poglavja.
(3) Obvestilo o predložitvi dokumentacije mora biti objavljeno v skladu s 3. členom tega zakona.
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65.d člen
(1) V poročilu o nameravanem prevzemu mora biti natančno opredeljeno:
-

ocenjeno vrednost podjetja;
metodologijo za določitev vrednosti podjetja;
razloge za izbrano metodologijo;
način izvedbe nameravanega prevzema s strani osebe iz 65.a člena tega zakona;
način financiranja nakupa podjetja in program odplačevanja kreditov;
obrazložitev ponujene cene, kadar ta ni enaka ceni delnic, ki izhaja iz ocenjene vrednosti
podjetja;
prag za uspešnost ponudbe;
strategijo poslovanja podjetja za obdobje prihodnjih pet let.

(2) Nadalje morajo biti v poročilu o nameravanem prevzemu podane izjave:

-

da se nakup vrednostnih papiijev družbe izdajateljice ne financira iz sredstev družbe;
navedba najvišje, najnižje in povprečne cene delnic pridobljenih pred izdelavo poročila o
nameravanem prevzemu;
da v času odločanja o poročilu ne obstojajo nobena dejstva, ki bi lahko vplivala na drugačno
odločitev delničarjev, kadar dajejo soglasje k pogodbi in so upravi znana.

65.e člen
(1) Revizor mora pregledati poročilo o nameravanem prevzemu, o njem sestaviti pisno poročilo
o reviziji, in poročilo o reviziji predložiti nadzornemu svetu družbe-izdajatelja.
(2) Oseba iz 65.a člena tega zakona lahko za revizoija iz prejšnjega odstavka imenuje le
revizorja, ki v preteklih treh letih ni opravljal revizije v družbi-izdajatelja.

65.f Člen
Poročilo o reviziji mora vsebovati zlasti:
-

izjavo revizoija, da v preteklih treh letih ni opravljal revizije v družbi-izdajatelja;
navedbo, ali pogodbena cena za nakup vrednostnih papiijev predstavlja ustrezno nadomestilo
za ceno;
z uporabo kakšnih metod je bila določena pogodbena cena;
morebitne posebne težave, ki so nastale pri ugotavljanju primernosti cene;
potrditev, da način izvedbe posla ni v neskladju z veljavnim pravnim redom;
navedba, da se nakup ne financira iz sredstev družbe-izdajatelja;
navedba, da poročilo vsebuje vse zahtevane vsebine, ki so podane skladno s pravili stroke;
druge podatke, ki bi lahko bili pomembni pri odločanju delničaijev, pa so revizorju znani, ne
glede na to, ali jih je uprava vključila v poročilo, in ne glede na določila drugega odstavka
293. člena ZGD; in
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-

potrditev izvedljivosti finančne projekcije strategije poslovanja podjetja, opredeljene v šesti
alinei prvega odstavka 65d. členu tega zakona, za prvo prihodnje leto.

65.g člen
(1) Kadar oseba iz 65.a člena tega zakona pridobiva vrednostne papirje družbe-izdajatelja preko
druge družbe, v kateri je kapitalsko ali upravljavsko udeležena, ali preko z njo povezane družbe,
kot jo opredeljuje ZGD, mora poleg dokumentacije iz prvega odstavka 65.č člena tega zakona
predložiti tudi pogodbo o obvladovanju in delničarjem omogočiti, da se z njo seznanijo.
(2) Pogodba o obvladovanju je nična, če ne vsebuje določila o nadomestilu škode delničarjem
obvladovane družbe.
(3) Pogodbe o obvladovanju ni potrebno skleniti, če se družba-izdajatelj v postopku prevzema ali
neposredno po njem pripoji pravni osebi, ki jo je prevzela.
(4) Šteje se, da družba-izdajatelj ni bila pripojena neposredno po prevzemu, če je od skupščine,
na kateri se delničarji odločajo o nameravanem prevzemu, preteklo več kot 6 mesecev.
(5) Če se naknadno ugotovi, daje pogodba o obvladovanju nična, se uporabijo določila prvega in
drugega odstavka ter smiselno tudi ostala določila 55. člena tega zakona.

65.h člen
(1) Uprava in nadzorni svet na skupščini delničarjem družbe-izdajatelja ustno predstavita in
obrazložita dokumentacijo iz 65.Č člena tega zakona. S tem se šteje, da je bila delničarjem
ponudba za odkup izstavljena.
(2) V primeru izstavitve konkurenčne ponudbe za odkup s predložitvijo dokumentacije iz
drugega odstavka 65.Č člena tega zakona, lahko osebe iz 65.a člena tega zakona, ki so v skladu s
prvim in drugim odstavkom 65.Č člena tega zakona veljavno predložile dokumentacijo, ponujeno
ceno dvigujejo do zasedanja skupščine. Na skupščini morajo biti delničarji v skladu s prejšnjim
odstavkom seznanjeni s končno ponudbo osebe iz 65.a člena tega zakona in vsemi predhodnimi
ponudbami, pri čemer lahko zadnjo ponujeno ceno ponudi tista oseba iz 65.a člena tega zakona,
ki je prva predložila dokumentacijo, ki je podlaga za prevzem.
(3) Delničarji družbe-izdajatelja sprejmejo ponudbo za odkup tako, da njen sprejem posamično
izjavijo. Njihova izjava se vnese v notarski zapisnik.
(4) Šteje se, da delničar družbe-izdajatelja, ki se skupščine ni udeležil ali na skupščini ni bil
zastopan, ponudbo ni sprejel, če v treh mesecih po zasedanju skupščine pisno družbi-izdajatelju
oziroma osebi iz 65 .a člena ne sporoči, da ponudbo za odkup sprejema. Izjavo je potrebno
priložiti k notarskemu zapisniku.
(5) Delničar družbe-izdajatelja, ki na skupščini ne sprejme ponudbe za odkup, lahko le to
sprejme v roku in na način iz prejšnjega odstavka.
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(6) Oseba iz 65.a člena tega zakona mora najkasneje tretji delovni dan po izteku roka iz četrtega
odstavka tega člena v skladu s 40. členom tega zakona objaviti oziroma posredovati zahtevane
podatke.

65.i člen
(1) Upniki družbe-izdajatelja imajo pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve v roku šestih mesecih po objavi obvestila iz tretjega odstavka 65.č
člena tega zakona. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi
prevzema s strani osebe iz 65.a člena tega zakona ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. V objavi
obvestila o hrambi dokumentov in sklicu skupščine je potrebno upnike na to pravico opozoriti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka družba-izdajatelj ne more dati zavarovanja za
terjatve, ki izhajajo iz pridobivanja vrednostnih papirjev v skladu z 65.a členom tega zakona.

65.j člen
Oseba iz 65.a člena tega zakona odgovarja za škodo, ki bi jo delničarji utrpeli zaradi sprejete
odločitve, če je bila le-ta sprejeta na podlagi napačnih oziroma nezadostnih informacij, ki
izhajajo iz poročila o nameravanem prevzemu in poročila o reviziji.

65.k člen
Za ostala vprašanja, ki jih ne urejajo določila tega poglavja, se smiselno uporabljajo določila
drugih poglavij tega zakona.«

31. člen
Naslov XVI. poglavja in 79. člen se črtata.

32. člen
Besedilo 80. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Za pooblaščeno investicijsko družbo, Slovensko odškodninsko družbo ali Kapitalsko družbo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja se določbe tega zakona uporabljajo, če pridobi delež
vrednostnih papirjev družbe-izdajatelja, ki ji zagotavljajo glasovalno pravico tako, da ji ti
vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj 25
% glasovalnih pravic.
(2) Družba iz prejšnjega odstavka, ki na dan uveljavitve tega zakona že ima delež vrednostnih
papirjev družbe-izdajatelja, ki ji zagotavlja najmanj 25 % glasovalnih pravic, je dolžna dati
ponudbe za odkup v skladu s 4. členom tega zakona, če pridobi nove vrednostne papirje te
družbe-izdajatelja.
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(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena Slovenska odškodninska družba
ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni dolžna dati ponudbe za
odkup v skladu s 4. členom tega zakona, če pridobi vrednostne papige družbe-izdajatelja s strani
Republike Slovenije ali Slovenske razvojne družbe.«

33. člen
Za XVII. poglavjem se doda novo XVII. A poglavje, ki se glasi:
»XVII.A NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA«

34.člen
Za 80. členom se dodata nova 80.a in 80.b člena, ki se glasita:
#
»80.a člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona, razen nad določbami XIQ.A poglavja, izvaja Agencija.

80.b člen
(1) Agencija lahko zahteva poročila in informacije oziroma opravi pregled poslovanja oseb, za
katere sumi, da so usklajeno delovale oziroma so delovale s ponudnikom, ki bi moral dati
ponudbo za odkup, pred izstavitvijo ponudbe za odkup, v času trajanja ponudbe za odkup, ali po
izdaji ugotovitvene odločbe Agencije iz 43. člena tega zakona, in je bila posledica takšnega
sodelovanja oziroma usklajenega delovanja pridobitev, obremenitev ali odtujitev vrednostnih
papiijev, za katere je bila ali bi morala biti dana ponudba za odkup.
(2) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe od 344. do
348. člena Zakona o trgu vrednostnih papiijev (Uradni list RS, št. 56/1999 in 52/2002).«

35. člen
81. člen se črta.

36. člen
82. člen se črta.

37. člen
83. člen se Črta.
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38. člen
Naslov XVIII. poglavja se spremeni, tako da se glasi:
"SANKCIJE ZA PREKRŠEK"
39.člen
Besedilo 84. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo od 300.000 do 90.000.000 tolaijev se za hujši prekršek kaznuje pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik; z globo od 30.000 do 900.000 tolarjev pa se za prekršek
kaznuje posameznik:
- če ne da ponudbe za odkup vrednostnih papirjev, čeprav je to dolžna storiti (4. člen);
- če hkrati s ponudbo ne objavi z vsebino. Določeno v drugem odstavku 19. člena tega zakona;
- če da ponudbo za odkup, ne da bi za to dobila dovoljenje Agencije (prvi odstavek 23. člena);
- če pred objavo ponudbe za odkup ne deponira denarnega zneska, ki je potreben za plačilo vseh
vrednostnih papiijev, na poseben račun pri klirinško depotni družbi, ali če klirinško depotni
družbi ne izroči bančne garancije (29. člen);
- če odločbe, ki jo je prejela od Agencije, ne objavi na enak način, kot je bila objavljena ponudba
za odkup (50. člen);
- če ne obvesti Agencije o uresničevanju glasovalne pravice na podlagi organizirano zbranih
pooblastil (prvi odstavek 61. člen);
- če v roku, ki ga določi Agencija, ne posreduje poročil in informacij, oziroma če ne dovoli
pregleda poslovanja v skladu s 80.b členom tega zakona.
(2) Z globo od 30.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.«

40.člen
85. člen se črta.

41. člen
Besedilo 86. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolaijev se za lažji prekršek kaznuje pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik; z globo od 10.000 do 300.000 tolaijev pa se za prekršek
kaznuje posameznik:
- če cena oziroma menjalno razmerje, ki jo določi ponudnik v ponudbi za odkup, ni enaka za vse
vrednostne papiije posameznega razreda (prvi odstavek 9. člena);
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- če pred ponudbo za odkup o nameri za odkup ne obvesti Agencije, uprave družbe - izdajatelja
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter organa, pristojnega za varstvo
konkurence (15. člen);
- če v roku dveh delovnih dni ne obvesti Agencije o začetku pogajanj ali dogovorov o
morebitnem prevzemu (16. člen);
- če v primeru spremembe ponudbe za odkup ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena;
- če deset dni po objavi prospekta za odkup ne objavi mnenja glede ponudbe za odkup ter
razlogov za takšno mnenje (25. člen) ali o takšnem mnenju ne seznani vseh zaposlenih v družbi izdajatelju vrednostnih papirjev v skladu s 26. členom;
- če od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka za sprejem ponudbe kupuje
vrednostne papirje, ne da bi takšen nakup najavila v obvestilu iz 15. člena tega zakona ter v
prospektu za odkup (31. člen).
- če najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe za odkup ne sporoči Agenciji
podatke o poslih z vrednostnimi papiiji, na katere se nanaša ponudba za odkup (33. člen);
- če ne objavi preklica ponudbe za odkup ali o preklicu ponudbe za odkup ne obvesti Agencije
ter klirinško depotne družbe (38. in 39. člen);
- če ne objavi podatkov glede uspešnosti ponudbe na način iz 24. člena tega zakona ali če teh
podatkov ne posreduje Agenciji, klirinško depotni družbi in organu, pristojnemu za varstvo
konkurence (40. člen);
- če ima v lasti več kot 5% vrednostnih papiijev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih
izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papiijev, ki zagotavljajo glasovalno
pravico izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup in ne obvesti
Agencije o vsaki nadaljnji pridobitvi takšnih vrednostnih papiijev ter o ceni, po kateri je te
vrednostne papiije pridobila (59.člen);
- če ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža izdajatelja takšnih delnic in Agencijo,
najkasneje naslednji delovni dan, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik
kvalificiranega deleža (64. člen);
- če Agenciji ne omogoči izvajanje nadzora v skladu z 80.a členom tega zakona.
(2) Z globo od 10.000 do 1.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.«

42.člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
»(1) Postopek o prekršku za težje prekrške, ki jih določa 84. člen tega zakona, ni dopusten, če
pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa,
pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne
zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more
začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva, ko je prekršek stoijen.
(2) Postopek o prekršku za lažje prekrške, ki jih določa 86. člen tega zakona, ni dopusten, če
pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek stoijen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa,
pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne
zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more
začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od dneva, ko je prekršek stoijen.«
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43.člen
»(1) Oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona delež vrednostnih papiijev družbe-izdajatelja,
ki mu zagotavlja 25 % glasovalnih pravic, je dolžna dati ponudbo za odkup v skladu s 4. členom
tega zakona, če pridobi nove vrednostne papirje te družbe-izdajatelja.
(2) Družba pooblaščenka, ki ima na dan uveljavitve tega zakona delež vrednostnih papiijev
družbe-izdajatelja, ki ji zagotavlja najmanj 25 % glasovalnih pravic, je dolžna dati ponudbo za
odkup v skladu s 4. členom tega zakona, če od dneva uveljavitve tega zakona pridobi nove
vrednostne papirje te družbe-izdajatelja.«

44.člen
(1) Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni do zgornjih mej, ki jih kot
najvišje dopušča tretji odstavek 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83popr.,42/85, 2/86-popr„ 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,66/93, 35/97,73/97-odl
US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
(2) Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) postopek o prekršku za
prekrške, ki jih določa ta zakon, ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek
stoijen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon
storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek
zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od
dneva, ko je bil prekršek stoijen.

45.člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
#
Splošne določbe in javna ponudba (členi 1-11)
V noveli zakona se jasno in nedvoumno redefinira obvezen prag, določen za izdajo ponudbe za
odkup, in sicer najmanj 25 % vrednostnih papirjev družbe-izdajatelja. V obstoječem zakonu je
bil prag določen s 25 % in enim vrednostnim papirjem, pri čemer dikcija skozi zakon ni bila
dosledno upoštevana. Nov prag natančno 25% vrednostnih papirjev spremlja celotno novelo, in
se navezuje tudi na druge implementirane institute (npr. prevzem druge družbe, PED, Kad, Sod
itd.).
Predlog zakona nadomesti sedanji 2. člen, ki definira uporabo in veljavnost zakona za določene
gospodarske družbe: javne družbe (po predlogu ZTVP z razširitvijo na družbe z najmanj 250
delničarji in najmanj 1.000.000.000 tolarjev celotnega kapitala); določila 59b., XII. poglavja
(prevzem prek skupnega pooblaščenca ali skupnega delovanja in zbiranje pooblastil), razen 60.
člena, XV. poglavja (posebna revizija in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov) in XVII.
poglavja (posebne določbe za ponudbo vrednostnih papirjev, izdanih v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetij) se uporabljajo za vse delniške družbe; in prav tako smiselno določila
59.a člena (pravica do odkupa deleža manjšinskih delničaijev) ter XH.A. poglavja (pravica do
prodaje manjšinskega deleža).
Dopolnitev tretjega člena daje možnost objavljanja v skladu
informacijskimi možnostmi.

z novimi normiranimi

Spreminja se tudi definiranje izpolnitve pogojev, ko je oseba zavezana dati ponudbo za odkup:
pridobitev najmanj 25 % vrednostnih papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno
pravico, obenem pa se določi, kateri vrednostni papirji štejejo v delež. Za natančnejše določanje
vrednostnih papirjev, ki sodijo v delež, je prvotni člen dopolnjen z definicijo odvisne oziroma
obvladujoče družbe (glede na zakon o gospodarskih družbah) in definicijo povezanih oseb (glede
na ZTVP), obenem pa se v šesti in sedmi alinei med relevantne vrednostne papirje upoštevajo
tudi deleži kapitalsko povezanih družb in družb pooblaščenk. V tretjem odstavku je še dodatno
poudarjeno, da se med relevantne vrednostne papirje ne vštevajo dolžniški vrednostni papiiji.
Nadalje je podana obveza za izstavitev ponudbe za odkup v primeru prekoračitve praga ob
zmanjševanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Pomembno dopolnitev člena pomeni tudi
sedmi odstavek, ki se nanaša na izmenjavo podatkov med Agencijo za trg vrednostnih papiijev
in Uradom za varstvo konkurence.
Prvi odstavek 11. člena se dopolnjuje z definiranjem »pravične« cen, ki jo mora vsebovati
ponudba za odkup, in sicer ponujena cena za vrednostni papir ne sme biti nižja od najvišje cene,
po kateri je prevzemnik pridobil vrednostne papiije ciljne družbe v obdobju šestih mesecev pred
objavo ponudbe. Z novim določilom, ki se doda vil. členu, je Agenciji za trg vrednostnih
papirjev omogočeno, da lahko določi kriterije za izjeme (transparentne, obrazložene, objektivne)
od imenovane pravične cene. Z dodanim novim sedmim odstavkom vil. členu se vzpostavlja
poprevzemna zaščita delničaijev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, v času enega leta od objave
izida ponudbe za odkup (denarno nadomestilo za morebitno razliko v ceni). Pri tem se določba
smiselno uporablja tudi v primeru izvrševanja pravice do odkupu ali prodaje manjšinskega
deleža, in sicer tako, da se pri določitvi primerne cene k zadnji ponudbeni ceni prišteva tudi
morebitno denarno nadomestilo za razliko v ceni.
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V 15. členu se dodaja časovni rok obligatorne objave namere za odkup vrednostnih papiijev, ki
se smiselno zaokroži s spremenjenim 55. členom zakona (sankcioniranje).
Postopek v zvezi s ponudbo (členi 12 do 15)
S spremembo 19. člena so eksplicitno določeni roki za objavo ponudbe, s trinajsto alineo
dopolnjenega drugega odstavka pa tudi najava uveljavljanja pravice ponudnika do odkupa deleža
manjšinskih delničarjev.
Pri noveliranju 22. člena gre za spremembo, ki določa postopek v primeru spremembe ponudbe
za odkup tako, da je onemogočeno neomejeno spreminjanje ponudbe za odkup in s tem
zavlačevanje trajanja ponudbe za odkup, kar je posledično pomenilo vezavo sredstev delničaijev,
ki so ponudbo sprejeli. Določba tretjega odstavka je spremenjena tako, da predstavlja večjo
zaščito tistih delničarjev, ki so ponudbo za odkup sprejeli, in bi bili zaradi sprememb te ponudbe
oškodovani, če ne bi sklenili nove pogodbe. Uveden je pozitiven pristop, tako da se šteje, da so
vsi sprejeli višjo ceno ali ugodnejše menjalno razmerje, in mora tisti, ki tega ne želi, odstopiti od
nove ponudbe za odkup.
S spremembo 27. člena se sledi načelu, da se ponudba ne more podaljševati v "neskončnost", saj
natančno določa končni rok za sprejem ponudbe tudi v primeru spremenjene ponudbe za odkup.
S šestih na dvanajst mesecev se podaljšuje obdobje, za katero morajo določene osebe, ki bi lahko
razpolagale z notranjimi informacijami. Agenciji sporočiti podatke o vseh poslih z vrednostnimi
papiiji. Iz dosedanje prakse je razvidno, da je bil šest mesečni rok glede na vse postopke pred
objavo ponudbe za prevzem prekratek. Ocenjujemo, da bo dvanajst mesečni rok brez otežitve
postopkov prevzemov zadovoljivo izpolnil namen te določbe.

Sprejem ponudbe (členi 16 do 22)
Besedilo 36 člena se spreminja skladno s predlogom 13. direktive o prevzemih ponudbah.
Besedilo ohranja osnovne prepovedi obrambnih dejanj brez soglasja skupščine, jim dodaja nove
(poveže omejitve pridobivanja lastnih delic z Zakonom o gospodarskih družbah, prepove
opravljanje vseh dejanj, ki bi lahko ogrozila uspešnost ponudbe). Obenem pa s skrajšanjem
rokov (tudi glede na skrajšanje terminskih rokov same prevzemne ponudbe) za sklic in izvedbo
skupščine omogoča lažjo operativno izvedbo zasedanja skupščine.
Tudi besedilo 51. člena na novo postavlja roke za vložitev konkurenčne ponudbe in sicer v
smeri, da ki preprečuje špekulativno podaljševanje veljavnosti ponudbe z vlaganjem
konkurenčnih ponudb. Predviden najdaljši rok za trajanje ponudbe za prevzem je 60 dni od
objave ponudbe za odkup.
55. člen določa sankcije za pridobitelja, ki je pridobil vrednostne papiije v nasprotju s tem
zakonom. Pri tem razšiija civilnopravno sankcijo izgube glasovalnih pravic tudi na druge osebe,
ki sodelujejo pri pravnem poslu pridobivanja delnic, ter uvaja novi del določbe, ki določa, da se
odvzete glasovalne pravice sorazmerno prištevajo drugim delničaijem. Obenem po vzgledu
novele Zakona o bančništvu (ZBan-B) podrobneje določa postopek nadaljnje obravnave
pridobitelja oziroma osebe, ki ne objavi namere za odkup vrednostnih papirjev, povečano vlogo
Agencije za trg vrednostnih papiijev v tem postopku (izdaja odločbe, pridobitev poročil, pojasnil
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ipd.), ter ustrezne sankcije (zahteva za objavo namere za odkup oziroma odsvojitev vrednostnih
papirjev, prepoved uresničevanja vseh pravic iz vrednostnih papirjev, navezava na globo za
kršitelja).

XI. A IN XII. A poglavje (23. do 28. člen, 31. člen)
Obe poglavji sta novost v zakonu in sledita zadnjemu predlogu 13. direktive EU o prevzemnih
ponudbah. Uzakonjata tako pravico prevzemnika do odkupa deleža preostalih (največ 10 %)
manjšinskih delničarjev družbe ter njihovo ustrezno izplačilo, kot tudi vice versa pravico
manjšinjskih delničarjev do odprodaje svojega manjšinskega deleža. Tako možnost večinskega
delničarja, da pridobi 100% ciljne družbe, ni nujno vezana na predhodno ponudbo za prevzem, s
čimer lahko pričakujemo manj razdrobljeno delničarsko strukturo oziroma ob močnem
lastniškem interesu bolj »čiste« delniške družbe. V poglavjih je določena tudi primerna cena
(nujno v denarni obliki - vsaj kot alternativa) za prodajo oziroma odkup vrednostnih papirjev, ki
je v obdobju treh mesecev po izteku roka za sprejem ponudbe enaka kot je bila v ponudbi,
kasneje pa jo določi revizor. Ključna določila obeh poglavij (razen 59.b člena, ki ohranja
preteklo določilo o vključitvi družbe) se smiselno uporabljajo za vse delniške družbe (ponudba
za odkup, nakup, pridobitev ipd. vrednostnih papirjev).
64. členu se podrobneje določa zahteve o notifikaciji kvalificiranega deleža pridobljenih
vrednostnih papirjev (5%). Časovni rok notifikacije se skrajšuje na delovni dan, obenem pa
lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s 17. in 18. členom Zakona o prevzemih od
pridobitelja zahteva izjasnitev glede morebitne namere za ponudbe za odkup, ki ima seveda
pravne posledice.
XVI. poglavje o izključitvi manjšinskih delničarjev se črta, saj je smiselno urejeno v poglavju o
odkupu deležev manjšinskih delničarjev. Zaradi ohranitve normativnega določila o vključitvi
družbe s strani fizične osebe le-tega kontinuirano ohranja v okviru novih poglavij.

XIII. A poglavje (29. in 30. člen)
Navedeno poglavje ureja postopek, ko vrednostne papiije družbe, ki ni opredeljena kot javna
družba niti ni delniška družba z najmanj 250 delničarji in 1.000.000 SIT celotnega kapitala,
pridobivajo fizične ali pravne osebe, osebno ali preko družb v katerih so kapitalsko ali
upravljavsko udeležene, ali z njimi povezane osebe, in je delež vrednostnih papirjev, ki jih
pridobijo skupaj s tistimi, ki jih že imajo, najmanj 25%.
Vpis pridobljenih delnic pri Klirinško depotni družbi lahko imenovane osebe dosežejo samo, če
k zahtevi za preknjižbo predložijo notarski prepis zapisnika skupščine iz katerega je razvidno, da
so bili delničarji z nakupom seznanjeni in da so ponudbo sprejeli na način kot ga določa ta
zakon.
V primeru neupoštevanja predhodno navedenih in spremljajočih določil je sankcija za
imenovane osebe izguba pravic iz naslova pridobljenih vrednostnih papirjev, pri čemer se
neposredno uporabljata prvo in drugo določilo 55. člena tega zakona, ostala določila tega člena
pa se uporabljajo smiselno (Agencija namreč v tem poglavju ne izvaja nadzora; zagotovljen je le
civilno pravni nadzor).
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Finančna asistenca družbe-izdajatelja za nakup vrednostnih papiijev ni dovoljena. Pri tem zakon
primeroma našteva najpogostejše oblike prepovedane finančne pomoči.
Predlog zakona v 65 .č členu določa, da mora prevzemnik mesec dni pred sklicem skupščine na
sedežu družbe-izdajatelja predložiti osnutek pogodbe o nakupu vrednostnih papiijev, poročilo o
nameravanem prevzemu in poročilo o reviziji tako, da se lahko delničaiji z dokumentacijo
seznanijo. V primeru nastopa konkurenčnega prevzemnika mora le-ta svojo dokumentacijo
predložiti najkasneje 15 dni pred sklicem skupščine. Seznanitev delničarjev je še dodatno
podkrepljena z objavo v skladu s 3. členom tega zakona.
Predlog zakona podrobneje določa vsebino posamezne dokumentacije, pri čemer v prevzemni
postopek vključuje tudi revizorja, ki pripravi pisno poročilo reviziji in ga predloži nadzornem
svetu družbe-izdajatelja. Revizor ne more biti oseba, ki je preteklih treh letih že opravljal revizijo
v imenovani družbi.
V 65.g členu predloga je urejena tudi možnost, da se tovrsten odkup vrši preko druge pravne
oseb (upravljavske povezave, povezane družbe).V tem primeru je potrebno poleg ostalih
dokumentov skupščini predložiti tudi pogodbo o obvladovanju. Sestavni del pogodbe o
obvladovanju so tudi določila o nadomestilu škode delničarjem obvladovane družbe.
Pripravljena dokumentacija je osnova za odločanje delničarjev družbe-izdajatelja. Na skupščini
jim jo predstavita ustno predstavita uprava in nadzorni svet. V primeru konkurenčne ponudbe
morajo biti delničarji seznanjeni tako s predhodnimi predlogi kot s končno ponudbo
prevzemnika, ki mora biti preložena najkasneje na skupščini, pri čemer lahko zadnjo ponujeno
ponudbo ponudi prvi prevzemnik. Delničarji sprejmejo ponudbo za dokup tako, da se o njej
posamično izjavijo (negativni pristop ob odsotnosti na skupščini). To lahko storijo na skupščini
ali najkasneje v treh mesecih po zasedanju skupščine. Prevzemniki morajo rezultate uspešnosti
ponudbe objaviti v skladu s 40. členom tega zakona.

V 65.i členu je ustrezno poskrbljeno za zavarovanje upnikov, ki imajo pravico zahtevati
zavarovanje za svoje terjatev v roku šestih mesecev po objavi obvestila o predložitvi
dokumentacije.
Predlog zakona izpostavlja še odškodninsko odgovornost prevzemnika za škodo, ki bi jo
delničarji utrpeli zaradi nepopolnih ali nezadostnih informacij iz dokumentacije, ki je podlaga za
prevzem.

Posebna določila (32.člen, 35.-37. člen)
Izmed posebnosti pri obravnavi družb v skladu z zakonom o prevzemih novela zakona ohranja
samo še tri izjeme: pooblaščeno investicijsko družbo. Slovensko odškodninsko družbo in
Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja; pri čemer se kot prevzemni prag
v omenjenih družbah zmanjša iz dosedanjih najmanj 40% na najmanj 25% glasovalnih pravic.
Glede na upoštevanje dejanskega stanja v trenutku priprave predloga, so imenovane izjeme, ki na
novo določen prag že dosegajo, dolžne dati ponudbo za odkup samo če dodamo pridobivajo te
vrednostne papirje (ne glede na obseg pridobljenih novih vrednostnih papiijev).
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Nadzor nad izvajanjem zakona in sankcije za prekršek (33. do 34. člen)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja Agencija za trg vrednostnih papiijev. Posebno
poglavja o prevzemih drugih družb je iz tega nadzora sicer izvzeto, vendar pa omogočeno s
civilno-pravnim nadzorom.
V 34. členu se Agenciji kot nadzornemu organu daje dodatna pooblastila za pregled poslovanja
oseb, za katere se sumi vpletenost oziroma usklajeno ravnanje v pred, med in po prevzemnih
aktivnostih, ki rezultira v neupravičeno razpolaganje z vrednostnimi papirji. Predlog zakona se
smiselno sklicuje na uporabo postopkovnih določil pri opravljanju nadzora iz Zakona o trgu
vrednostnih papiijev.

Sankcije za prekršek (38.-42. člen)
Spremenjene kazenske določbe vnašajo v skladu z Zakonom o prekrških drugačno
sistematizacijo kršiteljev (pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter posamezniki) in
višje globe za kršitelje Zakona o prevzemih. S predlogom novele Zakona o trgu vrednostnih
papiijev je nadalje usklajena delitev prekrškov na lažje in težje prekrške, višina globe za
posamezno skupino prekrškov, pri čemer je višina globe za slednje prekrške v skladu z Zakonom
o prekrških triplirana in opredeljena s podaljšanimi zastaralnimi roki (3 oziroma 6 let). V skladu
z določili novele sta dodani novi alinei, ki sankcionirata primere nesodelovanja prekrškaija z
Agencijo.
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Besedilo členov, ki se spreminjajo:
1. člen
Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papiijev posamezne delniške družbe izdajatelja vrednostnih papiijev, kadar določena pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
oseba) pridobi ali želi pridobiti delež vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot
25% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu:
prevzem).

2. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papiijev oziroma za vrednostne papiije, za katere je
izdajatelj uspešno opravil postopek javne ponudbe ali pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno
prodajo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papiijev.
(2 ) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93,
32/94 - odločba US in 1/96) - (v nadaljnjem besedilu: ZLPP), če je izdajatelj kot enega od
načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javno prodajo delnic ali pridobil
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: agencija) za
nadaljnjo javno prodajo.
(3) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na
podlagi ZLPP, ki ni kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javne
prodaje delnic ali pridobil dovoljenja agencije za nadaljnjo javno prodajo, če je osnovni
kapital takšnega izdajatelja večji kot milijarda tolaijev in število imetnikov večje kot 500.
(4.) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se določbe 12., 15., 16. in 17. poglavja tega zakona
uporabljajo za vse delniške družbe.
(5) Organiziran trg vrednostnih papiijev je trg vrednostnih papiijev, ki je posredno ali
neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan
s strani pristojnih organov.

3.člen
Kadar ta zakon določa, da mora določena oseba objaviti določena pravna oziroma druga dejstva
in okoliščine, jih mora objaviti v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije,
če i'.a posamezni primer ni drugače določeno.

4.člen
(1) Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev
delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico tako, da ji ti vrednostni papirji, skupaj z
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drugimi vrednostnimi papiiji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj 25-odstotno glasovalno
pravico, mora dati ponudbo za odkup vrednostnih papirjev pod pogoji in na način, določen s
tem zakonom.
(2) Za vrednostne papiije osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo:
- delnice z glasovalno pravico;
- delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja oseba v svojem imenu in za račun
osebe iz prejšnjega odstavka;
- delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz prejšnjega odstavka posredno ali
neposredno odvisni ali to osebo obvladujoči družbi;
- vrednostni papiiji s pravico do zamenjave oziroma nakupa delnic z glasovalno pravice>;
- enostranska upravičenja do nakupa delnice z glasovalno pravico na določen dan in po
naprej določeni ceni (nakupne opcije).
(3) Pri ugotavljanju deleža iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se šteje, kot da bi bila
pravica do nakupa ali zamenjave že uresničena.
(4) Ponudbo za odkup mora dati tudi oseba, ki je na podlagi uspešne ponudbe za odkup v skl adu
s tem zakonom že pridobila manj kot 45% vrednostnih papiijev iz drugega odstavka t ega
člena in je po končani ponudbi za odkup pridobila dodatnih 5% takšnih vrednostnih papiijev.

S.člen
Javno ponudbo za odkup vrednostnih papiijev lahko da tudi oseba, ki v času javne ponudb«; za
odkup še nima več kot 25% vrednostnih papiijev druge družbe, ki zagotavljajo glasovaJno
pravico in ki želi opraviti prevzem.

7.člen
(1) Javna ponudba za odkup vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: ponudba za odkup) je
javno objavljen predlog za sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev določene družbe
- izdajatelja, naslovljen na vse imetnike teh vrednostnih papiijev.
(2) Ponudba za odkup se mora nanašati na naslednje vrednostne papiije:
vse delnice z glasovalno pravico;
- vse vrednostne papiije s pravico do zamenjave oziroma nakupa delnic z glasove dno
pravico.
(3) Cena oziroma menjalno razmeije za nadomestne vrednostne papiije, ki jo določi ponudniik v
ponudbi za odkup, mora biti enaka za vse vrednostne papiije posameznega razreda oziroma
vrste vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup.
(4) Če je ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo ponudbe za odkup pridobil več kot 10%
celotne izdaje vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup, mora v ponudbi
za odkup ponuditi najmanj enake pogoje, kot jih je nudil za pridobitev vrednostnih papiijev v
zadnjih šestih mesecih pred objavo ponudbe za odkup.
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(5) Če je ponudnik pred objavo ponudbe za odkup v nasprotju s tem zakonom pridobil več kot
25% celotne izdaje vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup, mora v
ponudbi za odkup ponuditi najvišjo od cen, ki jo je plačal za katerokoli pridobitev
vrednostnih papiijev po tem, ko je pridobil 25% vrednostnih papiijev, na katere se nanaša
ponudba za odkup.

8. člen
(1) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup namesto izplačila celotne cene v denarju ponudi
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 10. členu tega zakona (v nadaljnjem
bes€:dilu:
nadomestni
vrednostni
papiiji
in
nadomestna
ponudba).
(2) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi nadomestne vrednostne papiije tudi namesto
izplačila dela cene v denaiju (v nadaljnjem besedilu: kombinirana ponudba).
(3) 13onudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi tudi alternativno nadomestne vrednostne papiije
ali izplačilo celotne cene v denaiju, tako da imajo pravico izbire imetniki vrednostnih papiijev,
na katere se nanaša ponudba za odkup (v nadaljnjem besedilu: alternativna ponudba).
(4) V primeru kombinirane ponudbe lahko ponudnik oblikuje tudi alternativno ponudbo, in sicer
tako, da se pravica izbire nanaša bodisi zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača v denaiju, ali
zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača v nadomestnih vrednostnih papirjih.
(5) Me glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko ponudnik, ki je v nasprotju s tem zakonom
prido bil več kot 25% vrednostnih papiijev, ponudi v ponudbi za odkup izplačilo cene samo v
denaiju.
(6) N e glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko ponudnik
v pomudbi za odkup ponudi izplačilo cene samo v denaiju, če je v zadnjih Šestih mesecih pred
objav o ponudbe za odkup kupil več kot 10% celotne izdaje vrednostnih papiijev, na katere se
nanaš a ponudba za odkup.

9. člen
Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papiije tako, da menjalno
razme ije ni enako en nadomestni vrednostni papir za en vrednostni papir, na katerega se nanaša
ponudba za odkup, mora ponudnik v ponudbi za odkup imetnikom vrednostnih papiijev, ki ne
razpoliagajo z ustreznim številom vrednostnih papiijev, da bi lahko sprejeli celotno ponujeno
ceno v nadomestnih vrednostnih papirjih, ponuditi izplačilo razlike cene v denaiju.

11. člen
(1) Ponudba za odkup mora obvezno obsegati:
vrednostne papiije, na katere se nanaša ponudba;
ceno, po kateri se ponudnik zavezuje odkupiti vrednostne papiije;
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-

natančno določen rok za plačilo vrednostnih papirjev;
datum začetka in konca roka za sprejem ponudbe za odkup.

(2) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papiije, mora ponudba
za odkup, poleg elementov iz prejšnjega odstavka, vsebovati tudi natančno določeno
menjalno razmerje za nadomestne vrednostne papirje, njihovo vrsto in razred ter zadnjo
tržno ceno pred objavo ponudbe za odkup, če gre za nadomestne vrednostne papiije iz iprve
alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona.
(3) Kot zadnja tržna cena iz prejšnjega odstavka se v primeru nadomestnih vrednostnih papiiijev
iz druge alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona navede zadnja tržna cena že izdanih
vrednostnih papirjev ponudnika, s katerimi bodo takšni nadomestni vrednostni papirji tvorili
isti razred.
(4) Če je za ponudbo za odkup, poleg dovoljenja iz 23. člena tega zakona, potrebno dovol jenje
ali soglasje drugega organa, mora ponudba za odkup vsebovati tudi razvezni pogoj, da
ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že sklenjena pogodba preneha veljati, če ta organ
zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja.
(5) Če ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papiije iz druge .iilinee
prvega odstavka 10. člena in pristojni organ ponudnika še ni odločil o povečanju osnc.mega
kapitala, ki je potrebno za izdajo teh delnic oziroma o izdaji obveznic, mora ponucTba za
odkup vsebovati tudi razvezni pogoj, da ponudba oziroma s sprejemom ponudi(je že
sklenjene pogodbe, katerih predmet so nadomestni vrednostni papirji, prenehajo veljati, če
pristojni organ v 35 dneh po izteku roka za sprejem ponudbe ne sprejme ustreznega sidepa o
povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic.

13. člen
Ponudba za odkup iz 7. člena tega zakona ni potrebna:
-

-

če so bili vrednostni papirji pridobljeni na podlagi neodplačnega posla med fiz ičnimi
osebami;
če je oseba pridobila vrednostne papiije iz 4. člena tega zakona pri izvedbi združi1 tve ali
razdružitve delniške družbe v zamenjavo za vrednostne papiije pravne osebe, ki je zaradi
združitve ali razdružitve prenehala;
če je oseba na podlagi ponudbe za odkup oziroma ponudb za odkup v skladu s tem zalconom
že pridobila najmanj 45% vrednostnih papiijev iz drugega odstavka 4. člena tega zakon a.

15. člen
Pred ponudbo za odkup mora ponudnik o nameri za ponudbo za odkup obvestiti Agencijo,
upravo družbe - izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter
organ, pristojen za varstvo konkurence.
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19. člen
(1) Najkasneje 30 dni po obvestilu iz 15. člena tega zakona mora hkrati s ponudbo za odkup
ponudnik objaviti ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt za odkup).
(2) Prospekt za odkup mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da omogočijo imetnikom
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, da oblikujejo ustrezno odločitev
glede sprejema ponudbe za odkup, predvsem pa:
- podatke o ponudniku;
- podatke o družbi - izdajatelju vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za
odkup;
- podatke o družbah, ki v zvezi z ponudbo za odkup delujejo v svojem imenu in za račun
ponudnika;
- podatke o družbah, ki so v razmerju povezane družbe s ponudnikom;
- ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji ter osnovo za določitev te cene;
- podatke o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša ponudba za odkup;
- morebitno najmanjše število ali odstotek od celotne izdaje vrednostnih papirjev, ki
morajo biti prodani, daje ponudba za odkup uspešna;
- podatke o številu in vrsti vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba, ki jih je
ponudnik pridobil pred ponudbo za odkup;
- podatke o roku in načinu plačila, ki je ponujeno v ponudbi za odkup;
- okoliščine, v katerih lahko ponudnik prekliče ponudbo za odkup;
- rok za sprejem ponudbe;
- podatke o namenu ponudbe za odkup ter nameravan način upravljanja prevzete družbe s
strani ponudnika, še posebej glede politike zaposlovanja, prestrukturiranja družbe
spremembe statuta družbe ter delitve dobička družbe.
(3) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papirje, mora prospekt
za odkup vsebovati tudi:
- podatke o izdajatelju nadomestnih vrednostnih papirjev;
- zadnjo tržno ceno nadomestnih vrednostnih papirjev pred objavo prospekta za odkup ter
njihovo knjigovodsko vrednost;
- natančno določene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nadomestnih vrednostnih
papirjev;
- enake podatke, kot so vsebovani v prospektu za kotacijo na borzi, za nadomestne
vrednostne papirje;
- postopek prenosa ponujenih nadomestnih vrednostnih papirjev za vrednostne papirje, na
katere se nanaša ponudba za odkup;
- če ponujeni nadomestni vrednostni papirji še niso bili izdani, navedbo postopka za izdajo
novih vrednostnih papirjev.
(4) Podrobnejšo vsebino prospekta za odkup določi agencija.

22. člen
(1) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup tako, da ponudi višjo ceno oziroma ugodnejše
menjalno razmerje, kadar so ponujeni nadomestni vrednostni papirji, mora spremembo

30. september 2003

41

poročevalec, št. 76

ponudbe objaviti najkasneje sedem dni pred iztekom roka za ponudbo in o tem, pred objavo
spremenjene ponudbe za odkup, obvesti agencijo in klirinško depotno družbo.
(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, je dolžan v roku iz prejšnjega odstavka položiti
dodatni depozit v višini razlike med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno na način, določen v
29. členu tega zakona.
(3) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, so osebe, ki so že sprejele prejšnjo ponudbo,
upravičene odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti novo spremenjeno ponudbo za odkup.
(4) Ponudnik razen spremembe iz prvega odstavka tega člena ne sme spremeniti ponudbe ali
pogojev za ponudbo za odkup.

27. člen
(1) Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši od 28 dni ter ne sme biti daljši od 60 dni
od dneva prve objave prospekta in ponudbe za odkup.
(2) Če ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spremeni ponudbo za odkup v skladu z 22.
členom tega zakona, se rok za sprejem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.

33. člen
Člani uprave in nadzornega sveta ponudnika ter člani uprave in nadzornega sveta družbe izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup, morajo najkasneje pet
dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe za odkup sporočiti agenciji podatke o vseh poslih z
vrednostnimi papirji, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki so jih v šestih mesecih pred
pričetkom roka za sprejem ponudbe za odkup opravili oni sami, njihovi zakonci in otroci ter
pravne osebe, ki so v večinski lasti teh oseb.

36. člen
(1) Po prejemu obvestila iz 15. člena tega zakona in do objave izida ponudbe za odkup v skladu s
40. členom tega zakona uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, ne sme brez sklepa skupščine delničarjev:
- povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital);
- sklepati poslov izven rednega poslovanja družbe;
- opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resneje ogrozili nadaljnje poslovanje
družbe;
pridobivati lastnih delnic ali lastnih vrednostnih papirjev; iz katerih izhaja upravičenje do
zamenjave ali pridobitve lastnih delnic;
opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziroma oteževati postopek in sprejetje
ponudbe za odkup.
(2) Pravna dejanja, ki so v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so nična.
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(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prvega odstavka tega člena je potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

42. člen
(1) V primeru iz petega odstavka 11. člena tega zakona mora ponudnik sočasno z obvestilom iz
40. člena tega zakona objaviti tudi datum sklica seje pristojnega organa, na kateri bo ta organ
odločal o ustreznem povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic, če ta organ do
objave obvestila iz 40. člena tega zakona še ni odločal o povečanju osnovnega kapitala oziroma o
izdaji
obveznic.
(2) Če je pristojni organ do objave obvestila iz 40. člena tega zakona že odločil o povečanju
osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic, mora ponudnik sočasno z obvestilom iz 40. člena
tega zakona objaviti tudi odločitev o ustreznem povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji
obveznic ter datum, ko je bila takšna odločitev sprejeta.

47. člen
(1) Če je ponudnik v alternativni ponudbi ponudil nadomestne vrednostne papiije iz druge alinee
prvega odstavka 10. člena tega zakona in se je izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 11.
Člena tega zakona, mora ponudnik vsem imetnikom vrednostnih papirjev, ki bi imeli na podlagi
ponudbe za odkup pravico prejeti nadomestne vrednostne papiije , če se razvezni pogoj ne bi
izpolnil, ponuditi izplačilo cene v denaiju (v nadaljnjem besedilu: naknadna ponudba).
(2) Ponudnik mora naknadno ponudbo poslati s priporočeno pošiljko vsem imetnikom
vrednostnih papiijev iz prejšnjega odstavka v roku osmih delovnih dni po izteku roka iz petega
odstavka 11. člena tega zakona.
(3) Imetniki vrednostnih papiijev iz prvega odstavka tega člena lahko sprejmejo naknadno
ponudbo v roku osmih delovnih dni od prejema naknadne ponudbe. Za sprejem naknadne
ponudbe se smiselno uporabljajo določbe 34. člena tega zakona.
48. člen
Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila preklicana oziroma, če se je izpolnil razvezni
pogoj iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona oziroma, če se je v primeru nadomestne ali
kombinirane ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 11. člena tega zakona,
prenehajo omejitve razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so bili deponirani pri klirinško
depotni družbi v zvezi s ponudbo za odkup.

49. člen
Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila preklicana oziroma če se je izpolnil razvezni
pogoj iz četrtega odstavka 11 .člena, ali če se je v primeru nadomestne ali kombinirane ponudbe
izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 11. člena tega zakona ponudnik 12 mesecev od izdaje
odločbe Agencije iz 43. člena tega zakona ne sme dati nove ponudbe za odkup ter ne sme
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kupovati vrednostnih papiijev, na katere se je nanašala ponudba za odkup, tako da bi mu ti
vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papiiji, ki jih že ima, zagotavljali več kot 25%
glasovalno pravico.

51. člen
(1) Po objavi prospekta za odkup ter najkasneje deset dni pred iztekom roka za sprejem ponudbe
za odkup določenih vrednostnih papiijev, lahko da ponudbo za odkup istih vrednostnih
papiijev druga oseba (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna ponudba).
(2) Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno uporabljajo določbe drugih poglavij tega
zakona, razen če ni v tem poglavju drugače določeno.

55. člen
(1) Iz delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju s tem zakonom,
pridobitelj nima pravice do glasovanja oziroma do upravljanja družbe.
(2) Pridobitelju delnic iz prejšnjega odstavka se pri izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz
delnic, ki jih že ima, odstotek od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh izdanih delnic te
delniške družbe, zniža sorazmerno s številom delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla,
ki je v nasprotju s tem zakonom, tako da ima pri uresničevanju glasovalne pravice enak
odstotek, kot gaje imel pred pridobitvijo delnic v nasprotju s tem zakonom.

64. člen
(1) Kadar posamezna oseba, posredno ali neposredno pridobi 5% vseh delnic oziroma drugih
vrednostnih papiijev izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico ter vsakih nadaljnjih 5%
navedenih vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delež), mora o tem
obvestiti izdajatelja teh vrednostnih papiijev in agencijo najkasneje v roku treh delovnih dni
od dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, daje imetnik kvalificiranega deleža.
(2) Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora obvestilo objaviti najkasneje v
roku treh delovnih dni po prejemu obvestila.

XVI. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV
79. člen
Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede vključitve družbe, se smiselno uporabljajo
tudi, kadar fizična oseba pridobi več kot 95% vseh delnic posamezne delniške družbe.
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80. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se glede pridobitve delnic iz drugega in tretjega
odstavka 2. člena tega zakona določbe tega zakona ne uporabljajo za:
- pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pridobljenih v skladu s predpisi, ki urejajo
prodajo delnic v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam;
- pooblaščeno investicijsko družbo, Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če delnice posameznega izdajatelja, ki zagotavljajo
glasovalno pravico, ki jih pridobi pooblaščena investicijska družba oziroma Slovenski
odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupaj z
drugimi delnicami, ki jih že imajo, zagotavljajo manj kot 40% glasovalno pravico.
*
81. člen
(1) Delničaiji izdajatelja, ki se je preoblikoval na podlagi ZLPP in ki kot enega od načinov
izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic, lahko ustanovijo družbo
pooblaščenko po postopku in na način, določen v zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95).
(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 2. člena tega zakona, se določbe tega zakona ne
uporabljajo za delnice, ki jih pridobi družba pooblaščenka iz prejšnjega odstavka.

82. člen
(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe-izdajatelja vrednostnih papirjev, ki se je
lastninsko preoblikoval, ob vpisu pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni
register, večja kot 800 milijonov tolarjev, je za pridobitev več kot 25% delnic posameznega
izdajatelja, izdanih na podlagi ZLPP, ne glede na to, ali je izdajatelj opravil javno prodajo
delnic, potrebno pridobiti tudi dovoljenje, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog
ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj.
(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi postopek in pogoje za izdajo
dovoljenja za pridobitev delnic iz prejšnjega odstavka.

83. člen
Določba 82. člena tega zakona se ne uporablja za delnice, ki jih pridobijo pooblaščene
investicijske družbe, Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

30. september2003

45

poročevalec, št. 76

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

84. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolaijev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali
posameznik:
- če ne da ponudbe za odkup vrednostnih papirjev, čeprav je to dolžna storiti (4. člen);
- če hkrati s ponudbo ne objavi prospekta za odkup (19. člen);
- če da ponudbo za odkup, ne da bi za to dobila dovoljenje agencije (prvi odstavek 23.
člena);
- če pred objavo ponudbe za odkup ne deponira denarnega zneska, ki je potreben za plačilo
vseh vrednostnih papiijev, na poseben račun pri klirinško depotni družbi, ali če klirinško
depotni družbi ne izroči bančne garancije (29. člen);
- če odločbe, ki jo je prejela od agencije, ne objavi na enak način, kot je bila objavljena
ponudba za odkup (50. člen).
- če ne obvesti agencije o uresničevanju glasovalne pravice na podlagi organizirano
zbranih pooblastil (prvi odstavek 61. člena);
- če pridobi več kot 25% delnic posameznega izdajatelja, izdanih na podlagi ZLPP, ne da
bi za to pridobila dovoljenja Vlade Republike Slovenije (82. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

85. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali
posameznik:
- če cena oziroma menjalno razmerje, ki jo določi ponudnik v ponudbi za odkup, ni enaka
za vse vrednostne papirje posameznega razreda (tretji odstavek 7. člena);
- če v primeru spremembe ponudbe za odkup ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22.
člena;
- če deset dni po objavi prospekta za odkup ne objavi mnenja glede ponudbe za odkup ter
razlogov za takšno mnenje (25. člen) ali o takšnem mnenju ne seznani vseh zaposlenih v
družbi - izdajatelju vrednostnih papiijev v skladu s 26. členom;
- če od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka za sprejem ponudbe kupuje
vrednostne papirje, ne da bi takšen nakup najavila v obvestilu iz 15. člena tega zakona ter
v prospektu za odkup (31. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe.
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86. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolaijev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali
posameznik:
- če pred ponudbo za odkup o nameri za odkup ne obvesti agencije, uprave družbe izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter organa,
pristojnega za varstvo konkurence (15. člen);
- če ne obvesti agencije o začetku pogajanj ali dogovorov o morebitnem prevzemu (16.
člen);
- če najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe za odkup ne sporoči
agenciji podatke o poslih z vrednostnimi papiiji, na katere se nanaša ponudba za odkup
(33. člen);
- če ne objavi preklica ponudbe za odkup ali o preklicu ponudbe za odkup ne obvesti
agencije ter klirinško depotne družbe (38. in 39. člen);
- če ne objavi podatkov glede uspešnosti ponudbe na način iz 24. člena tega zakona ali če
teh podatkov ne posreduje agenciji, klirinško depotni družbi in organu, pristojnemu za
varstvo konkurence (40. člen);
- če ima v lasti več kot 5% vrednostnih papiijev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz
katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papiijev, ki
zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih papiijev, na katere se nanaša
ponudba za odkup in ne obvesti agencije o vsaki nadaljnji pridobitvi takšnih vrednostnih
papiijev ter o ceni, po kateri je te vrednostne papiije pridobila (59. člen);
- če ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža izdajatelja takšnih delnic in agencijo,
najkasneje v roku treh delovnih dni od dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, daje
imetnik kvalificiranega deleža (64. člen).
(2) Z denarno kaznijo 30.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe.
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA
AKTA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE
1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih
EVA 2003-2111-0081
2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi:
a) navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanašajo na
predloženo gradivo,
63. člen Sporazuma
b) v kakšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče obveznosti,
c) razlogi za neizpolnitev obveznosti.
3) Skladnost predloga akta s predpisi EU:
a) direktive oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno),
b) ali je predlog akta usklajen z drugimi viri prava EU,
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost.
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z navedenimi pravnimi viri EU (leto)
Ko bo sprejeta smernica o prevzemih (v predlogu)
5) Ali so navedeni pravni viri EU prevedeni v slovenščino?
Ne
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice
ES, SIGMA, OECD, Univerza...):
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU in upoštevanje roka za
uskladitev:
Predlog zakona je v programu Vlade RS za leto 2003.

Državni sekretar
Matjaž LOGAR

Podpis ministrice:
dr. Tea PETRIN

Državni sekretar
Sibil SVILAN

Podpis ministra:
dr. Dušan MRAMOR
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI IN

DRUŽINSKIH RAZMERJIH (ZZZDR-C)
- prva obravnava - EPA 991 - III
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2003-2611-0042
Številka: 560-03/2001-4
Ljubljana, 18.09.2003

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve,
Ljubica Šalinger, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 18.09.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

odločba US - v nadaljevanju ZZZDR) z Ustavo Republike
Slovenije, ugotovljeno v postopku za oceno ustavnosti z odločbo
Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40 (Uradni list RS, št. 42/03),
ki je odločilo, da so prvi odstavek 105. člena ter prvi in drugi
odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z Ustavo ter da se prvi
odstavek 106. člena in četrti odstavek 114. člena razveljavita.
Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru Republike Slovenije,
da mora neskladnost odpraviti v enem letu od objave odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH
RAZMERJIH
I. UVOD
1.

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

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

S predlogom zakona predlagatelj odpravlja neskladnost Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/
76, 30/86,1-1/89,14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95,
26/99, 60/99, 70/00, 60/99-odločba US, 70/00, 64/01 in 42/03-
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V skladu z veljavno ureditvijo, po kateri v vseh primerih, ko starša
ne živita skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu in vzgoji
otroka, odloča o tem vprašanju sodišče, se s predlogom zakona
tudi pristojnost za odločanje o stikih in o preživljanju otrok v vseh
primerih prenaša od centrov za socialno delo na sodišča, ki naj bi
odločala tudi o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov, kadar to
zahteva otrokova korist.

tisti, pri katerem otrok živi. Če se zakon razveže ali razveljavi,
izvršuje roditeljsko pravico roditelj, ki mu je otrok zaupan v varstvo
in vzgojo (prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR). Sodišče
zaupa v varstvo in vzgojo otroka enemu od staršev, ki mu gre
potem izvrševanje roditeljske pravice (drugi odstavek 78. člena v
zvezi s prvim in drugim odstavkom 114. člena ZZZDR).
Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-l-312/00-40 odločilo, da je
prvi odstavek 105. člena ZZZDR v neskladju z ustavo, ker ne
ureja možnosti skupnega varstva in vzgoje otroka v primeru
ločenega življenja staršev, če se starši o tem sporazumejo in
njihov sporazum ne nasprotuje otrokovi koristi.

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

To neskladje predlagatelj odpravlja tako, da kot obliko varstva in
vzgoje predlaga tudi skupno varstvo in vzgojo otroka.
Normiranje skupnega varstva in vzgoje otroka je učinkovito
zakonsko sredstvo za spreminjanje pogledov na položaj staršev
in njuno vlogo pri varstvu in vzgoji otroka v najširšem smislu (kot
skrb za otrokov telesni, duševni, moralni in intelektualni razvoj),
tudi po prenehanju skupnega življenja staršev, vendar tudi ta
rešitev predpostavlja soglasje staršev o nadaljnjem varstvu in
vzgoji otroka, saj lahko vsak od njiju zahteva drugačno odločitev
sodišča in jo tudi doseže, ker prisilno skupno varstvo in vzgoja
ne more biti v otrokovo korist. S tem se preprečuje vzpodbujanje
lastniškega odnosa do otroka tistega od staršev, ki mu je otrok
zaupan v varstvo in vzgojo, kar se kaže zlasti v oteževanju ali
celo onemogočanju stikov z otrokom drugemu od staršev, kar je
v nasprotju z otrokovo koristjo.

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

Skupno varstvo in vzgoja otroka po razvezi zakonske zveze
staršev je rešitev, ki je uveljavljena že v številnih tujih pravnih
ureditvah, začeli pa so jo uporabljati v ZDA kot »joint custody«: za
otroka še naprej skrbita oba starša, če oba to želita (in predlagata),
če sta oba za to primerna in sposobna in če je to v skladu z
otrokovo koristjo. Precej evropskih pravnih ureditev določa, da
ostane otrok tudi po razvezi zakonske zveze v varstvu in vzgoji
obeh staršev, razen če eden ali drugi zahteva drugačno rešitev
(skupno varstvo in vzgoja kot pravilo) ali če sodišče samo,
upoštevaje korist otroka, ne odlbči drugače.

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

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

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

1.3 Izvrševanje roditeljske pravice
Po veljavnem zakonu izvršuje roditeljsko pravico tisti od staršev,
pri katerem otrok živi oziroma tisti, kateremu je otrok zaupan v
varstvo in vzgojo (prvi in drugi odstavek 114. člen ZZZDR). Če
se roditelja ne moreta sporazumeti o bistvenih vprašanjih, ki
vplivajo na otrokov bodoči razvoj, odloči center za socialno delo
(četrti odstavek 114. člena v povezavi s tretjim odstavkom 114.
člena ZZZDR).

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

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-l-312/00-40, odločilo, da sta
prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z ustavo,
ker navedeni določbi izhajata iz tega, da je eden od staršev v
primeru ločenega življenja oziroma razpada njune življenjske
skupnosti nujno izključen od izvrševanja roditeljske pravice.
Z navedeno odločbo je Ustavno sodišče tudi odločilo, da se četrti
odstavek 114. člena ZZZDR razveljavi, ker je pravna ureditev, po
kateri v primerih, da se roditelja, ki živita ločeno in se ne moreta
sporazumeti o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči
razvoj, odloča center za socialno delo, v neskladju z določbami
Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic.

1.2 Varstvo in vzgoja otrok v primerih, ko starša ne
živita skupaj
Po veljavni ureditvi se morajo starši, ki ne živijo skupaj,
sporazumeti, pri katerem izmed njih bo otrok živel (105. člen
ZZZDR). Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico
poročevalec, št. 76
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Po Konvenciji o otrokovih pravicah sta oba starša enako
odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj (18. člen). Kot načelo
velja ta rešitev tudi v primeru, ko starša ne živita skupaj, zlasti po
razvezi zakonske zveze.

pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl., v
nadaljevanju ZPP), medtem ko center za socialno delo odloča po
Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/
99, 70/00 in 52/02, v nadaljevanju ZUP).

Veljavna ureditev je v neskladju z ustavo, ker daje pravico do
izvrševanja roditeljske pravice tistemu od staršev, pri katerem
otrok živi oziroma tistemu, kateremu je otrok zaupan v vzgojo in
varstvo.

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

Predlagatelj s spremembo zakona odpravlja neskladje obstoječe
ureditve z ustavo in Evropsko konvencijo o uresničevanju
otrokovih pravic, tako da predlaga novo ureditev, po kateri starša,
ki ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata
sporazumno, v skladu z otrokovimi koristmi, o vprašanjih, ki
bistveno vplivajo na otrokov razvoj. Za bistvene odločitve velja
šteti zlasti ukrepe glede otrokove osebe, npr. odločitev, da otrok
preneha s šolanjem ali spremeni vrsto izobraževanja; odločitev o
izbiri poklica za otroka ali opravljanju njegovega poklica (204.
člen ZZZDR). Soodločanje ne gre tistemu od staršev, katerega
roditeljska pravica je v tem pogledu omejena oziroma mu je
odvzeta.

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

Predlagana ureditev sledi tendenci prenosa pristojnosti odločanja
o otroku na sodišča. Če se starša ne sporazumeta o bistvenih
vprašanjih izvrševanja roditeljske pravice, o tem odloča sodišče
v nepravdnem postopku. V nepravdnem postopku se že rešuje
vrsta zadev glede roditeljske pravice: podaljšanje in prenehanje
podaljšane roditeljske pravice, odvzem in vrnitev roditeljske
pravice, omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim
premoženjem in pridobitev popolne poslovne sposobnosti
mladoletne osebe, ki je postala roditelj.

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

1.4 Otrokovi stiki
Po veljavni ureditvi so stiki pravica staršev, ki jim gre po samem
zakonu. Stiki pridejo načeloma v poštev v vseh situacijah, v katerih
živi otrok ločeno od enega ali od obeh staršev (tretji odstavek 78.
člena, prvi odstavek 116. člena ZZZDR): kadar je otrok ob razvezi
ali razveljavitvi zakonske zveze staršev s sodno odločbo zaupan
v varstvo in vzgojo enemu od staršev, tretji osebi ali zavodu (prvi
in tretji odstavek 64. člena; prvi in drugi odstavek 78. člena in 80.
člen ZZZDR); kadar otrokova starša ne živita skupaj, otrok pa je
pri enem od njiju na podlagi njunega sporazuma ali če se o tem
nista mogla sporazumeti na podlagi odločbe, ki jo je sodišče izdalo
na zahtevo enega od njiju (105. člen ZZZDR); kadar je otrok
enemu od staršev ali obema odvzet (120. člen ZZZDR) in kadar
je nameščen v vzgojni zavod (121. člen ZZZDR) ali v rejništvo
(169. člen ZZZDR). V načelu se lahko izvršuje pravica do stikov
tudi po odvzemu roditeljske pravice enemu ali obema staršema
(116. člen ZZZDR), vendar pa razlogi, ki so narekovali odvzem
roditeljske pravice v večini primerov tako prizadenejo otrokove
koristi, da je treba staršem tudi stike omejiti ali odvzeti.

Ker je v ZZZDR pravica do stikov oblikovana samo kot pravica
staršev, spreminja predlog zakona ureditev tako, da je imetnik
pravice do stikov predvsem otrok in da je njegova konkretna
korist najvišje, odločilno merilo pri sporazumevanju oziroma
odločanju o stikih.
Upoštevaje otrokovo korist zavezuje predlog zakona oba starša
k obojestranskemu lojalnemu obnašanju pri uresničevanju pravice
do stikov. Tisti od staršev, pri katerem živi otrok (oziroma druga
oseba, pri kateri je otrok), mora opustiti vse, kar drugemu od
staršev otežuje stike, vključno s takim vplivanjem na otroka, ki
ima za posledico njegov odpor do stikov. Dolžan je tudi aktivno
ravnati: v okviru svoje vzgojne naloge mora poskušati odpraviti
pri otroku morebitni psihični odpor do stikov oziroma vzpostaviti
pri Otroku ustrezen odnos do stikov. Po drugi strani pa mora tisti
od staršev, ki mu gre pravica do stikov, opustiti vse, kar drugemu
otežuje varstvo in vzgojo otroka.
Stiki otroka s starši niso samo neposredna osebna srečanja in
druženja (obiski, videvanja in neposredni pogovori), temveč tudi
drugi načini in sredstva komunikacije (npr. dopisovanje,
telefoniranje, elektronska pošta, SMS sporočila, klepetalnica na
internetu), pošiljanje in sprejemanje daril ipd. Izraz »osebni stiki«,
ki ga uporablja ZZZDR, navaja na misel, da gre samo za osebni,
neposredni kontakt, srečanja, zato je predlog zakona opustil
pridevnik »osebni«.

Po veljavnem zakonu odloča o odvzemu in omejitvi stikov ob
razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze sodišče. V vseh drugih
primerih o stikih, v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZZZDR,
odloča center za socialno delo, ki prav tako odloča o odvzemu
oziroma omejitvi osebnih stikov, če je treba stike odvzeti ali omejiti
šele po koncu postopka za razvezo ali po razveljavitvi zakonske
zveze (za spremembo sodne odločbe o odvzemu oziroma
omejitvi stikov je pristojno sodišče), o odvzemu in omejitvi stikov
po razpadu zunajzakonske skupnosti in razpadu življenjske
skupnosti zakoncev, ki nista zahtevala razveze ter o odvzemu in
omejitvi stikov, ko starši živijo ločeno. Na zahtevo enega od
staršev, center za socialno delo odloča tudi o načinu izvrševanja
njegove pravice do stikov z otrokom, ki mu jo tisti od staršev, ki
mu je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, preprečuje. Sodišče
odloča o odvzemu in omejitvi osebnih stikov po Zakonu o

Predlog zakona ohranja možnost odvzema ali omejitve pravice
staršev do stikov, če ti ne bi bili otroku v korist. Če se enemu od
staršev ali obema ne odvzame ali omeji pravica do stikov, mu/
jima nihče ne sme te pravice kratiti ali omejevati. Pogosto tega ne
upošteva zlasti tisti od staršev, pri katerem je otrok, ker se šteje
za izključnega imetnika in izvrševalca roditeljske pravice in si kot
tak lasti pravico do presoje, ali bo stike dovolil. To miselnost naj bi
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spremenila zakonska določba sedaj veljavnega zakona, kot tudi
predloga zakona, po kateri je tisti od staršev, pri katerem otrok
živi, dolžan omogočiti drugemu stike z otrokom.

ki so predmet urejanja civilnega in s tem tudi družinskega prava.
Pravo je na spremenjene razmere deloma že reagiralo s
sprejemom številnih novih zakonov. Eden takih je bil tudi Zakon o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/98, 39/00, 57/00 - v
nadaljevanju Znot), ki je na področju preživljanja odprl številna
vprašanja, kot na primer ali smejo stranke svoja preživninska
razmerja urejati v obliki notarskega zapisa, ki je z Znot predpisana
za premoženjske dogovore med zakonci.

Z namenom preprečitve onemogočanja stikov in manipuliranja z
otrokom, tako da tistemu od staršev, pri katerem je otrok, ne bo
uspelo vzpodbuditi v otroku nepremagljivega odpora do drugega
starša, predlog zakona omogoča sodišču, da se otrok zaupa v
varstvo in vzgojo drugemu od staršev, če je le tako mogoče
varovati otrokovo korist. Izhajati je treba iz načela, da je otroku v
korist, da ima dobre in tesne vezi z obema staršema; to mora biti
vodilo tudi za odločitev, pri kom bo otrok v varstvu in vzgoji. V tem
smislu je oblikovana tudi predlagana določba o odvzemu pravice
do varstva in vzgoje.

Sodna praksa in praksa centrov za socialno delo, kjer se lahko
sklepajo dogovori o preživljanju, sta vsa odprta vprašanja
preživninskega prava, na katere zakon ni dajal odgovora, ves
čas skušali reševati z analogno uporabo posameznih načel in
pravil družinskega prava; v nekaterih primerih sta celo kreirali
nova pravila.

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

Ta nezapisana pravila zmanjšujejo preglednost preživninske
ureditve in s tem pravno varnost državljanov. Taka pravna ureditev
ni več zadovoljiva, kadar gre za pravico tako eksistencialne
narave kot je pravica do preživljanja. Njena pravna ureditev ima
namreč lahko bistvene učinke tako na življenjsko raven
preživninskega upravičenca, kot tudi na življenjsko raven
preživninskega zavezanca, zato je nujno, da se to področje
ustrezno zakonsko uredi.
S predlogom zakona se natančneje opredeljuje dolžnost
preživljanja, na kakšen način in pred katerim organom se o
preživninah dogovarja oziroma odloča. Natančneje se določajo
tudi kriteriji za določitev višine preživnin za otroke in trajanje
preživninske obveznosti, določa se, da se preživnine enkrat letno
usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, določa
se vrstni red preživninskih upravičencev, in sicer tako, da ima
prednost preživljanje otrok in zakonca, šele nato sledi obveznost
preživljanja staršev. V predlog zakona so vključeni tudi drugi manjši
popravki in dopolnitve, ki celoviteje urejajo področje preživljanja
in na ta način zagotavljajo tudi večjo pravno varnost državljanov.

Predlog Konvencije o otrokovih stikih in tudi nekatere novejše
pravne ureditve ugotavljajo, da je v otrokovo korist, da ima stike
z drugimi osebami, če je otrok nanje navezan, npr. otrokovim
starim staršem, bratom in sestram ali nekdanjim rejnikom. Po
veljavnem zakonu obstaja ta možnost na temelju 119. člena
ZZZDR, po katerem je center za socialno delo dolžan storiti ukrepe,
potrebne za varovanje otrokovih koristi.
Predlog zakona izrecno predpisuje, da ima otrok pravico do stikov
z osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno
navezan, razen če je to v nasprotju z njegovo koristjo. Gre zlasti
za otrokove stare starše ter brate in sestre; nekdanje rejnike,
prejšnjega ali sedanjega zakonca oziroma zunajzakonskega
partnerja enega ali drugega od njegovih staršev. Če otrok kljub
družinski povezanosti na katero od navedenih oseb ni navezan,
ali če stike celo odklanja, je seveda vprašanje, ali so mu stiki z njo
v korist.

2.

1. S predlaganimi spremembami želi predlagatelj zagotoviti
varovanje otrokove koristi v čim večji možni meri v skladu z
mednarodnimi dokumenti, ki zadevajo otroka, tako glede varstva,
vzgoje in preživljanja kot tudi glede otrokovih stikov. Korist otroka
je temeljno načelo, ki so ga starši in druge osebe, državni organi
ter nosilci javnih pooblastil dolžni upoštevati v vseh dejavnostih in
postopkih v zvezi z otrokom.

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

2. V skladu z ureditvijo ZZZDR, po kateri v vseh primerih, ko
starša ne živita skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu in
vzgoji otroka, odloča o tem vprašanju sodišče, se s predlogom
zakona prenaša pristojnost za odločanje o otrokovih stikih od
centrov za socialno delo na sodišča. Predlog zakona zato
predpisuje, da odloča sodišče tudi o odvzemu ali omejitvi pravice
do stikov, kadar to zahteva otrokova korist. Taka rešitev je na
mestu, ne samo zaradi potrebe celovitega in enotnega
obravnavanja v praksi pogosto zelo težavnega vprašanja stikov,
pač pa tudi zaradi slabe združljivosti strokovnega
socialnovarstvenega dela in oblastnega odločanja. Centri za
socialno delo bodo tudi po uveljavitvi zakona ohranili svojo
svetovalno in strokovno vlogo. Predlagatelj namreč v predlogu
zakona določa, da se morata starša, ki ne živita skupaj in se ne
moreta sporazumeti o zgoraj navedenih vprašanjih, še pred
sodnim postopkom obrniti na center za socialno delo. S tako
rešitvijo se določa procesna predpostavka, brez katere ni mogoče
začeti pravdnega postopka. S spremembami pristojnosti se tudi
omogoča oblikovanje specializiranih oddelkov za družinske
zadeve pri okrožnih sodiščih.

ZZZDR je bil sprejet leta 1976 in noveliran leta 1989 in 2001,
vendar z novelama niso bile sprejete nobene bistvene spremembe
materialnopravnih določb o preživljanju. Po več kot dvajsetih letih
njegove uporabe so se v praksi pokazale nekatere pomanjkljivosti
in pravne praznine. Nekatera nerešena vprašanja so se odprla z
razvojem pravne teorije, druga s spremembo družbenih razmer.
Do teh je prišlo predvsem s sprejemom nove slovenske Ustave
(Uradni list RS, št. 33/91-1; 42/97, 66/2000in 24/03), ki je bistveno
večji pomen kot prejšnja ustava pripisala pravici do zasebne
lastnine. Zaradi tega so se spremenila zlasti tista področja življenja,
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3. Na podlagi Konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
predlagatelj v zakon vnaša dodatno procesno pravico otroka, da
zaprosi za pomoč ustrezno osebo po lastni izbiri, ki je sposobna
razumeti način doživljanja in sprejemanja sveta konkretnega
otroka in ki je sposobna prevesti jezik odraslih v jezik otroka in
obratno. Po predlogu zakona kot otrokov zaupnik v postopku
nastopa oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere, preko katere
otrok lahko izrazi svoje mnenje.

9. Zaradi številnih pojavnih oblik sporazumov o preživljanju v
slovenski praksi in s tem povezanih nejasnosti, predlog zakona
posebej poudarja, da noben sporazum o preživljanju, niti tisti med
staršema o njunem preživljanju po razpadu njune življenjske
skupnosti, ne sme ogroziti otrokove koristi. Zakonska določba o
odmeri višine preživnine vsebuje napotilo za ugotavljanje
življenjskih potreb otroka.
10. Zaradi večje pravne varnosti državljanov predlagatelj predlaga
dopolnitev s pravili, ki sta jih izoblikovali teorija in sodna praksa.
Tako se s predlogom zakona določa vrstni red upravičencev do
preživnine, kadar preživninski zavezanec ni zmožen zagotoviti
preživnine vsem osebam, ki jih je po zakonu dolžan preživljati ter
različne načine preživljanja. Strankam preživninskega razmerja
je treba pri tem zagotoviti ustrezna varovala, da z izbiro
posameznega načina preživljanja ne bi prišli v pretirano težak
položaj. Zaradi večje pravne varnosti predlog zakona konkretizira
tudi pravilo, da se preživnina lahko zahteva samo za naprej.

4. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic določa,
da je treba izraženo mnenje otroka ustrezno upoštevati, kadar
se po notranjem pravu šteje, da ima otrok zadostno stopnjo
razumevanja V skladu z navedenim predlagatelj, zlasti v postopkih
odločanja o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo, o določitvi stikov
ter v postopkih v zvezi z izvrševanjem roditeljske pravice določi
dolžnost pridobitve ter upoštevanja otrokovega mnenja, če je
otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
5. Predlagatelj predlaga uvedbo instituta skupne vzgoje in varstva
otroka, katerega starša ne živita skupaj. Normiranje skupnega
varstva in vzgoje otroka je učinkovito zakonsko sredstvo za
spreminjanje pogledov na položaj staršev in njuno vlogo pri varstvu
in vzgoji otroka v najširšem smislu (kot skrb za otrokov telesni,
duševni, moralni in intelektualni razvoj) tudi po prenehanju
skupnega življenja staršev. Predlog zakona predvideva možnost
skupnega varstva in vzgoje ne samo ob razvezi oziroma po
razveljavitvi zakonske zveze, temveč v vseh primerih, ko starša
otroka ne živita več skupaj.

3.

Na dan 8.4.2003 so centri za socialno delo v uradni evidenci, z
namenom usklajevanja, vodili skupno 51.080 preživnin, od tega
je 22.685 preživnin, ki so bile sodno določene, 2.815 preživnin,
določenih s sodnimi poravnavami in 25.580 preživnin, sklenjenih
z dogovori pri centrih za socialno delo.
Po statističnih poročilih centrov za socialno delo je bilo leta 2001
obravnavanih 917 zadev o stikih (v 791 zadevah sta stranki
sklenili dogovor, v 64 zadevah je bila med strankama sklenjena
upravna poravnava o stikih, v 62 zadevah je bila izdana upravna
odločba o stikih). V letu 2002 so centri za socialno delo obravnavali
1.841 zadev o stikih (v 1.489 zadevah sta stranki sklenili dogovor,
v 189 zadevah sta stranki sklenili upravno poravnavo o stikih, v
163 zadevah je bila izdana upravna odločba o stikih). Zoper
odločbe o stikih je bilo v letu 2001 vloženih 55, v letu 2002 pa 85
pritožb.

6. Potrebe narekujejo spremembo ureditve stikov med otrokom in
njegovimi starši in tudi ureditev stikov med otrokom in drugimi
osebami, na katere je otrok navezan. Ker je v ZZZDR pravica do
stikov oblikovana samo kot pravica staršev, predlagatelj predlaga
spremembo ureditve, tako da je imetnik pravice do stikov
predvsem otrok in da je njegova konkretna korist najvišje, odločilno
merilo za vse odločitve o pravici stikov. Tako kot nekatere novejše
pravne ureditve in tudi predlog Konvencije o otrokovih stikih,
predlog zakona predpisuje, da obstaja pravica do stikov tudi med
otrokom in osebami, s katerimi je otrok družinsko povezan in
nanje osebno navezan, razen če je to v nasprotju z otrokovo
koristjo. Gre zlasti za otrokove stare starše ter brate in sestre;
nekdanje rejnike, prejšnjega ali sedanjega zakonca oziroma
zunajzakonskega partnerja enega ali drugega od njegovih staršev.

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

7. V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah sta oba starša
enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj tudi v primeru, ko
ne živita skupaj. Predlagatelj s spremembo zakona določa, da
roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno, v skladu z
otrokovo koristjo. V primeru, če se ne sporazumeta o vprašanjih
izvrševanja roditeljske pravice, ki bistveno vplivajo na otrokov
bodoči razvoj (npr. odločitev, da otrok preneha s šolanjem ali
spremeni vrsto izobraževanja; odločitev o izbiri poklica za otroka
ali o opravljanju njegovega poklica), odloči sodišče v nepravdnem
postopku.

Glede na zgoraj navedene predvidene nove zaposlitve na sodiščih
ocenjujemo, da bi bilo potrebnih za leto 2004 62.000.000 SIT.
Predlog zakona namreč predvideva, da naj bi zakon začel veljati
šele septembra, poleg tega pa je predviden tudi postopen prenos
stvarne pristojnosti odločanja na sodišča: zadeve, ki so se pred
centri za socialno delo začele pred uveljavitvijo tega predloga
zakona, se bodo pred centri za socialno delo tudi zaključile; o
pritožbah zoper te odločbe bo, kot do sedaj, odločalo ministrstvo,
pristojno za družino.

8. V praksi so se z razvojem pravne teorije kot tudi s spremembo
družbenih razmer pokazale nekatere pomanjkljivosti pozitivne
pravne ureditve preživljanja. Mnoge je skušala sodna praksa
zapolniti s pomočjo uporabe analogije in kreiranjem novih pravil,
toda pravna varnost državljanov terja novo določnejšo pravno
ureditev. To pa še toliko bolj, ker gre za pravno ureditev področja,
ki zadeva življenjsko eksistenco posameznika.

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

Predlagatelj s predlogom zakona ureja, upoštevajoč Znot, možnost
sklepanja preživninskih sporazumov zakoncev v obliki
izvršljivega notarskega zapisa. S spremembo zakona pri centrih
za socialno delo ne bo več mogoče sklepati preživninskih
sporazumov. Namen predloga zakona je varstvo šibkejše
pogodbene stranke in varstvo koristi otroka pri sklepanju
sporazumov o preživljanju.
30. september2003
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4.

Velika Britanija:

Zagotovitev finančnih sredstev

Potrebna sredstva za leto 2004 v višini 62.000.000 SIT bo
zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav
tako bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru
planiranih razpoložljivih sredstev, zagotovilo tudi sredstva za leto
2005 v višini 286.000.000 SIT, kar pomeni celoletne plače novih
sodnikov in sodnega osebja na sodiščih, skupaj s pripadajočimi
materialnimi stroški.

Tudi po angleškem pravu (Children Act, 1989) sodišče ob razvezi
zakonske zveze v starševsko odgovornost ne posega; praviloma
ostane staršema skupno varstvo in vzgoja (joint custody) tudi po
razvezi zakonske zveze. Sodišče odloči o vzgoji in varstvu samo
na predlog katerega od zakoncev ali če samo šteje to za potrebno
zaradi varovanja koristi otroka, in sicer predvsem tako, da prenese
varstvo in vzgojo samo na enega od staršev (sole custody).

5.

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

Mednarodne primerjave

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

Švedska:

Nemčija:

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

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

Skupno varstvo in vzgoja je bila do leta 1976 mogoča samo, če
so bili starši med seboj poročeni. Sedaj (zlasti po novelah 1983 in
1990) z razvezo skupno varstvo in vzgoja ne prenehata, razen
če jo sodišče posebej odpravi. Tudi starši, ki niso bili nikoli med
seboj poročeni, lahko po odločbi sodišča pridobijo skupno
roditeljsko pravico.

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

Pri odločitvah glede skrbi za osebo otroka, stanovanja in otrokovih
stikov je na prvem mestu otrokova korist. Upoštevati je treba tudi
voljo otroka, glede na njegovo starost in zrelost (6. poglavje § 2a
in 2b zakona o starševstvu v besedilu novele, 1998).
Francija:
Po francoskem pravu tudi starši, ki ne živijo skupaj, praviloma
skupno izvršujejo starševsko avtoriteto (l'exercice conjointe de
l'autorit6 parentale, 287. člen code civil, v besedilu zakona, 1993).
Izjemoma, če to zahteva otrokova korist, lahko sodišče ob razvezi
zakonske zveze določi, da bo poslej izvrševal varstvo in vzgojo
samo eden od staršev. V tem primeru ima drugi pravico do osebnih
stikov. To velja tudi za nezakonskega očeta, če mu ne gre skupno
izvrševanje roditeljske pravice z materjo (četrti odstavek 374.
člena code civil).

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

5.2 Otrokovi stiki

Praktično ima izvajanje skupne skrbi za otroka (skupnega varstva
in vzgoje) različne oblike, ki omogočajo, da se otrok ne loči ne od
enega, ne od drugega od staršev. V Nemčiji so znani trije modeli.
Po prvem modelu (»Residenzmodell«) prebiva otrok pretežno pri
enem od staršev, ki opravlja glavnino starševske skrbi in sam
odloča v vsakdanjih stvareh, ki zadevajo otroka; drugi od staršev
ima pogoste stike z otrokom in soodloča pri odločitvah, pomembnih
za otroka (par. 1687 BGB v besedilu novele, 1997). Po drugem
modelu ("Pendelmodell") prebiva otrok izmenično pri enem in pri
drugem od staršev. Pomembne odločitve sprejemata starša
skupno, vsakodnevne pa tisti od njiju, pri katerem otrok trenutno
živi. Po tretjem modelu ("Nestmodell") ima otrok lastno
prebivališče, starša pa ga tu izmenično varujeta in oskrbujeta.
Starši se v pretežni meri odločajo za "Residenzmodell". Literatura
opozarja, da lahko "Pendelmodell" ogroža otrokove interese zaradi
stalnega menjavanja okolja.

Nemčija:
Nemško pravo ureja pravico do stikov otroka in staršev in pravico
do stikov drugih oseb z otrokom (§ 1684 in § 1685 BGB v besedilu
zakona o reformi otroškega prava, 1997).
Pravica do stikov otroka in staršev je zasnovana v prvi vrsti kot
pravica otroka: otrok ima pravico do stikov z obema staršema;
vsak Izmed staršev je dolžan in upravičen imeti stike z otrokom.
Vsaki izmed staršev, pa tudi druge osebe, pri katerih je otrok v
varstvu, so dolžne opustiti vse, kar negativno vpliva na razmerje
med otrokom in drugim od staršev ali otežuje otrokovo vzgojo. V
prvem primeru gre zlasti za tistega od staršev, ki ima otroka v
varstvu in vzgoji, pa tudi za druge osebe, pri katerih otrok živi, v
drugem primeru pa za tistega, ki stike izvršuje. Glede izselitve
tistega od staršev, pri katerem je otrok, skupaj z otrokom iz
države, pa poznavalci menijo, da pomeni kršitev omenjene
opustitvene dolžnosti samo, če se je izselil (izključno) z namenom
preprečiti stike, ne pa tudi tedaj, ko obstajajo za izselitev tehtni
razlogi.

Starša, ki nista v zakonski zvezi, pa sta podala izjavo, da želita
skupno skrbeti za otroka, sta upravičena do skupne skrbi, četudi
ne živita skupaj. Njun položaj je enak položaju razvezanih staršev,
ki praviloma ohranita skupno skrb za otroka kljub ločenemu
življenju.
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Družinsko sodišče lahko izda odredbe, s katerimi sili osebe,
udeležene pri stikih, k izpolnjevanju omenjene opustitvene
dolžnosti. Pri tem se opozarja na nujnost pravočasnega ukrepanja.
Sodišče lahko po tej določbi predvsem pokliče starše na pogovor,
v katerem jim predoči, da njihovo ravnanje ni v korist otroka in
skuša doseči rešitev konflikta. Sicer pa ima sodišče po pogovoru
na voljo še razne zapovedi in prepovedi (npr. napotitev na
svetovanje in pouk na mladinski urad).

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

Kot težje sankcije za kršitev omenjene opustitvene dolžnosti se
omenja: odvzem pravice do varstva in vzgoje otroka enemu od
staršev in prenos na drugega (predodelitev otroka) in odvzem ali
omejitev pravice do stikov.
Družinsko sodišče lahko odloči tudi o obsegu pravice do stikov in
podrobneje uredi njeno izvrševanje; to velja tudi v razmerju do
tretjih oseb. V komentarjih te določbe se posebej poudarja, da iz
avtonomije staršev, da sami skrbijo za svojega otroka, izhaja, da
ima dogovor staršev o izvrševanju stikov prednost pred sodnim
urejanjem stikov; sodišče odloči samo, če ni dogovora staršev in
če je to potrebno zaradi koristi otroka.

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

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

Že z novelo 1990 je bilo predpisano, da morajo sodišča pri
odločanju o roditeljski pravici posebno težo pripisati potrebi otroka
po tesnem in dobrem kontaktu z obema staršema. To pomeni, da
ima tisti od staršev, pri katerem se lahko pričakuje, da bo drugemu
onemogočal stike, slabe izglede, da bo dobil (obdržal) roditeljsko
pravico, zlasti če kaže, da je drugi od staršev v tem pogledu
kooperativnejši.

Čeprav so stiki tudi dolžnost staršev, pa se v komentarjih poudarja,
da te dolžnosti v razmerju do staršev, ki z otrokom nočejo
komunicirati, ni mogoče prisilno izvršiti (33. par. FGG), ker je
prisilni stik nesmiseln in ponižujoč.
Pravico do stikov z otrokom imajo tudi druge osebe, če je to
otroku v korist. Upravičenci so otrokovi stari starši ter bratje in
sestre. Očim oziroma mačeha ter nekdanji rejnik so upravičenci
samo, če je otrok živel dalj časa z njimi v družinski skupnosti. Po
§ 1685/2 BGB (v besedilu zakona o prenehanju diskriminacije
istospolnih skupnosti - katerega del je zakon o registriranem
življenjskem
partnerstvu
(istospolnih
oseb)
(Lebenspartnerschaftsgesetz) - z dne 16, 2. 2001) je ob pogoju
daljšega skupnega življenja z otrokom upravičen do stikov z
otrokom tudi življenjski partner ali prejšnji življenjski partner enega
od otrokovih staršev.

Švedsko pravo tudi sicer postavlja interese otroka nad interese
njegovih staršev. Odločitve sodišč o roditeljski pravici in o stikih
morajo zasledovati samo otrokovo korist in nikakor ne smejo
imeti npr. namena kaznovati roditelja ali vzpostaviti neke vrste
»pravičnosti« med staršema. Tako je švedsko vrhovno sodišče
1992 izreklo, da gre roditeljska pravica tistemu od staršev, ki je
otroka sicer proti volji drugega odpeljal v inozemstvo, ker je med
drugim sodilo, da se je otrok na novo situacijo že navadil.
Zakonodajalec ni sprejel predloga (1987), da bi imel otrok
samostojen procesnopravni položaj v sporih o roditeljski pravici
in o stikih. Zakon določa samo, da se otroka lahko v takih sporih
zasliši, če za to obstojajo posebni razlogi in če za otroka s tem ne
bo nastala škoda. Uradna razlaga je, da zaslišanje ne pride v
poštev za otroka, mlajšega od 12 let.

Otrok nima (lastne) pravice do stikov z navedenimi sorodniki in
drugimi navedenimi osebami, lahko pa da pobudo mladinskemu
uradu, da sproži pri sodišču postopek o stikih.
Po nemškem pravu ni dovoljeno uporabiti izvršilnega sredstva
neposredne prisile (Gewaltanwendung) z odvzemom in izročitvijo
otroka zaradi omogočanja stikov (drugi odstavek 33. par. zakona
o nepravdnem postopku, FGG).

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

Velika Britanija:
Angleško pravo (Children Act, 1989) ne govori (več) o pravici do
stikov (rights of acces). Sodišče lahko na zahtevo tistega od
staršev, ki nima otroka pri sebi (pa tudi tretjih oseb, npr. starih
staršev ali nekdanjega rejnika) izda odredbo, s katero naloži
tistemu od staršev, pri katerem je otrok, dolžnost omogočiti
zahtevajočemu stike z otrokom (contact order). Tako odredbo
lahko izda sodišče tudi na zahtevo nezakonskega očeta, ki mu
sicer ne gre roditeljska pravica (starševska odgovornost, parental responsibility). Iz tega sledi, da osebni stiki tudi v angleškem
pravu niso sestavni del roditeljske pravice.
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Predlog konvencije že v preambuli poudarja, sklicujoč se na
Konvencijo 2N o otrokovih pravicah in na Evropske konvencije,
ki se tičejo otrokovih razmerij, da je treba tudi glede stikov
prvenstveno upoštevati korist otroka, da so stiki tudi njegova
pravica in da gre tudi za stike z določenimi drugimi osebami, ne
samo s starši. Posebno pozornost, ne samo v preambuli ampak
tudi v normativnem delu, namenja predlog omogočanju stikov,
kadar so otrok in starši ali določene druge osebe v različnih
državah. Ta načela so obdelana v določbah, ki sledijo preambuli.
Pomembne so definicije pojmov: stiki, družinske vezi, organ, ki
odloča o stikih (sodišče ali upravni organ, ki ima enake pristojnosti
kot sodišče), če se ti ne uredijo sporazumno. Znaten del vsebine
predloga konvencije predstavljajo določbe o izvrševanju odločb
o stikih in izvršilnih sredstvih.

države pogodbenice pa lahko določijo tudi širši krog teh oseb in
tudi načine, na katere se stiki izvajajo (osebni stiki, drugačna
komunikacija). Potrebo vzdrževanja otrokovih stikov s temi
osebami se izvaja iz pravice do družinskega življenja, ki jo
zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, 1950 (12. člen).

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

5.3 Dolžnost preživljanja
Avstrija:

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

V avstrijskem pravnem redu je dolžnost preživljanja urejena v
splošnem civilnem zakoniku (Allgemeines buregerliches
Gesetzbuch- ABGB). Dolžnost preživljanja obstaja med zakonci
in med starši in otroki ter starimi starši in vnuki. Zunajzakonska
skupnost v avstrijskem pravu ne ustvarja pravnih posledic, zato
dolžnosti preživljanja med zunajzakonskimi partnerji ni.

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

Zakonca morata v času trajanja zakonske zveze prispevati k
preživljanju in vodenju gospodinjstva sorazmerno svojim
zmožnostim. Zakonec, ki vodi gospodinjstvo in je nezaposlen ter
nima sredstev za preživljanje, ima na podlagi svojega delovnega
prispevka pravico zahtevati preživnino. Obseg preživninske se
določi glede na potrebe upravičenca, ki ustrezajo življenjskim
razmeram zakoncev.

Opozoriti velja, da predlog konvencije izrecno določa, da k nobeni
določbi konvencije ni mogoče izraziti pridržka. Ker notranje pravo
ne določa ustreznih institutov in institucij (zlasti za primer, da
starši in otroci ne živijo v Sloveniji) in še nismo oblikovali zahtevanih
sredstev, zlasti glede preprečevanja odvzema otroka po stiku, h
konvenciji še ne moremo pristopiti.

Otrok, ki je po nacionalnem pravu sposoben razumeti, za kaj gre,
ima pravico do ustrezne informacije, pravico, da se ga vpraša za
mnenje in da izrazi svoje mnenje glede stikov.

Ob sporazumni razvezi zakonske zveze se morata zakonca o
preživljanju sporazumeti. Pri razvezi na tožbo je pravica do
preživljanja odvisna od tega, ali sta partnerja zahtevala razvezo
iz krivdnih (prevara zakonca, partner se brez tehtnega razloga
upira imeti potomce) ali nekrivdnih razlogov (na primer duševna
bolezen, zaradi katere je zakonska zveza omajana, težka
nalezljiva bolezen). Krivi zakonec mora po svojih zmožnostih
podpirati nekrivega zakonca, dokler ta potrebuje pomoč. Če je
tožnik izključno ali vsaj pretežno kriv za razvezo zakonske zveze,
ima toženi pravico do polnega zneska preživnine. V nasprotnem
primeru se preživnina odmeri po merilu primernosti. Zakonca, ki
sta enako kriva za razvezo, drug proti drugemu ne moreta
uveljavljati preživninskega zahtevka. Če razvezna sodba ne
vsebuje ugotovitve krivde, mora zakonec, ki je zahteval razvezo,
drugemu zakoncu zagotoviti preživnino le, če to glede na potrebe,
premoženjske in pridobitne razmere razvezanih zakoncev
ustreza primernosti.

Predlog konvencije predvideva številna sredstva (safeguards
and guarantees) za izvršitev odločbe o otrokovih stikih. Namen
teh sredstev je po eni strani zagotoviti, da bo do stika prišlo
(realizacijo stika), po drugi strani pa preprečiti, da se otrok po
času, določenem za stik, ne bi vrnil k osebi, pri kateri živi, oziroma
da bi bil tej osebi odvzet.
Države pogodbenice bodo morale v svojih predpisih določiti
sredstva, ki so obvezna za izvrševanje določb konvencije:
določitev, da se izvaja osebni stik pod nadzorom (tretje osebe)
ali stik (komunikacija) na drug način, če je osebni
nenadzorovani stik v nasprotju z otrokovo koristjo;
določitev postopka za priznanje in izvršitev odločb organov
drugih držav o otrokovih stikih (ter o varstvu in vzgoji).
Druga, pomembnejša sredstva so:
1. za realizacijo stikov: nadzor tretje osebe ob izvrševanju stikov,
varščina, ki jo mora dati oseba, pri kateri je otrok, da ne bo
onemogočala stikov, denarna kazen zaradi onemogočanja stikov;
2. za preprečenje odvzema otroka: odvzem potnega lista, varščina,
obvezna prijava otroka v kraju, kje se opravlja stik in predložitev
odločbe o stikih pristojnemu organu.

Starši so dolžni preživljati svoje otroke dokler niso pridobitno
sposobni. To postanejo, ko lahko svoje potrebe zadovoljijo z
lastnimi dohodki. Zahtevek mladoletnega in pridobitno sposobnega
otroka oživi, če pridobitno sposobnost izgubi. Potrebe otroka, ki
naj jih krije preživnina, se določijo glede na življenjske razmere
otroka in staršev. Starši morajo izrabiti vse možnosti, da izpolnijo
dolžnost preživljanja svojih otrok. V skrajni sili morajo starši načeti
tudi substanco svojega premoženja. Preživnino dolgujejo dokler
ni ogroženo njihovo primerno preživljanje.

Predlog konvencije med ukrepi za omogočanje stikov ne omenja
odločitve pristojnega organa o zamenjavi upravičenca do varstva
in vzgoje otroka. Tudi izvršbe z neposredno izročitvijo otroka »v
stik« ne predvideva. Predlog konvencije ne omenja dolžnosti
staršev, da vzdržujejo stike z otrokom.

Če starša ne moreta zadovoljiti potreb otroka, morajo otroku
zagotoviti preživnino stari starši, razen če od vnuka lahko
utemeljeno pričakujemo, da bo svojo preživnino lahko kril iz substance svojega premoženja ali če bi bilo s preživljanjem vnuka
ogroženo preživljanje starih staršev. Čeprav zakon izrecno ne
določa, da morajo v primeru nezmožnosti starih staršev preživljati

Predlog konvencije določa, da ima otrok pravico do stikov tudi z
osebami, ki niso njegovi starši, so pa z njim v družinski povezanosti.
Primeroma so navedeni otrokovi stari starši ter bratje in sestre;
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vnuka dolžnost preživljanja prevzeti prastari starši, so nekateri
teoretiki mnenja, da je treba zakonski termin stari starši razumeti
širše in ga razširiti na vse sorodnike v ravni črti.

Razvezani zakonec lahko v primeru smrti preživninskega
zavezanca zahteva preživnino od zavezančevih dedičev. Iz
dediščine ne more zahtevati večjega zneska kot bi znašal njegov
nujni delež, če zakonska zveza ne bi bila razvezana. Glede
preživljanja po razvezi (ne pa tudi glede preživljanja v času trajanja
zakonske zveze) se zakonca lahko tudi sporazumeta.

Dolžnosti staršev in starih staršev ustreza dolžnost otroka
preživljati starše in stare starše (oziroma drugih oddaljenejših
sorodnikov ravne črte), če se ti niso sposobni sami vzdrževati,
razen če so ti grobo zanemarili svoje dolžnosti do otroka. Višina
preživnine do staršev in starih staršev se ravna po življenjskih
razmerah otrok. Starši in stari starši so dolžni za svoje preživljanje
načeti substanco premoženja le, če jim je to pripisljivo.

Dolžnost preživljanja med starši in otroci izhaja iz sorodstvenega
razmerja in ne iz roditeljske pravice, zato nemško pozitivno pravo
dolžnosti medsebojnega preživljanja ne omejuje samo na razmerje
med starši in otroci, temveč predpisuje dolžnost preživljanja tudi
med sorodniki v ravni črti (med starimi starši in vnuki, ne pa
širše). To določbo nemška pravna teorija ostro kritizira in se
zavzema za omejitev preživljanja med sorodniki na dolžnost
staršev preživljati svoje mladoletne otroke in polnoletne otroke, ki
se šolajo (te zadnje le do določene starostne meje). Pozitivna
pravna dolžnost staršev preživljati otoke namreč ni omejena zgolj
na čas šolanja niti ni omejena z zgornjo starostno mejo. Upravičen
do preživnine je sicer samo tisti, ki se ne more preživljati sam. Pri
presoji sposobnosti za preživljanje so mladoletni neporočeni otroci
postavljeni v posebno ugoden položaj: za preživljanje jim ni treba
črpati glavnice premoženja. Ti otroci smejo zahtevati preživnino,
če jim prihodki in donosi od dela, ki ga od njih lahko pričakujemo,
ne zadostujejo za preživljanje. Polnoletni otrok se mora po
zaključku izobraževanja načeloma preživljati sam. Ne gre mu
preživnina, če bi se lahko zaposlil.To velja tudi, če zaposlitev, ki bi
mu lahko zagotavljala preživetje, ne ustreza njegovi izobrazbi.

Nemčija:
Preživljanje v Nemčiji ureja civilni zakonik (BGB/v besedilu zakona
o reformi otroškega prava, 1997).
Pravna ureditev Nemčije kot države z bogato pravno tradicijo
odraža jasna artikulacija doktrinarnih in praktičnih problemov ter
zelo precizno izdelana zakonska ureditev. Ta nadrobnost nemške
pravne ureditve se odraža tudi v preživninskih tabelah, ki so
značilnost nemškega preživninskega prava. Krog preživninskih
zavezancev v nemški pravni ureditvi ne odstopa bistveno od
kroga zavezancev večine pravnih ureditev držav v Evropski
uniji. Za pripravo sprememb in dopolnitev slovenskega zakona je
nemška pravna ureditev preživljanja relevantna tudi zato, ker je
njen krog preživninskih zavezancev ožji od tistega v hrvaški
ureditvi, pa vendar širši od kroga preživninskih zavezancev v
modernem švedskem pravu, po katerem se sodobne evropske
države rade zgledujejo. Švedska pravna ureditev, kjer je socialna
država družinsko solidarnost zamenjala z družbeno, je zaradi
svoje posebnosti prikazana kot tretja pravna ureditev.

Zavezan k preživljanju je samo tisti roditelj, ki je sposoben
preživljati: tisti, ki, upoštevajoč njegove siceršnje obveznosti, je
sposoben zagotoviti preživnino ne da bi s tem ogrozil svoje lastno
primerno preživljanje. Izjema je predvidena za preživljanje
mladoletnega neporočenega otroka. Zanj in zase mora zavezanec
vsa razpoložljiva sredstva porabiti sorazmerno in ne sme dati
prednosti lastnemu preživljanju. Toda to velja le, če preživnine
mladoletnega neporočenega otroka ni mogoče zagotoviti iz
glavnice otrokovega premoženja. Enak položaj kot mladoletni
neporočeni otrok ima polnoletni neporočeni otrok do dopolnjenega
21. leta starosti, če živi s starši in se šola v okviru splošnega
izobraževanja.

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

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

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

Po nemškem pravu mora preživninski zavezanec preživnino
zagotoviti v obliki denarne rente. V drugi obliki jo sme zagotoviti le,
če ima za to posebne razloge. Varuško sodišče sme na predlog
otroka spremeniti odločitev staršev o načinu preživljanja.
Nemško pravo vsebuje nekatere posebne predpise za otroka, ki
ni rojen ali spočet v zakonski zvezi, katerega starši po rojstvu
niso sklenili zakonske zveze in za otroka, ki je rojen po tristotih
dneh po prenehanju zakonske zveze. Ti predpisi urejajo predvsem
preživnino matere za čas po in pred porodom in preživnino otroka
takoj po rojstvu. Po njih mora oče otroka materi zagotoviti preživnino
za čas šest tednov pred in osem tednov po rojstvu otroka in ji
povrniti stroške, ki so nastali zaradi nosečnosti in poroda. Pred
oziroma po tem obdobju ji je dolžan zagotoviti preživnino le, če je
mati zaradi nosečnosti ali zaradi bolezni, povzročene s porodom,
pridobitno nesposobna. Oče mora materi zagotoviti preživnino,
tudi če od matere ni mogoče pričakovati, zaradi nege in vzgoje
otroka, da bo v tem obdobju pridobitno sposobna. Dolžnost očeta
preživljati mater v nobenem primeru ne more nastopiti prej kot
štiri mesece pred porodom in lahko traja največ tri leta po
otrokovem rojstvu, razen če bi bilo to »grobo neprimerno« glede
na potrebe otroka. Oče mora poravnati stroške pogreba, če mati
zaradi nosečnosti ali poroda umre in stroškov ni mogoče poplačati

Po razvezi sme zakonec zahtevati primerno preživnino, če sam
ne more poskrbeti za svoje preživljanje. Zavezan k preživljanju je
le tisti zakonec, ki je zmožen preživljati. Višina preživnine se določi
glede na življenjske razmere zakoncev. Sodišče lahko zahtevek
za preživljanje zavrne, zniža ali časovno omeji, če bi bila
obremenitev preživninskega zavezanca, upoštevajoč potrebe
nege in vzgoje skupnega otroka, grobo nepravična zaradi
razlogov, ki jih našteva zakon (na primer kratkega trajanja
zakonske zveze, neprimernega vedenja upravičenca do
preživnine, kaznivega dejanja, ki ga je upravičenec storil nasproti
zavezancu ali njegovemu bližnjemu). Zahtevek za preživljanje
ugasne s sklenitvijo nove zakonske zveze ali s smrtjo upravičenca.
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Irska:

iz zapuščine. Vsi zgoraj našteti zahtevki obstajajo tudi, če oče
umre pred rojstvom otroka ali če se otrok rodi mrtev. Navedena
pravila se smiselno uporabljajo tudi za splav.

Dolžnost preživljanja na Irskem velja za starša do svojih otrok in
med zakonci. Preživljanje med zakonci ureja zakon o preživljanju
zakonca, dolžnost do preživljanja staršev do svojih otrok pa zakon
o vzgoji in varstvu otrok. Po zakonu o vzgoji in varstvu otrok
sodišča odločajo o preživljanju otrok oziroma o tem, kateri od
staršev je dolžan plačevati preživnino za otroka. Zakon o
preživljanju zakonca daje sodišču pooblastila, da določi zakonca,
ki plačuje preživnino za preživljanje drugega zakonca ali otroka.
Višino preživnine določi sodišče. Preživninska obveznost preneha,
ko je otrok star 16 let oziroma 23 let oziroma ko se več redno ne
šola. Pravico do preživnine imajo v skladu z zakonom o statusu
otrok, tako zakonski kot nezakonski otroci.

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

Velika Britanija:
Dolžnost preživljanja v Veliki Britaniji velja za starše svojih otrok in
med zakonci. Dolžnost preživljanja med zakonci ureja zakon o
družini (Family Law Act). Odločbo o plačilu preživnine izda sodišče,
preživnina pa je odvisna od starosti zakonca in brezposelnosti
zakonca, torej od dejstva, da se zakonec po ločitvi ne more sam
preživljati. Zakonca se lahko tudi dogovorita, da nobeden po ločitvi
ne bo zahteval preživnine ali kapitala. Vzajemna dolžnost
preživljanja med zakonci preneha s ponovno poroko zakonca.

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

Pravica do preživnine otroka ni določena v zakonu o otrocih,
temveč v zakonu o preživljanju otrok iz leta 1991 (Child Support
Act), ki je bil dopolnjen in spremenjen leta 2003. Pravico do
preživnine ima otrok do dopolnjenega 17 ali 19 leta oziroma dokler
se redno šola. Zakon o preživljanju otrok določa višino preživnine,
ki jo mora plačevati tisti od staršev, s katerim otrok ne živi, kar ne
vključuje plačila šolnine. Zakon tudi ne določa višine preživnine
za tiste starše, ki ne živijo v Veliki Britaniji in višino preživnine za
otroke, ki prebivajo izven Velike Britanije. Višina preživnine je
odvisna od dohodkov staršev in določenih izdatkov ter števila
otrok. Zakon natančno določa način izračunavanja preživnine za
otroka, ki jo mora plačevati zavezanec, in sicer je odvisna od
neto plače zavezanca in števila otrok, ki jih vzdržuje (npr. višina
preživnine za zavezanca, katerega dohodek znaša 200 funtov in
več na teden znaša v odstotkih: 15% neto plače za enega otroka,
20% neto plače za drugega otroka, 25% neto plače za tretjega
otroka). Zavezanec, katerega višina dohodka je manjša od 200
funtov na teden, plača manjšo preživnino in tisti zavezanec, ki
prejema 100 funtov neto plače na teden ali manj plačuje enotno
višino preživnine t.j. 5 funtov na teden. Izračun preživnine upošteva
vse otroke, ki jih zavezanec vzdržuje, vključno s pastorki, ne
upošteva pa dohodka roditelja, s katerim otrok živi, dohodka
partnerja, s katerim živi eden od staršev, ki skrbi za otroka,
stroškov stanovanja in stroškov prevoza na delo. Pri določanju
višine preživnine se upošteva tudi čas, ki ga otrok preživi z
zavezancem v primeru skupne vzgoje in varstva. Preživnine ne
plačujejo študenti, mlade osebe (od 16 -19 let), zaporniki in osebe
v varstvenih institucijah. V primeru, da-ima tisti od staršev, ki skrbi
za otrok, pravico do denarne socialne pomoči, nadomestila za
brezposelnost ali drugih socialnih prejemkov, mu preživnino določi
Agencije za preživnine.

Vzajemna dolžnost preživljanja med zakonci po švedskem pravu
praviloma preneha z razvezo. Če se zakonec po razvezi ne
more sam preživljati, mu lahko sodišče prisodi preživnino samo
za krajši t.i. premostitveni čas.
Starši so svojega otroka dolžni preživljati le do dopolnjenega 18.
leta starosti, kasneje pa le, če se otrok šola. Reforma zakona o
starševstvu iz leta 1979 je dolžnost staršev preživljati svojega
otroka po 18. letu starosti omejila na šolanje do višje šole. Tako se
preživljanje otrok na Švedskem konča z otrokovo polnoletnostjo
ali najkasneje z zaključkom ljudske šole, gimnazije ali podobne
srednje šole. Za financiranje nadaljnjega študija ima otrok pravico
izrabiti različne oblike državne pomoči (na primer državni kredit,
ki ga začne odplačevati šele, ko se zaposli).
Pred letom 1979 so bili starši dolžni preživljati odraslega otroka
tudi, če ta zaradi bolezni ali drugih osebnih razlogov ni mogel sam
skrbeti zase. Dolžnost preživljanja je takrat veljala tudi v nasprotni
smeri. Otroci so bili dolžni preživljati svoje starše, če ti zaradi
bolezni ali drugih osebnih razlogov niso mogli skrbeti zase. Leta
1979 je ta zakonita dolžnost vzajemnega preživljanja med starši
in otroci prenehala. Nadomestil jo je moderni sistem socialnega
zavarovanja z bolezninami, rentami, pokojninami za primer bolezni
in starosti. Tako je bila na Švedskem družinska solidarnost
zamenjana z družbeno. Pri tem pa švedska pravna publicistika
opozarja, da družinskopravna dolžnost preživljanja med odraslimi
sorodniki (na primer med brati in sestrami ali med starimi starši in
vnuki (polnoletnimi ali mladoletnimi) na Švedskem ne obstaja že
najmanj zadnje stoletje.
Družinskopravna dolžnost preživljanja ima sicer prednost pred
dolžnostjo države zagotoviti sredstva socialne pomoči (če bo na
primer poročena ženska zahtevala socialno pomoč, bo socialno
varstvo preizkusilo njene in moževe dohodke. Ti se bodo
obravnavali kot celota; če se bo ženska razvezala in zahtevala
socialno pomoč, bo socialno varstvo pri odmeri pomoči upoštevalo
tudi znesek, ki bi ga lahko dobila od moža), vendar je švedsko
pravo z reformo povsem odpravilo regresne zahtevke proti
družinskopravnim zavezancem za preživljanje, če je bila socialna
pomoč vseeno izplačana.
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6.

Druge posledice sprejema zakona

Prenos stvarne pristojnosti odločanja s centrov za socialno delo
na sodišča bo imel za posledico ločitev strokovnega in
svetovalnega dela in oblastnega odločanja. Centri za socialno
delo bodo tudi po uveljavitvi zakona ohranili svojo svetovalno
vlogo, tako da bodo s podajanjem mnenj še naprej nudili sodiščem
strokovno oporo pri odločanju v zgoraj navedenih zadevah. Zakon
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vnaša novo kvaliteto, predvsem na področju koristi otroka, saj
po predlogu zakon izrecno nalaga tako centrom za socialno delo
kot sodiščem, da ima otrok pravico izraziti svoje mnenje sam ali
po osebi, ki jo izbere in ji zaupa.

5. člen
V 50. členu se za besedo »zaposlen« in vejico črta besedilo »ali
je nesposoben za delo«.
6. člen
Za 50. členom se doda novi 50.a člen, ki se glasi:

II. BESEDILO ČLENOV

» 50.a člen

1. člen

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

V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76, 30/86, 1-1/89, 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94,
82/94, 29/95, 26/99, 60/99 - odločba US, 70/00, 64/01 in 42/03odločba US - v nadaljevanju ZZZDR) se za 5. členom doda novi
5.a člen, ki se glasi:

7. člen

» 5.a člen

64. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) Starši in druge osebe, od katerih je otrok odvisen, državni
organi ter nosilci javnih pooblastil morajo v vseh dejavnostih in
postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za otrokovo korist.

»64. člen

(2) Starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove
materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga
okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in
odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja.«.

(1) Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma
zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju
skupnih mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu
z določbami tega zakona in če sta predložila v obliki izvršljivega
notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega
premoženja, o bivanju oziroma izselitvi iz najemnega stanovanja
in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez
svoje krivde ni zaposlen.

2. člen
Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata.
3. člen

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

Za 10. členom se dodata novi 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen
(1) Za odločanje o zadevah iz tega zakona, za katere so po tem
zakonu pristojna sodišča, so na prvi stopnji stvarno pristojna
okrožna sodišča.

8. člen

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

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

(3) Zadeve iz tega zakona sodišče rešuje prednostno.

9. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

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

(2) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča
ministrstvo, pristojno za družino.
(3) Upravne zadeve iz tega zakona se rešujejo prednostno.«.

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

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

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

11. člen

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

79. člen se črta.

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

82.c člen
12. člen

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

81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen

82.Č člen

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

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

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

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

» 81 .a člen
(1) Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku
za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo
mora vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska zveza
pravnomočno razvezana.
(2) S tožbo iz prejšnjega odstavka sme zakonec po koncu
postopka za razvezo zakonske zveze zahtevati preživnino le,
če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo
tudi, ko zakonec zahteva preživnino.

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

(3) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo
preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do
nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če je
upravičenec pred, med postopkom za razvezo zakonske zveze
oziroma po razvezi zakonske zveze naklepoma storil hujše
kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

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

81.b člen

15. člen

(1) Zakonca lahko skleneta sporazum preživnini v primeru
razveze zakonske zveze v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

V 83. členu se za besedama »lahko preživlja« črta beseda »ali«
in postavi vejica, za besedama »zakonsko zvezo« pa se doda
besedilo »ali če živi v zunajzakonski skupnosti.«.

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

16. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:

14. člen
Za 82. členom se dodajo novi 82.a, 82.b, 82.c, 82.Č, in 82,d členi,
ki se glasijo:

»105. člen
(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata
sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih mladoletnih otrok v skladu
z njihovimi koristmi. Sporazumeta se lahko, da imata oziroma
obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu
in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri
drugem od njiju. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri
sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

»82.a člen
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti
zavezanca.
82.b člen

(2) Če se starša sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko
predlagata sklenitev sodne poravnave. Sodišče ne dovoli
poravnave, če je v nasprotju s koristmi otroka.

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

(3) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne
sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, odloči sodišče na zahtevo
enega ali obeh staršev, da imata oziroma obdržita oba varstvo in
vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od
njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju ali da se
vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo drugi osebi ali
zavodu. Preden sodišče odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti
mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo
mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je
sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

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

(4) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo dokazilo
pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi
pomoči poskušala sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih
mladoletnih otrok.».

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

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

19. člen

(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata
sporazumeti o preživljanju skupnih mladoletnih otrok. Če se sama
o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga
center za socialno delo.

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

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

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

18. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:

(2) O stikih se sporazumejo otrokovi starši, otrok, če je sposoben
razumeti pomen sporazuma in osebe iz prejšnjega odstavka. Če
se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga
center za socialno delo. Obseg in način izvrševanja stikov morata
biti v otrokovo korist. Če se starša otroka, otrok in osebe iz
prejšnjega odstavka sporazumejo o stikih, lahko predlagajo
sklenitev sodne poravnave. Sodišče ne dovoli poravnave, če v
nasprotju s koristjo otroka.

»106. člen
(1) Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša
imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo
predvsem otrokove koristi.
(2) Tisti od staršev, pri kateri otrok živi v varstvu in vzgoji, oziroma
druga oseba, pri kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar otežuje
ali onemogoča otrokove stike. Prizadevati si mora za ustrezen
odnos otroka do stikov z drugim od staršev oziroma s staršema.
Tisti od staršev, ki izvršuje stike, mora opustiti vse, kar otežuje
varstvo in vzgojo otroka.

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

(3) Če se starša sporazumeta o stikih, lahko predlagata sklenitev
sodne poravnave. Sodišče ne dovoli poravnave, če je v nasprotju
s koristmi otroka.
(4) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne
sporazumeta o stikih, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali
obeh staršev. Pri odločanju vodi sodišče samo korist otroka.
Sodišče odloča v nepravdnem postopku, razen kadar odloča o
stikih skupaj s spori o varstvu in vzgoji otrok. Predlogu oziroma
zahtevi za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega
centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči
poskušala sporazumeti o stikih.
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(5) Preden sodišče odloči o predlogu, mora glede otrokove koristi
pridobiti mnenje pristojnega centra za socialno delo. Če
predlagatelj ni otrok, upošteva sodišče tudi njegovo mnenje, če
ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in
če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«.
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20. člen

25. člen

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

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

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

26. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:

21. člen
»123. člen

113. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

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

(2) Če se otrok redno šola, so ga starši dolžni preživljati tudi po
polnoletnosti, vendar največ do zaključka prvega dodiplomskega
izobraževanja in najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

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

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

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

Prvi odstavek 124. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Polnoletni otrok je dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje
starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo
pridobiti.«.

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

V 125. členu se beseda »Roditelj« nadomesti z besedilom »Tisti
od staršev«.

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

29. člen

22. člen

V 126. členu se beseda »možnostih« nadomesti z besedo
»zmožnostih«.

28. člen

114. člen se črta.
30. člen
23. člen

127. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

»127. člen

»(3) O zadevah iz prejšnjih dveh odstavkov odloča sodišče v
nepravdnem postopku.«.

(1) Zakonec ali zunajzakonski partner sta dolžna preživljati
mladoletnega otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega
partnerja, ki živi z njima, razen če je otroka sposoben preživljati
ta ali drugi od staršev.

24. člen

(2) Dolžnost zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz prejšnjega
odstavka preneha s prenehanjem njegove zakonske zveze ali
zunajzakonske skupnosti z materjo ali očetom otroka, razen če
je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala zaradi
smrti otrokove matere ali očeta. V tem primeru sta preživeli

Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (3) Popolno poslovno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletnik,
ki je postal roditelj, če so za to pomembni razlogi. O tem odloča
sodišče v nepravdnem postopku.«.
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36. člen

zakonec ali zunajzakonski partner dolžna preživljati otroka
svojega umrlega zakonca ali zunajzakonskega partnerja samo,
če sta živela z otrokom v času prenehanja zakonske zveze ali
zunajzakonske skupnosti.«.

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

31. člen

»131 .a člen

»129. člen

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

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in materialne
ter pridobitne zmožnosti zavezanca.«.

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

32. člen

131.b člen

129. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

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

»129.a člen
(1) Pri odmeri preživnine za otroka mora sodišče upoštevati
otrokovo korist, tako da je preživnina primerna za zagotavljanje
uspešnega telesnega in duševnega razvoja otroka.

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

(2) Preživnina mora zajemati stroške življenjskih potreb otroka,
zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, vključno s stroški
izobraževanja, vzgoje, oddiha in razvedrila.«.

37. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen
(1) Če se starša sporazumeta o preživnini za mladoletnega ali
polnoletnega otroka, lahko predlagata sklenitev sodne poravnave.

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

(2) Sodišče ne dovoli poravnave, če je v nasprotju s koristmi
otroka ali vsebuje vnaprejšnjo odpoved preživnini. V zapisnik o
poravnavi mora sodnik zapisati okoliščine iz prejšnjega člena, ki
so jih stranke navedle kot podlago poravnave in tudi tiste, za
katere je vedel.«.

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

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

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

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

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

35. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

»131. člen
Starši preživljajo mladoletne otroke v okviru svojega
gospodinjstva, razen če je to v nasprotju s koristjo otroka.«.
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(5) Upravičenec je po 18. letu starosti dolžan centru za socialno
delo do konca meseca januarja predložiti potrdilo o šolanju ali ga
obvestiti, kje se redno šola.«.

(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega
odstavka razveljavljena odločba prve stopnje, se postopek
nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu.
(3) Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni
dolžnosti odstopijo okrožnim sodiščem. O odstopu zadev se
sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, ki zadevo
odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je zadeva odstopljena.

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

41. člen
Preživnine, določene do uveljavitve tega zakona, se usklajujejo
na način, določen s tem zakonom.

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

42. člen

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

Sodišče lahko preživnine, določene do uveljavitve tega zakona,
na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi,
če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca,
na podlagi katerih je bila preživnina določena.

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

43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se ne uporablja II. 2. točka 99.
člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94,45/95,38/99 in
28/00) za nepravdne zadeve iz 18. člena (četrti odstavek 106.
člena), 19. člena (tretji odstavek 106.a člena), 21. člena (tretji
odstavek 113. člena), 23. člena (tretji odstavek 116. člena), 24.
člena (tretji odstavek 117. člena) in 25. člena (drugi odstavek 122.
člena) tega zakona.

40. člen
(1) Postopki v zadevah iz 116. člena, tretjega odstavka 117. člena,
118. člena in drugega odstavka 122. člena ZZZDR, ki so začeti
do uveljavitve tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi sodišči
po ZZZDR.

44. člen
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2004.

poročevalec, št. 76

64

30. september2003

III. OBRAZLOŽITEV
1. člen

5. člen

Predlagani novi 5.a člen - po pomenu in potrebi, da se zagotavlja
in upošteva korist otroka v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi
z otroki, sodijo načelne zakonske rešitve glede otrokove koristi v
uvodne določbe družinskih predpisov, skupaj s temeljnimi
določbami o zagotavljanju starševskega in državnega varstva
otrok (4. in 6. člen ZZZDR). Predlagana sprememba ZZZDR tako
vsebuje načelno določbo o otrokovi koristi v novem, dodatnem
členu.

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

Pravni standard »korist otroka« je vrednostni pojem, ki ga je
treba konkretizirati z upoštevanjem vseh okoliščin posameznega
primera. Iz 6. člena ZZZDR izhaja, da je v otrokovo korist, da se
zdravo razvija. V drugem odstavku 4. člena ZZZDR je določen
namen, ki naj se z roditeljsko pravico doseže: zagotoviti otroku
pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev
za samostojno življenje in delo. Če starši ravnajo v skladu s tem
namenom, delajo v otrokovo korist. S tem je povezano tudi
določeno odpovedovanje staršev, uskladitev in prilagoditev
njihovega ravnanja potrebam otroka. Koristi otroka ne gre
pojmovati v subjektivnem smislu, kot projekcijo subjektivnih teženj
otroka, temveč, ob upoštevanju konkretnih okoliščin, kot
objektivno priznano vrednoto. V vseh dejavnostih in postopkih v
zvezi z otrokom je treba v vsakem primeru posebej upoštevati
vse značilnosti otrokove osebnosti, okoliščine, razmere in pogoje,
v katerih živi in se razvija, kot tudi nujo, de se otrokovemu interesu
podredijo drugi interesi, zlasti interesi njegovih staršev.

Zaradi večje pravne varnosti določba izrecno zapolnjuje pravno
praznino, ki sta jo sodna praksa in teorija do sedaj zapolnjevali z
analogno uporabo preživninskih pravil, ki veljajo za razvezo
zakonske zveze.
7. člen
V predlagani spremembi 64. člena zakona so taksativno določeni
pogoji za prenehanje zakonske zveze na podlagi sporazuma
zakoncev. Zakonca se morata dogovoriti o pravicah in dolžnostih
oziroma o razmerju do skupnih mladoletnih otrok, v skladu s
koristjo otrok. Poleg tega, da sta se sporazumela o varstvu, vzgoji
in preživljanja skupnih mladoletnih otrok, se morata dogovoriti
tudi o stikih. Sporazum, ki sta ga zakonca sklenila, mora biti v
korist otrok. V nasprotnem primeru ga sodišče ne sprejme in
predlog za sporazumno razvezo zavrne.
Sodišče mora v skladu z Evropsko konvencijo o uresničevanju
otrokovih pravic upoštevati tudi mnenje otroka, ki ga je otrok
izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je
sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

2. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 10. člena ZZZDR, ki določata, da
v upravnih stvareh odločajo centri za socialno delo, o pritožbah
zoper odločbe centrov za socialno delo pa ministrstvo, pristojno
za družino.

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

3. člen
Predlagani novi 10.a čleh - Predlagatelj predlaga, da so za
odločanje o zadevah iz tega zakona na prvi stopnji stvarno
pristojna okrožna sodišča, ki bodo o zadevah iz tega zakona
odločala v pravdnem postopku, razen v primerih, ko zakon določa
odločanje v nepravdnem postopku. V nepravdnem postopku bodo
sodišča odločala v naslednjih zadevah: stiki med starši in otroki
ter med otroki in drugimi osebami, izvrševanje roditeljske pravice,
odvzem roditeljske pravice, pridobitev popolne poslovne
sposobnosti mladoletne osebe, postavitev staršev v položaj
skrbnika otroka. Hkrati pa se zaradi možnosti oblikovanja
družinskih oddelkov pri okrožnih sodiščih na ta sodišča prenašajo
vse nepravdne družinske zadeve, ki so jih doslej obravnavala
okrajna sodišča.

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

Predlagani novi 10.b člen - V upravnih zadevah, določenih z
ZZZDR na prvi stopnji še naprej odločajo centri za socialno delo,
v pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča
ministrstvo, pristojno za družino. Reševanje vseh zadev iz tega
zakona pa predlagatelj opredeljuje kot prednostne.
4. člen
Sprememba 49. člena, s katero se predlaga ustreznejša dikcija,
je redakcijska.
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Zakonca morata po predlogu zakona pred sporazumno razvezo
prav tako urediti svoja medsebojna razmerja, o čemer morata
sodišču predložiti sporazum y obliki izvršljivega notarskega
zapisa, ki vsebuje dogovor o delitvi skupnega premoženja, o
bivanju oziroma o izselitvi iz najemnega stanovanja in o preživljanju
nepreskrbljenega zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez
svoje krivde ni zaposlen.

upravičenca, ki je bilo vzrok za razvezo zakonske zveze ali
glede na njegovo vedenje med postopkom razveze). Enako sme
sodišče ravnati, če je upravičenec naklepoma storil hujše kaznivo
dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca, potem ko
so vzroki za razvezo že izoblikovani, to je med postopkom za
razvezo ali po razvezi zakonske zveze.
Predlagani novi 81.b člen - zakonca smeta za primer razveze
skleniti sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Njun
sporazum v nobenem primeru ne sme ogroziti koristi otrok, posebej
ne odpoved pravice do preživljanja.

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

14. člen
Predlagani novi 82.a člen - predloga zakona zagotavlja večjo
pravno varnost za določitev preživnine. Po njem se višina
preživnine določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti
zavezanca.

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

Predlagani novi 82.b člen - predloga zakona določa, da preživnine
ni mogoče uveljavljati za nazaj (nemo pro praeterito alitur). Po
veljavni sodni praksi, saj zakon ni vseboval ustreznega pravila,
se je preživnina že do sedaj določala od dne, ko je bila vložena
tožba za preživnino. Zaradi pravne varnosti udeležencev je
potrebno, da to pravilo vsebuje tudi zakon.

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

Določba v drugem odstavku daje možnost, da se preživnina
namesto v mesečnih zneskih določi v enkratnem znesku ali na
drug način, če to opravičujejo posebni razlogi. V tretjem odstavku
določa varovala, ki naj zagotovijo, da se z izbiro posameznega
načina preživljanja ne sme bistveno poslabšati položaj
upravičenca. Obenem pa tak način preživljanja ne sme pomeniti
prehudega bremena za zavezanca.
Predlagani novi 82. c člen - predlog zakona določa, da ima, zaradi
posebnega ustavnega varstva, preživljanje mladoletnih otrok
prednost pred preživljanjem zakonca, ki jih je zavezanec po tem
zakonu dolžan preživljati.

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

Predlagani novi 82.č člen - zaradi spremembe potreb upravičenca
ali zmožnosti zavezanca lahko upravičenec ali zavezanec
zahteva spremembo višine preživnine, določene s sodno
poravnavo, sodno odločbo ali izvršljivim notarskim zapisom.

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

Predlagani novi 82. d člen - po obstoječi ureditvi se preživnine,
določene s sodno odločbo in preživnine, določene z dogovorom
pri centru za socialno delo, usklajujejo z gibanjem življenjskih
stroškov in osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji. Predlagatelj
predlaga, da se preživnine usklajujejo z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin zaradi poenotenja metodologije usklajevanja
preživnin z načinom usklajevanja družinskih prejemkov.
Predlagatelj ocenjuje, da je izbira indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin najustreznejša, saj so prav kritju stroškov življenjskih
potrebščin preživnine prvenstveno tudi namenjene. Predlog
zakona določa, da o usklajenih zneskih centri za socialno delo
pisno obvestijo upravičenca in zavezanca.

12. člen
Določba vsebuje pogoje za priznanje pravice do preživljanja
razvezanega zakonca.
13. člen
Predlagani novi 81.a člen - zaradi večje pravne varnosti določba
s povzemanjem pravila sodne prakse in pravne teorije, da sme
zakonec zahtevati preživljanje med postopkom razveze, v posebni
pravdi po koncu razveznega postopka v enem letu pa le, če so
pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi,
ko zakonec zahteva preživljanje, zapolnjuje dosedanjo zakonsko
praznino. Zakonca imata možnost skleniti sporazum o preživljanju
v obliki Izvršljivega notarskega zapisa pred ali med postopkom
razveze zakonske zveze ter v enem letu od pravnomočnosti
sodbe, s katero je zakonska zveza razvezana.

15. člen
Zunajzakonska skupnost ima v razmerju med partnerjema enake
pravne posledice po ZZZDR kot zakonska zveza. Sama po sebi
bi bila zato določba o prenehanju pravice do preživnine, če
razvezani zakonec živi v zunajzakonski skupnosti,
nepotrebna. Vendar pa je koristna zato, ker partnerja odvrača od
namere, obiti zakon. Po sedanji ureditvi zunajzakonske skupnosti
učinkuje odločitev o določeni pravni posledici samo v zadevi, v
kateri je bila sprejeta (drugi odstavek 12. člena ZZZDR); nima
torej absolutnega učinka. Partner zato lahko v nekem razmerju

Sodišče sme zahtevek zakonca za preživljanje zavrniti, če bi bilo
plačilo preživnine glede na ravnanje upravičenca krivično do
preživninskega zavezanca (na primer glede na vedenje
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uveljavlja status partnerja, v drugem razmerju pa ne, kar mu pač
trenutno bolj ustreza. Z namenom, da bi obdržal preživnino iz
razvezane zakonske zveze, bi trdil, da ne živi v zunajzakonski
skupnosti, od svojega zunajzakonskega partnerja pa bi ob razpadu
zunajzakonske skupnosti tudi zahteval preživnino.

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

16. člen
Predlog zakona daje staršem možnost skupnega varstva in vzgoje
otroka ne samo ob razvezi oziroma po razveljavitvi zakonske
zveze, temveč vseh primerih, ko starša ne živita več skupaj. Po
predlogu zakona se morata starša, ki ne živita ali ne bosta več
živela skupaj, sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok v skladu z
njihovimi koristmi. Pri sporazumevanju jima lahko pomaga center
za socialno delo. Sporazum staršev lahko sodišče na predlog
enega ali obeh staršev zapiše kot sodno poravnavo, razen, če bi
bila ta v nasprotju s koristmi otroka.

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

Če se ne sporazumeta ali če njun sporazum ni v skladu s koristmi
otrok, odloči sodišče ali obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali
bodo vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali bodo eni
otroci pri enem, dmgi pri drugem od njiju ali se vsi ali nekateri
otroci zaupajo v varstvo in vzgojo tretji osebi ali zavodu. Pri
odločanju vodi sodišče samo korist otroka, o tem mora pridobiti
mnenje centra za socialno delo.
Sodišče mora upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok
izrazil in je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
Otrokovo mnenje lahko pomaga izraziti tudi otrokov zaupnik. V
skladu z Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic,
ki določa, da lahko države pogodbenice kot možno, dodatno
procesno pravico priznajo otroku tudi pravico, da zaprosi za
pomoč ustrezno osebo po lastni izbiri, da mu pomaga izraziti
njegovo mnenje (točka a 5. člena konvencije), vsebuje predlog
zakona tudi to otrokovo pravico.

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

Po predlogu zakona v postopku kot otrokov zaupnik nastopa
oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Otrokov zaupnik je
oseba, ki je sposobna razumeti način doživljanja in sprejemanja
sveta konkretnega otroka in je sposobna prevesti jezik odraslih v
jezik otroka in obratno. To ni nujno predstavnik države, pomembno
je le, da lahko otrok preko te osebe izrazi svojo voljo.

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

17. člen

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

Ta določba se uporablja za sporazume o preživljanju skupnih
mladoletnih otrok med starši, ki niso nikoli živeli skupaj, med
starši, katerih zunajzakonska skupnost je razpadla in med starši,
katerih življenjska skupnost je prenehala, vendar niso zahtevali
razveze zakonske zveze. Če sporazum o preživljanju
mladoletnega otroka med staršema ni mogoč, odloči o tem na
zahtevo enega ali obeh staršev sodišče v skladu z otrokovo
koristjo.
18. člen
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40, se s
predlogom tega zakona stvarna pristojnost tudi za odločanje o
stikih ter o odvzemu ali omejitvi te pravice prenaša na sodišča.

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

Ker je v ZZZDR pravica do stikov opredeljena samo kot pravica
staršev, spreminja predlog zakona ureditev, tako da je imetnik
pravice do stikov tudi in predvsem otrok in da je njegova konkretna
korist najvišje, odločilno merilo za vse odločitve o pravici do stikov.
Upoštevaje otrokovo korist zavezuje predlog zakona oba starša
k obojestranskemu lojalnemu obnašanju pri uresničevanju pravice
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21. člen

26. člen

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

Prvi odstavek opredeljuje dolžnost staršev preživljati svoje otroke
do polnoletnosti. Obseg z zakonom določene dolžnosti preživljanja
staršev je odvisen od njihovih sposobnosti in materialnih zmožnosti.

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

Drugi odstavek opredeljuje maksimalno trajanje dolžnosti staršev
preživljati svoje polnoletne otroke. S tem daje zakon odgovor na
že dalj časa pereče vprašanje, če je podiplomski študij del rednega
šolanja. Starostna meja 26 let je skrajni mejnik za prenehanje
preživninske dolžnosti staršev. Z določbo drugega odstavka tega
člena naj bi predlog zakona zagotovil možnosti za bolj enotno
sodno prakso na področju preživninske dolžnosti staršev in s
tem možnosti za učinkovitejše varstvo pravic.

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

Tretji odstavek zaradi večje pravne varnosti v zakon prevzema
pravilo sodne prakse, da morajo starši otroka, ki bi ga sicer bili še
dolžni preživljati, a je sklenil zakonsko zvezo ali živi v
zunajzakonski skupnosti, preživljati le subsidiamo.
27. člen
Določba zakona natančneje definira pogoje in dolžnost preživljanja
staršev s strani polnoletnih otrok.

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

28. člen
Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi uporabe
enotne terminologije v predlogu zakona.

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

29. člen
Sprememba je redakcijske narave.
30. člen

22. člen

Predlog zakona določa, da sta zakonski ali zunajzakonski partner dolžna preživljati otroka svojega partnerja. Dolžnost preživljanja
zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja enega od staršev
otroka je manj stroga od preživninske dolžnosti staršev do svojih
otrok. Nanaša se samo na mladoletne otroke, kajti samo tem gre
posebno družbeno varstvo. Če zakonec oziroma zunajzakonski
partner enega od staršev otroka umre (ne glede na to, ali drugi od
staršev, ki otroka ni zmožen preživljati, še živi), je zakonec ali
zunajzakonski partner kljub prenehanju zakonske zveze ali
zunajzakonske skupnosti, dolžan preživljati mladoletnega otroka,
če je v trenutku smrti svojega partnerja živel z njegovim otrokom.

S črtanjem 114. člena ZZZDR predlagatelj sledi odločbi Ustavnega
sodišča, št. U-l-312/00-40, v delu, s katerim je sodišče odločilo,
da sta prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR v neskladju z
ustavo in da se četrti odstavek 114. člena razveljavi. Določba
tretjega odstavka je smiselno prenesena v 113. člen (21. člen
predloga zakona).
23. člen
Glede na to, da predlog zakona v 3. členu določa, da sodišča o
zadevah iz tega zakona odločajo v pravdnem postopku, če z
zakonom ni določeno, da se odloča v nepravdnem postopku, je
potrebno s predlogom zakona določiti, o katerih zadevah sodišče
odloča v nepravdnem postopku.

Medsebojna naklonjenost in čustvena navezanost
zunajzakonskih partnerjev (pogosto večja kot med zakonci)
ustvarja tudi med partnerjem in otrokom drugega partnerja vsaj
take odnose, kot med zakoncem in otrokom drugega zakonca.
Na mestu je torej, da pravo tudi partnerju naloži dolžnost preživljati
otroka drugega partnerja, če ga ne morejo preživljati starši.

24. člen
Obrazložitev je vsebinsko enaka obrazložitvi k prejšnjemu členu.

31. člen
Zaradi večje pravne varnosti določba povzema splošno pravilo
za določitev preživnine, ki se je izoblikovalo v teoriji in sodni
praksi. Po njem se preživnina določi glede na potrebe upravičenca
in zmožnosti zavezanca.

25. člen
Obrazložitev je vsebinsko enaka obrazložitvi k 23. členu predloga
zakona.
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32. člen

ustreznega pravila, se je preživnina že do sedaj določila od dne,
ko je bil postavljen zahtevek.

Otrokova korist zahteva, da je preživnina primerna za zagotovitev
otrokovega uspešnega telesnega in duševnega razvoja. Določba
drugega odstavka navedenega člena daje smernice sodišču,
katere stroške mora preživnina kriti, če naj bo primerna. Iz besedila
drugega odstavka izhaja, da je treba preživnino odmeriti glede na
potrebe otroka in ne na primer glede na povprečne izdatke za
otroka določene starosti.

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

33. člen

38. člen

S predlogom zakona predlagatelj predlaga prenos sklepanja
sporazumov o preživninah za otroke na sodišče, ki je tudi sicer
pristojno za odločanje o preživninah.

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

Pri sklenitvi poravnave je sodišče dolžno varovati otrokovo korist
in ne dovoli poravnave, če bi bila ta v nasprotju s koristjo otroka.
Predlog zakona določa dolžnost sodnika zapisati okoliščine, ki
so bile upoštevane pri sklenitvi poravnave, s čemer se zagotovi
pravilnejše določanje nove višine preživnine v primerih kasnejših
zahtev.

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

34. člen
Predlog zakona uvaja možnost, da skleneta polnoletni otrok in
nepreskrbljeni starš sporazum o preživnini tudi pred notarjem v
obliki izvršljivega notarskega zapisa. S tem je nadomeščena
možnost sklepanja dogovora o preživnini pred centri za socialno
delo.

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

35. člen
41. člen

Določba povzema splošno sprejeto načelo, da so za mladoletne
otroke odgovorni starši, zato jih praviloma preživljajo v okviru
svojega gospodinjstva, razen če to ni v nasprotju s koristjo otroka.

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

36. člen

v
Novi 131.a člen - predloga zakona ureja način preživljanja med
osebami, ki niso zakonci ali zunajzakonski partnerji (za te je
predlog zakona predvidel posebno določbo, ki je prilagojena
specifičnosti razmerja med partnerji).

42. člen
Določba ureja zvišanje, znižanje in odpravo preživnin, ki so bile
dogovorjene ali določene še pred uveljavitvijo tega zakona.
43. člen

Novi 131. b člen - zaradi posebnega ustavnega varstva otrok ima
preživljanje otrok prednost pred preživljanjem staršev zavezanca.
Stališče, da ima preživljanje otrok in zakonca prednost pred
preživljanjem staršev zavezanca, zastopa tudi sodna praksa. Ta
izhaja iz dejstva, da imajo starši zavezanca praviloma tudi drugega
zakonca, ki jih lahko preživlja oziroma lahko po njem zahtevajo
pokojnino. Zakonec pa ob razvezi navadno nima na razpolago
drugega zavezanca, razen bivšega zakonca. Navedeno pravilo
se uporabi, samo če zavezanec nima dovolj sredstev za
preživljanje oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Zaradi prenosa dela stvarne pristojnosti v nepravdnih družinskih
zadevah iz okrajnih na okrožna sodišča, je v tem členu določeno,
da se ne uporablja II. 2. točka 99. člena Zakona o sodiščih
44. člen
Zaradi z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-312/00-40, ki je
naložilo odpravo neskladnosti iz 1. točke ter razveljavitve iz 2.
točke izreka navedene odločbe in potrebnih priprav na prenos
pristojnosti s centrov za socialno delo na sodišča oziroma z
okrajnih na okrožna sodišča, predlagatelj predlaga, da zakon
začne veljati 1. septembra 2004.

Novi 131.c člen - preživninske dajatve morajo služiti preživljanju.
Zaradi vezanosti preživnine na namen, kot tudi zaradi varstva
zavezanca, zahtevka ni mogoče uveljavljati za nazaj (nemo pro
praeterito alitur). Po veljavni sodni praksi, saj zakon ni vseboval
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(3) Tisti od staršev, kateremu otroci niso zaupani, obdrži pravico
do osebnih stikov z njimi, razen če sodišče glede na koristi otrok
ne odloči drugače.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO

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

Višino prispevka za preživljanje otrok določi sodišče v sorazmerju
z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami.
Vsak izmed staršev oziroma otrok sme zahtevati, naj se
ugotovljena višina prispevka prilagodi spremenjenim razmeram.

10. člen

81. člen

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

Nepreskrbljenemu zakoncu, ki nima sredstev za življenje in je
nesposoben za delo ali je nezaposlen in se ne more zaposliti, se
s sodbo, s katero se zakonska zveza razveže, določi na njegovo
zahtevo oziroma na podlagi sporazuma z drugim zakoncem
znesek za preživljanje v breme drugega zakonca, ustrezno
njegovim možnostim. Sodišče pri tem lahko upošteva vzroke,
zaradi katerih je postala zakonska zveza nevzdržna.

(2) V upravnih stvareh po tem zakonu odločajo centri za socialno
delo.
(3) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča
ministrstvo, pristojno za družino.

82. člen
49. člen

Preživnina se sme priznati tudi za določen čas, da se razvezani
zakonec vživi v nov položaj in da si uredi razmere.

Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi
možnostmi.

83. člen
50. člen

Pravica do preživnine preneha, če razvezani zakonec, ki jo je
prejemal, pridobi premoženje ali svoje dohodke, s katerimi se
lahko preživlja, ali če sklene novo zakonsko zvezo.

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

105. člen
64. člen

(1) Če starši ne živijo skupaj, se morajo sporazumeti, pri katerem
izmed njih bo otrok živel.

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

(2) Če se starši ne sporazumejo, odloči o tem sodišče v skladu z
78. členom tega zakona.
106. člen

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

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

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

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, je dolžan omogočiti
stike iz prejšnjega odstavka.
107. člen
(1) Mladoletne otroke zastopajo starši.

78. člen

(2) Če je treba mladoletnemu otroku kaj vročiti ali sporočiti, se to
lahko veljavno vroči ali sporoči enemu ali drugemu roditelju, če pa
starši ne živijo skupaj, tistemu roditelju, pri katerem otrok živi.

(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena
tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih
otrok.
(2) Če se starši niso sporazumeli o tem ali če njihov sporazum ni
v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci ostanejo
v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju, ali naj ostanejo eni pri
enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo kaki tretji osebi ali
zavodu. Preden o tem sodišče odloči, si priskrbi mnenje centra
za socialno delo.
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(3) Kadar je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko
pravico, jo izvršuje drugi roditelj sam.

124. člen

114. člen

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

(1) Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti
izmed njih, pri katerem otrok živi.

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

(2) Če se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico
roditelj, ki mu je otrok dan v varstvo in vzgojo.
(3) Če gre za odločitve, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči
razvoj, odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti roditelj, pri
katerem otrok ne živi, če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka.

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

(4) Če se roditelja ne moreta sporazumeti, odloči center za
socialno delo.

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

116. člen
(1) Roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil,
ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za
otroka, ali drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti, se odvzame
roditeljska pravica s sodno odločbo.

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

(2) Roditeljska pravica se roditelju lahko vrne z odločbo sodišča,
če preneha razlog, zaradi katerega mu je bila ta pravica odvzeta,
razen če je bil otrok posvojen.

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

117. člen
(1) Roditeljska pravica preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko
dopolni osemnajst let, ali če mladoletnik pred polnoletnostjo sklene
zakonsko zvezo.

129. člen

(2) S sklenitvijo zakonske zveze pridobi mladoletnik popolno
poslovno sposobnost.

Preživnina se določi po potrebi upravičenca ter možnostih
zavezanca.

(3) Popolno poslovno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletnik,
ki je postal roditelj, če so za to pomembni razlogi. O tem odloča
sodišče na predlog centra za socialno delo.

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

122. člen

(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov.

(1) Center za socialno delo sme od staršev zahtevati, da dajo
račun o upravljanju otrokovega premoženja. Od sodišča lahko
zahteva, da za varstvo otrokovih premoženjskih koristi dovoli
zavarovanje na premoženju staršev.

131. člen

(2) Za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi lahko sodišče
odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja
položaj skrbnika.

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

123. člen

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

(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke; če se redno šolajo, so
starši dolžni preživljati svoje otroke tudi po doseženi polnoletnosti.

132. člen

(2) Če je otrok zaradi težje telesne ali duševne prizadetosti
nesposoben za samostojno življenje in nima zadostnih sredstev
za preživljanje, so ga starši dolžni preživljati v skladu s svojimi
možnostmi in ob pomoči države.

30. september2003

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

Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno odločbo
oziroma dogovorom, izvršilni naslov.
(5) Sodišče sme po predlogu prizadetega zvišati, znižati ali ustaviti
z dogovorom iz 130. člena tega zakona ali s pravnomočno odločbo
določeno preživnino, če se pozneje spremenijo okoliščine, na
podlagi katerih je bila določena.

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

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

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

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

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

1) Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH;
EVA: 2003-2611-0042

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

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma p prldrgžitvl"

/
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
61 Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?

/

ne

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzhaja|oče
obveznosti Izpolnjene:
/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

/

/

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
a) Predlog zakona nI predmet usklajevanja s predpisi ES
/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/

dr. Vlado Dimovskl
MINISTER

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
MINISTRSTVOM ZA ORRAMRO REPURLIKE
SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA
ORRAMRO ZVEZNE REPURLIKE NEMČIJE O
SODELOVANJU NA VOJAŠKEM

PODROČJU

(RDESVP)
- EPA 992 - III

EVA:
2003-1811-0072
Številka: 800-01/2001-7
Ljubljana, 18.09.2003

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

Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 18.09.2003
določila besedilo:

-

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

)

-

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA
OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O
SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU,

-

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

30. september 2003

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
dr. Anton Grizold, minister za obrambo,
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo,
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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ZAKON
O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE
O SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU

1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim
ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju,
podpisan v Ljubljani 17. septembra 1996.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
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SPORAZUM

MED

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE

O SODELOVANJU
NA VOJAŠKEM PODROČJU

30. september2003
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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Zvezno ministrstvo za
obrambo Zvezne republike Nemčije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se,
izhajajoč iz ciljev Pariške listine za novo Evropo,
za zagotavljanje obširnega sodelovanja na področju varnostnih vprašanj,
da bi olajšali in spodbudili vojaške stike v smislu izpolnjevanja obveznosti,
prevzetih v dokumentih Organizacije o varnosti in sodelovanju v Evropi,
v prizadevanju za pospeševanje dobrih in prijateljskih stikov s tesnejšim
sodelovanjem
sporazumeli o naslednjem:

1. člen
Predmet sporazuma

S tem sporazumom pogodbenici določata okvir za izmenjavo izkušenj in
spoznanj ter za vojaško sodelovanje v korist obrambnih sil Republike
Slovenije in oboroženih sil Zvezne republike Nemčije.
2. člen
Področja sodelovanja
(1)

Sodelovanje med pogodbenicama zajema redno izmenjavo informacij in
mnenj na teh področjih:
- varnostna in vojaška politika,
- obrambna zakonodaja in vojaška pravna vprašanja,
- notranja ureditev oboroženih sil (notranje vodstvo),
- vojaški vidiki nadzora nad oboroževanjem,
- izbira kadrov in vodenje kadrov,
- izobraževanje in izpopolnjevanje vojaškega in civilnega osebja,
- vojaška uprava in socialne zadeve,
- organizacijske strukture oboroženih sil,
- postopek načrtovanja oboroženih sil,
- delovanje oboroženih sil v miru,
- vojaška medicina,
- vojaška zgodovina,
- vojaška geografija,
- varstvo okolja v oboroženih silah,
- vključevanje oboroženih sil izključno v okviru operacij za ohranjanje
miru, pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in humanitarne pomoči,
- druga področja na temelju obojestranskega soglasja.
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(2)

Pogodbenici se strinjata, da bosta olajševali in spodbujali dodatne
vojaške stike, predvsem na področju vojaške godbe in športa ter dela
rezervistov.

3. člen
Oblike sodelovanja
(1)

Sodelovanje med oboroženimi silami pogodbenic se uresničuje v teh
glavnih oblikah:
- uradni in delovni obiski delegacij visokih vojaških in civilnih
predstavnikov pogodbenic;
- štabni in strokovni razgovori na ravni obrambnih ministrstev oziroma
štabov posameznih rodov vojske;
- stiki med sorodnimi vojaškimi ustanovami;
- stiki med enotami, ki so predvidene za operacije za ohranjanje miru na
podlagi mandata Združenih narodov;
- izmenjava docentov in predavalnic med vojaškimi izobraževalnimi
ustanovami;
- udeležba na tečajih, vajah, seminarjih, kolokvijih in simpozijih;
- ogledi vojaških letal;
- izmenjava informacijskega in študijskega gradiva;
- kulturne in športne prireditve.
4. člen
Izvedbene določbe

(1) Sodelovanje poteka po posebnih programih, ki se določijo za vsako
naslednje leto. Po skupni uskladitvi so programi del tega sporazuma.
Dogovorjene letne programe je možno kadar koli sporazumno spremeniti.
(2) Če je potrebno, se lahko k temu sporazumu za področja sodelovanja po
2. členu sklepajo protokoli ali dodatni dogovori.
(3) Uradni, informativni in delovni obiski potekajo po načelu vzajemnosti.
Uresničevanje drugih oblik sodelovanja poteka na podlagi posebnih
dogovorov med pogodbenicama.
(4) Izmenjava delegacij pogodbenic v okviru uradnih, informativnih in
delovnih obiskov poteka v skladu z določbami Sporazuma med Ministrstvom
za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo
Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih,
informativnih in delovnih obiskov, sklenjenega med pogodbenicama dne
S ■ /_3"3 do
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(5)

Če se izvajajo druge oblike sodelovanja, zlasti izobraževanje in
izpopolnjevanje tečajnikov v izobraževalnih ustanovah oboroženih sil,
se lahko posebej dogovorijo drugačna pravila.

(6)

Vsi ukrepi, dogovorjeni v okviru sodelovanja, se izvajajo ob
upoštevanju zakonov, ki veljajo v državi pogodbenici, ki je gostiteljica.

5. člen
Varnost
Pogodbenici v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vsakokratni državi,
jamčita za zaščito informacij in spoznanj, s katerimi sta^se seznanili pri
dvostranskih stikih.
Pogodbenici se zavezujeta, da prejetih informacij in spoznanj ne bosta
uporabljali v škodo interesov druge pogodbenice in jih ne bosta posredovali
tretjim brez poprejšnjega pisnega dovoljenja tiste pogodbenice, ki je te
informacije posredovala.

6. člen
Začetek veljavnosti - trajanje veljavnosti - spremembe

(1)

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno obvestita,
da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove
veljavnosti.

(2)

Pogodbenici
spremenita.

(3)

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko
sporazum pisno odpove. Sporazum preneha veljati šest mesecev po
prejemu pisnega obvestila o njegovi odpovedi.

lahko

ta

sporazum

kadar

koli

sporazumno

pisno

Sestavljeno v
dne
1996 v dveh
izvirnikih, vsak v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako zavezujoči.

Za
Zvezno ministrstvo za obrambo
Zvezne republike Nemčije

Ministrstvo z;
Republike

Bernd Wilz

Jelko Kacin l.r
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3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Mednarodne pogodbe.

30. september 2003

79

poročevalec, it. 76

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za
obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju je bil podpisan
17. septembra 1996 v Ljubljani. Podpisnika sporazuma sta bila minister za obrambo
Republike Slovenije, g. Jelko Kacin in državni sekretar Zveznega ministrstva za obrambo
Zvezne republike Nemčije, g. Bern Wilz.
Sporazum predstavlja osnovo za nadaljni razvoj sodelovanja med ministrstvoma za obrambo
in oboroženimi silami obeh držav.
Sporazum pomeni formaliziranje dosedanjega sodelovanja in nadaljevanje sodelovanja na
osnovi enakopravnosti in vzajemnosti med državama na naslednjih področjih: varnost in
vojaška politika, obrambna zakonodaja in vojaška pravna vprašanja, notranja ureditev
oboroženih sil, vojaški vidiki nadzora nad oboroževanjem, izbira kadrov in vodenje kadrov,
izobraževanje in izpopolnjevanje vojaškega in civilnega osebja, vojaška uprava in socialne
zadeve, organizacijske strukture oboroženih sil, delovanje oboroženih sil v miru, vojaška
medicina, vojaška zgodovina, vojaška geografija, varstvo okolja v oboroženih silah,
vključevanje oboroženih sil izključno v okviru operacij za ohranjanje miru, pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah in humanitarne pomoči ter druga področja na temelju
obojestranskega soglasja.
Po podpisu omenjenega sporazuma je Ministrstvo za zunanje zadeve v svojih notah nemško
stran obvestilo o potrebni uskladitvi slovenskega besedila sporazuma z nemškim besedilom,
tako da se v slovenskem besedilu izvedejo naslednji popravki:
-

v preambuli se črta besedilo v oklepaju "(v nadaljevanju pogodbenici)",

-

vi. členu se med besedi "za" in "vojaško" vstavi beseda "drugo", tako, da se ta člen sedaj
glasi: "S tem sporazumom pogodbenici določata okvir za izmenjavo izkušenj in spoznanj
ter za drugo vojaško sodelovanje v korist obrambnih sil Republike Slovenije in Zvezne
republike Nemčije",

-

v petem odstavku 4. Člena se za izrazom "v izobraževalnih ustanovah oboroženih sil"
vstavi izraz "oziroma Upravi oboroženih sil",

-

v šestem odstavku 4. člena se izraz " v državi pogodbenici, ki je gostiteljica" popravi v
izraz "v državi gostiteljici".

Ministrstvo za zunanje zadeve je v skladu s točko b) prvega odstavka 79. člena Dunajske
konvencije o pogodbenem pravu v noti št.ZMP 998/94 z dne 28.avgusta 2001 predlagalo
odpravo omenjenih razlik med slovenskim in nemškim besedilom. Nemška stran je z noto
VN-Nr. 136/2002 (priloga: podpisano besedilo in izmenjani noti) soglašalo s spremembami v
slovenskem besedilu sporazuma, ki so predhodno navedene.
t
Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
Sredstva za uresničevanje sporazuma bo zagotavljalo Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije iz rednih sredstev za mednarodno dejavnost, ki jih za ta namen zagotavlja proračun
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED

REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN

HERCEGOVINO 0 MEDSEBOJNI POMOČI

PRI CARINSKIH ZADEVAH (BBHPCZ)
- EPA 993 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA:
2003-1811-0061
Številka: 424-10/2000-9
Ljubljana, 18.09.2003
Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 18.09.2003
določila besedilo:
-

-

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN
HERCEGOVINO O MEDSEBOJNI POMOČI PRI
CARINSKIH ZADEVAH,

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
dr. Dušan Mramor, minister za finance,
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike
Slovenije,
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O
MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH

2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem
jeziku glasi:"

1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah,
podpisan v Ljubljani 7. aprila 2003.

30. september 2003

Besedilo sporazuma v bosanskem, srbskem In hrvaškem jeziku je na
vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve.
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SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
BOSNO IN HERCEGOVINO
O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH

Republika Slovenija na eni strani in Bosna in Hercegovina na
drugi strani, v nadaljevanju "pogodbenici", sta

2. člen
Področje uporabe sporazuma

glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za
gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav,

1. Pogodbenici si prek carinskih organov, določenih v točki f) 1.
člena tega sporazuma, pomagata na način in pod pogoji,
navedenimi v tem sporazumu, pri zagotavljanju pravilne
uporabe carinske zakonodaje, še posebej s preprečevanjem,
odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje.

glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih
dajatev in drugih davkov na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega
določanja vrednosti in porekla takega blaga,

2. Vsa pomoč po tem sporazumu je zagotovljena po notranjem
pravu zaprošene pogodbenice.

ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri
zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinskih
zakonov,

3. člen
Pomoč po zaprosilu

ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi
carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri carinskih
kršitvah,

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi
vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno
uporabo carinske zakonodaje, med drugim tudi podatke o
prevozu in odpošiljanju blaga, razporejanju in kraju, kamor je
blago namenjeno, o njegovi vrednosti in poreklu ter podatke o
storjenih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se
lahko kršila taka zakonodaja.

ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o
medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953
sklenili:
1. člen
Opredelitev pojmov

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali
je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno
uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno,
navede carinski postopek, uporabljen za blago.

a) "carinska zakonodaja" pomeni zakone in predpise, ki jih
uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga
in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter druge ukrepe
nadzora pri pretoku blaga čez državne meje;

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme
potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad:

V tem sporazumu:

a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno
domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo na
ozemlju pogodbenice prosilke;

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine
in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo
pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne
stroške opravljenih storitev;

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je
mogoče utemeljeno sumiti, daje namenjeno nezakonitemu
uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke;

c) "organ prosilec" pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč
na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč;

c) gibanjem blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi
lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje
na ozemlju pogodbenice prosilke;

d) "zaprošeni organ" pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo
za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč;

d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva,
da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju
carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke.

e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi
vsak poskus kršitve take zakonodaje;
f) "carinski organ" pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za
finance - Carinsko upravo Republike Slovenije in v Bosni in
Hercegovini Carinsko upravo Republike srbske (Republička
uprava carina Republike Srpske) na ozemlju Republike
srbske in Federalno carinsko upravo (Federalna carinska
uprava) na ozemlju Federacije Bosne in Hercegovine;

4. člen
Pomoč na lastno pobudo
Carinski organi pogodbenic, kot so določeni v točki f) 1. člena
tega sporazuma, si v okviru svojih pristojnosti pomagajo, če menijo,
da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še
posebej kadar prejmejo informacije, ki se nanašajo na:

g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na
določenega ali določljivega posameznika.
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dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimala drugo
pogodbenico;

7. člen
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč
1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu
morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo.
Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno
zaprosilo, ki ga je treba takoj pisno potrditi.

nove načine ali metode, uporabljene pri kršenju te zakonodaje;
blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih
kršitev carinske zakonodaje na ozemlju druge pogodbenice;

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena vsebujejo
te podatke:

osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo zakonodajo, ki velja
na ozemlju druge pogodbenice;

a) organ prosilec, ki daje zaprosilo,

prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske
zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice.

b) zaprošeni ukrep,
c) predmet zaprosila in razlog zanj,

5. člen
Strokovna pomoč

d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s
tem,

1. Pomoč po tem sporazumu med drugim obsega podatke o:

e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih
ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša,

a) ukrepih, ki bi lahko bili koristni pri preprečevanju kršitev;

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih,
predvidenih v 6. členu, in

b) novih načinih, ki se uporabljajo pri kršitvah;
c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe
novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in

g) povezava med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero
se nanaša.

d) novih metodah in izboljšanih načinih obravnave potnikov
in tovora.

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega
organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta
organ.

2. Če to ni v nasprotju z njunim notranjim pravom, si carinski
organi pogodbenic prav tako prizadevajo za sodelovanje pri:

4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim sodelovanjem med
ustreznimi carinskimi organi.

a) dajanju pobud, razvoju in izboljšavi programov
usposabljanja za svoje osebje;

b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen
organ za izpolnitev zaprosila, ga mora nemudoma poslati
ustreznemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s
svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca obvesti
o ustreznem postopku, po katerem se je treba ravnati pri
takem zaprosilu.

b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno
komuniciranje, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo
informacij;
c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja
skupaj z izmenjavo osebja, izvedencev in imenovanjem
oseb za zvezo;
d) proučevanju in preskušanju nove opreme ali postopkov;

5. Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, je mogoče
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo
varnostni ukrepi.

e) poenostavitvi in usklajevanju svojih carinskih postopkov
in

8. člen
Obravnavanje zaprosil

f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, pri katerih je
občasno potrebno skupno ukrepanje.

1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za
obravnavo zaprosila in bo po potrebi skušal zagotoviti vse
uradne ali sodne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila.

6. člen
Dostava/obveščanje

2. Carinski organ ene pogodbenice na zahtevo carinskega
organa druge pogodbenice opravi vsako potrebno preiskavo,
vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih
kršitve, in opravi preverjanja, inšpekcije in poizvedbe o dejstvih
v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta sporazum.

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s
svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:
-

dostavo vseh dokumentov,
uradno sporočanje vseh odločitev

3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri
omogoči uradnim osebam organa prosilca navzočnost na
ozemlju zaprošene pogodbenice, ko njegove uradne osebe
raziskujejo kršitve, ki zanimajo organ prosilec.

na podlagi tega sporazuma naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen
na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek
7. člena.
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4. Organ prosilec se, če tako zahteva, obvesti o času in kraju
ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepanje lahko
uskladi.

navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja
zaprošenega organa.
3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski
organi pogodbenic zagotovijo, da bodo uporabljeni le za
namene, navedene v zaprosilu in v skladu z vsemi pogoji, ki
jih lahko postavi zaprošena pogodbenica.

5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za
preiskave kršitev, lahko zaprosijo, da zaprošeni organ
pregleda ustrezne knjige, registre in druge dokumente ali
nosilce podatkov in preskrbi njihove kopije oziroma da
preskrbi vse informacije v zvezi s kršitvijo.
9. člen
Oblika sporočanja informacij

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in
psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti
organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v
boj proti nedovoljeni trgovini z drogami.

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in
podobnega, po potrebi pa tudi ustno.

13. člen
Spisi, dokumenti in priče

2. Dokumente iz prvega odstavka lahko nadomestijo
računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom;
hkrati je treba dostaviti vse informacije, potrebne za razlago
ali uporabo takih računalniških podatkov.

1. Carinski organi pogodbenic na zahtevo priskrbijo
dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z
navedbo vrednosti, porekla, razporejanja blaga in kraja,
kamor je to namenjeno.

10. člen
Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči

2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče
zahtevati le, kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno
zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva
ustrezno overijo.

1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo
zaprosila prizadeti njena suverenost, varnost, javni red ali
drugi bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka
gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, je mogoče
pomoč odreči oziroma jo dati le ob izpolnitvi določenih pogojev
ali zahtev. Pomoč je prav tako mogoče odreči, če zaprosilo
vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na
predpise o carinskih dajatvah.

3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili
poslani organu prosilcu, je treba čim prej vrniti.To ne vpliva na
pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s tem povezani.
Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za sodne postopke ali
podobne namene, nemudoma vrniti.
4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski
organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti
svoje uslužbence, če ti uslužbenci na to pristanejo, da nastopijo
kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju'
pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo
gradivo ali njihove overjene kopije, za katere se meni, da so
potrebni za postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas,
kraj in vrsto postopka in v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal.

2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora v svojem zaprosilu
opozoriti na to dejstvo. Zaprošeni organ se mora potem
odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.
3. Če je pomoč zadržana ali zavrnjena, je treba o odločitvi in
razlogih zanjo nemudoma uradno obvestiti organ prosilec.

14. člen
Stroški

11. člen
Obveznost spoštovanja zaupnosti

1. Carinski organi pogodbenic se odpovejo vsem zahtevkom
za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma,
razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov
za tolmače, ki niso državni uslužbenci.

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s
tem sporazumom, je zaupna. Varovana je z obvezo uradne
tajnosti in je deležna enakega varstva po ustrezni zakonodaji,
kot velja za enako vrsto informacij v pogodbenici, ki jo je
prejela.

2. Če so ali bodo za izpolnitev zaprosila potrebni večji in izredni
stroški, se carinski organi pogodbenic posvetujejo, da določijo
pogoje, pod katerimi se zaprosilo izpolni, ter način kritja
stroškov.

2. Osebne podatke je mogoče poslati le, če je raven osebnega
varstva, ki ga zagotavljata zakonodaji pogodbenic,
enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven varstva, ki
temelji na načelih, navedenih v prilogi k temu sporazumu.

15. člen
Izvajanje

12. člen
Uporaba informacij

1. Ta sporazum izvajajo

1. Informacije, dokumente in druga sporočila, prejeta v okviru
medsebojne pomoči, je mogoče uporabiti le za namene, ki so
določeni v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih ali
upravnih postopkih.

Ministrstvo za finance - Carinska uprava Republike
Slovenije na eni strani in
-

2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij,
dobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so
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Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih
za uporabo sporazuma, ob upoštevanju predpisov o varstvu
podatkov.

so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek
njegove veljavnosti.
2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi
ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih
carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega
odnosa, na zahtevo enega od carinskih organov ali po petih
letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se
med seboj pisno uradno ne obvestijo, da tak pregled ni
potreben.

2. Izmenjava podatkov na podlagi izvajanja tega sporazuma
poteka med Ministrstvom za finance - Carinsko upravo
Republike Slovenije in ozemeljsko pristojno carinsko upravo
v Bosni in Hercegovini.
3. Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne
in Hercegovine pomaga Ministrstvu za finance - Carinski
upravi Republike Slovenije, kadar ni jasno, katera carinska
uprava naj prejme zaprosilo.

3. Pogodbenici lahko kadar koli popravita ali spremenita ta
sporazum z medsebojnim dogovorom.

4. Po posvetovanju fahko carinski organi pogodbenic izdajo
upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma.

4. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga
katera koli pogodbenica ne odpove pisno po diplomatski poti.
Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega
uradnega obvestila.

5. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo
njihove preiskovalne službe v neposrednem stiku.

Da bi to potrdila, sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.

16. člen
Sprejete obveznosti po mednarodnih konvencijah

Sklenjeno v Ljubljani dne 7. aprila 2003 v dveh izvirnikih v
slovenskem, bosanskem, srbskem, hrvaškem in angleškem
jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi
je odločilno angleško besedilo.

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti, sprejete po
mednarodnih konvencijah, ki so jih veljavno sprejele pogodbenice.
17. člen
Območje uporabe sporazuma

Za Republiko Slovenijo

Za Bosno in Hercegovino

Ta sporazum se uporablja na carinskih območjih obeh pogodbenic,
kot sta določeni v njunih notranjih zakonodajah.
18. člen
Začetek in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi
datumu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da
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b) da v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali
stroškov dobi potrditev, ali so osebni podatki, ki se
nanašajo nanjo, hranjeni v računalniško obdelani datoteki,
in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki;

PRILOGA
TEMELJNA NAČELA VARSTVA
PODATKOV
1

c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih
podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami
notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih načel iz prvega
in drugega odstavka te priloge;

Osebni podatki, ki se računalniško obdelujejo, morajo biti:
a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;

d) da ima na voljo pravna sredstva, če zahteva za obvestilo
oziroma obvestilo, popravek ali izbris, omenjen v
pododstavkih b) in c) tega odstavka, ni izpolnjena.

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni;
c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za
katere se hranijo;

5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te
priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah,
določenih v teh odstavkih.

d) natančni, in če je potrebno, sproti usklajevani;

5.2 Neupoštevanje določb prvega, drugega in četrtega odstavka
te priloge je dovoljeno, če jo to določeno v zakonodaji
pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v
interesu:

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča ugotavljanje istovetnosti
oseb, na katere se podatki nanašajo, le tako dolgo, kot je
potrebno za namen, za katerega se ti podatki hranijo.
2

3

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj;

Osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju ne smejo biti
računalniško obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja
ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi
s kazenskimi obsodbami.

b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic
in svoboščin drugih.

Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo
osebnih podatkov, hranjenih v podatkovnih datotekah, pred
nepooblaščenim uničenjem ali slučajno izgubo kot tudi pred
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem.

5.3 Zakon lahko določa omejitev uresničevanja pravic, določenih
v pododstavkih b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v
zvezi z računalniško obdelanimi datotekami osebnih podatkov,
ki se uporabljajo za statistične ali znanstvenoraziskovalne
namene, kadar očitno ni nikakršnega tveganja, da bi bila
kršena zasebnost oseb, na katere se podatki nanašajo.

4 Vsaki osebi je treba omogočiti:
a) da ugotovi obstoj računalniško obdelane datoteke osebnih
podatkov, njene glavne namene kot tudi identiteto in stalno
prebivališče ali glavni sedež upravljavca datoteke;

6

Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje
ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli
osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je
določeno v tej prilogi.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance - Carinska
uprava Republike Slovenije.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Ker sodelovanje med-slovenskimi carinskimi organi in carinskimi
organi Bosne in Hercegovine do sedaj ni bilo urejeno v okviru
mednarodne pogodbe, se je pojavila potreba po Sporazumu med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči
pri carinskih zadevah. Mnenje Carinske uprave RS je, da je
potrebno oblikovati ustrezno pravno podlago za sodelovanje med
carinskimi organi obeh držav. Končni namen sklenitve sporazuma
je pravilna uporaba carinske zakonodaje in preprečevanje njenih
zlorab.

pa dr. Mladen Ivanič, minister za zunanje zadeve Bosne in
Hercegovine.
Osnutek zadevnega sporazuma je pripravljen na podlagi Protokola
5 o carinskem sodelovanju, ki je bil objavljen v zakonu o ratifikaciji
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovim državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, s sklepno
listino, ter Protokola, s katerem se spreminja Evropski sporazum
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani (MESP)(Uradni list RS, št. 44/97)
in na podlagi Sporazuma o carinskem sodelovanju podpisanega
v okviru Svetovne carinske organizacije. Sporazum je v skladu s
predpisi Evropskih skupnosti.

Bistveni elementi sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno
in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah so:
opredelitev pojmov, področje izvajanja sporazuma, primeri pomoči,
določila glede izmenjave dokumentov in informacij, pošiljanje in
obravnavanje zaprosil za pomoč, uporaba in varstvo informacij
in dokumentov, izjeme pri dajanju pomoči, določila glede kritja
stroškov izvajanja sporazuma, določila glede izvajanja
sporazuma, določila glede začetka in prenehanja veljavnosti
sporazuma in kot dodatek priloga o varovanju podatkov.

Zaradi ratifikacije ne bo potrebno spreminjati notranje zakonodaje
Republike Slovenije.
Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike
Slovenije.

Sporazum je bil podpisan 7. aprila 2003 v Ljubljani. Sporazum sta
podpisala za Republiko Slovenijo dr. Dimitrij Rupel, minister za
zunanje zadeve Republike Slovenije, za Bosno in Hercegovino

30. september2003

Za njegovo izvajanje ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih
sredstev.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1.Naslov predloga akta:

Predlog je delno usklajen z:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno
in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES
c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
- upoštevati bilateralni značaj sporazuma

2. Skladnost predloga akta s določbami Evropskega sporazuma
o pridružitvi
a. Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

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

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih
zadevah, ki je sestavni del Evropskega Sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se
spreminja Evropski Sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani (MESP)(Uradni list RS, št.44/97)

popolna uskladitev s predpisi ES bo dosežena do dne
predvidenega vstopa RS v EU.

5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
-je

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
Sporazum med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o
medsebojni pomoči pri carinskih zadevah je smiselno skladen z
določbami Protokola 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi
v carinskih zadevah, ki je sestavni del Evropskega Sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s
katerim se spreminja Evropski Sporazum o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije
na drugi strani

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
besedilo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah je
izdelano tudi v angleškem, srbskem, hrvaškem in bosanskem
jeziku.

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE: TAIEX:
Komisija ES; države članico ES, SIQMA, OECD; Univerza.,.)

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
es in upoštevanje roka uskladitev;
/

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

poročevalec, št. 76
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

ANDREJA KERT l.r.
državna podsekretarka

DR. DUŠAN MRAMOR l.r.
minister

30. september2003

Umik

PREDLOGA ZAKONA 0 IZJEMNEM

ZNIŽANJO DAVČNE OBVEZNOSTI

(ZIZDO-1)
- skrajšani postopek - EPA 458 - III

obveznosti (ZIZDO-1) - skrajšani postopek - 458 ■ III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Podpisani poslanec umika iz zakonodajnega postopka predlog
zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) skrajšani postopek - 458 - III. Predlog umika zato, ker je vložil
nov predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti
(ZIZDO-2) - redni postopek - 909 - III.

Poslanska skupina
Nove Slovenije
Mag. Janez Drobnlč
poslanec
Ljubljana, 20. september 2003

Mag. Janez Drobnič, l.r.

Zadeva: umik predloga zakona o izjemnem znižanju davčne

30. september 2003
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Umik

PREDLOGA ZAKONA 0 DIVJADI

IN LOVSTVU
- prva obravnava - EPA 1273

odstavkom 118. člena Poslovnika Državnega zbora iz
zakonodajnega postopka umikata predlog zakona o divjadi in
lovstvu, prva obravnava (splošna razprava), EPA 1273.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Geza DŽUBAN, poslanec
Aleksander MERLO, poslanec
Ljubljana, 23.9.2003
ZADEVA: Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu

Geza DŽUBAN, l.r.
Aleksander MERLO, l.r.

Podpisana poslanca obveščata, da v skladu s prvim

30. september 2003
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Umik

PREDLOGA ZAKONA 0 DIVJADI

IN LOVSTVU

%

- prva obravnava - EPA 41 - II

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

odstavkom 118. člena Poslovnika Državnega zbora iz
zakonodajnega postopka umikata predlog zakona o divjadi in
lovstvu, prva obravnava, EPA 41-11.

Miran POTRČ, poslanec
Janko VEBER, poslanec
Ljubljana, 23.9.2003
Miran Potre, l.r.
Janko Veber, l.r.

ZADEVA: Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu
Podpisana poslanca obveščata, da v skladu s prvim

#

30. september2003
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Zahteva po odločanju na seji Državnega zbora o predlogu zakona o

IZVRŠITVI 8. TOČKE ODLOČBE

USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE

SLOVENIJE ŠT. U-l-246/02-28/

ZIOHIUS246/02)
- skrajšani postopek - EPA 956 - III

SKUPINA POSLANCEV

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
skupina poslancev

IME IN PRIIMEK
TU A NOE OUKJA7'
Tonili

%
Ljubljana, 24.09.2003
3.
Zadeva:

ZAHTEVA PO ODLOČANJU NA SEJI
DRŽAVNEGA ZBORA

5.
6.

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji seji dne
19.09.2003 sklenil, da se predlog Zakona o izvršitvi 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/
02-28 /ZIOdlUS246/02) • EPA 956-III obravnava po skrajšanem
postopku.

10.
1
'-_
12.

Na podlagi desetega odstavka 21. člena poslovnika Državnega
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da o navedeni odločitvi
kolegija odloči državni zbor.
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Obrazložitev zahteve bodo v skladu z enajstim odstavkom
21. člena poslovnika Državnega zbora podali na seji državnega
zbora.

30. september 2003
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NAROČILNICA
I Ime in priimek:
| Naslov:
i Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01)47-89-788; FAX: (01)47-89-856
I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno,
i

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I RS
št.89/98)

