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DRŽAVNI ZBOR
497. Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB1)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra
2002 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o prav-
dnem postopku, ki obsega:

– zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS,
št. 26/99 z dne 15. 4. 1999),

– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prav-
dnem postopku – ZPP-A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne
14. 11. 2002).

Št. 710-01/95-4/22
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Z A K O N
O PRAVDNEM POSTOPKU

uradno prečiščeno besedilo
(ZPP-UPB1)

PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE

Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih sodišče

obravnava in odloča v sporih iz osebnih in družinskih razme-
rij, ter v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih
razmerij fizičnih in pravnih oseb, razen če so kateri od nave-
denih sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializi-
ranega sodišča ali drugega organa.

2. člen
V pravdnem postopku odloča sodišče v mejah postav-

ljenih zahtevkov.
Sodišče ne sme odreči odločitve o zahtevku, za kate-

rega je pristojno sodišče.

3. člen
Stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih

postavile v postopku.
Stranke se lahko odpovejo svojemu zahtevku, pripoz-

najo nasprotnikov zahtevek in se poravnajo.
Sodišče ne prizna razpolaganja strank:
1. ki nasprotuje prisilnim predpisom;
2. ki nasprotuje moralnim pravilom.

4. člen
Sodišče odloči o tožbenem zahtevku na podlagi ustne-

ga, neposrednega in javnega obravnavanja.
Če zakon tako določa, odloči sodišče o tožbenem

zahtevku na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj in na
podlagi posredno izvedenih dokazov.

5. člen
Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o

zahtevkih in navedbah nasprotne stranke.
Samo tedaj, če ta zakon tako določa, sme sodišče

odločiti o zahtevku, o katerem nasprotni stranki ni bila dana
možnost, da se izjavi.

6. člen
Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v

uradni rabi.
Stranke in drugi udeleženci v postopku imajo pravico,

da uporabljajo svoj jezik v skladu z zakonom.

7. člen
Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo

svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo.

Sodišče sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso nava-
jale, in izvajati dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če
izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo stranke namen
razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena), vendar svoje odločbe ne sme opreti na
dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se
o njih izjavijo.

8. člen
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči sodišče

po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na
podlagi uspeha celotnega postopka.

9. člen
Stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci mo-

rajo pred sodiščem govoriti resnico in pošteno uporabljati
pravice, ki jih imajo po tem zakonu.
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10. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih

pooblastil ter druge osebe in organizacije, ki razpolagajo s
podatki, potrebnimi za odločitev, so dolžni, ne glede na
določbe o varstvu osebnih in drugih podatkov, na zahtevo
sodišča brezplačno posredovati zahtevane podatke.

11. člen
Sodišče si mora prizadevati, da se opravi postopek

brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški, in onemogočiti
vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.

Če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki
je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem,
zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim sodišče
lahko izreče denarno kazen ali druge ukrepe, določene s
tem zakonom.

Sodišče lahko ob zlorabi pravic izreče denarno kazen
fizični osebi do 300.000 tolarjev, pravni osebi, samostojne-
mu podjetniku posamezniku ali odvetniku pa do 1,000.000
tolarjev.

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu
določi rok, v katerem je treba kazen plačati. Rok za plačilo
kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mese-
cev.

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

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku se
odloči s posebnim sklepom.

Če pravna oseba ne plača denarne kazni v roku, ki ga
določi sodišče, izterja sodišče to kazen, povečano za 50%,
po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni denarni kazni je
izvršilni naslov.

12. člen
Stranko, ki nima pooblaščenca in ki iz nevednosti ne

uporablja procesnih pravic, ki jih ima po tem zakonu, opo-
zori sodišče, katera pravdna dejanja lahko opravi.

13. člen
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne reši-

tve vprašanja, ali obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje
(predhodno vprašanje), pa o njem še ni odločilo sodišče ali
kakšen drug pristojen organ, lahko sodišče samo reši to
vprašanje, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.

Rešitev predhodnega vprašanja ima pravni učinek sa-
mo v pravdi, v kateri je bilo vprašanje rešeno.

14. člen
Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem sta-

nju, na podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem
postopku, je sodišče vezano na pravnomočno obsodilno sod-
bo, izdano v kazenskem postopku, samo glede obstoja kaz-
nivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca.

15. člen
V pravdnem postopku sodi sodnik posameznik.
Zakon določa, v katerih primerih sodi senat.
Strokovni sodelavec opravlja v pravdnem postopku ti-

sta procesna dejanja, za katera je tako določeno z zako-
nom.

Pooblastila, ki jih ima sodnik, ima v postopku, v kate-
rem sodi senat, predsednik senata, če ta zakon ne določa
drugače.

16. člen
Če za posamezna pravdna dejanja ni z zakonom dolo-

čeno, v kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke
zunaj naroka pisno, na naroku pa ustno.

DRUGO POGLAVJE
PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA

1. Skupne določbe

17. člen
Sodišče presodi po uradni dolžnosti takoj po prejemu

tožbe, ali je sodišče pristojno in v kakšni sestavi je pristojno.
Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na

podlagi dejstev, ki so sodišču znana.
Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na kate-

re se opira pristojnost sodišča, ali če tožeča stranka zmanj-
ša tožbeni zahtevek, ostane sodišče, ki je bilo pristojno ob
vložitvi tožbe, pristojno še naprej, čeprav bi bilo zaradi teh
sprememb pristojno drugo sodišče iste vrste.

18. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dol-

žnosti paziti, ali spada odločitev o sporu v sodno pristojnost.
Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o

sporu ni pristojno sodišče, temveč kakšen drug organ, se
izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja
in zavrže tožbo.

Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o
sporu ni pristojno sodišče Republike Slovenije, se po ura-
dni dolžnosti izreče za nepristojno, razveljavi opravljena prav-
dna dejanja in zavrže tožbo, razen v primerih, ko je pristoj-
nost sodišča Republike Slovenije odvisna od privolitve
tožene stranke, ona pa je v to privolila.

19. člen
Vsako sodišče mora med postopkom ves čas po ura-

dni dolžnosti paziti na svojo stvarno pristojnost.
Okrožno sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče

za stvarno nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega
sodišča ob predhodnem preizkusu tožbe, na ugovor tožene
stranke, ki ga lahko ta poda najkasneje v odgovoru na to-
žbo, pa do razpisa glavne obravnave.

Zoper sklep okrožnega sodišča, s katerim se je izreklo
za stvarno pristojno, ni pritožbe.

20. člen
Kadar senat med postopkom po uradni dolžnosti ali na

ugovor strank ugotovi, da gre za spor, ki bi ga moral razsodi-
ti sodnik posameznik tega sodišča, se nadaljuje postopek
po pravnomočnosti sklepa pred sodnikom posameznikom,
in sicer, če je mogoče, pred predsednikom tega senata kot
sodnikom posameznikom. Sodnik posameznik je vezan na
pravnomočno odločbo, s katero se mu zadeva odstopi.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko senat
glede na stanje postopka odloči, da ne odstopi zadeve
sodniku posamezniku, temveč da sam opravi postopek. Zo-
per tako odločbo senata ni pritožbe.

Če je odločil senat o sporu, ki bi ga bil moral razsoditi
sodnik posameznik, se taka odločba ne more izpodbijati
zaradi tega, ker je ni izdal sodnik posameznik.
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Če sodnik posameznik med postopkom po uradni dol-
žnosti ali na ugovor strank spozna, da bi moral spor razsodi-
ti senat tega sodišča, se postopek nadaljuje pred senatom.
Zoper tak sklep sodnika posameznika ni pritožbe.

21. člen
Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba opraviti posto-

pek po pravilih nepravdnega postopka, ustavi s sklepom
pravdni postopek, če še ni izdana odločba o glavni stvari.
Po pravnomočnosti sklepa se postopek nadaljuje po pravilih
nepravdnega postopka pred pristojnim sodiščem.

Dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče, ter izdane
odločbe niso brez veljave samo zaradi tega, ker so bila
opravljena oziroma izdane v pravdnem postopku.

22. člen
Sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno na

ugovor tožene stranke, ki ga lahko ta poda najkasneje v
odgovoru na tožbo, do razpisa glavne obravnave.

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajev-
no nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno
krajevno pristojno, in sicer ob predhodnem preizkusu to-
žbe.

23. člen
Po pravnomočnosti sklepa, s katerim je izreklo, da ni

pristojno (19. in 22. člen), odstopi sodišče zadevo pristoj-
nemu sodišču. Preden odstopi zadevo pristojnemu sodi-
šču, zahteva po potrebi izjavo tožeče stranke.

Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojne-
mu sodišču, nadaljuje postopek, kot da bi se bil začel pred
njim.

Pravdna dejanja nepristojnega sodišča niso brez velja-
ve samo zaradi tega, ker jih je opravilo nepristojno sodišče.

24. člen
Če sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pri-

stojnemu sodišču, misli, da je pristojno tisto sodišče, ki mu
je zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, pošlje zade-
vo sodišču, ki naj reši spor o pristojnosti, razen če spozna,
da mu je bila zadeva odstopljena očitno pomotoma, ker bi
morala biti odstopljena kakšnemu drugemu sodišču; v tem
primeru odstopi zadevo drugemu sodišču in obvesti o tem
sodišče, ki mu jo je odstopilo.

Če je na pritožbo zoper odločbo sodišča prve sto-
pnje, s katero je to izreklo, da ni krajevno pristojno, izdalo
odločbo sodišče druge stopnje, je na to odločbo glede
pristojnosti vezano tudi sodišče, ki mu je zadeva odstoplje-
na, če je bilo sodišče druge stopnje, ki je izdalo odločbo,
pristojno za odločitev v sporu o pristojnosti med tema dve-
ma sodiščema.

Odločba sodišča druge stopnje o stvarni nepristojnosti
sodišča prve stopnje veže vsako sodišče, ki mu je pozneje
odstopljena ista zadeva, če je sodišče druge stopnje pristoj-
no za odločitev v sporu o pristojnosti med tema dvema
sodiščema.

25. člen
V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodi-

šči s svojega območja odloča višje sodišče.
V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodi-

šči z območja različnih višjih sodišč ter v sporih o pristojno-
sti med sodišči razne vrste odloča vrhovno sodišče.

26. člen
V sporu o pristojnosti se sme odločiti tudi tedaj, ko se

stranke pred tem niso izjavile o pristojnosti.

Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, je sodišče,
ki mu je zadeva odstopljena, dolžno opravljati tista pravdna
dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.

Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti,
ni pritožbe.

27. člen
Vsako sodišče opravlja pravdna dejanja na svojem

območju; če pa bi bilo nevarno odlašati, opravi posamez-
na dejanja tudi na območju sosednjega sodišča. To mora
sporočiti sodišču, na območju katerega je bilo dejanje
opravljeno.

28. člen
Glede pristojnosti sodišč Republike Slovenije za soje-

nje tujcem, ki uživajo v Republiki Sloveniji imuniteto, in za
sojenje tujim državam in mednarodnim organizacijam veljajo
pravila mednarodnega prava.

Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravi-
ce, da pojasnilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.

2. Pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim
elementom

29. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno za sojenje,

kadar je njegova pristojnost v sporu z mednarodnim ele-
mentom izrecno določena z zakonom ali z mednarodno
pogodbo. Če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni izrecne
določbe o mednarodni pristojnosti za določeno vrsto spora,
je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje v tovr-
stnem sporu tudi tedaj, kadar njegova pristojnost izvira iz
določb o krajevni pristojnosti.

3. Stvarna pristojnost

Okrajna sodišča

30. člen
Okrajna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o

premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega pred-
meta ne presega 2,000.000 tolarjev.

Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrajna
sodišča pristojna, da sodijo:

1. v sporih o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo
skupaj z zakonskimi spori ali s spori o ugotavljanju ali izpod-
bijanju očetovstva ali materinstva;

2. v sporih zaradi motenja posesti;
3. v sporih o služnostih in realnih bremenih;
4. v sporih iz najemnih in zakupnih razmerij.
V pristojnost okrajnih sodišč spadajo tudi spori, za

katere niso po tem ali po kakšnem drugem zakonu pristojna
okrožna sodišča.

Okrajna sodišča opravljajo tudi zadeve pravne pomoči,
za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče, ter druge
zadeve, ki jih določa zakon.

31. člen
V sporih iz pristojnosti okrajnih sodišč sodi sodnik po-

sameznik.

Okrožna sodišča

32. člen
Okrožna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o

premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega pred-
meta presega 2,000.000 tolarjev.
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Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrožna
sodišča pristojna, da sodijo:

1. v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali
materinstva;

2. v zakonskih sporih;
3. v sporih o zakonitem preživljanju, kadar se rešujejo

skupaj s spori iz 1. in 2. točke;
4. v sporih o varstvu in vzgoji otrok;
5. v sporih iz avtorske pravice in sporih, ki se nanašajo

na varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja ali pra-
vico do uporabe firme, ter spore v zvezi z varstvom konku-
rence;

6. v gospodarskih sporih;
7. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postop-

kom.
Okrožna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev

pravne pomoči za odločanje o priznanju tujih sodnih odločb
v zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost, ter za opravljanje
zadev mednarodne pravne pomoči.

Okrožna sodišča opravljajo tudi druge zadeve, ki jih
določa zakon.

33. člen
V sporih iz pristojnosti okrožnega sodišča sodi sodnik

posameznik, razen če zakon določa, da sodi senat.
Sodnik posameznik opravlja zadeve pravne pomoči iz

pristojnosti okrožnega sodišča.
Senat okrožnega sodišča sestavljajo en sodnik kot

predsednik in dva sodnika porotnika.

34. člen
Senat sodi:
1. v sporih iz avtorskih pravic in sporih, ki se nanašajo

na varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja ali pra-
vico do uporabe firme, ter sporih v zvezi z varstvom konku-
rence;

2. v zakonskih sporih, sporih o ugotavljanju ali izpodbi-
janju očetovstva ali materinstva in sporih o varstvu in vzgoji
otrok.

Višja sodišča

35. člen
Višja sodišča so pristojna:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih in

okrožnih sodišč;
2. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

36. člen
Višje sodišče odloča v senatu treh sodnikov.

Vrhovno sodišče

37. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe višjih so-

dišč;
2. za odločanje o reviziji in zahtevi za varstvo zakonito-

sti;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

38. člen
Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe

višjih sodišč v senatu treh sodnikov.
Kadar odloča vrhovno sodišče o reviziji ali zahtevi za

varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo sodišča ni-
žje stopnje, odloča v senatu petih sodnikov.

Ugotovitev vrednosti spornega predmeta

39. člen
Če je za ugotovitev stvarne pristojnosti, pravice do revi-

zije in v drugih primerih, ki so določeni v tem zakonu, odlo-
čilna vrednost spornega predmeta, se vzame kot vrednost
spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka.

Obresti, pravdni stroški, pogodbena kazen in druge
postranske terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo
kot glavni zahtevek.

40. člen
Če se zahtevek nanaša na bodoče dajatve, ki se po-

navljajo, se vzame kot vrednost spornega predmeta sešte-
vek dajatev, toda največ znesek, ki ustreza seštevku dajatev
za dobo petih let.

41. člen
Če uveljavlja tožeča stranka v tožbi zoper isto toženo

stranko več zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in
pravno podlago, se določi pristojnost po seštevku vrednosti
vseh zahtevkov.

Če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se
uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po
vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

42. člen
Če gre za spor o obstoju najemnega ali zakupnega

razmerja, se vzame kot vrednost spornega predmeta enolet-
na najemnina oziroma zakupnina, razen če gre za najemno
ali zakupno razmerje, sklenjeno za krajši čas.

43. člen
Če se zahteva s tožbo samo zavarovanje za določeno

terjatev ali ustanovitev zastavne pravice, se določi vrednost
spornega predmeta po znesku terjatve, ki naj se zavaruje.
Če pa ima zastavni predmet manjšo vrednost kot terjatev, ki
naj se zavaruje, se vzame kot vrednost spornega predmeta
vrednost zastavnega predmeta.

44. člen
Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek,

pa tožeča stranka v tožbi navede, da je pripravljena namesto
izpolnitve zahtevka sprejeti določen denarni znesek, se vza-
me kot vrednost spornega predmeta ta znesek.

V drugih primerih, ko se tožbeni zahtevek ne nanaša
na denarni znesek, je odločilna vrednost spornega predme-
ta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi.

Če v primeru iz drugega odstavka tega člena tožeča
stranka navede očitno previsoko ali prenizko vrednost, ta-
ko da nastane vprašanje o stvarni pristojnosti ali pravici do
revizije, se mora sodišče najpozneje na glavni obravnavi
pred začetkom obravnavanja glavne stvari na hiter in pri-
meren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti. O
tem takoj odloči s sklepom, zoper katerega ni posebne
pritožbe.

45. člen
Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek

in je pristojnost ali pravica do revizije odvisna od vrednosti
spornega predmeta, tožeča stranka pa v tožbi ne navede
vrednosti spornega predmeta, ravna sodišče po določbah
108. člena tega zakona, ki veljajo za nepopolne vloge.
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4. Krajevna pristojnost

a) Splošna krajevna pristojnost

46. člen
Če ni z zakonom določena izključna krajevna pristoj-

nost kakšnega drugega sodišča, je za sojenje pristojno so-
dišče, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko.

V primerih, ki so določeni v tem zakonu, je poleg sodi-
šča splošne krajevne pristojnosti pristojno za sojenje tudi
drugo določeno sodišče.

47. člen
Za sojenje je splošno krajevno pristojno sodišče, na

območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče.
Če je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje,

zato ker ima tožena stranka v Republiki Sloveniji začasno
prebivališče, je splošno krajevno pristojno sodišče, na ob-
močju katerega ima tožena stranka začasno prebivališče.

Če ima tožena stranka poleg stalnega prebivališča tudi
začasno prebivališče v kakšnem drugem kraju in se da po
okoliščinah domnevati, da bo tam prebivala daljši čas, je
splošno krajevno pristojno tudi sodišče začasnega prebiva-
lišča tožene stranke.

48. člen
Za sojenje v sporih zoper pravne osebe je splošno

krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je njihov
sedež. Če nastane dvom, velja za sedež kraj, kjer so njihovi
organi upravljanja.

b) Posebna krajevna pristojnost

Pristojnost za sospornike

49. člen
Če je z isto tožbo toženih več oseb (1. točka prvega

odstavka 191. člena), pa zanje ni krajevno pristojno isto
sodišče, je pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za
enega izmed tožencev; če so med njimi glavni in stranski
zavezanci, pa sodišče, ki je krajevno pristojno za kakšnega
glavnega zavezanca.

Pristojnost v sporih za zakonito preživljanje

50. člen
Če je v sporih za zakonito preživljanje tožeča stranka

oseba, ki zahteva preživljanje, je za sojenje poleg sodišča
splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na ob-
močju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno
prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje z mednarodnim
elementom pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker
je tožeča stranka otrok, ki ima stalno prebivališče v Republi-
ki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju
katerega ima tožeča stranka stalno prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje pristojno sodišče
Republike Slovenije, zato ker ima tožena stranka v Republiki
Sloveniji premoženje, iz katerega se lahko poplača preživlja-
nje, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katere-
ga je to premoženje.

Pristojnost v sporih iz pogodbenih razmerij

51. člen
Če je v sporih iz pogodbenih razmerij pristojno sodišče

Republike Slovenije, zato ker je v Republiki Sloveniji kraj

izpolnitve obveznosti, je krajevno pristojno sodišče, na ob-
močju katerega bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je pred-
met spora.

Pristojnost v odškodninskih sporih

52. člen
Za sojenje v sporih o nepogodbeni odgovornosti za

škodo je poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristoj-
no tudi sodišče, na območju katerega je bilo storjeno ško-
dno dejanje, ali sodišče, na območju katerega je nastala
škodljiva posledica.

Če je nastala škoda zaradi smrti ali hude telesne po-
škodbe, je pristojno poleg sodišča iz prvega odstavka tega
člena tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka
stalno oziroma začasno prebivališče.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo
tudi v sporih zoper zavarovalnico za povračilo škode tretjim
osebam po predpisih o neposredni odgovornosti zavaroval-
nice, določba prvega odstavka tega člena pa tudi v sporih o
regresnih odškodninskih zahtevkih proti regresnim dolžni-
kom.

Pristojnost v sporih za varstvo pravice na podlagi
proizvajalčeve garancije

53. člen
Za sojenje v sporih za varstvo pravice na podlagi pisne

garancije proti proizvajalcu, ki je dal garancijo, je poleg
sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko,
pristojno tudi sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za
prodajalca, ki je ob prodaji stvari izročil kupcu pisno garan-
cijo proizvajalca.

Pristojnost v zakonskih sporih

54. člen
Za sojenje v zakonskih sporih je pristojno poleg sodi-

šča splošne krajevne pristojnosti tudi sodišče, na območju
katerega sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno pre-
bivališče.

Če je v zakonskih sporih pristojno sodišče Republike
Slovenije, zato ker sta imela zakonca zadnje skupno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma zato, ker ima tože-
ča stranka stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je kra-
jevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega sta imela
zakonca zadnje skupno stalno prebivališče, oziroma sodi-
šče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno prebi-
vališče.

55. člen
Če je v sporih o premoženjskih razmerjih med zakon-

cema pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je
premoženje zakoncev v Republiki Sloveniji ali zato, ker ima
tožeča stranka ob vložitvi tožbe stalno ali začasno prebivali-
šče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče,
na območju katerega ima tožeča stranka ob vložitvi tožbe
stalno ali začasno prebivališče.

Pristojnost v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva
ali materinstva

56. člen
V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali

materinstva lahko vloži otrok tožbo tudi pri sodišču, na ob-
močju katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče.

Če je v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva
ali materinstva pristojno sodišče Republike Slovenije, zato
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ker ima tožeča stranka stalno prebivališče v Republiki Slove-
niji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega
ima tožeča stranka stalno prebivališče.

Pristojnost v sporih o nepremičninah ali zaradi motenja
posesti

57. člen
Za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na nepremični-

nah, v sporih zaradi motenja posesti nepremičnin ter v spo-
rih iz zakupa ali najema nepremičnin je izključno krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega leži nepremičnina.

Če leži nepremičnina na območju več sodišč, je pri-
stojno vsako od teh sodišč.

Za spore zaradi motenja posesti premičnih stvari je
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi
sodišče, na območju katerega je bila posest motena.

Pristojnost v sporih o letalu in ladji

58. člen
Če je za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na ladjah

oziroma letalih ter v sporih iz zakupa ladje ali letala pristojno
sodišče Republike Slovenije, je izključno krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega se vodi vpisnik, v katerega je
vpisana ladja oziroma letalo.

Če je za sojenje v sporih zaradi motenja posesti na
ladjah oziroma letalih iz prvega odstavka tega člena pristoj-
no sodišče Republike Slovenije, je poleg sodišča, na ob-
močju katerega se vodi vpisnik, v katerega je vpisana ladja
oziroma letalo, krajevno pristojno tudi sodišče, na območju
katerega je bila posest motena.

Pristojnost za osebe, za katere ni splošne krajevne
pristojnosti v Republiki Sloveniji

59. člen
Če je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije,

zato ker je na območju Republike Slovenije predmet, na
katerega se nanaša tožba, oziroma kakšno premoženje to-
žene stranke, je krajevno pristojno tisto sodišče, na obmo-
čju katerega je ta predmet oziroma premoženje tožene stran-
ke.

Pristojnost po kraju, v katerem je podružnica pravne osebe

60. člen
Za sojenje v sporih zoper pravno osebo, ki ima podruž-

nico zunaj svojega sedeža, je poleg sodišča splošne krajev-
ne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega
je ta podružnica, če izvira spor iz pravnega razmerja s to
podružnico.

Pristojnost za tuje osebe, ki poslujejo v Republiki Sloveniji

61. člen
Za sojenje v sporih zoper tujo fizično ali pravno osebo,

ki izvirajo iz njenega poslovanja v Republiki Sloveniji, je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je v Repu-
bliki Sloveniji njena podružnica ali prebivališče oziroma se-
dež osebe, ki ji je zaupano opravljanje njenih poslov.

Pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij

62. člen
Dokler zapuščinski postopek ni pravnomočno končan,

je za sojenje v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnika proti zapustniku poleg sodišča splošne kra-
jevne pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče, ki vodi

zapuščinski postopek, oziroma sodišče, na območju kate-
rega je sodišče, ki vodi zapuščinski postopek.

Pristojnost za spore v izvršilnem in stečajnem postopku

63. člen
Za sojenje v sporih, ki nastanejo med sodnim ali uprav-

nim izvršilnim postopkom oziroma zaradi sodnega ali uprav-
nega izvršilnega postopka oziroma med stečajnim postop-
kom ali v zvezi s stečajnim postopkom, je izključno krajevno
pristojno sodišče, ki vodi izvršilni ali stečajni postopek, ozi-
roma sodišče, na območju katerega je sodišče, ki vodi
izvršilni postopek, oziroma sodišče, na območju katerega
se opravlja upravna izvršba.

Pristojnost po plačilnem kraju

64. člen
Za sojenje v sporih imetnika menice ali čeka zoper

podpisnika je pristojno poleg sodišča splošne krajevne pri-
stojnosti tudi sodišče plačilnega kraja.

Vzajemna pristojnost za tožbe zoper tuje državljane

65. člen
Če je v tuji državi državljan Republike Slovenije lahko

tožen pri sodišču, ki po določbah tega zakona ne bi bilo
krajevno pristojno za sojenje v tisti civilnopravni zadevi, velja
enaka pristojnost tudi za sojenje državljanu te tuje države
pred sodiščem Republike Slovenije.

c) Določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču

66. člen
Če zaradi izločitve sodnika sodišče ne more postopati,

sporoči okrajno ali okrožno sodišče to višjemu sodišču,
višje sodišče pa vrhovnemu sodišču, ki odloči, da naj posto-
pa v zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega
območja.

67. člen
Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojne-

ga sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da po-
stopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil
postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.

68. člen
Če je po pravilih o mednarodni pristojnosti za sojenje

pristojno sodišče Republike Slovenije, vendar se po tem
zakonu ne da dognati, katero sodišče je krajevno pristojno,
odloči vrhovno sodišče na predlog stranke, katero stvarno
pristojno sodišče naj bo krajevno pristojno.

d) Sporazum o krajevni pristojnosti

69. člen
Če zakon ne določa izključne krajevne pristojnosti kak-

šnega sodišča, se stranki lahko sporazumeta, da jima sodi
na prvi stopnji sodišče, ki ni krajevno pristojno, toda le, če
je to sodišče stvarno pristojno.

Če zakon določa, da je za sojenje v določenem sporu
krajevno pristojnih dvoje ali več sodišč, se stranki lahko
sporazumeta, da jima sodi na prvi stopnji eno teh sodišč ali
katero drugo stvarno pristojno sodišče.

Sporazum strank velja le tedaj, kadar je v pisni obliki in
se nanaša na določen spor ali bodoče spore, ki bi morebiti
nastali iz določenega pravnega razmerja.

Listino o sporazumu mora tožeča stranka priložiti tožbi.
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Tretje poglavje
IZLOČITEV

70. člen
Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške

funkcije:
1. če je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali poo-

blaščenec, če je s stranko v razmerju soupravičenca, soza-
vezanca ali regresnega zavezanca ali če je bil v isti zadevi
zaslišan kot priča ali izvedenec;

2. če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je
družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni
družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo ali tihi družbenik v
tihi družbi, ki je stranka v postopku;

3. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali poobla-
ščenec z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z
njim v zakonu ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na
to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;

4. če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke,
njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;

5. če je v isti zadevi sodeloval v postopku pred nižjim
sodiščem, arbitražo ali drugim organom;

6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti.

71. člen
Takoj ko sodnik ali sodnik porotnik izve za kakšen

razlog izločitve iz 1. do 5. točke 70. člena tega zakona,
mora prenehati s kakršnim koli delom v tej zadevi in to
sporočiti predsedniku ali predstojniku sodišča, ki mu določi
namestnika. Če gre za izločitev predsednika ali predstojnika
sodišča, si ta določi namestnika med sodniki tega sodišča,
če to ni mogoče, pa ravna po 66. členu tega zakona.

Če sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane kak-
šne druge okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo nepris-
transkost (6. točka 70. člena), sporoči to predsedniku ali
predstojniku sodišča, ki odloči o izločitvi. Do odločitve pred-
sednika ali predstojnika sodišča lahko sodnik opravlja na-
daljnja pravdna dejanja.

Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 70. člena
tega zakona, pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je
zvedel, da je podan ta izločitveni razlog, nimajo pravnega
učinka.

72. člen
Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.
Stranka mora zahtevati izločitev sodnika oziroma so-

dnika porotnika, takoj ko izve, da je podan razlog za izloči-
tev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim
sodiščem, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe.

Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere
opira svojčitev.

73. člen
O zahtevi stranke za izločitev odloča predsednik ali

predstojnik sodišča.
Če zahteva stranka izločitev predsednika ali predstojni-

ka sodišča, odloči o izločitvi predsednik neposredno višje-
ga sodišča.

O zahtevi strank za izločitev predsednika vrhovnega
sodišča odloča občna seja tega sodišča.

Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo
sodnika ali sodnika porotnika, čigar izločitev se zahteva; če
je treba, se opravijo tudi druge poizvedbe.

Zoper sklep, s katerim se zahtevi za izločitev ugodi, ni
pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni

posebne pritožbe. Kadar se zavrne zahteva za izločitev vi-
šjega sodnika, je zoper sklep posebna pritožba.

74. člen
Ko sodnik ali sodnik porotnik izve, da se zahteva nje-

gova izločitev, mora takoj prenehati z vsakim nadaljnjim de-
lom v tej zadevi; če gre za izločitev po 6. točki 70. člena
tega zakona, lahko opravlja nadaljnja dejanja.

Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 70. člena
tega zakona, pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je
stranka vložila zahtevo za njegovo izločitev iz tega izločitve-
nega razloga, nimajo pravnega učinka.

75. člen
Določbe o izločitvi sodnikov in sodnikov porotnikov

veljajo smiselno tudi za strokovne sodelavce in zapisnikarje.
O izločitvi strokovnega sodelavca in zapisnikarja odlo-

ča sodnik.

Četrto poglavje
STRANKE IN NJIHOVI ZAKONITI ZASTOPNIKI

76. člen
Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba.
S posebnimi predpisi se določa, kdo je poleg fizičnih

in pravnih oseb lahko pravdna stranka.
Pravdno sodišče sme izjemoma, s pravnim učinkom v

določeni pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim oblikam
združevanja, ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in
drugem odstavku tega člena, če ugotovi, da glede na spor-
no zadevo v bistvu izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev
sposobnosti biti stranka, zlasti če imajo premoženje, na
katero je mogoče seči z izvršbo.

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena, s katerim
se prizna lastnost stranke v pravdi, ni posebne pritožbe.

77. člen
Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko

sama opravlja pravdna dejanja (pravdna sposobnost).
Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena poslovna spo-

sobnost, je pravdno sposobna v mejah svoje poslovne spo-
sobnosti.

Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposo-
bnosti, je pravdno sposoben v mejah, v katerih mu je prizna-
na poslovna sposobnost.

78. člen
Stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen

zakoniti zastopnik.
Zakoniti zastopnik je določen z zakonom ali z aktom, ki

ga izda organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi
zakona.

79. člen
Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke sam,

ali če je tako določeno s tem zakonom, po pooblaščencu
vsa pravdna dejanja; če je za vložitev ali umik tožbe, za
pripoznanje tožbenega zahtevka oziroma za odpoved tožbe-
nemu zahtevku, za sklenitev sodne poravnave ali za druga
pravdna dejanja v posebnih predpisih določeno, da mora
imeti zastopnik posebno dovoljenje, sme to storiti le tedaj,
če ima tako dovoljenje.

Kdor nastopi kot zakoniti zastopnik, mora na zahtevo
sodišča dokazati, da je zakoniti zastopnik. Če se zahteva za
določena pravdna dejanja posebno dovoljenje, mora zako-
niti zastopnik dokazati, da ima tako dovoljenje.
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Kadar sodišče ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki
je pod skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopa-
nju, sporoči to organu, pristojnemu za socialne zadeve. Če
bi zaradi opustitve zastopnika lahko nastala škoda za tiste-
ga, ki je pod skrbništvom, počaka sodišče s postopkom in
predlaga, naj se določi drug zakoniti zastopnik.

80. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dol-

žnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna
stranka in ali je pravdno sposoben, ali zastopa pravdno
nesposobno stranko njen zakoniti zastopnik, in ali ima zako-
niti zastopnik posebno dovoljenje, kadar je to potrebno, in
ali stranko zastopa pooblaščenec, določen v tretjem od-
stavku 86. člena tega zakona oziroma v tretjem odstavku
87. člena tega zakona.

81. člen
Če sodišče ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne

more biti pravdna stranka, pa se da ta pomanjkljivost odpra-
viti, zahteva od tožeče stranke, naj popravi v tožbi, kar je
treba, ali ukrene kaj drugega, da se postopek lahko nadalju-
je z osebo, ki je lahko pravdna stranka.

Prav tako sodišče zahteva, kadar ugotovi, da stranka
nima zakonitega zastopnika ali da zakoniti zastopnik nima
posebnega dovoljenja, če je to potrebno, da organ, pristo-
jen za socialne zadeve, postavi skrbnika pravdno nesposo-
bni osebi, oziroma zahteva od zakonitega zastopnika, naj si
priskrbi posebno dovoljenje, ali pa ukrene, kar je potrebno,
da bi bila pravdno nesposobna stranka pravilno zastopana.

Sodišče lahko da stranki rok za odpravo pomanjkljivo-
sti iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Dokler se ne odpravijo te pomanjkljivosti, se smejo
opravljati samo tista pravdna dejanja, zaradi katerih bi lahko
nastale za stranko škodljive posledice, če bi se odložila.

Če se omenjene pomanjkljivosti ne dajo odpraviti ali če
brez uspeha preteče dani rok, razveljavi sodišče s sklepom
pravdna dejanja, ki jih je opravilo v postopku, kolikor jih
zadenejo te pomanjkljivosti; če pa so pomanjkljivosti take,
da onemogočajo nadaljnjo pravdo, zavrže tožbo.

Zoper sklep, s katerim se odredijo ukrepi za odpravo
pomanjkljivosti, ni pritožbe.

82. člen
Če se med postopkom pred sodiščem prve stopnje

pokaže, da bi redni postopek s postavitvijo zakonitega za-
stopnika toženi stranki predolgo trajal, tako da bi lahko zara-
di tega nastale škodljive posledice za eno ali za obe stranki,
postavi sodišče na predlog tožeče stranke toženi stranki
začasnega zastopnika.

Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena postavi sodi-
šče toženi stranki začasnega zastopnika zlasti v tehle prime-
rih:

1. če tožena stranka ni pravdno sposobna, pa nima
zakonitega zastopnika;

2. če si koristi tožene stranke in njenega zakonitega
zastopnika nasprotujejo;

3. če imata obe stranki istega zakonitega zastopnika;
4. če je prebivališče ali sedež tožene stranke neznan,

pa tožena stranka nima pooblaščenca;
5. če je tožena stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki

nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini in se ni
mogla opraviti vročitev.

O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče brez
odlašanja organ, pristojen za socialne zadeve, če je to mo-
goče, pa tudi stranke.

Začasnega zastopnika postavi sodišče med notarji, od-
vetniki ali drugimi strokovno usposobljenimi osebami.

Stroške za postavitev začasnega zastopnika založi to-
žeča stranka. Če tožeča stranka ne založi stroškov za zača-
snega zastopnika, sodišče tožbo zavrže.

Če po vložitvi tožbe nastanejo okoliščine iz drugega
odstavka tega člena na strani tožeče stranke, lahko sodišče
na predlog in stroške tožene stranke postavi začasnega
zastopnika tudi tožeči stranki.

83. člen
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je po-

stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne-

va postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

84. člen
Če je postavljen toženi stranki ali tožeči stranki začasni

zastopnik iz razlogov, ki so navedeni v 4. in 5. točki drugega
odstavka 82. člena tega zakona, izda sodišče oglas, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni de-
ski, če je treba, pa tudi na drug primeren način.

Oglas mora obsegati: navedbo sodišča, ki je postavilo
začasnega zastopnika, zakonito podlago, ime tožene stran-
ke ali tožeče stranke, ki se ji postavlja zastopnik, sporni
predmet, ime zastopnika ter njegov poklic in prebivališče in
pa opozorilo, da bo zastopnik zastopal toženo stranko ali
tožečo stranko v postopku vse do takrat, dokler tožena
stranka ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

85. člen
Tuj državljan, ki ni pravdno sposoben po zakonu svoje

države, pač pa je pravdno sposoben po zakonu Republike
Slovenije, lahko sam opravlja pravdna dejanja. Zakoniti za-
stopnik sme opravljati dejanja samo toliko časa, dokler tuj
državljan ne izjavi, da bo sam nastopal v pravdi.

Peto poglavje
POOBLAŠČENCI

86. člen
Stranke smejo opravljati pravdna dejanja osebno ali po

pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva od stran-
ke, ki ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi
o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v pravdi.

Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti
pred sodišče in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca.

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka
opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je od-
vetnik.

Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, če
ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški
državni izpit.

87. člen
V postopku pred okrajnim sodiščem je lahko poobla-

ščenec vsak, kdor je popolnoma poslovno sposoben.
Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvet-

nik, ni sposoben za zastopanje, opozori stranko na škod-
ljive posledice, ki lahko nastanejo zaradi nepravilnega
zastopanja.
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V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodi-
ščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga ose-
ba, ki je opravila pravniški državni izpit.

Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi
odvetniška družba.

88. člen
Če tožeča stranka pri okrožnem sodišču vloži tožbo po

pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega odstavka 87. člena
tega zakona, ji sodišče s sklepom naloži, da v roku, ki ne
sme biti daljši kot 15 dni, imenuje pooblaščenca v skladu z
navedeno določbo ali izjavi, da se bo zastopala sama. V
sklepu jo opozori na pravne posledice, če ne ravna po
nalogu sodišča.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
Če tožeča stranka ne ravna v skladu s sklepom iz

prvega odstavka tega člena, sodišče tožbo kot nedovoljeno
zavrže.

Če tožeča stranka med postopkom pred okrožnim so-
diščem opravlja pravdna dejanja po pooblaščencu, ki ni
oseba iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, se šteje,
da ta dejanja niso opravljena.

89. člen
V pravnem pouku zoper sodno odločbo, ki jo izda

okrajno sodišče, mora sodišče pravdni stranki opozoriti, da
mora biti v primeru, če pritožbo vložita po pooblaščencu,
pooblaščenec oseba iz tretjega odstavka 87. člena tega
zakona.

Če je pritožba vložena po pooblaščencu, ki ni oseba iz
tretjega odstavka 87. člena tega zakona, jo sodišče kot
nedovoljeno zavrže.

90. člen
V postopku pred okrožnim sodiščem sodišče ob vroči-

tvi tožbe opozori toženo stranko, da mora biti v primeru, če
bo pravdna dejanja opravljala po pooblaščencu, pooblašče-
nec oseba iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona.

Če tožena stranka pred okrožnim sodiščem pravdna
dejanja opravlja po pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega
odstavka 87. člena tega zakona, se šteje, da ta dejanja niso
opravljena.

91. člen
Sodišče zavrže kot nedovoljeno izredno pravno sred-

stvo, vloženo po pooblaščencu, ki ni oseba, določena v
tretjem odstavku 86. člena tega zakona.

Če v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi nasprotnik
vlagatelja ne opravlja pravdnih dejanj po pooblaščencu, ki je
oseba iz tretjega odstavka 86. člena tega zakona, se šteje,
da ta dejanja niso opravljena.

92. člen
Pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah

pooblastila, imajo enak pravni učinek, kakor če bi jih opravi-
la sama stranka.

93. člen
Stranka lahko spremeni ali prekliče izjavo svojega poo-

blaščenca na naroku, na katerem je bila dana.
Če je pooblaščenec priznal kakšno dejstvo na naroku,

na katerem stranka ni bila navzoča, ali ga je priznal v vlogi,
pa stranka to priznanje pozneje spremeni ali prekliče, pre-
sodi sodišče obe izjavi v smislu drugega odstavka 214.
člena tega zakona.

94. člen
Obseg pooblastila določi stranka.
Stranka lahko pooblasti pooblaščenca samo za dolo-

čena dejanja ali pa za vsa pravdna dejanja.

95. člen
Če da stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da

bi v pooblastilu natančneje določila njegove pravice, ima
odvetnik na podlagi takega pooblastila pravico:

1. opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo,
jo umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpoveda-
ti, skleniti sodno poravnavo, vložiti redno pravno sredstvo,
se mu odpovedati ali ga umakniti ter predlagati začasne
odredbe;

2. zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa de-
janja, ki so potrebna v tem postopku;

3. sprejeti od nasprotne stranke prisojene stroške;
4. prenesti pooblastilo na drugega odvetnika ali poo-

blastiti drugega odvetnika za posamezna pravdna dejanja.
Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik pre-

dložiti novo pooblastilo.
Odvetnika lahko nadomešča v primerih iz tretjega od-

stavka 87. člena tega zakona odvetniški kandidat, ki je pri
njem zaposlen, pred okrajnim sodiščem in v gospodarskih
sporih pred okrožnim sodiščem do vrednosti 2,000.000 to-
larjev pa tudi odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni.

96. člen
Če stranka v pooblastilu ni natančneje določila pravice

pooblaščenca, sme opravljati pooblaščenec, ki ni odvetnik,
s takim pooblastilom vsa pravdna dejanja, vendar pa mora
imeti vselej izrecno pooblastilo za umik tožbe, za pripozna-
nje tožbenega zahtevka ali za odpoved tožbenemu zahtev-
ku, za sodno poravnavo, za odpoved ali umik pravnega
sredstva, ter za prenos pooblastila na drugega.

97. člen
Stranka da pooblastilo pisno.
Stranka, ki ne zna pisati ali se ne more podpisati,

pritisne na pisno pooblastilo namesto podpisa odtis kazal-
ca. Če se da v takem primeru pooblastilo osebi, ki ni odvet-
nik, morata biti navzoči dve priči, ki se na pooblastilu podpi-
šeta.

Če sodišče dvomi o pristnosti pisnega pooblastila, lah-
ko s sklepom odredi, naj se predloži overjeno pooblastilo.
Zoper tak sklep ni pritožbe.

98. člen
Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati

pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem deja-
nju.

Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za
stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar
pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo
ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja.

Dokler ne poteče rok za predložitev pooblastila, odloži
sodišče izdajo odločbe; če pa preteče ta rok brez uspeha,
nadaljuje postopek, ne da bi upoštevalo dejanja, ki jih je
opravila oseba brez pooblastila.

Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne
predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva,
sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže.

Sodišče mora med postopkom ves čas paziti, ali je
tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje.
Če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravi-
čen za zastopanje, razveljavi opravljena pravdna dejanja,
razen če jih je stranka pozneje odobrila.
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99. člen
Stranka lahko pooblastilo kadar koli prekliče, poobla-

ščenec pa ga lahko kadar koli odpove.
Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti

sodišču, pred katerim teče postopek, bodisi pisno ali ustno
na zapisnik.

Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno
stranko od trenutka, ko se ji naznani.

Po odpovedi pooblastila je pooblaščenec dolžan še en
mesec opravljati dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal,
če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v
tem času.

100. člen
Če je pooblaščencu dana pravica, da opravlja vsa prav-

dna dejanja, pa stranka oziroma njen zakoniti zastopnik umre
ali postane poslovno nesposoben, ali če je zakoniti zasto-
pnik razrešen, ima pooblaščenec še naprej pravico oprav-
ljati pravdna dejanja, vendar pa lahko dedič oziroma novi
zakoniti zastopnik prekliče pooblastilo.

V primerih iz prvega odstavka tega člena prenehajo
pooblaščencu, ki ni odvetnik, vselej pravice, ki se morajo v
pooblastilu izrecno navesti (96. člen).

101. člen
S prenehanjem pravne osebe preneha tudi pooblasti-

lo, ki ga je dala.
Pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, preneha, ko

nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega

člena je pooblaščenec dolžan še en mesec opravljati prav-
dna dejanja, če je treba odvrniti škodo za stranko.

Šesto poglavje
JEZIK V POSTOPKU

102. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku smejo na naro-

kih in ob drugih ustnih procesnih dejanjih pred sodiščem
uporabljati svoj jezik. Če postopek ne teče v jeziku stranke
oziroma v jeziku drugih udeležencev v postopku, se jim na
njihov predlog, ali če sodišče ugotovi, da ne razumejo slo-
venskega jezika, zagotovi ustno prevajanje tistega, kar se
navaja na naroku, v njihov jezik ter ustno prevajanje listin, ki
se uporabljajo na naroku za dokazovanje.

Stranke in drugi udeleženci morajo biti poučeni o tem,
da imajo pravico spremljati ustni postopek pred sodiščem v
svojem jeziku po tolmaču. Pravici do prevajanja se lahko
odpovedo, če izjavijo, da znajo jezik, v katerem teče posto-
pek. V zapisnik se zapiše, da so bili poučeni in kaj so glede
tega izjavili.

Prevajajo tolmači.

103. člen
Vabila, odločbe in druga sodna pisanja se pošiljajo

strankam in drugim udeležencem v postopku v jeziku, ki je v
uradni rabi pri sodišču.

104. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku vlagajo sodišču

tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v
jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi.

Če vloži stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v
uradni rabi, ravna sodišče po določbah 108. člena tega
zakona, ki veljajo za nerazumljive vloge.

Sedmo poglavje
VLOGE

105. člen
Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge

izjave, predlogi in sporočila, ki se vlagajo zunaj obravnave,
se vlagajo pisno (vloge).

Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je
treba, da se lahko obravnavajo. Predvsem morajo obsegati:
navedbo sodišča, ime ter stalno oziroma začasno prebivali-
šče oziroma sedež strank, morebitnih njihovih zakonitih za-
stopnikov in pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave
in podpis vlagatelja. Za vlogo, prejeto z uporabo komunika-
cijske tehnologije in za vlogo, prejeto v skladu s pogoji, ki jih
zakon določa za uporabo informacijske tehnologije, se šte-
je, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot
podpisnik.

Če vsebuje izjava kakšno zahtevo, mora stranka v vlogi
navesti dejstva, na katera jo opira, in dokaze, kadar je to
potrebno.

106. člen
Vloge, ki jih je treba vročiti nasprotni stranki, se morajo

izročiti sodišču v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodi-
šče in nasprotno stranko, ter v taki obliki, da jih sodišče
lahko vroči. To velja tudi za priloge.

Če je na nasprotni strani več oseb, ki imajo skupnega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se lahko izročijo
vloge in priloge za vse skupaj v enem izvodu.

107. člen
Listine, ki se priložijo vlogi, so lahko v izvirniku ali v

prepisu.
Če priloži stranka listino v izvirniku, jo sodišče obdrži,

nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Ko sodišču
listina ni več potrebna, jo na zahtevo vrne vložniku, vendar
pa lahko zahteva, da priloži spisom njen prepis.

Če je listina priložena v prepisu, zahteva sodišče na
predlog nasprotne stranke od vložnika, naj predloži listino v
izvirniku, nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Če je
treba, določi sodišče rok, v katerem je treba listino izročiti
oziroma pregledati.

Zoper te sklepe ni pritožbe.

108. člen
Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je

treba, da bi se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vlož-
nika, da mora vlogo popraviti ali dopolniti.

Kadar sodišče zahteva od vložnika, da vlogo popravi ali
dopolni, določi rok za popravo ali dopolnitev.

Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma
dopolnjena in izročena sodišču v roku, ki je bil določen za
dopolnitev oziroma popravo, se šteje, da je bila vložena pri
sodišču tisti dan, ko je bila prvič vložena.

Če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je
primerna za obravnavo, jo sodišče zavrže.

Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali
prilog, mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če
vložnik ne ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže.

Z zakonom se lahko poleg obveznosti plačila in predlo-
žitve dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali drugo vlogo
določi tudi, da bo sodišče štelo vlogo za umaknjeno, če ne
bo dopolnjena s predložitvijo dokazila o plačilu. V takem
primeru mora sodišče stranko posebej opozoriti na pravne
posledice, če dokazilo o plačilu ne bo predloženo.
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109. člen
Pravdno sodišče kaznuje po določbah tretjega do sed-

mega odstavka 11. člena tega zakona tistega, ki v vlogi žali
sodišče, stranko ali drugega udeleženca v postopku.

Kazen, izrečena po prvem odstavku tega člena, ni ovi-
ra za kaznovanje zaradi kaznivega dejanja.

Osmo poglavje
ROKI IN NAROKI

Roki

110. člen
Če roki niso določeni z zakonom, jih določa sodišče

glede na okoliščine primera.
Rok, ki ga določi sodišče, se na predlog prizadete

osebe lahko podaljša, če so za to opravičeni razlogi.
Podaljšanje roka se mora predlagati, preden se rok

izteče.
Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe.

111. člen
Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.
Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve

ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba
šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji
dan.

Roki, ki so določeni po mesecih oziroma po letih, se
končajo s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma
letu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel
teči. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok
zadnji dan v tem mesecu.

Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug
dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok
s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

112. člen
Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena

pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se
rok izteče.

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno,
se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na
katero je naslovljena.

Za osebe, ki so v obvezni vojaški službi, se šteje dan
izročitve vloge pristojnemu vojaškemu poveljstvu za dan iz-
ročitve sodišču.

Določba tretjega odstavka tega člena velja tudi za dru-
ge osebe, ki službujejo v vojaških enotah oziroma v vojaških
zavodih ali štabih v krajih, kjer ni redne pošte.

Za osebo, ki ji je odvzeta prostost, se šteje dan, ko
izroči vlogo upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem
prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti, za dan izročitve
sodišču.

Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali posla-
na nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k
pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila
pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem
sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca
iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka
87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.

Določbe prvega do šestega odstavka tega člena velja-
jo tudi za rok, v katerem se mora po posebnih predpisih
vložiti tožba, in pa za rok zastaranja terjatve ali kakšne druge
pravice.

Naroki

113. člen
Narok določi sodišče, če je to z zakonom predpisano

ali če je za postopek potrebno. Zoper sklep o določitvi
naroka ni pritožbe.

Sodišče mora na narok pravočasno povabiti stranke in
druge osebe, za katere misli, da je potrebna njihova navzoč-
nost. Skupaj z vabilom pošlje stranki vlogo, ki je bila povod
za določitev naroka, v vabilu pa navede kraj, prostor in čas
naroka. Če se vloga ne pošlje skupaj z vabilom, se v vabilu
navedejo stranke, sporni predmet in dejanje, ki se bo opra-
vilo na naroku.

Sodišče opozori v vabilu posebej na zakonite posledi-
ce izostanka.

114. člen
Narok se opravi praviloma v sodnem poslopju.
Sodišče lahko sklene, da se opravi narok zunaj sodne-

ga poslopja, če spozna, da je to potrebno ali da se bo tako
prihranilo pri času ali pri stroških postopka. Zoper tak sklep
ni pritožbe.

115. člen
Sodišče lahko preloži narok, če je to potrebno za iz-

vedbo dokazov ali če so za to drugi upravičeni razlogi.
Če sodišče narok preloži, takoj naznani kraj in čas

novega naroka.
Iz upravičenih razlogov lahko sodišče narok preloži za

nedoločen čas.
V zapisniku o glavni obravnavi mora sodnik navesti

razloge za preložitev naroka za glavno obravnavo.
Zoper sklep o preložitvi naroka ni pritožbe.

Vrnitev v prejšnje stanje

116. člen
Če stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravno

dejanje in izgubi zaradi tega pravico opraviti to dejanje, ji
sodišče na njen predlog dovoli, da ga opravi pozneje (vrni-
tev v prejšnje stanje), če spozna, da je stranka zamudila
narok oziroma rok iz upravičenega vzroka.

Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se pravda vrne v
tisto stanje, v katerem je bila pred zamudo, in razveljavijo
vse odločbe, ki jih je sodišče izdalo zaradi zamude.

117. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda pri sodi-

šču, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje.
Predlog se mora vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko

je prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila narok
ali rok; če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od
dneva, ko je za to zvedela.

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več
zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude
roka, mora predlagatelj obenem, ko vloži predlog, opraviti
tudi zamujeno dejanje.

118. člen
Vrnitev v prejšnje stanje se ne dovoli, če je bil zamujen

rok za predlog, da se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ali če
je bil zamujen narok, določen na predlog za vrnitev v prej-
šnje stanje.

119. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje praviloma ne vpliva

na potek pravde, vendar pa sodišče lahko odloči, da se
postopek prekine do pravnomočnosti sklepa o predlogu.
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Če sodišče sklene, da se postopek prekine, pred vi-
šjim sodiščem pa teče postopek zaradi pritožbe, mora to
sporočiti višjemu sodišču.

120. člen
Prepozne in nedovoljene predloge za vrnitev v prejšnje

stanje zavrže predsednik senata s sklepom.
Na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše sodišče

narok, razen če so dejstva, na katera se opira predlog,
splošno znana ali če se vrnitev predlaga iz očitno neupravi-
čenega razloga.

121. člen
Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v

prejšnje stanje, ni pritožbe, razen če se ugodi predlogu v
nasprotju s 118. členom tega zakona ali predlogu, ki ni bil
pravočasno vložen.

Deveto poglavje
ZAPISNIK

122. člen
Zapisnik se sestavi o dejanjih, ki so bila opravljena na

naroku.
Zapisnik se sestavi tudi o pomembnejših izjavah ali

sporočilih, ki jih dajo stranke ali drugi udeleženci zunaj na-
roka. O manj pomembnih izjavah ali sporočilih se ne sestavi
zapisnik, temveč se naredi v spisu samo uradni zaznamek.

Zapisnik piše zapisnikar.

123. člen
V zapisnik se vpišejo: naslov in sestava sodišča, kraj,

dan in ura dejanja, sporni predmet in imena navzočih strank
ali drugih oseb ter njihovih zakonitih zastopnikov ali poobla-
ščencev.

Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o vsebini de-
janja. V zapisnik o glavni obravnavi se vpišejo zlasti: ali je
bila obravnava javna ali pa je bila javnost izključena, izjave
strank, njihovi predlogi, dokazi, ki so jih ponudile, dokazi, ki
so bili izvedeni, z navedbo izpovedb prič in izvedencev ter
odločbe sodišča na naroku.

Zapisnik se mora pisati v redu; ne sme se nič izbrisati,
dodati ali spremeniti. Prečrtana mesta morajo ostati čitljiva.

124. člen
Zapisnik se sestavlja tako, da predsednik senata ali z

njegovim dovoljenjem stranka ali njen pooblaščenec glasno
narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik.

Stranke imajo pravico prebrati zapisnik ali zahtevati,
naj se jim prebere, in ugovarjati zoper vsebino zapisnika.

To pravico imajo tudi druge osebe, katerih izjava je
vpisana v zapisnik, vendar samo glede tistega dela zapisni-
ka, v katerem je njihova izjava.

Kar je treba v zapisniku popraviti ali dodati glede na
ugovore strank ali drugih oseb ali po uradni dolžnosti, se
zapiše na koncu zapisnika. Na zahtevo teh oseb se vpišejo v
zapisnik tudi ugovori, ki jim ni bilo ugodeno.

125. člen
Predsednik senata lahko odredi, da se zapisnik vodi s

pomočjo ustreznih tehničnih sredstev ali da se stenografira.
Glede ugovorov v zvezi z vsebino zapisnika se smisel-

no uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka prej-
šnjega člena.

Če zapisnik ni bil voden v pisni obliki, mora biti prepis
zapisnika izdelan v treh dneh. Stranka ima v nadaljnjih treh

dneh pravico do vpogleda v prepis zapisa in ugovarjati zo-
per morebitno nepravilnost prepisa.

O ugovoru iz prejšnjega odstavka odloči predsednik
senata brez naroka.

Zvočni zapis zapisnika se lahko izbriše po preteku roka
za ugovor, če je stranka ugovarjala točnosti prepisa, pa po
pravnomočnosti odločbe o glavni stvari.

126. člen
Zapisnik podpišejo predsednik senata, zapisnikar,

stranke oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
in pa tolmač.

Priča in izvedenec podpišeta svojo izpovedbo na zapi-
sniku, kadar se zaslišita pred zaprošenim sodnikom ali pred-
sednikom senata.

Kdor ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na
zapisnik odtis kazalca, zapisnikar pa zapiše pod odtisom
njegovo ime in priimek.

Če kakšna stranka, njen zakoniti zastopnik ali poobla-
ščenec, priča ali izvedenec odide, preden podpiše zapi-
snik, ali če noče podpisati zapisnika, se to zapiše v zapisnik
in navedejo razlogi, ki so jih za to navedli.

127. člen
O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapi-

snik. Če je višje sodišče v postopku o pravnem sredstvu
odločilo soglasno, se ne sestavi zapisnik, temveč se na
izvirniku odločbe naredi zaznamek o posvetovanju in glaso-
vanju.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeto odločbo.

Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju
in glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik.

Zapisnik oziroma zaznamek o glasovanju podpišejo vsi
člani senata in zapisnikar.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v pose-
ben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče,
ko odloča o pravnem sredstvu; v tem primeru mora višje
sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku
označiti, da je zapisnik pregledalo.

Deseto poglavje
ODLOČANJE

128. člen
Sodišče izdaja odločbe v obliki sodbe ali sklepa.
O tožbenem zahtevku odloči sodišče s sodbo, v po-

stopku zaradi motenja posesti pa s sklepom.
Kadar sodišče ne odloči s sodbo, odloči s sklepom.
V postopku za izdajo plačilnega naloga se izda sklep, s

katerim se ugodi tožbenemu zahtevku, v obliki plačilnega
naloga.

Odločba o stroških v sodbi se šteje za sklep.

129. člen
Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasova-

njem.
Pri posvetovanju in glasovanju smejo biti navzoči samo

člani senata in zapisnikar.
Kadar je treba odločiti o enostavnejših vprašanjih, lah-

ko odloči senat tudi na samem zasedanju.

130. člen
Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in

glasuje zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vpra-
šanja vsestransko in popolnoma raziščejo.
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Za vsako odločbo senata je potrebna večina glasov.
Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vpraša-

njih, ki jih postavi predsednik senata. Član senata, ki je pri
glasovanju o kakšnem prejšnjem vprašanju ostal v manjšini,
se ne sme vzdržati glasovanja o vprašanju, o katerem naj se
odloči pozneje.

Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobe-
no od njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje
ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se glede višine
denarnega zneska ali količine razdelijo glasovi na več kot
dve mnenji, se znova obravnavajo razlogi za vsako mnenje;
če se niti tedaj ne doseže večina, se glasovi, oddani za
največji denarni znesek ali količino, prištejejo glasovom,
oddanim za najbližji manjši denarni znesek ali količino, do-
kler se ne doseže večina.

131. člen
Preden sodišče odloči o glavni stvari, odloči o tem, ali

je treba dopolniti postopek, in o drugih predhodnih vpraša-
njih.

Če je treba pri odločanju o glavni stvari odločiti o več
zahtevkih, se glasuje o vsakem zahtevku posebej.

Enajsto poglavje
VROČANJE PISANJ IN PREGLED SPISOV

Način vročanja

132. člen
Pisanja se vročajo po pošti, po delavcu sodišča, na

sodišču ali na drug način, določen z zakonom.
Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke odredi,

da se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja
vročanje kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega
dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje.

Stroške vročitve iz prejšnjega odstavka založi predla-
gatelj take vročitve.

Minister, pristojen za pravosodje, določi pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja po dru-
gem odstavku tega člena, in pravila za njihovo delovanje ter
daje dovoljenje za opravljanje vročanja.

133. člen
Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom

posameznikom se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki
je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziro-
ma v poslovnem prostoru ali na sedežu.

Po prvem odstavku tega člena se vročajo pisanja tudi,
kadar so v tem odstavku navedene stranke določile za svo-
jega pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

134. člen
Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko

vročajo vabila tudi po njihovem poveljstvu oziroma neposre-
dnem predstojniku; če je treba, se jim lahko vročajo na ta
način tudi druga pisanja.

135. člen
Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali

tujcu, ki uživa imunitetno pravico, se opravi vročitev po di-
plomatski poti, če ni v mednarodni pogodbi ali v tem zakonu
(146. člen) drugače določeno.

Če naj se pisanje vroči državljanu Republike Slovenije
v tujini, se lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem
predstavniku ali po diplomatskem predstavniku Republike

Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve v tisti tuji državi.
Taka vročitev je veljavna le tedaj, če je tisti, ki naj se mu
pisanje vroči, pripravljen ga sprejeti.

136. člen
Osebi, ki ji je odvzeta prostost, se vročajo pisanja po

upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem prestaja kazen
ali ukrep odvzema prostosti.

137. člen
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali poobla-

ščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu dru-
gače določeno.

Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali poobla-
ščencev, zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih.

138. člen
Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi

tudi tako, da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njego-
vi odvetniški pisarni.

Čas in kraj vročanja

139. člen
Vroča se podnevi od 6. do 20. ure.
Vroča se v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki

naj se mu vroči pisanje, ali pa na sodišču, če je naslovnik
tam.

Subjektu vpisa v sodni register, društvu ali drugi pravni
osebi, ki se vpisuje v register, se vroča na naslovu, navede-
nem v registru.

Če vročitev po prvem ali po drugem odstavku tega
člena ni mogoča, sodišče odloči, da se vročitev opravi v
drugem času ali na drugem kraju.

Odločbe o vročitvi iz prejšnjega odstavka ni treba obraz-
ložiti. Zoper to odločbo ni pritožbe.

Način vročanja

140. člen
Če se tisti, ki mu je treba pisanje vročiti, ne najde v

stanovanju, se pisanje vroči tako, da se izroči kateremu od
njegovih odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolžni spre-
jeti. Če se tudi ti ne najdejo v stanovanju, se pisanje izroči
hišniku ali sosedu, če v to privoli.

Če se vroča na delovnem mestu tistega, ki naj se mu
vroči, pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je
zaposlena na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljena, če je ta ude-
ležena v pravdi kot nasprotnik tistega, ki naj se mu pisanje
vroči.

141. člen
Če vročitev po prejšnjem členu ni možna, se vročitev

fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodi-
šču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa
pošti njegovega prebivališča, na vratih oziroma v hišnem ali
izpostavljenem predalčniku na naslovu prebivališča pa pusti
obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15
dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Na obvestilu
in na pisanju navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in
dan, ko je obvestilo pustil naslovniku ter se podpiše.

Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da
je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo na vratih oziro-
ma v hišnem ali izpostavljenem predalčniku puščeno obve-
stilo, na kar je treba naslovnika v obvestilu opozoriti.

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, določen v tem
členu, je treba obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo.
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Če subjektu vpisa v sodni register, društvu ali pravni
osebi, ki se vpisuje v register, ni mogoča vročitev sodnega
pisanja na naslovu, ki je naveden v registru, se vročitev
opravi na način, določen v prvem, drugem in tretjem od-
stavku tega člena, s tem da se obvestilo pusti na njegovem
naslovu.

142. člen
Tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena po-

sebna pritožba, izredno pravno sredstvo in opomin za plači-
lo sodne takse za tožbo se vročajo osebno stranki.

Druga pisanja se vročajo osebno samo, če tako dolo-
ča zakon ali če sodišče oceni, da je potrebna zaradi listin, ki
so priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga
večja previdnost.

Če se tisti, ki se mu mora pisanje osebno vročiti, ne
najde tam, kjer naj bi se mu vročilo, poizve vročevalec, kdaj
in na katerem mestu bi ga lahko našel, in mu pusti pri
katerem od odraslih članov gospodinjstva ali drugi osebi,
navedeni v prvem in drugem odstavku 140. člena tega za-
kona, pod pogoji, navedenimi v tem členu, pisno sporočilo,
naj bo določen dan ob določeni uri v stanovanju oziroma na
svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje.

Če vročitev sporočila iz prejšnjega odstavka na način,
določen v prejšnjem odstavku, ni mogoča, ga pusti vročeva-
lec v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vra-
tih.

Če vročevalec niti potem ne najde tistega, ki naj bi mu
pisanje vročil, ravna po 140. členu oziroma 141. členu tega
zakona in velja, da je s tem vročitev opravljena.

Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega
člena državnim organom in pravnim osebam, se opravi vro-
čitev po 133. členu tega zakona.

Šteje se, da je vročitev opravljena osebno stranki,
če je pisanje vročeno zakonitemu zastopniku ali poobla-
ščencu.

143. člen
Če se ugotovi, da je tisti, ki naj se mu vroči pisanje,

odsoten in da mu osebe, navedene v prvem in drugem
odstavku 140. člena tega zakona, pisanja ne morejo pravo-
časno izročiti, se pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je
naslovnik.

Odklonitev sprejema

144. člen
Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma

odrasel član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena
oseba ali delavec državnega organa in pravne osebe brez
zakonitega razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pu-
sti v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v
njenem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku, če te-
ga ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma prosto-
rov. Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve spreje-
ma ter kraj, kjer je pustil pisanje; šteje se, da je s tem
vročitev opravljena.

Sprememba naslova

145. člen
Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve odloč-

be druge stopnje, s katero se konča postopek, spremeni
svoj naslov, mora to takoj sporočiti sodišču.

Če tega ne stori, odredi sodišče, da naj se vse nadalj-
nje vročitve v pravdi za to stranko opravljajo tako, da se
pisanje pritrdi na sodno desko.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, od-
kar je bilo pisanje pritrjeno na sodno desko.

Če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za sprejema-
nje pisanj do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se
konča postopek, spremeni svoje stalno prebivališče ali sta-
novanje, pa tega ne sporoči sodišču, se šteje, kakor da
pooblaščenec sploh ne bi bil postavljen, če tako ravna za-
časni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj, pa imenuje
sodišče novega začasnega zastopnika, ki se mu opravljajo
vročitve.

Pooblaščenec za sprejemanje pisanj

146. člen
Tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je v tujini,

pa nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, mora ob vložitvi
tožbe imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Re-
publiki Sloveniji. Če tožeča stranka ali njen zakoniti zasto-
pnik ne imenuje pooblaščenca ob vložitvi tožbe, imenuje
sodišče na njegove stroške začasnega zastopnika, upravi-
čenega za sprejemanje pisanj, ter po njem naloži tožeči
stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, da v določenem
roku imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Če tože-
ča stranka ali njen zakoniti zastopnik v določenem roku ne
imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj, sodišče to-
žbo zavrže. Sklep o zavrženju tožbe se vroči tožeči stranki
ali njenemu zakonitemu zastopniku po začasnem zastopni-
ku, upravičenem za sprejemanje pisanj, ki ga je imenovalo
sodišče.

Toženi stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki je
v tujini, pa nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naloži
sodišče ob prvi vročitvi pisanj, da imenuje pooblaščenca za
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Če tožena stranka
ali njen zakoniti zastopnik ne imenuje pooblaščenca za spre-
jemanje pisanj, imenuje sodišče na njene stroške začasne-
ga zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, ter to-
ženo stranko ali njenega zakonitega zastopnika po
imenovanem začasnem zastopniku obvesti o tem imenova-
nju.

Če stranka pooblaščencu za sprejemanje pisanj prekli-
če pooblastilo in ne imenuje drugega pooblaščenca za spre-
jemanje pisanj, se pisanja vročajo s pritrditvijo na sodno
desko.

Če pooblaščenec za sprejemanje pisanj odpove poo-
blastilo, pa stranka ne imenuje novega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj v roku, ki ga določi sodišče, imenuje
sodišče začasnega zastopnika, upravičenega za sprejema-
nje pisanj, na njene stroške ter po tako imenovanem zača-
snem zastopniku naloži stranki, da imenuje pooblaščenca
za sprejemanje pisanj. Dokler stranka ne imenuje poobla-
ščenca, se vročitve opravljajo po začasnem zastopniku, ki
ga je imenovalo sodišče.

Stroški začasnega zastopnika, upravičenega za spre-
jemanje pisanj, imenovanega za tožečo stranko, se založijo
iz sredstev sodišča, stroške začasnega zastopnika, upravi-
čenega za sprejemanje pisanj, imenovanega za toženo stran-
ko, pa mora založiti tožeča stranka. Če tožeča stranka ne
založi stroškov, potrebnih za začasnega zastopnika za spre-
jemanje pisanj, imenovanega za toženo stranko, sodišče
tožbo zavrže.

Določbe o imenovanju pooblaščenca za sprejemanje
pisanj za toženo stranko se smiselno uporabljajo za obvesti-
lo drugega o pravdi in za imenovanje prednika.

147. člen
Če več oseb skupaj toži, pa nimajo skupnega zakonite-

ga zastopnika oziroma pooblaščenca, jim sodišče lahko
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naloži, naj imenujejo v določenem roku skupnega poobla-
ščenca za sprejemanje pisanj. Obenem sporoči tožnikom,
katerega izmed njih bo štelo za skupnega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj, če ga ti ne imenujejo sami.

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj,
če je več oseb toženih kot enotni sosporniki.

Ugotovitev naslova

148. člen
Upravljalec zbirke podatkov je dolžan stranki, ki izkaže

pravni interes, sporočiti naslov osebe, ki ji je treba vročiti
pisanje. Pravni interes se izkaže s potrdilom sodišča o vloži-
tvi tožbe ali o obstoju pravde.

Vročilnica

149. člen
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in

vročevalec. Prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici
dan prejema.

Če prejemnik ne zna pisati ali če se ne more podpisati,
zapiše vročevalec njegovo ime in priimek in z besedo dan
prejema, poleg tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni
podpisal.

Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vroče-
valec to na vročilnici in navede z besedami dan vročitve;
šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

Če se opravi vročitev po drugem odstavku 142. člena
tega zakona, se mora poleg potrdila o prejemu zapisati na
vročilnici, da je bil naslovnik pred tem pisno obveščen.

Če je bilo po določbah tega zakona pisanje izročeno
komu drugemu, ne pa tistemu, ki bi mu ga bilo treba vročiti,
navede vročevalec na vročilnici njuno medsebojno razmer-
je.

Če je v vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se
šteje, da je bila vročitev opravljena tistega dne, ko je bilo
pisanje izročeno.

Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi
drugače.

Pregledovanje in prepisovanje spisov

150. člen
Stranke imajo pravico pregledovati in prepisovati spise

pravde, v kateri so udeležene.
Drugim osebam, ki imajo opravičeno korist, se lahko

dovoli ta pregled in prepis posameznih spisov. Dokler po-
stopek teče, dovoli to predsednik senata, potem ko je kon-
čan, pa predsednik oziroma predstojnik sodišča oziroma
delavec na sodišču, ki ga ta določi.

Dvanajsto poglavje
STROŠKI POSTOPKA

Pravdni stroški

151. člen
Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom

ali zaradi postopka.
Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetni-

ka in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade.

152. člen
Vsaka stranka predhodno sama krije stroške, ki jih

povzroči s svojimi dejanji.

153. člen
Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalo-

gu sodišča založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo
nastali z izvedbo dokaza.

Če predlagata izvedbo dokaza obe stranki, sodišče
odloči, da naj za stroške potrebni znesek založita obe stran-
ki po enakih delih.

Sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potre-
ben za stroške, ni založen v roku, ki ga je določilo. V tem
primeru sodišče glede na vse okoliščine po svojem prepri-
čanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku
založila zneska, potrebnega za stroške.

Če odredi sodišče po uradni dolžnosti izvedbo dokaza
za ugotovitev dejstev v zvezi z uporabo tretjega odstavka 3.
člena tega zakona, pa stranki ne založita določenega zne-
ska, se izplačajo stroški za izvedbo dokaza kljub določbi
tretjega odstavka tega člena iz sredstev sodišča.

154. člen
Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in

njenemu intervenientu povrniti stroške.
Če stranka deloma zmaga v pravdi, lahko sodišče gle-

de na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka stranka svoje
stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin primera naloži
eni stranki, naj povrne drugi stranki in intervenientu ustre-
zen del stroškov.

Sodišče lahko odloči, da mora ena stranka povrniti vse
stroške, ki sta jih imela nasprotna stranka in njen interveni-
ent, če nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno
majhnim delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso
nastali posebni stroški.

Glede na uspeh dokazovanja odloči sodišče, ali naj
plača stroške iz četrtega odstavka 153. člena tega zakona
ena stranka ali obe ali pa naj se plačajo iz sredstev sodišča.

155. člen
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stran-

ki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni
za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko
znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin.

Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za
druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

156. člen
Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprot-

ni stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po
naključju, ki se je njej primerilo.

Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec stranke povrniti nasprotni stranki stroške, ki
jih je povzročil po svoji krivdi.

Stranka, ki se ni udeležila poravnalnega naroka, mora
nasprotni stranki povrniti stroške tega naroka.

157. člen
Če tožena stranka ni dala povoda za tožbo in če je

pripoznala tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo oziroma na
glavni obravnavi, preden se je spustila v obravnavanje glav-
ne stvari, mu mora tožnik povrniti pravdne stroške.

158. člen
Tožeča stranka, ki umakne tožbo, mora povrniti nas-

protni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj,
ko je tožena stranka izpolnila zahtevek.

Stranka, ki umakne pravno sredstvo, mora nasprotni
stranki povrniti stroške, nastale zaradi pravnega sredstva.
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159. člen
Vsaka stranka krije svoje stroške, če se pravda konča

s sodno poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno.
Stroški poravnave, ki je bila poskušena (309. člen), pa

ni uspela, spadajo med pravdne stroške.

160. člen
Če se v izločitveni pravdi ugodi tožbenemu zahtevku za

izločitev stvari, pa sodišče ugotovi, da je tožena stranka kot
upnik v izvršilnem postopku utemeljeno mislila, da na teh
stvareh ne obstajajo pravice drugih, odloči, da mora vsaka
stranka kriti svoje stroške.

161. člen
Sosporniki krijejo stroške po enakih delih.
Če je med njimi precejšnja razlika glede njihovega de-

leža pri spornem predmetu, določi sodišče po tem soraz-
merju, kolikšen del stroškov naj povrne vsak izmed sospor-
nikov.

Sosporniki, ki so nerazdelno odgovorni glede glavne
stvari, so nerazdelno odgovorni tudi za stroške, prisojene
nasprotni stranki.

Za stroške, ki jih povzročijo posamezni sosporniki s
posebnimi pravdnimi dejanji, niso odgovorni drugi sospor-
niki.

162. člen
Kadar se državni organ udeležuje postopka kot stran-

ka, ima pravico do povračila stroškov po določbah tega
zakona, nima pa pravice do nagrade.

163. člen
O povrnitvi stroškov odloči sodišče na določeno zahte-

vo stranke brez obravnavanja.
Stranka mora v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za

katere zahteva povračilo.
Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati najpozneje

do konca obravnave, ki je bila pred odločitvijo o stroških; če
pa gre za odločbo brez poprejšnjega obravnavanja, mora
stranka zahtevati povrnitev stroškov v predlogu, o katerem
naj odloči sodišče.

O zahtevi za povrnitev stroškov odloči sodišče v sodbi
ali v sklepu, s katerim se konča postopek pred njim.

Kadar sodišče ustno razglasi sodbo ali sklep, s katerim
se nalaga povrnitev stroškov, lahko odloči, da bo znesek
stroškov odmerilo v pisnem odpravku sodbe oziroma skle-
pa, če je treba sklep vročiti strankam.

Med postopkom odloči sodišče s posebnim sklepom
o stroških le tedaj, kadar pravica do povračila stroškov ni
odvisna od odločbe o glavni stvari.

Če sodišče izda sklep o ustavitvi postopka zaradi umi-
ka tožbe, umika pravnega sredstva ali drugih okoliščin, ki
povzročijo konec postopka zunaj obravnave, se lahko za-
hteva povrnitev stroškov v petnajstih dneh od prejema skle-
pa o ustavitvi postopka.

Sklep o odmeri stroškov iz prejšnjega odstavka lahko
izda strokovni sodelavec.

164. člen
V delni sodbi ali v vmesni sodbi lahko sodišče izreče,

da se odločitev o stroških pridrži za poznejšo sodbo.

165. člen
Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči

tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.
Če sodišče spremeni odločbo, zoper katero je bilo

vloženo pravno sredstvo, ali če to odločbo razveljavi in to-
žbo zavrže, odloči o stroških vsega postopka.

Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo
vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje,
pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sred-
stvom za končno odločbo.

Sodišče lahko ravna po tretjem odstavku tega člena
tudi tedaj, kadar le delno razveljavi odločbo, zoper katero je
bilo vloženo pravno sredstvo.

166. člen
Izrek o stroških, ki je vsebovan v sodbi, se sme izpod-

bijati samo s pritožbo zoper sklep, če se hkrati ne izpodbija
tudi izrek o glavni stvari.

Če ena stranka izpodbija sodbo samo glede stroškov,
druga pa glede glavne stvari, odloči višje sodišče z eno
samo odločbo o obeh pravnih sredstvih.

Stroški v postopku za zavarovanje dokazov

167. člen
Stroške postopka za zavarovanje dokazov krije stran-

ka, ki je predlagala zavarovanje. Ta stranka mora povrniti
stroške tudi nasprotni stranki oziroma postavljenemu zača-
snemu zastopniku.

Te stroške lahko stranka pozneje uveljavlja kot del prav-
dnih stroškov glede na uspeh v pravdi.

Oprostitev plačila stroškov postopka

168. člen
Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki

po svojem splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh
stroškov brez škode za nujno preživljanje sebe in svoje
družine.

Oprostitev stroškov postopka obsega oprostitev taks in
oprostitev predujma za stroške prič, izvedencev, ogledov in
sodnih oglasov.

Sodišče lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi
bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi
se preživlja ali se preživljajo njeni družinski člani.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodi-
šče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji
dovoli obročno plačilo.

Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodi-
šče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upošte-
vati vrednost spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka
preživlja, in dohodke ter premoženje, ki ga imajo stranka in
njeni družinski člani.

Določbe o oprostitvi plačila stroškov postopka ter do-
ločbe o možnosti odložitve plačila oziroma obročnega plači-
la taks ne veljajo za podjetnika posameznika v sporih v zvezi
z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe.

169. člen
O oprostitvi plačila stroškov postopka odloči sodišče

prve stopnje na predlog stranke.
Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega

upravnega organa o svojem premoženjskem stanju in o pre-
moženjskem stanju članov gospodinjstva, potrdilo o svojih
dohodkih in o dohodkih članov gospodinjstva, zadnjo odloč-
bo o dohodnini ter morebitne druge dokaze, s katerimi
dokazuje svoje premoženjsko stanje in premoženjsko stanje
članov gospodinjstva.

Natančnejše predpise o izdajanju potrdil o premoženj-
skem stanju izda pristojni organ.

Če je to potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni
dolžnosti preskrbi potrebne podatke in obvestila o premo-
ženjskem stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa
zasliši o tem tudi nasprotno stranko.
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Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni
pritožbe.

170. člen
Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov

postopka (drugi odstavek 168. člena), sodišče prve stopnje
na njeno zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, ka-
dar je to nujno, da se varujejo njene pravice.

Stranka, ki ji je postavljen pooblaščenec, je oproščena
plačila dejanskih izdatkov in nagrade postavljenemu poobla-
ščencu.

Za pooblaščenca se postavi odvetnik.
Postavljeni pooblaščenec lahko iz upravičenih razlo-

gov zahteva razrešitev. O tem odloča zunaj glavne obravna-
ve predsednik senata, na obravnavi pa senat. Zoper sklep
sodišča, s katerim se ugodi zahtevi stranke za postavitev
pooblaščenca, ni pritožbe.

171. člen
Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov

postopka (drugi odstavek 168. člena), se izplačajo iz sred-
stev sodišča predujmi za stroške prič, izvedencev, tolma-
čev, ogledov in sodnih oglasov ter dejanski izdatki in nagra-
da postavljenega pooblaščenca.

172. člen
Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi poo-

blaščenca lahko sodišče prve stopnje med postopkom raz-
veljavi, če ugotovi, da stranka zmore stroške postopka. Pri
tem sodišče odloči, ali naj stranka popolnoma ali deloma
povrne tudi tiste stroške in takse, ki jih je bila prej oprošče-
na, ter dejanske izdatke in nagrado postavljenega poobla-
ščenca.

V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, ki so bili plačani iz
sredstev sodišča.

173. člen
Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča,

ter dejanski izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca
so del pravdnih stroškov.

Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stran-
ke, ki je oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodi-
šče po določbah o povrnitvi stroškov.

Takse in stroške, ki so bili plačani iz sredstev sodišča,
izterja po uradni dolžnosti sodišče prve stopnje od stranke,
ki jih je dolžna povrniti.

Če je nasprotnik stranke, ki je oproščena plačila stro-
škov postopka, obsojen na povrnitev pravdnih stroškov, pa
se ugotovi, da ne zmore teh stroškov, lahko sodišče pozne-
je odloči, da mora plačati vse stroške iz prvega odstavka
tega člena ali del stroškov stranka, ki je oproščena plačila
stroškov postopka, iz tistega, kar ji je bilo prisojeno. S tem
pa se ne posega v pravico te stranke, da lahko zahteva od
nasprotnika povrnitev tistega, kar je plačala.

173.a člen
Povrnitev stroškov pravdnega postopka podrobneje

predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Trinajsto poglavje
PRAVNA POMOČ

174. člen
Sodišča morajo dajati v pravdnem postopku druga dru-

gim pravno pomoč.
Če zaprošeno sodišče ni pristojno za dejanje, za kate-

ro je zaprošeno, odstopi prošnjo pristojnemu sodišču oziro-

ma drugemu državnemu organu in sporoči to sodišču, od
katerega je prejelo prošnjo; če pa ne ve, katero sodišče
oziroma kateri državni organ je pristojen, vrne prošnjo.

175. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč v prime-

rih, ki jih določajo mednarodne pogodbe, in tedaj, če velja
glede pravne pomoči vzajemnost. Če se dvomi o vzajemno-
sti, daje pojasnila ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Sodišče odkloni pravno pomoč tujemu sodišču, če
prosi za dejanje, ki nasprotuje javnemu redu Republike Slo-
venije. V tem primeru pošlje sodišče, ki je pristojno za prav-
no pomoč, po uradni dolžnosti zadevo vrhovnemu sodišču v
dokončno odločitev.

Določbe drugega odstavka 174. člena tega zakona
veljajo tudi za postopek s prošnjo tujega sodišča.

176. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč na tak

način, kakor ga določa domači zakon. Dejanje, za katero
prosi tuje sodišče, se lahko opravi na način, ki ga želi tuje
sodišče, če tak postopek ne nasprotuje javnemu redu Re-
publike Slovenije.

177. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, vza-

me sodišče v postopek prošnjo tujega sodišča za pravno
pomoč le tedaj, če je prošnja poslana po diplomatski poti in
če so prošnja in priloge sestavljene v slovenskem jeziku ali
je priložen overjen prevod v slovenskem jeziku.

178. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se

pošiljajo prošnje domačih sodišč za pravno pomoč tujim
sodiščem po diplomatski poti. Prošnje in priloge morajo biti
sestavljene v jeziku zaprošene države ali pa mora biti prilo-
žen njihov overjen prevod v tem jeziku.

DRUGI DEL
POTEK POSTOPKA

A) Postopek pred sodiščem prve stopnje

Štirinajsto poglavje
TOŽBA

179. člen
Pravdni postopek se začne s tožbo.

Vsebina tožbe

180. člen
Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne

stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira
zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in
druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga (105. člen).
Tožbi se mora priložiti dokazilo o plačilu dolžne sodne tak-
se.

Če je pristojnost sodišča ali pravica do revizije odvisna
od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega
zahtevka ni denarni znesek, mora tožeča stranka v tožbi
navesti tudi vrednost spornega predmeta.

Sodnik vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožeča
stranka ni navedla pravne podlage tožbenega zahtevka, če
pa jo je navedla, sodnik ni vezan nanjo.
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Če tožbi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse za
tožbo, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in
niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna
sodišče s tako tožbo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni
predloženo niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je tožeča
stranka umaknila tožbo.

Če tožeča stranka ob vložitvi tožbe zaprosi za oprosti-
tev plačila sodnih taks, je dolžan sodnik o predlogu za
oprostitev odločiti takoj, najkasneje pa v petnajstih dneh.

Ugotovitvena tožba

181. člen
Tožeča stranka lahko s tožbo zahteva, da sodišče le

ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravne-
ga razmerja ali pa pristnost oziroma nepristnost kakšne
listine.

Takšna tožba se lahko vloži, če je tako določeno s
posebnimi predpisi, če ima tožeča stranka pravno korist od
tega, da se ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice
ali pravnega razmerja ali pristnost oziroma nepristnost kak-
šne listine, preden zapade dajatveni zahtevek iz takega raz-
merja, ali če ima tožeča stranka kakšno drugo pravno korist
od vložitve take tožbe.

Če je odločitev o sporu odvisna od vprašanja, ali ob-
staja ali ne obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje, lah-
ko tožeča stranka poleg obstoječega zahtevka uveljavlja tudi
tožbeni zahtevek, naj se ugotovi, da tako razmerje obstaja
oziroma ne obstaja, če je sodišče, pred katerim teče prav-
da, zanj stvarno pristojno in če je za odločanje o tem zahtev-
ku predpisana ista vrsta postopka.

Uveljavljanje več tožbenih zahtevkov v eni tožbi

182. člen
V eni tožbi lahko uveljavlja tožeča stranka več zahtev-

kov zoper isto toženo stranko, kadar imajo vsi zahtevki isto
dejansko in pravno podlago.

Če zahtevki nimajo iste dejanske in pravne podlage, se
lahko uveljavljajo z eno tožbo zoper isto toženo stranko
samo tedaj, kadar je isto sodišče stvarno pristojno za vsake-
ga od teh zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista
vrsta postopka. Če veljajo za enega od zahtevkov pravila o
izključni krajevni pristojnosti, jih je mogoče uveljavljati z isto
tožbo samo pri sodišču, ki je pristojno po pravilih o izključni
krajevni pristojnosti.

Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni
zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako,
da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da
tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.

Zahtevki se lahko uveljavljajo po tretjem odstavku tega
člena z eno tožbo le, če je sodišče stvarno pristojno za
vsakega od uveljavljanih zahtevkov in je za vse zahtevke
predpisana ista vrsta postopka.

Če bi moral o nekaterih zahtevkih, ki se uveljavljajo z
isto tožbo, soditi senat, o drugih pa sodnik posameznik
istega sodišča, sodi o vseh zahtevkih senat.

Nasprotna tožba

183. člen
Tožena stranka lahko vloži do konca glavne obravnave

pred sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo:
1. če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim

zahtevkom ali
2. če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe

lahko pobotata ali

3. če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne
pravice ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neob-
stoja je v celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem
zahtevku.

Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz
nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za
odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga
vrsta postopka.

Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtev-
ku iz nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

Sprememba tožbe

184. člen
Tožeča stranka lahko do konca glavne obravnave spre-

meni tožbo.
Sprememba tožbe je sprememba istovetnosti zahtev-

ka, povečanje obstoječega zahtevka ali uveljavljanje druge-
ga zahtevka poleg obstoječega.

Tožba ni spremenjena, če tožeča stranka spremeni
pravno podlago tožbenega zahtevka, če zmanjša tožbeni
zahtevek ali če spremeni, dopolni ali popravi posamezne
navedbe, tako da zaradi tega tožbeni zahtevek ni spreme-
njen.

185. člen
Ko je tožba vročena toženi stranki, je za spremembo

potrebna njena privolitev; vendar pa lahko sodišče dovoli
spremembo, čeprav se tožena stranka temu upira, če misli,
da bi bilo to smotrno za dokončno ureditev razmerja med
strankama.

Šteje se, da je tožena stranka privolila v spremembo
tožbe, če se spusti v obravnavanje o glavni stvari po spre-
menjeni tožbi, ne da bi pred tem nasprotovala spremembi.

Če pravdno sodišče za spremenjeno tožbo ni stvarno
pristojno, pošlje zadevo, potem ko je toženec privolil v spre-
membo oziroma je kljub nasprotovanju toženca dovolilo spre-
membo, pristojnemu sodišču.

Na način, kakor je to določeno v tretjem odstavku tega
člena, ravna sodišče tudi, če mora o spremenjeni tožbi
soditi isto sodišče v drugi sestavi (20. člen).

Kadar sodišče dovoli spremembo tožbe, mora pustiti
toženi stranki čas, ki ji je potreben, da se lahko pripravi za
obravnavanje o spremenjeni tožbi, če za to ni imela dovolj
časa. Enako ravna sodišče, če tožena stranka, ki ne nas-
protuje spremembi, zahteva, naj se ji pusti potreben čas za
pripravo.

Če tožeča stranka spremeni tožbo na naroku, na kate-
rem tožena stranka ni navzoča, preloži sodišče narok in
pošlje toženi stranki prepis zapisnika o tem naroku.

Zoper sklep, s katerim se ugodi spremembi tožbe, ni
posebne pritožbe.

186. člen
Privolitev tožene stranke ni potrebna, če tožeča stran-

ka spremeni tožbo tako, da zahteva zaradi okoliščin, ki so
nastale po vložitvi tožbe, iz iste dejanske podlage drug pred-
met ali denarni znesek, ali če uveljavlja vmesni ugotovitveni
zahtevek po tretjem odstavku 181. člena tega zakona.

187. člen
Tožeča stranka lahko vse do konca glavne obravnave

spremeni svojo tožbo tudi tako, da toži namesto prvotne
tožene stranke koga drugega.

Za spremembo tožbe v smislu prvega odstavka tega
člena je potrebna privolitev tistega, ki naj stopi v pravdo
namesto tožene stranke. Če pa se je tožena stranka že
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spustila v obravnavanje glavne stvari, je potrebna tudi njena
privolitev.

Kdor stopi v pravdo namesto tožene stranke, mora
prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.

Umik tožbe

188. člen
Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve to-

žene stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnava-
nje glavne stvari.

Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glav-
ne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena
stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena
o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi
postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila
predhodno vročena tožba.

Če je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila
vložena, in se lahko znova vloži.

Obstoj pravde

189. člen
Pravda začne teči z vročitvijo tožbe toženi stranki.
O zahtevku, ki ga stranka postavi med postopkom,

začne pravda teči od trenutka, ko je o njem obveščena
nasprotna stranka.

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku zače-
ti nova pravda med istimi strankami; če se taka pravda
začne, sodišče zavrže tožbo.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dol-
žnosti paziti, ali ne teče morda med istimi strankami druga
pravda o istem zahtevku.

190. člen
Če katera od strank odtuji stvar ali pravico, o kateri

teče pravda, to ni ovira, da se pravda med istima strankama
ne dokonča.

Tisti, ki je pridobil stvar ali pravico, o kateri teče prav-
da, more stopiti v pravdo namesto tožeče stranke oziroma
tožene stranke samo tedaj, če v to privolita obe stranki.

Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI

191. člen
Več oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto

tožbo (sosporniki):
1. če so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali

če se opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto
dejansko in pravno podlago ter če gre za solidarne terjatve
ali solidarne obveznosti;

2. če so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti
iste vrste, ki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in
pravno podlago, in velja stvarna in krajevna pristojnost iste-
ga sodišča za vsak zahtevek in za vsakega toženca;

3. če drug zakon tako določa.
Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz

prvega odstavka tega člena pridruži tožniku nov tožnik ali se
tožba razširi na novega toženca, če v to privoli.

Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razši-
ri, mora prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko
stopi vanjo.

192. člen
Tožeča stranka lahko s tožbo zajame dva ali več tožen-

cev tudi tako, da zahteva, naj se ugodi tožbenemu zahtevku
proti naslednjemu tožencu, če bi bil pravnomočno zavrnjen
zahtevek proti tistemu, ki je v tožbi naveden pred njim.

Na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena,
lahko zajame tožeča stranka s tožbo dva ali več tožencev
samo tedaj, če uveljavlja nasproti vsakemu od njih isti zahte-
vek ali če uveljavlja proti posameznim od njih različne za-
htevke, ki so v medsebojni zvezi, in je isto sodišče stvarno
in krajevno pristojno za vsak zahtevek.

193. člen
Kdor v celoti ali deloma zahteva stvar ali pravico, o

kateri že teče pravda med drugimi, lahko toži pri sodišču, pri
katerem teče pravda, obe stranki z eno tožbo vse do takrat,
dokler postopek ni pravnomočno končan.

194. člen
Glavni dolžnik in porok sta lahko skupaj tožena, če to

ne nasprotuje pogodbi o poroštvu.

195. člen
Vsak sospornik je v pravdi samostojna stranka; njego-

va dejanja ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim
sospornikom.

196. člen
Če je mogoče po zakonu ali po naravi pravnega raz-

merja spor rešiti samo na enak način za vse sospornike
(enotni sosporniki), se štejejo ti za enotno pravdno stranko,
tako da se razteza, če zamudijo posamezni sosporniki kak-
šno pravdno dejanje, tudi nanje učinek pravdnih dejanj, ki
so jih opravili drugi sosporniki.

197. člen
Če se iztečejo roki za določena pravdna dejanja za

posamezne enotne sospornike ob različnem času, lahko
opravi vsak sospornik to pravdno dejanje vse do takrat,
dokler še teče rok za katerega koli izmed njih.

198. člen
Vsak sospornik ima pravico vlagati predloge, ki se na-

našajo na potek pravde.

Šestnajsto poglavje
UDELEŽBA DRUGIH OSEB V PRAVDI

Udeležba intervenienta

199. člen
Kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugi-

mi, zmaga ena od strank, se lahko pridruži tej stranki.
Intervenient lahko vstopi v pravdo ves čas postopka

vse do pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku ter
ves čas postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izre-
dno pravno sredstvo.

Izjavo o vstopu v pravdo lahko da intervenient na naro-
ku ali s pisno vlogo.

Vloga intervenienta se vroči obema pravdnima stranka-
ma; če pa je dal intervenient izjavo na naroku, se vroči
prepis zadevnega dela zapisnika samo tisti stranki, ki ni
prišla na narok.

200. člen
Vsaka stranka lahko oporeka intervenientu pravico do

udeležbe v postopku in predlaga, naj se intervencija zavrne;
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sodišče pa lahko tudi brez izjave strank zavrne intervencijo,
če ugotovi, da ni podan pravni interes intervenienta.

Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne inter-
vencija, se intervenient lahko udeležuje postopka in se nje-
gova pravdna dejanja ne morejo izključiti.

Zoper odločbo, s katero sodišče dopusti intervencijo,
ni posebne pritožbe.

201. člen
Intervenient mora sprejeti pravdo v tistem stanju, v

katerem je, ko vstopi vanjo. V nadaljnjem teku pravde ima
pravico dajati predloge in opravljati vsa druga pravdna deja-
nja v rokih, v katerih bi lahko to storila stranka, ki se ji je
pridružil.

Če je intervenient vstopil v pravdo do pravnomočnosti
odločbe o tožbenem zahtevku, ima pravico vložiti tudi izre-
dno pravno sredstvo.

Če vloži intervenient pravno sredstvo, se izvod njegove
vloge vroči tudi stranki, ki se ji je pridružil.

Pravdna dejanja intervenienta imajo pravni učinek za
stranko, ki se ji je pridružil, če niso v nasprotju z njenimi
dejanji.

S privolitvijo obeh pravdnih strank lahko vstopi interve-
nient v pravdo kot stranka namesto stranke, ki se ji je pridru-
žil.

202. člen
Kot intervenient lahko vstopi v pravdo tudi oseba, na

katero se sodna odločba neposredno nanaša. Ta oseba ima
položaj enotnega sospornika (196. člen).

Intervenient s položajem enotnega sospornika lahko
vloži izredno pravno sredstvo tudi v pravdi, ki se je do prav-
nomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku ni udeležil kot
intervenient.

Imenovanje prednika

203. člen
Kdor je tožen kot posestnik kakšne stvari ali imetnik

kakšne pravice, pa trdi, da ima stvar v posesti ali da izvršuje
pravico v imenu koga drugega, lahko po sodišču pozove
tega drugega (prednika) najpozneje na glavni obravnavi, pre-
den se spusti v obravnavanje glavne stvari, naj vstopi name-
sto njega v pravdo kot stranka.

Privolitev tožeče stranke, da vstopi v pravdo namesto
tožene stranke prednik, je potrebna le, če uveljavlja tožeča
stranka zoper toženo stranko tudi take zahtevke, ki niso
odvisni od tega, ali ima tožena stranka stvar v posesti oziro-
ma ali izvršuje pravico v prednikovem imenu.

Če prednik, ki je bil v redu povabljen, ne pride na
narok ali noče vstopiti v pravdo, se tožena stranka ne more
več upirati, da bi se spustila v pravdo.

Obvestitev drugega o pravdi

204. člen
Če mora tožeča ali tožena stranka obvestiti koga dru-

gega o začeti pravdi, da si s tem zagotovi kakšen civilno-
pravni učinek, lahko to stori po pravdnem sodišču z vlogo, v
kateri navede razlog obvestitve in stanje, v katerem je prav-
da, vse do takrat, dokler se pravda pravnomočno ne konča.

Stranka, ki je drugega obvestila o pravdi, ne more
zaradi tega zahtevati, da bi se prekinila začeta pravda, po-
daljšali roki ali preložil narok.

Sedemnajsto poglavje
PREKINITEV IN MIROVANJE POSTOPKA

205. člen
Postopek se prekine:
1. če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost, pa v

pravdi nima pooblaščenca;
2. če zakoniti zastopnik stranke umre ali preneha nje-

gova pravica za zastopanje, pa stranka nima pooblaščenca
v pravdi;

3. če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati
oziroma če ji pristojni organ pravnomočno prepove delova-
nje;

4. če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega
postopka;

5. če zaradi vojne ali iz drugih vzrokov sodišče prene-
ha delati;

6. če drug zakon tako določa.
Sklep o prekinitvi postopka izda sodišče prve stopnje.

206. člen
Sodišče odredi prekinitev postopka:
1. če sklene, da ne bo samo reševalo predhodnega

vprašanja (13. člen);
2. če živi stranka na območju, ki je zaradi izrednih

dogodkov (poplave in podobno) odrezano od sodišča.
Sodišče lahko odredi prekinitev postopka, če je odloč-

ba o tožbenem zahtevku odvisna od tega, ali je bil storjen
gospodarski prestopek ali je bilo storjeno kaznivo dejanje,
za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, kdo je
storilec in ali je storilec odgovoren, zlasti še, kadar je podan
sum, da sta priča ali izvedenec po krivem izpovedala ali da
je listina, ki je bila uporabljena kot dokaz, ponarejena.

207. člen
Prekinitev postopka ima za posledico, da prenehajo

teči vsi roki, določeni za pravdna dejanja.
Dokler traja prekinitev postopka, ne more sodišče

opravljati nobenih pravdnih dejanj. Če pa je prekinitev na-
stala po koncu glavne obravnave, lahko sodnik ali senat na
podlagi te obravnave izda odločbo.

Pravdna dejanja, ki jih opravi ena stranka medtem ko
traja prekinitev postopka, nimajo nasproti drugi stranki no-
benega pravnega učinka. Njihov učinek se začne šele, ko
se postopek nadaljuje.

208. člen
Postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga, ki je

naveden v 1. do 4. točki 205. člena tega zakona, se nada-
ljuje, ko ga dedič ali skrbnik zapuščine, novi zakoniti zasto-
pnik, stečajni upravitelj ali pravni nasledniki pravne osebe
prevzamejo ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo.

Če je sodišče prekinilo postopek iz razlogov, ki so
navedeni v 1. točki prvega odstavka in v drugem odstavku
206. člena tega zakona, se postopek nadaljuje, ko se prav-
nomočno konča postopek pred sodiščem ali pred drugim
pristojnim organom ali ko sodišče spozna, da ni več razlo-
gov, da bi se čakalo na njegov konec.

V vseh primerih se nadaljuje prekinjeni postopek na
predlog stranke, takoj ko preneha razlog za prekinitev.

Roki, ki so zaradi prekinitve postopka nehali teči, zač-
nejo teči za prizadeto stranko v celoti znova od dneva, ko ji
sodišče vroči sklep o nadaljevanju postopka.

Stranki, ki ni predlagala nadaljevanja postopka, se
vroči sklep o nadaljevanju postopka po 142. členu tega
zakona.
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209. člen
Mirovanje postopka nastane, če se obe stranki pred

koncem glavne obravnave o tem sporazumeta ali če nobena
od strank ne pride na narok za glavno obravnavo oziroma če
se stranki, ki sta prišli na narok, nočeta spustiti v obravnava-
nje. Mirovanje postopka nastane tudi, če ena stranka, ki je
bila v redu povabljena, ne pride, druga pa predlaga mirova-
nje, razen če je stranka, ki ni prišla na narok, predlagala, naj
se narok opravi v njeni odsotnosti.

Če se stranki sporazumeta, naj postopek miruje, se
začne mirovanje postopka z dnem, ko stranki to naznanita
sodišču.

Mirovanje postopka ne nastane, če nobena od strank
ne pride na narok za izvedbo dokazov pred predsednikom
senata ali pred zaprošenim sodnikom. V takem primeru se
narok opravi, če sta bili stranki nanj v redu povabljeni.

Če so v istem postopku ponovno izpolnjeni pogoji za
mirovanje postopka, se šteje, da je tožba umaknjena.

210. člen
Če postopek miruje, nastanejo iste pravne posledice,

kakor če se postopek prekine, le da ne prenehajo teči z
zakonom določeni roki.

Postopek miruje, dokler kakšna stranka ne predlaga,
naj se nadaljuje. Preden ne pretečejo trije meseci od dneva,
ko je nastalo mirovanje, se postopek ne more nadaljevati.

Če nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je
nastalo mirovanje postopka, ne predlaga nadaljevanja, se
šteje, da je tožba umaknjena.

V sklepu, s katerim se ugotavlja mirovanje postopka, je
treba navesti, od katerega dneva postopek miruje, in stran-
ke opozoriti na pravne posledice iz prvega do tretjega od-
stavka tega člena.

211. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se ugotovi (205. člen)

ali določi (206. člen) prekinitev postopka, ter zoper sklep, s
katerim se ugotovi mirovanje postopka (209. člen), ne zadr-
ži izvršitve sklepa.

Če sodišče na naroku zavrne predlog za prekinitev
postopka in sklene, da se postopek takoj nadaljuje, zoper
tak sklep ni posebne pritožbe.

Osemnajsto poglavje
DOKAZI IN IZVAJANJE DOKAZOV

Splošne določbe

212. člen
Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati doka-

ze, na katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija
navedbe in dokaze nasprotnika.

213. člen
Dokazovanje obsega vsa dejstva, ki so pomembna za

odločbo.
O tem, kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev odlo-

čilnih dejstev, odloča sodišče.

214. člen
Ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka pred sodi-

ščem med postopkom priznala, vendar pa lahko sodišče
odredi, naj se dokazujejo tudi taka dejstva, če misli, da jih je
stranka priznala z namenom, da bi razpolagala z zahtevkom,
s katerim ne more razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč
vse okoliščine, ali naj se šteje za priznano ali za izpodbijano
dejstvo, ki ga je stranka najprej priznala, potem pa popolno-
ma ali deloma zanikala ali pa omejila priznanje s tem, da je
dodala druga dejstva.

Dejstev, ki se po zakonu domnevajo, ni treba dokazo-
vati, vendar pa se lahko dokazuje, da ta dejstva ne obstaja-
jo, če ni z zakonom drugače določeno.

Dejstev, ki so splošno znana, ni treba dokazovati.

215. člen
Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov (8. člen) ne

more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na
podlagi pravila o dokaznem bremenu.

216. člen
Če se ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine,

do denarnega zneska ali do nadomestnih stvari, pa se višina
zneska oziroma količina stvari ne da ugotoviti ali bi se mogla
ugotoviti samo z nesorazmernimi težavami, odloči sodišče o
tem po prostem preudarku.

217. člen
Dokazi na glavni obravnavi se izvajajo pred senatom,

vendar pa lahko senat iz tehtnih razlogov sklene, da se
posamezni dokazi izvedejo pred predsednikom senata ali
sodnikom zaprošenega sodišča (zaprošenim sodnikom). V
tem primeru se zapisniki o izvedbi dokazov preberejo na
glavni obravnavi.

Če senat sklene, naj se kakšen dokaz izvede pred
zaprošenim sodnikom, se v zaprosilu za izvedbo dokaza
opiše stanje stvari po poteku glavne obravnave in se pose-
bej navede, na katere okoliščine je treba posebno paziti pri
izvedbi dokaza.

O naroku za izvedbo dokazov pred predsednikom se-
nata ali zaprošenim sodnikom se obvestita tudi stranki, ra-
zen če sta se temu odpovedali.

Predsednik senata ali zaprošeni sodnik ima pri izvedbi
dokazov vse pravice, ki jih ima senat oziroma predsednik
senata, kadar se izvajajo dokazi na glavni obravnavi.

Zoper sklep senata, s katerim se prepusti izvedba do-
kaza predsedniku senata ali zaprošenemu sodniku, ni pose-
bne pritožbe.

218. člen
Predsednik senata ali zaprošeni sodnik, ki mu je zau-

pana izvedba kakšnega dokaza, sme izvesti tudi druge do-
kaze, če misli, da je to smotrno.

219. člen
Če se da glede na okoliščine pričakovati, da se kakšen

dokaz ne bo mogel izvesti ali da se ne bo mogel izvesti v
primernem roku, ali če je treba izvesti dokaz v tujini, določi
sodišče v dokaznem sklepu rok, do katerega bo čakalo na
izvedbo dokaza.

Če se izteče določeni rok, se opravi obravnava ne
glede na to, da dovoljeni dokaz ni bil izveden.

Ogled

220. člen
Ogled se opravi, če je za ugotovitev kakšnega dejstva

ali za pojasnitev kakšne okoliščine potrebno, da si sodišče
stvar neposredno ogleda.

Ogled se lahko opravi tudi ob sodelovanju izvedencev.
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221. člen
Senat pooblasti predsednika senata, da opravi ogled,

če se stvar, ki si jo je treba ogledati, ne more prinesti na
sodišče ali če bi to povzročilo precejšnje stroške, senat pa
misli, da ni nujno, da bi si jo morali neposredno ogledati vsi
člani senata.

222. člen
Če si je treba ogledati stvar, ki je pri kateri od strank,

pri kom drugem, pri državnem organu ali pri pravni osebi, ki
ji je zaupano izvrševanje javnega pooblastila, veljajo smisel-
no določbe tega zakona o listinah, ki naj se preskrbijo od
teh organov ali oseb (členi 226 do 228).

223. člen
Če se ogled opravi zunaj sodnega poslopja, lahko pred-

sednik senata odredi, da se potek izvedbe dokaza z ogle-
dom delno ali v celoti snema. Posnetek se priloži zapisniku
o izvedbi ogleda.

Listine

224. člen
Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v

mejah svoje pristojnosti, in listina, ki jo izda v taki obliki
samoupravna lokalna skupnost, družba ter druga organiza-
cija ali posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila, ki ji
je poverjeno z zakonom (javna listina), dokazujeta resnič-
nost tistega, kar se v njiju potrjuje ali določa.

Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so
glede dokazne moči po posebnih predpisih izenačene z
javnimi listinami.

Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva
neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno se-
stavljena.

Če sodišče dvomi o pristnosti listine, lahko zahteva, da
da o tem izjavo organ, od katerega naj bi izvirala.

225. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, ima-

jo tuje javne listine, ki so po predpisih overjene, ob vzajem-
nosti enako dokazno moč kot domače javne listine.

226. člen
Stranka mora sama predložiti listino, na katero se skli-

cuje v dokaz svojih navedb.
Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi

overjen prevod.
Če je listina pri državnem organu ali pri osebi, ki ji je

poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka
ne more doseči, da se listina izroči ali pokaže, si jo sodišče
preskrbi po uradni dolžnosti.

227. člen
Če se ena stranka sklicuje na listino in trdi, da je ta pri

drugi stranki, zahteva sodišče od te stranke, naj listino pred-
loži, in ji določi za to rok.

Stranka ne sme odreči predložitve listine, če se je v
pravdi sama sklicevala nanjo v dokaz svojih navedb ali če
gre za listino, ki jo mora po zakonu izročiti ali pokazati, ali če
velja listina po vsebini za skupno za obe stranki.

Glede pravice stranke, da odreče predložitev drugih
listin, veljajo smiselno določbe 231. do 234. člena tega
zakona.

Če stranka, od katere je sodišče zahtevalo, naj predlo-
ži listino, zanika, da bi bila listina pri njej, lahko sodišče
izvede dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč
vse okoliščine, kakšnega pomena je to, da stranka, ki ima
listino, noče ugoditi sklepu, s katerim ji je naloženo, naj jo
predloži, ali če proti prepričanju sodišča zanika, da bi bila
listina pri njej.

Zoper odločbo sodišča iz prvega odstavka tega člena
ni posebne pritožbe.

228. člen
Drugi osebi sme sodišče naložiti, naj predloži listino, le

tedaj, če jo mora ta po zakonu pokazati ali predložiti ali če
gre za listino, ki je po svoji vsebini skupna zanjo in za
stranko, ki se sklicuje na listino.

Preden izda sodišče odločbo, s katero naloži drugi
osebi, naj predloži listino, jo povabi, naj se o tem izjavi.

Če druga oseba zanika, da bi morala predložiti listino,
ki je pri njej, odloči pravdno sodišče, ali je druga oseba
dolžna predložiti listino.

Če druga oseba zanika, da bi bila listina pri njej, lahko
izvede sodišče dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Pravnomočni sklep o tem, da mora druga oseba pred-
ložiti listino, izvrši sodišče po uradni dolžnosti po pravilih
izvršilnega postopka.

Druga oseba ima pravico do povračila stroškov, ki jih je
imela v zvezi s predložitvijo listine. Določbe 242. člena tega
zakona veljajo smiselno tudi v tem primeru.

Priče

229. člen
Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo priti,

in če ni z zakonom drugače določeno, mora tudi pričati.
Kot priče se smejo zaslišati le osebe, ki so zmožne dati

podatke o dejstvih, ki se dokazujejo.

230. člen
Kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpoved-

bo prekršil dolžnost varovanja uradne ali vojaške skrivnosti,
dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti.

231. člen
Priča sme odreči pričanje:
1. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu poo-

blaščencu;
2. o tistem, česar se je stranka ali druga oseba spove-

dala njej kot verskemu spovedniku;
3. o dejstvih, za katera je izvedela kot odvetnik ali

zdravnik ali pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali
kakšne druge dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti
kot tajnost tisto, kar je izvedela pri opravljanju takega pokli-
ca ali take dejavnosti.

Predsednik senata opozori navedene osebe, da jim ni
treba pričati.

232. člen
Priča ne sme odreči pričanja iz razloga varovanja po-

klicne skrivnosti, če je razkritje določenih dejstev potrebno
zaradi javne koristi ali koristi koga drugega, če je ta korist
večja kakor pa ohranitev skrivnosti.

233. člen
Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja,

če ima za to tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovo-
rom na taka vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo
premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje
krvne sorodnike v ravni vrsti do katerega koli kolena, v
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stranski vrsti pa do vštetega tretjega kolena; svojega zakon-
ca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, kot jo določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo, ali
sorodnike po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali
oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca.

Predsednik senata opozori pričo, da lahko odreče od-
govor na postavljeno vprašanje.

234. člen
Priča ne sme zaradi nevarnosti pred kakšno premo-

ženjsko škodo odreči pričanja o pravnih poslih, pri katerih je
bila navzoča kot povabljena priča, o dejanjih, ki jih je glede
spornega razmerja opravila kot pravni prednik ali zastopnik
katere od strank, o dejstvih, ki se nanašajo na premoženj-
ska razmerja, vezana na rodbinsko ali zakonsko zvezo oziro-
ma drugo življenjsko skupnost, ki je po predpisih, ki urejajo
zakonsko zvezo, z njo izenačena, o dejstvih, ki se nanašajo
na rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt, kakor tudi
tedaj, kadar mora na podlagi posebnih predpisov vložiti pri-
javo ali dati izjavo.

235. člen
Opravičenost razlogov za odklonitev pričanja ali odgo-

vora na posamezna vprašanja presodi sodišče, pred kate-
rim bi priča morala pričati. Če je treba, o tem poprej zasliši
stranke.

Zoper sklep sodišča iz prvega odstavka tega člena
stranke nimajo pravice do posebne pritožbe, priča pa ga
lahko izpodbija v pritožbi zoper sklep o denarni ali zaporni
kazni, izrečeni zaradi tega, ker ni hotela pričati ali odgovoriti
na posamezno vprašanje (drugi odstavek 241. člena).

236. člen
Stranka, ki predlaga, naj se določena oseba zasliši kot

priča, mora poprej navesti, o čem naj priča, ter povedati
njeno ime in priimek ter prebivališče oziroma zaposlitev.

237. člen
Priče se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se navede-

jo: ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam naj
pride, zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot
priča. V vabilu se priča opozori na posledice neopravičene-
ga izostanka (241. člen) in na pravico do povračila stroškov
(242. člen).

Priče, ki se zaradi starosti, bolezni ali hudih telesnih
napak ne morejo odzvati vabilu, se zaslišijo v svojem stano-
vanju.

238. člen
Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti prič,

ki bodo zaslišane pozneje. Priča mora odgovarjati ustno.
Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti

resnico in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti
na posledice krive izpovedbe.

Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime
očeta, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno ra-
zmerje do strank.

239. člen
Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove

vse, kar ve o dejstvih, o katerih naj priča. Nato se ji lahko
postavljajo vprašanja, da se njene izpovedbe preizkusijo,
dopolnijo ali razjasnijo. Ni dovoljeno postavljati vprašanj, v
katerih je že vsebovano, kako je treba odgovoriti.

Pričo je treba vselej vprašati, od kod ve to, o čemer
priča.

Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne
ujemajo glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki
okoliščini, glede katere se ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in
se njihovi odgovori vpišejo v zapisnik.

240. člen
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, se

zasliši po tolmaču.
Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pisno, če

je nema, pa se zahteva od nje, naj pisno odgovarja. Če se
ne more zaslišati na ta način, se povabi kot tolmač kdo, ki
se zna s pričo sporazumeti.

Sodišče opozori tolmača, da mora natančno pretolma-
čiti vprašanja, ki so postavljena priči, in izjave, ki jih bo
dajala.

241. člen
Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in

svojega izostanka ne opraviči ali če se brez dovoljenja ali
opravičenega razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti
zaslišana, sme sodišče odrediti, da se privede s silo na
svoje stroške, sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 300.000
tolarjev.

Če priča pride, pa potem ko je bila opozorjena na
posledice, noče pričati ali odgovoriti na posamezna vpraša-
nja, sodišče pa presodi, da so njeni razlogi za to neupravi-
čeni, jo lahko kaznuje v denarju do 300.000 tolarjev; če pa
tudi potem noče pričati, jo sme zapreti. Zapor traja vse do
takrat, dokler priča ni pri volji pričati ali dokler ne postane
njeno zaslišanje nepotrebno, vendar največ mesec dni.

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o zaporu ne
zadrži izvršitve sklepa, razen če se v tej pritožbi izpodbija
tudi odločitev, s katero sodišče ni pritrdilo razlogom, iz kate-
rih je priča odrekla pričanje ali odgovor na posamezno vpra-
šanje.

Sodišče odloči na zahtevo stranke, da mora priča po-
vrniti stroške, ki jih je povzročila s svojim neopravičenim
izostankom oziroma neupravičeno odklonitvijo pričanja.

Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, prekliče so-
dišče svoj sklep o kazni, lahko pa jo tudi popolnoma ali
deloma oprosti povrnitve stroškov. Sodišče lahko prekliče
svoj sklep o kazni tudi tedaj, če priča pozneje izjavi, da bo
pričala.

Vojaške osebe in policijski uslužbenci se ne smejo
zapreti, pač pa se o tem, da niso hoteli pričati, obvesti
njihovo pristojno poveljstvo, da jih kaznuje. Če je treba, da
se s silo privedejo, da bi pričali, se obrne sodišče na njiho-
vega starešino, ki odredi njihovo privedbo na sodišče.

242. člen
Priča ima pravico do povračila potnih stroškov in stro-

škov za prehrano in prenočišče kakor tudi do povračila
izgubljenega zaslužka.

Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer
izgubi to pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti.

V sklepu, s katerim se odmerijo stroški za priče, odredi
sodišče, naj se določeni znesek izplača iz predujma; če
predujem ni bil položen, pa naloži stranki, naj plača določe-
ni znesek priči v osmih dneh. Pritožba zoper ta sklep ne
zadrži njegove izvršitve.

Izvedenci

243. člen
Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovi-

tev ali za razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno
znanje, s katerim sodišče ne razpolaga.
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244. člen
Izvedensko delo opravijo izvedenci, ki jih določi prav-

dno sodišče.
Preden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca,

lahko da strankam možnost, da se o tem izjavijo.
Pravdno sodišče lahko pooblasti predsednika senata

ali zaprošenega sodnika, da določi izvedenca, če mu je
prepuščena izvedba dokaza z izvedencem.

Sodišče lahko namesto določenega izvedenca vselej
določi drugega izvedenca.

245. člen
Izvedensko delo opravlja praviloma en izvedenec; če

pa sodišče presodi, da je izvedensko delo zapleteno, lahko
določi tudi dva ali več izvedencev.

Izvedenci se določijo predvsem med sodnimi izveden-
ci za določeno vrsto izvedenskega dela.

Izvedensko delo se sme zaupati tudi strokovni instituciji
(bolnišnici, kemičnemu laboratoriju, fakulteti ipd.).

Če so za določene vrste izvedenskega dela (glede
ponarejanja denarja, glede pisave, za prstne odtise in podo-
bno) posebni zavodi, se tako delo, zlasti če je bolj zaplete-
no, zaupa predvsem taki strokovni instituciji.

246. člen
Kdor je določen za izvedenca, se je dolžan odzvati

vabilu in dati svoj izvid in mnenje.
Sodišče oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dol-

žnosti iz razlogov, iz katerih sme priča odreči pričanje ali
odgovor na posamezna vprašanja.

Sodišče lahko oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te
dolžnosti tudi iz drugih upravičenih razlogov. Oprostitev lah-
ko zahteva tudi pooblaščeni delavec organa ali organizacije,
v kateri izvedenec dela.

247. člen
Izvedenec je lahko izločen iz istih razlogov, iz katerih je

lahko izločen sodnik ali sodnik porotnik; pač pa se lahko
vzame za izvedenca tudi tisti, ki je bil prej zaslišan kot priča.

Stranka mora zahtevati izločitev izvedenca, takoj ko
izve, da je podan razlog za izločitev, najpozneje pa do začet-
ka dokazovanja z izvedencem. Če je sodišče pred določitvi-
jo izvedenca dalo stranki možnost, da se izjavi, se mora
stranka ob tej priložnosti izjaviti o izločitvi. Če se izvedenec
postavi zunaj glavne obravnave, pa stranka ni imela možno-
sti, da se izjavi, sme stranka zahtevati njegovo izločitev v
osmih dneh od prejema sklepa o postavitvi izvedenca.

V zahtevi za izločitev izvedenca mora stranka navesti
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O zahtevi za izločitev odloči pravdno sodišče. Sodnik
zaprošenega sodišča in predsednik senata odločita o izloči-
tvi, če je njima prepuščena izvedba dokaza z izvedenci.

Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni
pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni
posebne pritožbe.

Če zve stranka za razlog izločitve šele potem, ko je
izvedenec že opravil izvedensko delo, in zaradi tega ugovar-
ja zoper izvedensko delo, ravna sodišče, kakor da bi bila
izločitev izvedenca zahtevana, preden je izvedenec opravil
svoje delo.

248. člen
Sodišče lahko kaznuje v denarju do 300.000 tolarjev

izvedenca, ki ne pride na narok, čeprav je bil v redu povab-
ljen, in svojega izostanka ne opraviči, kakor tudi izvedenca,
ki brez upravičenega razloga noče opraviti izvedenskega
dela.

Sklep o kazni lahko sodišče prekliče ob pogojih iz
petega odstavka 241. člena tega zakona.

Na zahtevo stranke lahko sodišče s sklepom naloži
izvedencu, da mora povrniti stroške, ki jih je povzročil, s tem
da je neupravičeno izostal ali neupravičeno odklonil izve-
densko delo.

249. člen
Izvedenec ima pravico do povračila potnih stroškov in

stroškov za prehrano in prenočišče, do povračila izgublje-
nega zaslužka in stroškov za izvedensko delo kakor tudi
pravico do nagrade za to delo.

Glede povračila stroškov in nagrade za izvedence ve-
ljajo smiselno določbe drugega in tretjega odstavka 242.
člena tega zakona.

250. člen
Izvedenci se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se

navedejo: ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam
naj pride, zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot
izvedenec. V vabilu se izvedenec opozori na posledice neo-
pravičenega izostanka (248. člen) in na pravico do povrači-
la stroškov (249. člen).

251. člen
Pred začetkom dokazovanja z izvedencem je treba iz-

vedencu naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno
navede vse, kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje
vestno in v skladu s pravili znanosti in stroke. Pri tem se
opozori tudi na posledice krive izpovedbe.

Nato se izvedenca vpraša za ime in priimek, ime očeta,
poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njegovo razmerje
do strank.

252. člen
Sodišče vodi dokazovanje z izvedenci, označi izveden-

cu predmet, ki naj ga pregleda, mu postavlja vprašanja in
zahteva po potrebi pojasnila glede danega izvida in mnenja.

Izvedencu se lahko dajejo pojasnila, lahko pa se mu
dovoli tudi pregled spisov. Na zahtevo izvedenca se lahko
izvedejo v skladu s 7. členom tega zakona tudi dodatni
dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne, da bi
si mogel izvedenec ustvariti mnenje.

253. člen
Sodišče odloči, ali naj izvedenec da svoj izvid in mne-

nje samo ustno na obravnavi ali pa naj ju da tudi pisno pred
obravnavo. Sodišče določi rok, v katerem mora izvedenec
dati pisni izvid in mnenje.

Izvedenec mora vselej obrazložiti svoje mnenje.
Če je mogoče, vroči sodišče strankam pisni izvid in

mnenje pred narokom, na katerem se bosta obravnavala.

254. člen
Če je določenih več izvedencev, lahko skupaj dajo

izvid in mnenje, če se glede njiju strinjajo. Če pa se glede
izvida in mnenja ne strinjajo, da vsak izvedenec svoj izvid in
mnenje posebej.

Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno
razlikujejo ali če je izvid enega ali več izvedencev nejasen,
nepopoln ali pa sam s seboj ali z raziskanimi okoliščinami v
nasprotju, te pomanjkljivosti pa se ne dajo odpraviti z novim
zaslišanjem izvedencev, se dokazovanje ponovi z istimi ali z
drugimi izvedenci.

Če so v mnenju enega ali več izvedencev nasprotja ali
pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti
podanega mnenja, te pomanjkljivosti ali dvom pa se ne dajo
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odpraviti z novim zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih
izvedencev.

255. člen
Zoper sklep sodišča iz 244., 245. in 254. člena tega

zakona ni pritožbe.

256. člen
Določbe 244. člena, drugega odstavka 245. člena,

246. do 250. člena, drugega odstavka 251. člena in 255.
člena tega zakona veljajo smiselno tudi za tolmače.

Zaslišanje strank

257. člen
Sporna dejstva, ki so pomembna za odločbo, lahko

ugotovi sodišče tudi z zaslišanjem strank.

258. člen
Če se sodišče prepriča, da stranki oziroma osebi, ki jo

je treba zaslišati kot stranko, niso znana sporna dejstva, ali
če zaslišanje te stranke ni mogoče, lahko odloči, da se
zasliši samo druga stranka.

Prav tako lahko sodišče odloči, da zasliši samo eno
stranko, če druga stranka noče izpovedati ali če se ne
odzove sodnemu vabilu.

259. člen
Dokazovanje z zaslišanjem strank po predsedniku se-

nata ali po zaprošenem sodniku je dovoljeno le tedaj, če
stranka zaradi nepremagljivih ovir ne more sama priti ali če
bi njen prihod povzročil nesorazmerne stroške.

260. člen
Za stranko, ki nima pravdne sposobnosti, se zasliši

njen zakoniti zastopnik. Sodišče lahko sklene, da se name-
sto zakonitega zastopnika ali poleg njega zasliši sama stran-
ka, če je to zaslišanje mogoče.

Za pravno osebo se zasliši oseba, ki jo je po zakonu ali
po njenih pravilih upravičena zastopati.

Če je kot stranka v sporu na eni strani udeleženih več
oseb, odloči sodišče, ali naj se zaslišijo vse te osebe ali pa
samo nekatere izmed njih.

261. člen
Vabilo na narok, na katerem se izvede dokaz z zasliša-

njem strank, se vroči osebno stranki oziroma osebi, ki naj
se zasliši za stranko.

V vabilu se mora navesti, da se bo na naroku izvedel
dokaz z zaslišanjem strank in da je lahko stranka, ki pride na
narok, zaslišana, čeprav druga stranka ne bi prišla (drugi
odstavek 258. člena).

262. člen
Nobeni prisilni ukrepi niso dovoljeni zoper stranko, ki

se ni odzvala sodnemu vabilu na zaslišanje; prav tako se
stranka ne more prisiliti k izpovedbi.

Sodišče presodi glede na vse okoliščine, kakšen po-
men ima to, da stranka ni prišla na zaslišanje ali da ni hotela
izpovedati.

263. člen
Določbe o dokazovanju s pričami veljajo tudi pri doka-

zovanju z zaslišanjem strank, če ni za zaslišanje strank dru-
gače določeno.

Devetnajsto poglavje
ZAVAROVANJE DOKAZOV

264. člen
Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozne-

je ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje
težja, se lahko med pravdo ali pred pravdo predlaga, naj se
ta dokaz izvede.

Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi potem,
ko postane odločba, s katero je postopek končan, pravno-
močna, če je to potrebno pred postopkom ali med postop-
kom z izrednimi pravnimi sredstvi.

265. člen
Če se predlaga zavarovanje dokazov med pravdnim

postopkom, je za zavarovanje pristojno sodišče, pred kate-
rim teče postopek.

Če se zahteva zavarovanje dokazov pred uvedbo po-
stopka kakor tudi v nujnih primerih, ko postopek že teče, je
pristojno okrajno sodišče, na območju katerega so stvari, ki
si jih je treba ogledati, oziroma okrajno sodišče, na obmo-
čju katerega prebiva tisti, ki ga je treba zaslišati.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena odloča pred-
sednik senata ali sodnik posameznik, ki vodi postopek, v
primeru iz drugega odstavka tega člena pa sodnik posamez-
nik pristojnega sodišča.

266. člen
V vlogi, s katero se zahteva zavarovanje dokazov, mora

predlagatelj navesti dejstva, ki naj se dokažejo, dokaze, ki
naj se izvedejo, in razloge, zaradi katerih misli, da se pozne-
je dokaz ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba težja.
V vlogi je treba navesti tudi nasprotnikovo ime in priimek,
razen če izhaja iz okoliščin, da nasprotnik ni znan.

267. člen
Vloga, v kateri se predlaga zavarovanje dokazov, se

vroči nasprotniku, če je znan. Če pa bi bilo nevarno odlaša-
ti, odloči sodišče o predlogu tudi brez poprejšnje izjave
nasprotnika.

V sklepu, s katerim ugodi predlogu, določi sodišče
narok za izvedbo dokazov, navede dejstva, o katerih se
bodo izvajali dokazi, in kateri dokazi se bodo izvedli, če je
treba, pa imenuje tudi izvedence.

Če nasprotniku ni bila prej vročena vloga, v kateri se
predlaga zavarovanje dokazov, se mu ta vroči skupaj s so-
dnim sklepom, s katerim je sodišče ugodilo predlogu za
zavarovanje dokazov.

Nasprotniku, ki ni znan ali se ne ve za njegovo prebiva-
lišče, lahko postavi sodišče začasnega zastopnika, da se
udeleži naroka za izvedbo dokazov (82. člen). O taki posta-
vitvi ni treba izdati oglasa.

Sodišče lahko v nujnih primerih odloči, da se začne
izvajanje dokazov, še preden se vroči nasprotniku sklep, s
katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje dokazov.

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarova-
nje dokazov in zoper sklep, s katerim se odloči, da se začne
izvedba dokazov, še preden se sklep vroči nasprotniku, ni
pritožbe.

268. člen
Če se izvedejo dokazi, še preden je uveden postopek,

se zapisnik o izvedbi dokazov shrani pri sodišču, pred kate-
rim so bili dokazi izvedeni.

Če postopek teče, pa zavarovanja dokazov ni izvedlo
pravdno sodišče, se pošlje zapisnik pravdnemu sodišču.
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Dvajseto poglavje
PRIPRAVE ZA GLAVNO OBRAVNAVO

269. člen
Po prejemu tožbe se opravijo priprave za glavno obrav-

navo.
Te priprave obsegajo predhoden preizkus tožbe, vroči-

tev tožbe tožencu zaradi odgovora in razpis glavne obravna-
ve.

Priprave za glavno obravnavo vodi predsednik senata.
Med pripravami za glavno obravnavo lahko stranke po-

šiljajo vloge, v katerih navedejo dejstva, ki jih imajo namen
zatrjevati na glavni obravnavi, in dokaze, ki jih nameravajo
predlagati.

270. člen
Med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glav-

no obravnavo ima predsednik senata pravico odločati:
1. o vstopu prednika v pravdo;
2. o intervenciji;
3. o zavarovanju dokazov;
4. o spremembi tožbe;
5. o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe;
6. o prekinitvi ali mirovanju postopka;
7. o začasnih odredbah;
8. o združitvi pravd in o razločitvi postopka;
9. o določitvi ali podaljšanju sodnih rokov;
10. o razpisu ali preložitvi narokov;
11. o vrnitvi v prejšnje stanje zaradi zamude roka ali

naroka;
12. o oprostitvi stranke plačila stroškov postopka;
13. o varščini za pravdne stroške;
14. o položitvi predujma za stroške posameznih prav-

dnih dejanj;
15. o postavitvi izvedenca;
16. o postavitvi začasnega zastopnika;
17. o vročitvi sodnih pisanj;
18. o ukrepih za popravo vlog;
19. o pravilnosti pooblastila;
20. o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na vodstvo po-

stopka.
Opravila iz točk 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18

lahko opravlja strokovni sodelavec.
Zoper odločbe, izdane med pripravami za glavno obrav-

navo in se nanašajo na vodstvo postopka, ni pritožbe.

271. člen
Predsednik senata lahko izda med pripravami za glav-

no obravnavo sodbo na podlagi pripoznave, sodbo na pod-
lagi odpovedi in zamudno sodbo ter sprejme na zapisnik
sodno poravnavo.

Predhoden preizkus tožbe

272. člen
Po predhodnem preizkusu tožbe ima predsednik sena-

ta pravico izdati sklepe iz 270. člena tega zakona, če ne gre
za vprašanja, o katerih je mogoče po naravi stvari ali po
določbah tega zakona odločiti šele v nadaljnjem postopku.

273. člen
Če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna ali

da obstajajo pomanjkljivosti, ki se nanašajo na sposobnost
tožeče ali tožene stranke biti pravdna stranka, ali da obstaja-
jo pomanjkljivosti glede zakonitega zastopanja stranke ali pa
pomanjkljivosti, ki se nanašajo na pravico zastopnika, da
lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to posebno dovo-

ljenje, ali da stranke ne zastopa oseba, ki je lahko poobla-
ščenec po določbah tega zakona, izda predsednik senata
potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (81., 87. in 108.
člen), da se pomanjkljivosti odpravijo.

274. člen
Po predhodnem preizkusu tožbe izda predsednik se-

nata sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odlo-
čanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost
(18. člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s pose-
bnimi predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtev-
ku že teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je
bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da
ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.

Predsednik senata izda tudi sklep, s katerim se sodi-
šče izreče za nepristojno (19. in 22. člen) in zadevo odstopi
drugemu sodišču.

275. člen
Če misli, da ni zadostne podlage za odločitev o kak-

šnem vprašanju, ki je nastalo med predhodnim preizkusom
tožbe, počaka predsednik senata z odločitvijo o tem do
prejema odgovora na tožbo.

Odgovor na tožbo

276. člen
Tožbo, ki ima vse sestavine iz 180. člena tega zakona

in za katero je plačana dolžna sodna taksa, mora sodišče
vročiti toženi stranki, da nanjo odgovori. Skupaj s tožbo
pošlje sodišče tudi priloge k tožbi.

Sodišče mora tožbo poslati toženi stranki v 30 dneh od
njene vložitve oziroma v 30 dneh od odločitve o predlogu za
oprostitev plačila sodnih taks.

277. člen
Tožena stranka mora odgovoriti na tožbo v 30 dneh od

njene vročitve, razen če ta zakon ne določa drugače.
Sodišče opozori toženo stranko, da bo v primeru, če v

roku iz prvega odstavka tega člena ne bo odgovorila na
tožbo, ali če odgovor na tožbo ne bo obrazložen (prvi odsta-
vek 278. člena), izdalo sodbo, s katero bo tožbenemu za-
htevku ugodilo (zamudna sodba).

278. člen
Odgovor na tožbo mora biti obrazložen, sicer se šteje,

da ni vložen. Iz obrazložitve mora izhajati, ali tožena stranka
nasprotuje tožbenemu zahtevku v celoti ali deloma in v kate-
rem delu.

Tožena stranka mora odgovoru na tožbo priložiti listine
in predlagati dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih
navaja v odgovoru.

279. člen
Odgovor na tožbo mora sodišče vročiti tožeči stranki v

30 dneh od prejema.

Razpis naroka za glavno obravnavo

280. člen
Narok za glavno obravnavo razpiše predsednik senata.
Narok za glavno obravnavo je treba določiti tako, da

ostane strankam zadosti časa za pripravo, vendar najmanj
petnajst dni od prejema vabila.

Predsednik senata povabi na narok stranke ter priče in
izvedence, za katere je odločil, da jih bo povabil na glavno
obravnavo.
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Enaindvajseto poglavje
GLAVNA OBRAVNAVA

Potek glavne obravnave

281. člen
Predsednik senata začne glavno obravnavo in razglasi

predmet obravnavanja. Nato ugotovi, ali so prišli vsi povab-
ljeni; če niso, se prepriča, ali so bili v redu povabljeni in ali
so opravičili svoj izostanek.

282. člen
Če ne pride na prvi narok za glavno obravnavo tožeča

ali tožena stranka kakor tudi če ne pride na kakšen poznej-
ši narok tožeča ali tožena stranka, se obravnava vseeno
opravi.

283. člen
Če se stranka ali njen zakoniti zastopnik ne more jasno

in določno izjaviti o zadevi, ki se obravnava, pa nima poobla-
ščenca, jo predsednik senata opozori, naj si vzame poobla-
ščenca.

Če si stranka ne more takoj vzeti pooblaščenca, senat
na njen predlog preloži narok.

284. člen
Prvi narok za glavno obravnavo se začne s podajanjem

tožbe, nato pa tožena stranka odgovarja na njene navedbe.
V nadaljnjem poteku obravnave se obravnavajo predlo-

gi strank in dejanske navedbe, s katerimi stranke utemelju-
jejo svoje predloge oziroma izpodbijajo predloge nasprotni-
ka, in tudi dokazi, ki so jih ponudile, izvedejo se dokazi in
obravnavajo uspehi dokazovanja.

Stranke lahko podajajo tudi svoja pravna naziranja, ki
se nanašajo na sporni predmet.

Kadar je v tem zakonu določeno, da lahko poda stran-
ka kakšen ugovor ali predlog ali opravi kakšno drugo prav-
dno dejanje, dokler se tožena stranka na glavni obravnavi
ne spusti v obravnavanje glavne stvari, lahko poda tožeča
stranka tak ugovor oziroma predlog oziroma opravi kakšno
drugo pravdno dejanje, dokler ne konča podajanja tožbe,
tožena stranka pa, dokler ne konča svojega odgovora na
tožbo.

285. člen
Predsednik senata postavlja vprašanja in skrbi za drug

primeren način, da se med obravnavo navedejo vsa odločil-
na dejstva, da se dopolnijo nepopolne navedbe strank o
pomembnih dejstvih, da se ponudijo ali dopolnijo dokazila,
ki se nanašajo na navedbe strank, in sploh da se dajo vsa
potrebna pojasnila, da se ugotovita sporno dejansko stanje
in sporno pravno razmerje, ki sta pomembni za odločbo.

286. člen
Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno

obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev
njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugoto-
vitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih
dokazih nasprotne stranke.

Stranke lahko tudi na poznejših narokih za glavno
obravnavo navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze,
vendar le, če jih brez svoje krivde niso mogle navesti na
prvem naroku.

Pod pogojem iz prejšnjega odstavka lahko stranke tudi
med glavno obravnavo pošiljajo vloge, v katerih navajajo
dejstva, ki jih nameravajo zatrjevati na naroku, in dokaze, ki
jih nameravajo predlagati.

Dejstva in dokazi, ki so navedeni v nasprotju z drugim
in tretjim odstavkom tega člena, se ne upoštevajo.

287. člen
Izvedbo dokazov odredi sodišče s sklepom, v katerem

se navedeta sporno dejstvo, o katerem naj se izvede dokaz,
in dokazilo.

Predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni
za odločbo, senat zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je
zavrnil.

Zoper sklep, s katerim se odredi ali zavrne izvedba
dokaza, ni posebne pritožbe.

Sodišče v nadaljnjem teku pravde ni vezano na svoj
prejšnji dokazni sklep.

288. člen
Če stranka ugovarja, da odločitev o tožbenem zahtev-

ku ne spada v sodno pristojnost, da o istem zahtevku že
teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena ali da je
bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava, sodi-
šče odloči, ali naj te ugovore obravnava, in o njih odloči
ločeno od glavne stvari ali pa skupaj z njo.

Če sodišče ne ugodi ugovoru iz prvega odstavka tega
člena, ki ga je obravnavalo skupaj z glavno stvarjo, ali če
sodišče po ločenem obravnavanju ne ugodi temu ugovoru
in sklene, da se takoj nadaljuje glavna obravnava, se sklep
o ugovoru vzame v odločbo o glavni stvari.

Zoper sklep, s katerim se zavrnejo ugovori strank, ni
posebne pritožbe, če je senat sklenil, da takoj nadaljuje
obravnavanje glavne stvari.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena veljajo tudi tedaj, če sodišče po uradni dolžnosti skle-
ne, da bo ločeno od glavne stvari obravnavalo, ali spada
stvar v sodno pristojnost ali že teče pravda ali je stvar že
pravnomočno razsojena in ali je bila o spornem predmetu
sklenjena sodna poravnava.

289. člen
Ko predsednik senata konča zaslišanje posamezne pri-

če, izvedenca ali stranke, jim lahko člani senata neposre-
dno postavljajo vprašanja.

Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z
dovoljenjem predsednika senata neposredno postavljata
vprašanja nasprotni stranki, pričam in izvedencem.

Predsednik senata prepove stranki določeno vpraša-
nje ali ji prepove odgovor na posamezno vprašanje, če je v
vprašanju že vsebovano, kako je treba nanj odgovoriti, ali če
se vprašanje ne nanaša na zadevo.

Na zahtevo stranke se zapišeta v zapisnik vprašanje, ki
je bilo prepovedano, in vprašanje, na katero je bil prepove-
dan odgovor.

290. člen
Zaslišane priče in izvedenci ostanejo v sodni dvorani,

če jih predsednik senata po izjavi strank popolnoma ne
odpusti ali ne odredi, naj se začasno odstranijo iz dvorane.

Predsednik senata lahko odredi, naj se zaslišane priče
pozneje znova pokličejo in še enkrat zaslišijo v navzočnosti
ali nenavzočnosti drugih prič in izvedencev.

291. člen
Ko senat misli, da je zadeva obravnavana, tako da se

lahko izda odločba, naznani predsednik senata, da je glav-
na obravnava končana. Nato se senat umakne na posveto-
vanje in glasovanje, da izda odločbo.

Senat lahko sklene, da konča glavno obravnavo tudi
tedaj, če je treba, da se preskrbijo še kakšni spisi, v katerih
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so dokazi, potrebni za odločitev, ali če je treba počakati na
zapisnik o dokazih, ki jih je izvedel zaprošeni sodnik, pa se
stranke odpovejo obravnavanju teh dokazov ali senat misli,
da to obravnavanje ni potrebno.

292. člen
Senat lahko med posvetovanjem in glasovanjem skle-

ne, da se končana glavna obravnava znova začne, če je to
potrebno, da se dopolni postopek ali razjasnijo posamezna
pomembnejša vprašanja.

Javnost glavne obravnave

293. člen
Glavna obravnava je javna.
Na obravnavi smejo biti navzoče samo polnoletne ose-

be.
Osebe, ki so navzoče na obravnavi, ne smejo imeti pri

sebi orožja ali nevarnega orodja.
Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za pazni-

ke oseb, ki sodelujejo v postopku.

294. člen
Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali

njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali
osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale.

Senat lahko izključi javnost tudi tedaj, če se z ukrepi za
vzdrževanje reda, ki so določeni v tem zakonu, ne more
zagotoviti neoviran potek obravnave.

295. člen
Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite

zastopnike, pooblaščence in interveniente.
Senat sme dovoliti, da so na glavni obravnavi, katere

javnost je izključena, navzoče posamezne uradne osebe,
sodno osebje ter znanstveni in javni delavci, če je to po-
membno za njihovo službo oziroma znanstveno ali javno
delovanje.

Na zahtevo stranke lahko senat dovoli, da sta na obrav-
navi navzoči največ dve osebi, ki ju ona določi.

Predsednik senata opozori tiste, ki so navzoči na obrav-
navi, katere javnost je izključena, da so dolžni varovati kot
skrivnost vse, kar zvedo na obravnavi, in jih opozori na
posledice, če bi izdali skrivnost.

296. člen
O izključitvi javnosti odloči sodišče s sklepom, ki mora

biti obrazložen in javno razglašen.
Zoper sklep o izključitvi javnosti ni posebne pritožbe.

297. člen
Določbe o javnosti na glavni obravnavi veljajo smiselno

tudi za narok zunaj glavne obravnave pred predsednikom
senata in za narok pred zaprošenim sodnikom.

Vodstvo glavne obravnave

298. člen
Predsednik senata vodi glavno obravnavo, izprašuje

stranke, izvaja dokaze, daje besedo članom senata, stran-
kam ter njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem
in razglaša odločbe senata.

Dolžnost predsednika senata je skrbeti za to, da se
sporni predmet vsestransko razišče, da pa se vendar pri
tem postopek ne zavlačuje, tako da se obravnava, če je
mogoče, dokonča na enem naroku.

Sodišče ni vezano na svoj sklep, ki se nanaša na vod-
stvo obravnave.

Zoper sklepe, ki se nanašajo na vodstvo obravnave, ni
posebne pritožbe.

299. člen
Zunaj naroka za glavno obravnavo lahko predsednik

senata ali v skladu s tem zakonom strokovni sodelavec izda
odločbe iz 270. in 271. člena tega zakona.

300. člen
Kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi

osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik
raznih tožnikov ali raznih tožencev, se lahko vse te pravde s
sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s
tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh
združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Senat lahko odloči, da se za skupno obravnavanje
pred njim združi več pravd tudi tedaj, kadar bi moral o kateri
izmed njih odločati sodnik posameznik istega sodišča.

Senat lahko odloči, da se ločeno obravnavajo posa-
mezni zahtevki iz iste tožbe, in lahko izda po končanem
ločenem obravnavanju posebne odločbe o teh zahtevkih.

301. člen
Če senat sklene, da se narok za glavno obravnavo

preloži, poskrbi predsednik senata, da se preskrbijo za na-
slednji narok vsi dokazi, ki naj se na tem naroku izvedejo, in
da se opravijo druge priprave, da bi se mogla obravnava
končati na tem naroku.

Zoper sodni sklep, s katerim se preloži narok ali zavr-
nejo predlogi strank za preložitev naroka, ni pritožbe.

302. člen
Če se narok preloži, se opravi nov narok po možnosti

pred istim senatom.
Če se opravi nov narok pred istim senatom, se glavna

obravnava nadaljuje in predsednik senata pove na kratko
potek prejšnjih narokov; vendar pa sme senat v tem primeru
skleniti, da se obravnava znova začne.

Če se opravi narok pred spremenjenim senatom, se
mora glavna obravnava znova začeti; vendar pa sme senat
potem, ko so se stranke o tem izjavile, odločiti, da se priče
in izvedenci ne zaslišijo znova in da se ne opravi nov ogled,
temveč da se preberejo zapisniki o izvedbi teh dokazov.

Vzdrževanje reda na glavni obravnavi

303. člen
Dolžnost sodišča je skrbeti med glavno obravnavo za

red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča.

304. člen
Če kdo, ki se udeležuje postopka, ali kdo, ki je kot

poslušalec navzoč pri obravnavi, žali sodišče ali druge ude-
ležence v postopku, ovira delo ali se ne pokori ukazom
predsednika senata glede vzdrževanja reda, ga sme senat
odstraniti iz sodne dvorane ali kaznovati z denarno kaznijo
po tretjem odstavku 11. člena tega zakona, lahko pa ga tudi
odstrani in kaznuje z denarno kaznijo.

Če je stranka odstranjena iz sodne dvorane, se opravi
narok tudi brez njene navzočnosti.

Če je iz sodne dvorane odstranjen pooblaščenec, pre-
loži senat na zahtevo stranke narok, če pa stranka ni bila
navzoča na naroku, preloži senat vselej narok in obvesti
stranko, da je bil njen pooblaščenec odstranjen z naroka
zaradi motenja reda.

Če kaznuje sodišče z denarno kaznijo ali odstrani iz
sodne dvorane kot pooblaščenca odvetnika, odvetniškega
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kandidata ali odvetniškega pripravnika, obvesti o tem odvet-
niško zbornico.

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o odstranitvi iz
sodne dvorane ne zadrži izvršitve sklepa.

305. člen
Pravice, ki jih imata glede vzdrževanja reda na glavni

obravnavi predsednik senata in senat, imata tudi predsednik
senata na naroku zunaj glavne obravnave in zaprošeni so-
dnik.

Dvaindvajseto poglavje
PORAVNALNI NAROK IN SODNA PORAVNAVA

305.a člen
Po prejemu odgovora na tožbo sodišče pred glavno

obravnavo razpiše poravnalni narok.
Na poravnalnem naroku mora sodišče s strankami od-

prto razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se
opredelijo sporna in bistvena vprašanja in proučiti možnosti
za sodno poravnavo ter si prizadevati za njeno sklenitev.

Na poravnalnem naroku je javnost izključena.
Sodišče lahko odloči, da se poravnalni narok ne razpi-

še, če so stranke predhodno že brezuspešno izvedle posto-
pek mirnega reševanja spora ali če sodišče oceni, da ni
možnosti za sklenitev sodne poravnave ali da ta ne pred-
stavlja primernega načina rešitve spora.

305.b člen
Na zahtevo sodišča se mora stranka poravnalnega na-

roka udeležiti osebno in osebno odgovarjati na vprašanja
sodišča.

Če na poravnalnem naroku stranko zastopa poobla-
ščenec, mora ta imeti izrecno pooblastilo za sodno porav-
navo.

Če nobena od strank ne pride na poravnalni narok,
nastane mirovanje postopka.

Če na poravnalni narok ne pride ena od strank, se
šteje, da poskus poravnave ni uspel.

Na predlog strank, ki soglašajo, da se opravi poskus
alternativne rešitve spora, lahko sodišče prekine pravdni
postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.

305.c člen
Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo so-

dne poravnave, sodišče praviloma takoj začne glavno
obravnavo.

Če do sklenitve poravnave ni prišlo, pa sodišče oceni,
da obstaja verjetnost, da bosta stranki sklenili sodno porav-
navo, lahko s soglasjem strank takoj določi nov poravnalni
narok.

Vabilo na poravnalni narok se vroči hkrati z vabilom na
glavno obravnavo. V vabilu na poravnalni narok sodišče
stranke izrecno opozori, da bo v primeru, če poravnalni
narok ne bo uspel, takoj začelo glavno obravnavo, stranki
pa opozori tudi na posledice izostanka ene ali obeh strank
(305.b člen).

306. člen
Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodi-

ščem kadar koli sklenejo poravnavo o spornem predmetu
(sodna poravnava).

Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali nje-
gov del, vsebuje lahko tudi ureditev drugih spornih vprašanj
med strankama, v poravnavo pa se lahko poleg strank vklju-
či tudi oseba, ki ni stranka postopka.

Sodišče mora ves čas postopka paziti na možnost za
sklenitev sodne poravnave, stranke mora na to možnost
opozarjati in jim pomagati, da se poravnajo.

Pred sodiščem se ne more skleniti poravnava glede
zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena).

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli sodne po-
ravnave, počaka s postopkom, dokler sklep ne postane
pravnomočen.

307. člen
Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik.
Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki, potem ko

prebereta zapisnik o poravnavi, podpišeta ta zapisnik.
Strankam se izda na njihovo zahtevo overjen prepis

zapisnika, v katerem je vpisana poravnava.
Sodno poravnavo je mogoče skleniti tudi tako, da stran-

ki podpišeta pisni predlog poravnave, ki ga pripravi in stran-
kam pošlje sodnik.

308. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dol-

žnosti paziti, ali ne teče morda pravda o predmetu, o kate-
rem je bila prej sklenjena sodna poravnava; če ugotovi, da
teče pravda o predmetu, o katerem je že sklenjena sodna
poravnava, zavrže tožbo.

309. člen
Kdor namerava vložiti tožbo, lahko poskusi pri okraj-

nem sodišču, na območju katerega ima nasprotna stranka
prebivališče, doseči sodno poravnavo.

Sodišče, ki prejme takšen predlog, povabi nasprotno
stranko in jo seznani s predlogom za poravnavo.

Stroške takega postopka plača predlagatelj.

Triindvajseto poglavje
SODBA

310. člen
S sodbo odloči sodišče o zahtevku, ki se nanaša na

glavno stvar in stranske terjatve.
Če je več zahtevkov, se odloči praviloma o vseh za-

htevkih z eno sodbo.
Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje,

pa je za razsojo zrela ena sama pravda, se lahko izda sodba
samo glede te pravde.

311. člen
Sodišče sme naložiti toženi stranki, naj opravi določe-

no dajatev, le tedaj, če je ta zapadla do konca glavne obrav-
nave.

Če sodišče ugodi zahtevku za preživnino, lahko obsodi
toženo stranko tudi na dajatve, ki še niso zapadle.

Sodba, s katero se tožena stranka obsodi, da mora
izročiti ali prevzeti stvari, ki so bile dane v najem ali zakup,
se lahko izda, še preden preneha to razmerje.

312. člen
Če je tožeča stranka v tožbi zahtevala, naj se ji prisodi

določena dajatev, hkrati pa je v tožbi ali do konca glavne
obravnave izjavila, da je pripravljena namesto te dajatve spre-
jeti drugo dajatev, izreče sodišče v sodbi, s katero ugodi
tožbenemu zahtevku, da toženi stranki ni treba izpolniti prve
dajatve, če izpolni drugo.



Stran 1750 / Št. 12 / 3. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije

313. člen
Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi

rok, v katerem se mora izpolniti.
Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša

rok za izpolnitev dajatve petnajst dni, vendar pa lahko določi
sodišče za dajatve, ki niso denarne, daljši rok. V meničnih
in čekovnih sporih znaša ta rok osem dni.

Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi
prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev.

Delna sodba

314. člen
Če so od več tožbenih zahtevkov zaradi pripoznave ali

na podlagi obravnavanja samo nekateri od njih zreli za kon-
čno odločbo ali je samo del posameznega zahtevka zrel za
končno odločbo, lahko sodišče glede zrelih zahtevkov ozi-
roma dela zahtevka konča obravnavo in izda sodbo (delna
sodba).

Delno sodbo sme izdati sodišče tudi takrat, ko je bila
vložena nasprotna tožba, če je zrel za odločbo samo zahte-
vek tožbe ali samo zahtevek nasprotne tožbe.

Pri presoji vprašanja, ali naj izda delno sodbo, upošte-
va sodišče zlasti velikost zahtevka ali dela zahtevka, ki je zrel
za odločbo.

Glede pravnih sredstev in izvršbe se šteje delna sodba
za samostojno sodbo.

Vmesna sodba

315. člen
Če je tožena stranka izpodbijala tako podlago kakor

tudi višino tožbenega zahtevka, pa je glede podlage stvar
zrela za odločbo, lahko izda sodišče, če je to smotrno,
najprej sodbo samo o podlagi tožbenega zahtevka (vmesna
sodba).

Sodišče počaka z obravnavanjem o višini tožbenega
zahtevka, dokler ne postane vmesna sodba pravnomočna.

Sodba na podlagi pripoznave

316. člen
Če tožena stranka do konca glavne obravnave pripoz-

na tožbeni zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravna-
vanja sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na
podlagi pripoznave).

Sodišče ne izda sodbe na podlagi pripoznave, čeprav
so izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahte-
vek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek
3. člena).

Izdaja sodbe na podlagi pripoznave se odloži, če je
treba, da se o okoliščinah iz drugega odstavka tega člena
poprej dobijo obvestila.

Pripoznavo tožbenega zahtevka na naroku ali v pisni
vlogi lahko prekliče tožena stranka tudi brez privolitve tože-
če stranke do izdaje sodbe.

Sodba na podlagi odpovedi

317. člen
Če se tožnik do konca glavne obravnave odpove to-

žbenemu zahtevku, izda sodišče brez nadaljnjega obravna-
vanja sodbo, s katero zavrne tožbeni zahtevek (sodba na
podlagi odpovedi).

Za odpoved tožbenemu zahtevku ni potrebna privolitev
tožene stranke.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi odpovedi, čeprav so
izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s

katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek
3. člena).

Izdaja sodbe na podlagi odpovedi se odloži, če je
treba, da se o okoliščinah iz tretjega odstavka tega člena
poprej dobijo obvestila.

Odpoved tožbenemu zahtevku na naroku ali v pisni
vlogi lahko tožeča stranka prekliče tudi brez privolitve tože-
ne stranke do izdaje sodbe.

Zamudna sodba

318. člen
Če tožena stranka v roku iz 277. člena tega zakona ne

odgovori na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi to-
žbenemu zahtevku (zamudna sodba), če so izpolnjeni na-
slednji pogoji:

1. da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgo-
vor;

2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo
razpolagati (tretji odstavek 3. člena tega zakona);

3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dej-
stev, ki so navedena v tožbi;

4. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso
v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z
dejstvi, ki so splošno znana.

Izdaja zamudne sodbe se odloži, če je treba, da se o
okoliščinah iz prejšnjega odstavka poprej dobijo obvestila.

Če iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja uteme-
ljenost tožbenega zahtevka, izda sodišče sodbo, s katero
tožbeni zahtevek zavrne.

Pravnomočnost sodbe

319. člen
Sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, posta-

ne pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku to-
žbe ali nasprotne tožbe.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dol-
žnosti paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. Če
ugotovi, da je bila pravda začeta o zahtevku, o katerem je
bilo že pravnomočno odločeno, zavrže tožbo.

Če je v sodbi odločeno o terjatvi, ki jo je tožena stranka
uveljavljala z ugovorom zaradi pobota, postane odločba o
obstoju ali neobstoju take terjatve pravnomočna.

320. člen
Sodišče je vezano na svojo sodbo, ko je sodba razgla-

šena, če ni bila razglašena, pa ko je odpravljena.
Nasproti strankam ima sodba učinek šele od dneva, ko

jim je vročena.

Izdaja in razglasitev sodbe

321. člen
Sodba se izda in razglasi v imenu ljudstva.
Kadar se opravi glavna obravnava pred senatom, izda-

jo sodbo predsednik senata in člani senata, ki so sodelovali
na naroku, na katerem je bila glavna obravnava končana.
Takoj po koncu glavne obravnave izda senat sodbo, ki jo
razglasi predsednik senata.

V bolj zapletenih zadevah lahko sodišče odloči, da bo
sodbo izdalo pisno. V takem primeru se sodba ne razglasi,
temveč se vroči strankam v tridesetih dneh od dneva, ko je
bila glavna obravnava končana.

V primeru iz drugega odstavka 291. člena tega zakona
izda sodišče sodbo in jo vroči strankam najpozneje v tride-
setih dneh od dneva, ko prejme spise, listine, druge podat-
ke oziroma zapisnik. Ta sodba se ne razglasi.
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322. člen
Kadar se sodba razglasi, prebere predsednik senata

javno izrek sodbe in sporoči na kratko razloge sodbe.
Ob razglasitvi sodbe se lahko sporoči, da je sodišče

sklenilo, da bo o odmeri stroškov odločilo pozneje. V tem
primeru odmeri stroške predsednik senata, odločba pa se
vzame v pisni odpravek sodbe.

Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se izrek
sodbe vselej javno prebere, sodišče pa odloči, ali in koliko
naj se izključi javnost pri razglasitvi razlogov sodbe.

Vsi navzoči poslušajo branje izreka sodbe stoje.

Pisna izdelava in vročitev sodbe

323. člen
Sodba mora biti pisno izdelana v tridesetih dneh od

izdaje.
Izvirnik sodbe podpiše predsednik senata.
Strankam se vroči overjen prepis sodbe.

324. člen
Pisna sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev ter

pravni pouk o pritožbi.
Uvod sodbe obsega: navedbo, da se sodba izreka v

imenu ljudstva, naslov sodišča, ime in priimek predsednika
in članov senata, ime in priimek in stalno oziroma začasno
prebivališče strank, njihovih zastopnikov in pooblaščencev,
kratko navedbo spornega predmeta, dan, ko je bila konča-
na glavna obravnava, in dan, ko je bila sodba izdana.

Izrek sodbe obsega odločbo, s katero je sodišče ugo-
dilo posameznim zahtevkom, ki se nanašajo na glavno stvar
in stranske terjatve, ali jih je zavrnilo, in odločbo o obstoju
ali neobstoju terjatve, ki je bila uveljavljena zaradi pobota
(tretji odstavek 319. člena).

V obrazložitvi navede sodišče zahtevke strank in njiho-
ve navedbe o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo, doka-
ze ter predpise, na katere je oprlo sodbo.

V obrazložitvi zamudne sodbe, sodbe na podlagi pri-
poznave ali sodbe na podlagi odpovedi, se navedejo samo
razlogi, ki upravičujejo tako sodbo.

V pravnem pouku o pritožbi navede sodišče rok za
vložitev pritožbe in pri katerem sodišču se pritožba vloži.

Dopolnilna sodba

325. člen
Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi

moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka,
lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga
pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni.

Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe
sodišče zavrže oziroma zavrne brez naroka.

326. člen
Če predsednik senata spozna, da je predlog za dopol-

nitev sodbe utemeljen, razpiše glavno obravnavo, da se izda
sodba o zahtevku, o katerem ni bilo odločeno (dopolnilna
sodba).

Dopolnilna sodba se lahko izda tudi brez nove glavne
obravnave, če naj jo izda isti senat, ki je izdal prvotno sod-
bo, zahtevek, glede katerega se zahteva dopolnitev, pa je bil
zadosti obravnavan.

Če senat spozna, da je predlog za dopolnilno sodbo
prepozen ali neutemeljen, ga s sklepom zavrže oziroma
zavrne.

Če se predlog za dopolnitev sodbe nanaša samo na
stroške postopka, odloči o njem predsednik senata brez
naroka.

327. člen
Če je poleg predloga za dopolnitev sodbe vložena tudi

pritožba zoper sodbo, sodišče prve stopnje počaka in ne
pošlje pritožbe sodišču druge stopnje, dokler ne odloči o
predlogu za dopolnitev sodbe in se ne izteče rok za pritožbo
zoper to odločbo.

Če se zoper odločbo o dopolnitvi sodbe vloži pritožba,
se ta pritožba skupaj s pritožbo zoper prvotno sodbo pošlje
sodišču druge stopnje.

Če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo
zaradi tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o
vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje
pritožba za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

Poprava sodbe

328. člen
Predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih

in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote,
pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z
izvirnikom.

O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na
koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kak-
šne odločitve, ki je vsebovana v izreku sodbe, se vročijo
strankam popravljeni prepisi sodbe s pripombo, da se s tem
prepisom nadomešča prejšnji prepis. V takšnem primeru
teče rok za pravno sredstvo glede popravljenega dela sod-
be od dneva, ko je bil strankam vročen popravljeni prepis
sodbe.

O popravi sodbe lahko odloči sodišče brez zaslišanja
strank.

Štiriindvajseto poglavje
SKLEP

329. člen
Vse sklepe, ki se izdajajo na naroku, razglasi predse-

dnik senata.
Sklep, ki je bil razglašen na naroku, se vroči strankam

v overjenem prepisu samo tedaj, če je zoper ta sklep dovo-
ljena posebna pritožba, če se lahko na podlagi sklepa takoj
zahteva izvršba ali če to zahteva vodstvo pravde.

Sodišče je vezano na svoje sklepe, če se ti ne nanaša-
jo na vodstvo pravde ali če ni s tem zakonom drugače
določeno.

Kadar se sklep ne vroči pisno, ima nasproti strankam
učinek takoj, ko je razglašen.

330. člen
Sklepi, ki jih izda sodišče zunaj naroka, se sporočijo

strankam z vročitvijo overjenega prepisa.
Če se s sklepom zavrne predlog ene stranke brez

prejšnjega zaslišanja nasprotne stranke, se tej stranki sklep
ne vroči.

331. člen
Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrača pred-

log stranke ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si
med seboj nasprotujejo, lahko pa je obrazložen tudi v drugih
primerih, kadar je to potrebno.

Pisni odpravek sklepa mora vselej obsegati uvod in
izrek, obrazložitev pa le tedaj, če mora biti sklep po prvem
odstavku tega člena obrazložen.
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332. člen
Določbe 313. člena, drugega odstavka 320. člena,

drugega odstavka 321. člena, drugega odstavka 322. čle-
na in členov 323 do 328 tega zakona veljajo smiselno tudi
za sklepe.

B) Postopek s pravnimi sredstvi

Petindvajseto poglavje
REDNA PRAVNA SREDSTVA

1. Pritožba zoper sodbo

Pravica pritožbe

333. člen
Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke

pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v
tem zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekov-
nih sporih znaša ta rok osem dni.

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravno-
močna v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.

O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.

334. člen
Stranka se lahko odpove pritožbi od trenutka, ko je

sodba razglašena, če se sodba ne razglasi, pa od takrat, ko
ji je vročen njen prepis.

Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko
stranka umakne že vloženo pritožbo.

Odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta prekli-
cati.

Vsebina pritožbe

335. člen
Pritožba mora obsegati:
1. navedbo sodbe, zoper katero se vlaga;
2. izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali v določe-

nem delu;
3. pritožbene razloge;
4. podpis pritožnika.

336. člen
Če se po podatkih pritožbe ne more ugotoviti, katera

sodba se izpodbija, ali če pritožba ni podpisana (nepopolna
pritožba), zahteva sodišče prve stopnje s sklepom, zoper
katerega ni pritožbe, naj jo pritožnik v določenem roku do-
polni ali popravi.

Če pritožnik v določenem roku ne izpolni te zahteve,
sodišče prve stopnje s sklepom zavrže pritožbo kot nepo-
polno.

Če je pritožba vsebinsko še drugače pomanjkljiva, jo
sodišče prve stopnje pošlje sodišču druge stopnje, ne da bi
zahtevalo od pritožnika, naj jo dopolni oziroma popravi.

337. člen
V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in predla-

gati nove dokaze le, če izkaže, da jih brez svoje krivde ni
mogel navesti oziroma predložiti do prvega naroka za glavno
obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, če so izpol-
njeni pogoji iz drugega odstavka 286. člena tega zakona.

Predsednik senata sodišča prve stopnje po potrebi
sam ali na zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge sto-
pnje s poizvedbami ali na naroku preveri resničnost pritožni-
kovih navedb.

Ugovor pobota, ki ni bil uveljavljen pred sodiščem prve
stopnje, se ne more uveljavljati v pritožbi.

Razlogi, iz katerih se sme sodba izpodbijati

338. člen
Sodba se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka;
2. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega

stanja;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Zamudna sodba se ne more izpodbijati zaradi zmotne

in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
Sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi od-

povedi se lahko izpodbijata zaradi bistvene kršitve določb
pravdnega postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o pri-
poznavi oziroma o odpovedi dana v zmoti ali pod vplivom
prisile ali zvijače.

339. člen
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je poda-

na, če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določ-
be tega zakona ali jo je uporabilo nepravilno, pa bi lahko to
vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe.

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej
podana:

1. če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri
izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni sode-
loval na glavni obravnavi;

2. če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka
prvega odstavka 70. člena) oziroma ki je bil s sklepom
predsednika oziroma predstojnika sodišča izločen;

3. če je bilo odločeno o zahtevku v sporu, ki ne spada
v sodno pristojnost (18. člen);

4. če je sodišče odločilo o tožbenem zahtevku, za
katerega je stvarno pristojno višje sodišče iste vrste ali sodi-
šče druge vrste, ali če je na ugovor stranke v odločbi, ki je
bila vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je krajevno pri-
stojno;

5. če je sodišče na ugovor stranke, da gre za spor,
glede katerega je bil sklenjen arbitražni dogovor, v odločbi,
ki je bila vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je pristojno;

6. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
oprlo svojo odločbo na nedovoljena razpolaganja strank
(tretji odstavek 3. člena);

7. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
izdalo zamudno sodbo, sodbo na podlagi pripoznave ali
sodbo na podlagi odpovedi;

8. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
pa z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred sodiščem;

9. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
zavrnilo zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj
jezik in v svojem jeziku spremljala postopek;

10. če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave,
pa bi bilo moralo opraviti glavno obravnavo;

11. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen
zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja
ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu z določba-
mi tega zakona ali če pooblaščenec stranke ni imel poobla-
stila, razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna
pravdna dejanja pozneje odobrena;
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12. če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče
pravda ali o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno
ali o katerem je bila že sklenjena sodna poravnava;

13. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost
glavne obravnave;

14. če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne
more preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če
nasprotuje samemu sebi ali razlogom sodbe ali če sodba
sploh nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločil-
nih dejstvih ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju;
ali če je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se
navaja v razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov o izpo-
vedbah v postopku, in med samimi temi listinami oziroma
zapisniki.

340. člen
Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja je

podana, če je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno
ugotovilo oziroma če ga ni ugotovilo.

341. člen
Napačna uporaba materialnega prava je podana, če

sodišče ni uporabilo določb materialnega prava, ki bi jih
moralo uporabiti, ali če jih ni uporabilo pravilno.

Postopek s pritožbo

342. člen
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi

stopnji, v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno
stranko.

343. člen
Prepozno, nepopolno (prvi odstavek 336. člena) ali

nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik senata
sodišča prve stopnje brez naroka.

Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku
zakonskega roka zanjo.

Pritožba je nedovoljena, če jo je vložila oseba, ki ni
imela te pravice, ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala ali jo
umaknila, ali če pritožnik ni imel pravnega interesa za prito-
žbo.

344. člen
Izvod pravočasne, popolne in dovoljene pritožbe vroči

sodišče prve stopnje nasprotni stranki, ki sme nato v osmih
dneh od njenega prejema podati pri tem sodišču odgovor
na pritožbo.

Izvod odgovora na pritožbo vroči sodišče prve stopnje
pritožniku.

Prepozen odgovor na pritožbo se ne zavrže, temveč se
pošlje sodišču druge stopnje, ki ga upošteva, če je to še
mogoče.

345. člen
Ko dobi odgovor na pritožbo ali ko se izteče rok za

odgovor na pritožbo, pošlje sodišče prve stopnje pritožbo in
odgovor na pritožbo, če je bil vložen, z vsemi spisi sodišču
druge stopnje.

Če pritožnik trdi, da so bile v postopku na prvi stopnji
prekršene določbe pravdnega postopka, da predsednik se-
nata sodišča prve stopnje pojasnilo k navedbam v pritožbi,
ki se nanašajo na te kršitve, po potrebi pa opravi tudi poiz-
vedbe, da ugotovi, ali so navedbe v pritožbi resnične.

346. člen
Ko prispejo spisi s pritožbo k sodišču druge stopnje,

pripravi sodnik poročevalec poročilo za obravnavanje zade-
ve na pritožbenem senatu.

Sodnik poročevalec si lahko, če je treba, od sodišča
prve stopnje priskrbi poročilo o kršitvah določb postopka in
zahteva, naj se za ugotovitev teh kršitev opravijo poizvedbe.

346.a člen
V primeru iz drugega odstavka 345. člena in drugega

odstavka 346. člena tega zakona, pošlje sodišče prve sto-
pnje pojasnilo oziroma poročilo strankam, ki lahko nanj od-
govorijo v osmih dneh od vročitve.

347. člen
Sodišče druge stopnje odloča o pritožbi praviloma brez

obravnave.
Če senat sodišča druge stopnje spozna, da je treba za

pravilno ugotovitev dejanskega stanja ponoviti vse ali le ne-
katere od že izvedenih dokazov pred sodiščem druge sto-
pnje, mora razpisati obravnavo.

348. člen
Na obravnavo se povabijo stranke oziroma njihovi za-

koniti zastopniki ali pooblaščenci in pa tiste priče in izveden-
ci, za katere sodišče sklene, da jih bo zaslišalo.

Če ne pride na obravnavo katera od strank ali ne pride
nobena stranka, obravnava sodišče pritožbo in izda odloč-
bo, upoštevajoč zlasti tisto, kar je navedeno v pritožbi in v
odgovoru na pritožbo.

Obravnava pred sodiščem druge stopnje se začne s
poročilom poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal
svoje mnenje o utemeljenosti pritožbe.

Nato se prebere sodba ali del sodbe, na katerega se
nanaša pritožba, če je treba, pa tudi zapisnik o glavni obrav-
navi pred sodiščem prve stopnje, potem pa pritožnik obraz-
loži svojo pritožbo, nasprotna stranka pa odgovor na prito-
žbo.

Na obravnavi ponovi sodišče druge stopnje tiste doka-
ze, glede katerih dvomi v pravilnost dokazne ocene sodišča
prve stopnje. Če katerega od teh dokazov ni več mogoče
izvesti ali če senat ali sodnik, ki je izdal izpodbijano sodbo,
tega dokaza ni neposredno izvedel (217. in 218. člen), lah-
ko sodišče druge stopnje sklene, da se prebere zapisnik o
njegovi izvedbi.

Na obravnavi stranka ne more navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov niti uveljavljati ugovora pobota, ki
ga ni uveljavljala pred sodiščem prve stopnje.

349. člen
Če ni v 347. in 348. členu tega zakona drugače dolo-

čeno, veljajo določbe o glavni obravnavi pred sodiščem
prve stopnje (281. do 305. člen) smiselno tudi za obravna-
vo pred sodiščem druge stopnje.

Meje preizkusa sodbe prve stopnje

350. člen
Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v

tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz
pritožbe ne vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizku-
si sodbo v tistem delu, v katerem stranka ni zmagala v
sporu.

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo sodišča prve
stopnje v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem
pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb prav-
dnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 8., 11., 12. in 14. točke
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drugega odstavka 339. člena tega zakona in na pravilno
uporabo materialnega prava.

Sodišče druge stopnje pazi na prekoračitev tožbenega
zahtevka samo na zahtevo stranke.

Odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi

351. člen
Sodišče druge stopnje lahko na seji ali na podlagi

opravljene obravnave zavrže pritožbo kot prepozno, nepo-
polno ali kot nedovoljeno ali jo zavrne kot neutemeljeno in
potrdi sodbo sodišča prve stopnje ali razveljavi to sodbo in
pošlje zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje ali razve-
ljavi sodbo prve stopnje in zavrže tožbo ali spremeni sodbo
prve stopnje.

Sodišče druge stopnje lahko razveljavi sodbo tudi te-
daj, če stranka zahteva spremembo, in lahko spremeni sod-
bo, čeprav stranka zahteva, naj se razveljavi.

352. člen
Sodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno,

nepopolno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo sodi-
šče prve stopnje (343. člen).

353. člen
Sodišče druge stopnje zavrne s sodbo pritožbo kot

neutemeljeno in potrdi sodbo prve stopnje, če spozna, da
niso podani razlogi, iz katerih se sodba lahko izpodbija, in
ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

354. člen
Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo pr-

ve stopnje, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb
pravdnega postopka (339. člen), in vrne zadevo istemu
sodišču prve stopnje ali pa jo odstopi pristojnemu sodišču
prve stopnje, da opravi novo glavno obravnavo. V tem skle-
pu odloči sodišče druge stopnje tudi o tem, katera dejanja,
ki jih zajema bistvena kršitev določb pravdnega postopka,
se razveljavijo.

Če so bile v postopku pred sodiščem prve stopnje
prekršene določbe 3. in 12. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, razveljavi sodišče druge stopnje sodbo
prve stopnje in zavrže tožbo.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje
prekršena določba 11. točke drugega odstavka 339. člena
tega zakona, razveljavi sodišče druge stopnje glede na na-
ravo kršitve sodbo prve stopnje in vrne zadevo pristojnemu
sodišču prve stopnje ali pa razveljavi sodbo prve stopnje in
zavrže tožbo.

355. člen
Če sodišče druge stopnje na seji ali na obravnavi spoz-

na, da je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja
ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo
zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje
nepopolno ugotovljeno, razveljavi sodbo prve stopnje in vr-
ne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

356. člen
Če sodišče druge stopnje razveljavi sodbo sodišča

prve stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje, lahko odre-
di, da se opravi nova glavna obravnava pred drugim sena-
tom.

357. člen
Če ugotovi, da je bil s sodbo prve stopnje prekoračen

tožbeni zahtevek, sodišče druge stopnje glede na naravo

prekoračitve tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi sod-
bo sodišča prve stopnje in mu po potrebi zadevo vrne v
ponovno sojenje.

358. člen
Sodišče druge stopnje mora s sodbo spremeniti sod-

bo sodišča prve stopnje:
1. če ugotovi na podlagi obravnave drugačno dejansko

stanje, kakor pa je ugotovljeno v sodbi prve stopnje;
2. če je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine

ali posredno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira
samo na te dokaze;

3. če je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se
opira na ta dejstva;

4. če misli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje
pravilno ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno
uporabilo materialno pravo.

359. člen
Sodišče druge stopnje ne sme spremeniti sodbe v

škodo stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo ona.

360. člen
V obrazložitvi sodbe oziroma sklepa mora sodišče dru-

ge stopnje presoditi navedbe pritožbe, ki so odločilnega
pomena, in navesti razloge, ki jih je upoštevalo po uradni
dolžnosti.

Kadar se sodba prve stopnje razveljavi zaradi bistve-
nih kršitev določb pravdnega postopka, je treba v obrazlo-
žitvi navesti, katere določbe so bile prekršene in v čem je
kršitev.

Če se sodba prve stopnje razveljavi in zadeva vrne
sodišču prve stopnje v novo sojenje, da pravilno ugotovi
dejansko stanje, se navede, v čem so pomanjkljivosti pri
ugotovitvi dejanskega stanja oziroma zakaj so nova dejstva
in novi dokazi pomembni za pravilno odločbo in zakaj vpliva-
jo na tako odločbo.

361. člen
Sodišče druge stopnje vrne vse spise sodišču prve

stopnje z zadostnim številom overjenih prepisov svoje odloč-
be, da jih vroči strankam in drugim prizadetim osebam.

362. člen
Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa pravdna deja-

nja in obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozo-
rilo sodišče druge stopnje v svojem sklepu.

Na prvem naroku nove glavne obravnave smejo navaja-
ti stranke tudi nova dejstva in predlagati nove dokaze, če jih
brez svoje krivde v dotedanjem postopku niso mogle navesti
oziroma predložiti.

Če se sodba razveljavi zaradi tega, ker jo je izdalo
nepristojno sodišče, se opravi nova obravnava pred sodi-
ščem prve stopnje po določbah, ki veljajo za glavno obrav-
navo, če se spremeni senat (tretji odstavek 302. člena).

2. Pritožba zoper sklep

363. člen
Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena prito-

žba, če ni v tem zakonu določeno, da ni pritožbe.
Če ta zakon izrecno določa, da ni posebne pritožbe,

se sme sklep sodišča prve stopnje izpodbijati samo v prito-
žbi zoper končno odločbo.
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364. člen
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa, če ni s tem

zakonom drugače predpisano.
Sklep, zoper katerega ni posebne pritožbe, se lahko

takoj izvrši.

365. člen
Ko odloča o pritožbi, lahko sodišče druge stopnje:
1. zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedo-

voljeno (prvi, drugi in tretji odstavek 343. člena ter prvi
odstavek 363. člena);

2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep
sodišča prve stopnje;

3. ugodi pritožbi in sklep spremeni ali razveljavi in po
potrebi vrne zadevo v nov postopek.

366. člen
V postopku s pritožbo zoper sklep se uporabljajo smi-

selno določbe, ki veljajo za pritožbo zoper sodbo, razen
določb o odgovoru na pritožbo in o obravnavi pred sodi-
ščem druge stopnje.

Šestindvajseto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA

1. Revizija

367. člen
Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji,

lahko stranke vložijo revizijo v tridesetih dneh od vročitve
prepisa sodbe.

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vre-
dnost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega
1,000.000 tolarjev.

Revizija je vselej dovoljena:
1. v sporih o preživljanju, ko je preživnina prvič določe-

na ali je ukinjena;
2. v odškodninskih sporih za izgubljeno preživljanje

zaradi smrti preživljalca, ko je ta oškodnina prvič določena
ali ukinjena;

3. v sporih iz avtorske pravice;
4. v sporih, ki se nanašajo na varstvo in uporabo izu-

mov in znakov razlikovanja ali pravico do uporabe firme, in v
sporih v zvezi z varstvom konkurence.

368. člen
O reviziji odloča vrhovno sodišče.

369. člen
Vložena revizija ne zadrži izvršitve pravnomočne sod-

be, zoper katero je vložena.

370. člen
Revizija se lahko vloži:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka

iz drugega odstavka 339. člena tega zakona, razen če se
kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka drugega
odstavka 339. člena) ali na pristojnost arbitraže (5. točka
drugega odstavka 339. člena), če je sodnik sodišča prve
stopnje izdal sodbo brez glavne obravnave, čeprav bi jo
moral opraviti (10. točka drugega odstavka 339. člena), če
je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda (12.
točka drugega odstavka 339. člena) ali če je bila v naspro-
tju z zakonom izključena javnost glavne obravnave (13. toč-
ka drugega odstavka 339. člena);

2. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka
iz prvega odstavka 339. člena tega zakona v postopku pred
sodiščem druge stopnje;

3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka je revizija do-

pustna samo, če je bila ta kršitev storjena šele v postopku
pred sodiščem druge stopnje.

Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja.

Zoper sodbo druge stopnje, s katero se potrjuje sodba
na podlagi pripoznave ali sodba na podlagi odpovedi, je
revizija dopustna samo zaradi razlogov iz 1. in 2. točke
prvega odstavka in iz drugega odstavka tega člena.

371. člen
Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v

tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah
razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni
dolžnosti na pravilno uporabo materialnega prava.

372. člen
Stranke smejo navajati v reviziji nova dejstva in predla-

gati nove dokaze samo tedaj, če se nanašajo na bistvene
kršitve določb pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko
vloži revizija.

373. člen
Revizija se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve

stopnje, in sicer v zadostnem številu izvodov za sodišče,
nasprotno stranko in Državno tožilstvo Republike Slovenije.

374. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže s

sklepom sodnik sodišča prve stopnje brez naroka.
Revizija je nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te

pravice, nekdo, ki jo je umaknil, ali nekdo, ki zanjo nima
pravnega interesa, ali če je vložena zoper sodbo, zoper
katero je po zakonu ni mogoče vložiti.

375. člen
Izvod vsake revizije pošlje sodnik sodišča prve sto-

pnje nasprotni stranki in Državnemu tožilstvu Republike
Slovenije.

Državnemu tožilstvu Republike Slovenije je treba po-
slati skupaj z revizijo tudi prepis sodbe, zoper katero je
revizija vložena.

Nasprotna stranka lahko v tridesetih dneh od vročitve
revizije poda sodišču nanjo odgovor.

Ko dobi odgovor na revizijo ali ko poteče rok za odgo-
vor, pošlje sodnik sodišča prve stopnje revizijo in morebitni
odgovor nanjo z vsemi spisi po sodišču druge stopnje revi-
zijskemu sodišču.

376. člen
O reviziji odloča revizijsko sodišče brez obravnave.

377. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže

revizijsko sodišče s sklepom, če ni storil tega v mejah svojih
pravic (374. člen) že sodnik sodišča prve stopnje.

378. člen
Revizijsko sodišče s sodbo zavrne revizijo kot neute-

meljeno, če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih je
bila vložena, in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni
dolžnosti.
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379. člen
Če ugotovi bistveno kršitev določb pravdnega postop-

ka iz prvega ali drugega odstavka 339. člena tega zakona,
zaradi katerih je dopustna revizija, razen kršitev iz drugega
in tretjega odstavka tega člena, revizijsko sodišče s skle-
pom v celoti ali deloma razveljavi sodbo sodišča druge sto-
pnje in sodišča prve stopnje ali samo sodbo sodišča druge
stopnje in vrne zadevo v novo sojenje istemu ali drugemu
senatu sodišča prve ali druge stopnje oziroma drugemu
pristojnemu sodišču.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge
stopnje storjena kršitev iz 3. ali 12. točke drugega odstavka
339. člena tega zakona, razen če je bilo odločeno o zahtev-
ku, o katerem že teče pravda, revizijsko sodišče s sklepom
razveljavi izdane odločbe in zavrže tožbo.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge
stopnje storjena kršitev iz 11. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, ravna revizijsko sodišče glede na naravo
kršitve po prvem ali drugem odstavku tega člena.

380. člen
Če ugotovi, da je bilo materialno pravo zmotno uporab-

ljeno, ugodi revizijsko sodišče s sodbo reviziji in spremeni
izpodbijano sodbo.

Če ugotovi, da je bilo zaradi zmotne uporabe material-
nega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in da
zato ni pogojev za spremembo izpodbijane sodbe, ugodi
revizijsko sodišče s sklepom reviziji in v celoti ali deloma
razveljavi sodbo sodišča prve in druge stopnje ali samo
sodbo sodišča druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje
sodišču prve oziroma druge stopnje.

381. člen
Če ugotovi, da je bil s pravnomočno sodbo, izdano na

drugi stopnji, prekoračen tožbeni zahtevek, revizijsko sodi-
šče glede na naravo prekoračitve s sklepom razveljavi sod-
bo sodišča druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje
sodišču druge stopnje oziroma s sodbo spremeni izpodbija-
no sodbo.

382. člen
Odločba revizijskega sodišča se pošlje sodišču prve

stopnje po sodišču druge stopnje.
Izvod odločbe revizijskega sodišča je treba poslati tudi

Državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

383. člen
Če ni v členih 367 do 382 tega zakona drugače dolo-

čeno, veljajo v postopku z revizijo smiselno določbe iz tega
zakona o pritožbi zoper sodbo iz drugega in tretjega odstav-
ka 334. člena, 335., 336. in 341. člena, drugega in tretje-
ga odstavka 344. člena, drugega odstavka 345. člena,
346., 351., 356. člena in členov 359 do 362 tega zakona.

384. člen
Stranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča

druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno kon-
čan.

Revizije zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni v
sporih, v katerih ne bi bila dovoljena revizija zoper pravno-
močno sodbo (drugi in tretji odstavek 367. člena).

Revizija je vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je
sodišče druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo oziroma s
katerim je potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija
zavrže.

V postopku z revizijo zoper sklep se smiselno uporab-
ljajo določbe tega zakona o reviziji zoper sodbo.

2. Zahteva za varstvo zakonitosti

385. člen
Zoper pravnomočno sodno odločbo lahko vloži Držav-

no tožilstvo Republike Slovenije v treh mesecih zahtevo za
varstvo zakonitosti.

Rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz prvega
odstavka tega člena se šteje:

1. zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, zoper katero
ni bila vložena pritožba – od dneva, od katerega odločbe ni
bilo več mogoče izpodbijati s pritožbo;

2. zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, zoper kate-
ro ni bila vložena revizija – od dneva, ko je bila odločba
vročena tisti stranki, ki ji je bila vročena pozneje.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena, izdano
na drugi stopnji, zoper katero so stranke vložile revizijo,
lahko vloži državno tožilstvo zahtevo za varstvo zakonitosti
samo v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila vročena
revizija tiste stranke, katere revizija mu je bila vročena prej
(prvi odstavek 375. člena).

Zahteve za varstvo zakonitosti ni zoper odločbo, ki jo je
na revizijo ali zahtevo za varstvo zakonitosti izdalo vrhovno
sodišče.

386. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodi-

šče.

387. člen
Državno tožilstvo lahko vloži zahtevo za varstvo zakoni-

tosti:
1. zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka

iz prvega in drugega odstavka 339. člena tega zakona,
razen če se kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka
drugega odstavka 339. člena) ali na pristojnost arbitraže (5.
točka drugega odstavka 339. člena), če je sodišče prve
stopnje izdalo sodbo brez glavne obravnave, moralo pa bi
opraviti glavno obravnavo (10. točka drugega odstavka 339.
člena), če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče
pravda (12. točka drugega odstavka 339. člena), ali če je
bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne obrav-
nave (13. točka drugega odstavka 339. člena);

2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Državno tožilstvo ne more vložiti zahteve za varstvo

zakonitosti zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka in tudi
ne zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega sta-
nja.

388. člen
Po prvem odstavku 379. člena tega zakona ravna sodi-

šče, ki je pristojno odločati o zahtevi za varstvo zakonitosti,
tudi kadar ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb
pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena tega
zakona, ki je bila storjena v postopku pred sodiščem prve
stopnje.

389. člen
Če sta zoper isto odločbo vloženi revizija in zahteva za

varstvo zakonitosti, odloči vrhovno sodišče o obeh pravnih
sredstvih z eno odločbo.

390. člen
O seji, na kateri bo sodišče odločilo o zahtevi za var-

stvo zakonitosti, je treba obvestiti Državno tožilstvo Republi-
ke Slovenije.
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391. člen
Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji

sodišče samo na preizkus kršitev, ki jih uveljavlja državno
tožilstvo v svoji zahtevi.

Če ni v členih 385 do 390 tega zakona drugače dolo-
čeno, se v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti upo-
rabljajo smiselno določbe 369. člena, členov 372 do 380
ter 382. in 383. člena tega zakona.

3. Tožba za razveljavitev sodne poravnave

392. člen
Stranke lahko sklenjeno sodno poravnavo izpodbijajo

s tožbo za razveljavitev sodne poravnave.
Tožba za razveljavitev sodne poravnave se lahko vloži:
1. zaradi tega, ker je sodna poravnava sklenjena v

zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače;
2. zaradi tega, ker je pri sklenitvi sodne poravnave

sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki bi moral biti po
zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka 70. člena)
oziroma ki je bil s sklepom sodišča izločen;

3. če je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval nekdo,
ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zasto-
pati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovo-
ljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja poz-
neje odobrena.

393. člen
Tožbo za razveljavitev sodne poravnave lahko stranka

vloži v treh mesecih od dneva, ko je zvedela za razlog za
razveljavitev.

Po preteku treh let od dneva, ko je bila sodna poravna-
va sklenjena, se tožba za razveljavitev sodne poravnave ne
more več vložiti.

Tožba za razveljavitev sodne poravnave se vloži vselej
pri sodišču, pred katerim je bila sodna poravnava sklenjena.

O tožbi za razveljavitev sodne poravnave odloča sodi-
šče v sestavi, ki jo določa zakon za odločanje o spornem
predmetu, o katerem je bila sodna poravnava sklenjena.

Če ni v 392. in 393. členu tega zakona drugače dolo-
čeno, se v postopku s tožbo za razveljavitev sodne poravna-
ve uporabljajo določbe drugega odstavka 397. člena ter
398. do 400. člena tega zakona.

4. Obnova postopka

394. člen
Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno kon-

čan, se lahko na predlog stranke obnovi:
1. če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma

sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5.
točka prvega odstavka 70. člena) oziroma ki je bil s skle-
pom sodišča izločen;

2. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred sodiščem;

3. če je bila opravljena osebna vročitev prve vloge, ki
se je vročala v postopku, po 141. členu tega zakona, ta
način vročitve pa je bil uporabljen zaradi strankine odsotno-
sti v nepretrganem trajanju več kot tri mesece;

4. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen

zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja
ali če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem
zakonom ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila,
razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna prav-
dna dejanja pozneje odobrena;

5. če se opira sodna odločba na krivo izpovedbo priče
ali izvedenca;

6. če se opira sodna odločba na ponarejeno listino ali
na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina;

7. če je prišlo do sodne odločbe zaradi kaznivega
dejanja sodnika oziroma sodnika porotnika, zakonitega za-
stopnika ali pooblaščenca stranke, nasprotne stranke ali
koga drugega;

8. če pridobi stranka možnost uporabiti pravnomočno
odločbo sodišča, ki je bila prej izdana o istem zahtevku med
istima strankama;

9. če se opira sodna odločba na drugo sodno odločbo
ali na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odloč-
ba pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma od-
pravljena;

10. če zve stranka za nova dejstva ali pa najde ali
pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih
bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta
dejstva oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem
postopku.

395. člen
Iz razlogov, ki so našteti v 1., 2., 3. in 4. točki

394. člena tega zakona, se ne more zahtevati obnova
postopka, če je bil tak razlog brez uspeha uveljavljen v
prejšnjem postopku.

Zaradi okoliščin, ki so naštete v 1., 8., 9. in 10. točki
394. člena tega zakona, se sme dovoliti obnova postopka
samo, če jih stranka brez svoje krivde ni mogla uveljavljati,
preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno so-
dno odločbo.

396. člen
Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh,

in sicer:
1. v primeru iz 1. točke 394. člena tega zakona od

dneva, ko je stranka zvedela za ta razlog;
2. v primeru iz 2. in 3. točke 394. člena tega zakona

od dneva, ko je bila odločba vročena stranki;
3. v primerih iz 4. točke 394. člena tega zakona, če se

je postopka kot tožnik ali kot toženec udeležil nekdo, ki ne
more biti stranka v postopku, od dneva, ko je bila temu
vročena odločba; če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal
pooblaščenec ali če pravdno nesposobne stranke ni zasto-
pal zakoniti zastopnik ali če stranke ni zastopal pooblašče-
nec v skladu s tem zakonom, od dneva, ko je bila odločba
vročena stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku
oziroma pooblaščencu; če zakoniti zastopnik oziroma poo-
blaščenec ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za
posamezna pravdna dejanja, pa od dneva, ko je stranka
zvedela za ta razlog;

4. v primerih iz 5. do 7. točke 394. člena tega zakona
od dneva, ko je stranka zvedela za pravnomočno sodbo v
kazenskem postopku, če se kazenski postopek ne more
izvesti, pa od dneva, ko je zvedela za ustavitev ali za okoli-
ščine, zaradi katerih se postopek ne more uvesti;

5. v primerih iz 8. in 9. točke 394. člena tega zakona
od dneva, ko je stranka mogla uporabiti pravnomočno odloč-
bo, ki je razlog za obnovo postopka;
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6. v primeru iz 10. točke 394. člena tega zakona od
dneva, ko je stranka mogla navesti sodišču nova dejstva
oziroma nova dokazila.

Če bi začel teči rok iz prvega odstavka tega člena,
preden bi odločba postala pravnomočna, se šteje ta rok od
pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo
pravno sredstvo, sicer pa od vročitve pravnomočne odločbe
višjega sodišča.

Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba
pravnomočna, se obnova postopka ne more več predlagati,
razen če se zahteva obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in
4. točki 394. člena tega zakona.

397. člen
Predlog za obnovo postopka se poda vselej pri sodi-

šču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.
V predlogu je treba zlasti navesti: zakoniti razlog, na

podlagi katerega se zahteva obnova, okoliščine, iz katerih
izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze, s
katerimi se podpirajo navedbe predlagatelja.

398. člen
Prepozen (396. člen), nepopoln (drugi odstavek 397.

člena) ali nedovoljen (395. člen) predlog za obnovo postop-
ka zavrže s sklepom predsednik senata brez naroka.

Če predsednik senata ne zavrže predloga, vroči izvod
predloga nasprotni stranki po določbah 142. člena tega
zakona; ta ima pravico v petnajstih dneh nanj odgovoriti. Ko
prispe k sodišču odgovor na predlog ali ko poteče rok za
odgovor, določi predsednik senata narok za obravnavanje
predloga.

Če se zahteva obnova postopka iz razloga, ki je nave-
den v 10. točki 394. člena tega zakona, lahko predsednik
senata združi obravnavanje predloga za obnovo postopka z
obravnavanjem glavne stvari.

399. člen
Narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka

se opravi pred predsednikom senata sodišča prve stopnje,
razen če je obravnavanje predloga združeno z obravnava-
njem glavne stvari.

400. člen
Po naroku za obravnavanje predloga izda predsednik

senata sodišča prve stopnje odločbo o predlogu, razen če
se nanaša razlog za obnovo postopka izključno le na posto-
pek pred višjim sodiščem (401. člen).

V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se
izreče, da se razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem
postopku.

Predsednik senata določi glavno obravnavo šele po
pravnomočnosti sklepa, s katerim se dovoljuje obnova po-
stopka, lahko pa odloči v tem sklepu, da se takoj začne z
obravnavanjem glavne stvari. Na prvem naroku nove glavne
obravnave lahko navajajo stranke nova dejstva in predložijo
nove dokaze, če jih brez svoje krivde v dotedanjem postop-
ku niso mogle navesti oziroma predložiti.

Zoper sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, ni
posebne pritožbe, če je predsednik senata odločil, da se
takoj začne obravnavanje glavne stvari.

Če je predsednik senata dovolil obnovo postopka in
odločil, da se takoj obravnava glavna stvar, ali če se predlog
za obnovo postopka obravnava skupaj z glavno stvarjo, se
vzame sklep, s katerim se dovoljuje obnova postopka in
razveljavlja odločba, izdana v prejšnjem postopku, v odloč-
bo o glavni stvari.

401. člen
Če se nanaša razlog za obnovo postopka edinole na

postopek pred višjim sodiščem, pošlje predsednik senata
sodišča prve stopnje po naroku za obravnavanje predloga
za obnovo postopka zadevo temu višjemu sodišču, da izda
odločbo.

Ko prispe zadeva k višjemu sodišču, ravna predsednik
senata po določbah 346. člena tega zakona.

O predlogu za obnovo postopka odloči senat višjega
sodišča brez obravnave.

Če senat višjega sodišča spozna, da je predlog za
obnovo postopka utemeljen in da ni potrebna nova glavna
obravnava, razveljavi svojo odločbo in morebitno odločbo
višjega sodišča ter izda novo odločbo o glavni stvari.

5. Razmerje med predlogom za obnovo postopka
in drugimi izrednimi pravnimi sredstvi

402. člen
Če vloži stranka v roku za vložitev revizije predlog za

obnovo postopka samo iz razlogov, iz katerih je mogoče
vložiti tudi revizijo, se šteje, da je stranka vložila revizijo.

Če vloži stranka revizijo zaradi kakšnega razloga iz 12.
točke drugega odstavka 339. člena tega zakona, sočasno
ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka zaradi
katerega koli razloga iz 394. člena tega zakona, sodišče
prekine postopek s predlogom za obnovo postopka, dokler
ni končan postopek z revizijo.

Če vloži stranka revizijo iz katerega koli razloga, razen
zaradi kakšnega razloga iz 12. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, sočasno ali pozneje pa vloži predlog za
obnovo postopka zaradi kakšnega razloga iz 5., 6. ali 7.
točke 394. člena tega zakona, ki se opira na pravnomočno
sodbo, izdano v kazenskem postopku, sodišče prekine po-
stopek z revizijo, dokler ni končan postopek s predlogom za
obnovo postopka.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka revizijo,
sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka,
sodišče odloči, kateri postopek bo nadaljevalo, katerega pa
prekinilo; pri tem upošteva vse okoliščine, zlasti pa razloge,
zaradi katerih sta bili vloženi obe pravni sredstvi, in dokaze,
ki sta jih predložili stranki.

403. člen
Določbe prvega in tretjega odstavka 402. člena tega

zakona veljajo tudi, kadar je stranka najprej vložila predlog
za obnovo postopka, nato pa revizijo.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka predlog
za obnovo postopka, nato pa revizijo, sodišče praviloma
prekine postopek z revizijo, dokler ni končan postopek s
predlogom za obnovo postopka, razen če spozna, da so
podani resni razlogi, da ravna drugače.

404. člen
Sklep iz 402. člena tega zakona izda predsednik sena-

ta sodišča prve stopnje, če prispe predlog za obnovo po-
stopka k sodišču prve stopnje, še preden je zadeva v zvezi z
revizijo poslana revizijskemu sodišču. Če prispe predlog za
obnovo postopka potem, ko je v zvezi z revizijo zadeva že
poslana revizijskemu sodišču, izda sklep iz 402. člena tega
zakona senat revizijskega sodišča.

Sklep iz 403. člena tega zakona izda predsednik sena-
ta sodišča prve stopnje, razen če je zadeva v zvezi s predlo-
gom za obnovo postopka takrat, ko prispe revizija k sodišču
prve stopnje, že poslana v odločitev višjemu sodišču (prvi
odstavek 401. člena); v tem primeru izda sklep senat višje-
ga sodišča.
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Zoper sklep sodišča iz prvega in drugega odstavka
tega člena ni pritožbe.

405. člen
Določbe 402., 403. in 404. člena tega zakona veljajo

smiselno tudi, kadar vloži državno tožilstvo zahtevo za var-
stvo zakonitosti, stranka pa pred tem, sočasno ali za tem
predlog za obnovo postopka.

TRETJI DEL
POSEBNI POSTOPKI

Sedemindvajseto poglavje
POSTOPEK V ZAKONSKIH SPORIH TER SPORIH

IZ RAZMERIJ MED STARŠI IN OTROKI

1. Skupne določbe

406. člen
Zakonski spori so spori o razvezi ali razveljavitvi zakon-

ske zveze.
Spori iz razmerij med starši in otroki so spori o ugotovi-

tvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva ter spori o var-
stvu, vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok in polnoletnih
oseb, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica (v na-
daljnjem besedilu: otrok), ne glede na to, ali se rešujejo
samostojno ali skupaj z zakonskimi spori oziroma spori o
ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva.

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za posto-
pek v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in
otroki druge določbe tega zakona.

407. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in

otroki je javnost izključena.

408. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in

otroki mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je
potrebno, da se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih
oseb, ki niso sposobne skrbeti za svoje pravice in interese.

V sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok senat ni
vezan na postavljene zahtevke, kadar tako določa zakon, pa
lahko o tem odloči tudi brez postavljenega zahtevka.

Zaradi varstva oseb iz prvega odstavka tega člena lah-
ko senat ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale,
ter zbere podatke, potrebne za odločitev. Osebe in organi-
zacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, so
sodišču dolžne dati zahtevane podatke tudi proti volji ose-
be, na katero se ti podatki nanašajo.

409. člen
Otroku, ki je dopolnil 15 let in je sposoben razumeti

pomen in pravne posledice svojih dejanj, mora sodišče omo-
gočiti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja pro-
cesna dejanja.

Zakoniti zastopnik otroka iz prejšnjega odstavka sme
opravljati dejanja v postopku le, dokler otrok ne izjavi, da
sam prevzema pravdo.

Otroka, ki še ni star 15 let oziroma za katerega sodišče
presodi, da ni sposoben razumeti pomena in pravnih posle-
dic svojih dejanj, zastopa zakoniti zastopnik.

Če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopni-
ka nasprotujejo, postavi sodišče otroku posebnega zasto-
pnika. Tako ravna sodišče tudi v drugih primerih, če glede

na okoliščine primera presodi, da je to potrebno zaradi
varstva otrokovih koristi.

410. člen
Kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok, mora

otroka, ki je že dopolnil 10 let in je sposoben razumeti
pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način
obvestiti o uvedbi postopka in o njegovi pravici, da izrazi
svoje mnenje. Glede na starost otroka in druge okoliščine
sodnik otroka povabi na neformalen razgovor na sodišču ali
zunaj sodišča s posredovanjem centra za socialno delo ali
šolskega svetovalnega delavca. Ob razgovoru je lahko nav-
zoča oseba, ki jo otrok sam izbere.

O razgovoru sestavi sodnik zapisnik, lahko pa tudi odlo-
či, da se razgovor zvočno snema. Zaradi varstva koristi
otroka lahko sodišče odloči, da se staršem ne dovoli vpo-
gled v zapisnik oziroma poslušanje posnetka.

Otroku, ki je že dopolnil 15 let in je v postopku izrazil
svoje mnenje, sodišče vroči odločbo, proti kateri ima pravi-
co vložiti pritožbo.

411. člen
Med postopkom v zakonskih sporih in sporih iz razme-

rij med starši in otroki lahko izda sodišče na predlog stranke
ali po uradni dolžnosti začasne odredbe o varstvu in preživ-
ljanju skupnih otrok kot tudi začasne odredbe, s katerimi
enemu ali obema od staršev prepove pravico do osebnih
stikov.

V zakonskem sporu izda sodišče na predlog zakonca
tudi začasno odredbo o njegovem preživljanju in o izselitvi
drugega zakonca iz skupnega stanovanja, če je to potre-
bno, da se prepreči nasilje.

Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po
določbah zakona, ki ureja zavarovanje.

412. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij

med starši in otroki se ne uporabljajo določbe o sodbi na
podlagi pripoznave, sodbi na podlagi odpovedi in zamudni
sodbi ter določbe o sodni poravnavi.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lah-
ko stranke sklenejo sodno poravnavo glede varstva, vzgoje
in preživljanja otrok, vendar senat ne dovoli poravnave, če
ugotovi, da ni v skladu z interesi otroka.

413. člen
V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij

med starši in otroki odloči senat o stroških postopka po
prostem preudarku.

414. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij

med starši in otroki lahko stranke navajajo nova dejstva in
predlagajo nove dokaze do konca glavne obravnave ne gle-
de na določbo 286. člena tega zakona in v pritožbi ne glede
na določbo 337. člena tega zakona.

2. Postopek v zakonskih sporih

415. člen
Postopek v zakonskih sporih se začne s tožbo.
Pod pogoji, določenimi z zakonom, se postopek za

razvezo zakonske zveze začne tudi na podlagi predloga
obeh zakoncev za sporazumno razvezo.

Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno
razvezo zakonske zveze, eden od zakoncev med postop-
kom odstopi od tega predloga, senat ustavi postopek.



Stran 1760 / Št. 12 / 3. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije

416. člen
Sodišče pošlje predlog za sporazumno razvezo oziro-

ma tožbo za razvezo zakonske zveze, še preden jo vroči
tožencu, organu, pristojnemu za socialne zadeve, da ta
opravi svetovalni razgovor v skladu z zakonom, razen v na-
slednjih primerih:

1. če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposo-
ben za razsojanje;

2. če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini;
3. če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je

en zakonec pogrešan;
4. če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih

otrok, nad katerimi imata roditeljsko pravico.
Če organ, pristojen za socialne zadeve, obvesti sodi-

šče, da zakonec, ki je vložil tožbo za razvezo zakonske
zveze, oziroma oba zakonca, ki sta vložila predlog za spora-
zumno razvezo, ni prišel oziroma nista prišla na svetovalni
razgovor, se šteje, da je tožba oziroma predlog umaknjen;
sicer pa sodišče nadaljuje postopek, ko dobi poročilo orga-
na, pristojnega za socialne zadeve, o svetovalnem razgovo-
ru.

417. člen
Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko tožnik umakne

brez privolitve toženca do konca glavne obravnave, z njego-
vo privolitvijo pa, dokler postopek ni pravnomočno končan.

Predlog za sporazumno razvezo lahko zakonca umak-
neta, dokler postopek ni pravnomočno končan.

418. člen
Če tožnik po vložitvi tožbe umre, lahko njegovi dediči v

šestih mesecih nadaljujejo začeti postopek z zahtevkom, naj
sodišče ugotovi, da je bila tožba za razvezo oziroma razve-
ljavitev zakonske zveze utemeljena.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno upo-
rablja tudi tedaj, kadar je umrli zakonec vložil predlog za
sporazumno razvezo zakonske zveze.

419. člen
Sodba, s katero se zakonska zveza razveže na podlagi

predloga zakoncev za sporazumno razvezo, se lahko izpod-
bija samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postop-
ka, zaradi tega, ker je stranka pristala na vložitev predloga v
zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače, ter v primeru, ko niso
bili izpolnjeni zakonski pogoji za razvezo zakonske zveze na
podlagi predloga za sporazumno razvezo.

420. člen
V zakonskih sporih ni dovoljena revizija.
Pravnomočna odločba, s katero se zakonska zveza

razveže ali razveljavi, se ne more razveljaviti ali spremeniti na
podlagi zahteve za varstvo zakonitosti ali predloga za obno-
vo postopka ne glede na to, ali je katera od strank sklenila
novo zakonsko zvezo.

421. člen
V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi

predloga za sporazumno razvezo, vnese senat tudi spora-
zum zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok.

Če senat zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske
zveze ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju sku-
pnih otrok. O tem odloči senat tudi, če ni bil postavljen
ustrezen zahtevek, če je bil postavljen, pa nanj ni vezan.

O preživljanju zakonca odloči senat samo na njegovo
zahtevo.

Senat izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa,
pristojnega za socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in

vzgoji otroka, če to zahtevajo spremenjene razmere in kori-
sti otroka.

3. Postopek o sporih za ugotovitev in spodbijanje
očetovstva ali materinstva

422. člen
V sodbi, s katero zahtevku za ugotovitev očetovstva

ugodi, odloči senat tudi o preživljanju otroka. Če senat ugo-
tovi, da je to glede na okoliščine potrebno, lahko o tem
odloči tudi brez ustreznega zahtevka, če je ta postavljen, pa
nanj ni vezan.

423. člen
V sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju materinstva se

smiselno uporabljajo določbe o ugotovitvi ali izpodbijanju
očetovstva.

Osemindvajseto poglavje
POSTOPEK V PRAVDAH ZARADI MOTENJA POSESTI

424. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v prav-

dah zaradi motenja posesti druge določbe tega zakona.

425. člen
V pravdah zaradi motenja posesti mora sodišče pri

določanju rokov in narokov vselej posebno paziti na to, da je
treba zadevo po naravi vsakega posameznega primera hitro
rešiti.

426. člen
Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji

samo na ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega po-
sestnega stanja in nastalega motenja. Izključeno je odloča-
nje o pravici do posesti, o pravni podlagi, poštenosti ali
nepoštenosti posesti ali odškodninskih zahtevkih.

427. člen
(črtan)

428. člen
Rok za izpolnitev obveznosti, ki se naložijo stranki,

določi sodišče glede na okoliščine posameznega primera.
Rok za odgovor na tožbo in rok za pritožbo je osem

dni.
Iz tehtnih razlogov lahko sodišče odloči, da pritožba ne

zadrži izvršitve sklepa.
Zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti,

ni revizije.

429. člen
Tožeča stranka izgubi pravico zahtevati v izvršilnem

postopku izvršitev sklepa, s katerim je toženi stranki po tožbi
zaradi motenja posesti naloženo kakšno dejanje, če ni za-
htevala prisilne izvršitve v tridesetih dneh po izteku roka, ki
je bil v sklepu določen zato, da ga opravi.

430. člen
Obnova pravnomočno končanega postopka zaradi mo-

tenja posesti je dovoljena samo iz razlogov, ki so določeni v
2. in 4. točki 394. člena tega zakona, in sicer v tridesetih
dneh od pravnomočnosti sklepa o motenju posesti.
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Devetindvajseto poglavje
IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA

431. člen
Kadar se tožbeni zahtevek nanaša na zapadlo denarno

terjatev in je ta terjatev dokazana z verodostojno listino, ki je
priložena tožbi v izvirniku ali overjenem prepisu, izda sodi-
šče toženi stranki nalog, naj izpolni tožbeni zahtevek (plačil-
ni nalog).

Za verodostojne listine veljajo zlasti:
1. javne listine;
2. zasebne listine, na katerih je podpis zavezanca ove-

ril organ, ki je pristojen za overitve;
3. menice in čeki s protestom in povratnimi računi, če

so ti potrebni za nastanek zahtevka;
4. izpiski iz overjenih poslovnih knjig;
5. fakture;
6. listine, ki imajo po posebnih predpisih pomen javnih

listin.
Plačilni nalog izda sodišče tudi tedaj, kadar tožnik v

tožbi tega ni predlagal, pa so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo
plačilnega naloga.

432. člen
Kadar se tožbeni zahtevek nanaša na zapadlo denarno

terjatev, ki ne presega 200.000 tolarjev, izda sodišče plačil-
ni nalog zoper toženo stranko, čeprav tožbi niso priložene
verodostojne listine, so pa v njej navedeni podlaga in višina
dolga ter dokazi, s katerimi se lahko ugotovi resničnost
tožbenih navedb.

Plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena se sme
izdati samo zoper glavnega dolžnika.

433. člen
Plačilni nalog izda strokovni sodelavec brez naroka.
V plačilnem nalogu izreče sodišče, da je tožena stran-

ka dolžna v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v
treh dneh po prejemu plačilnega naloga izpolniti tožbeni
zahtevek skupaj s stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v
istem roku ugovarjati zoper plačilni nalog. V plačilnem nalo-
gu opozori sodišče toženo stranko, da bo prepozno vložene
ugovore zavrglo. Hkrati jo opozori, da mora biti ugovor obraz-
ložen, sicer se šteje, da je neutemeljen (drugi odstavek
435. člena).

Plačilni nalog se vroči obema strankama.
Toženi stranki se skupaj s plačilnim nalogom vroči tudi

izvod tožbe s prilogami.

434. člen
Če sodišče ne ugodi predlogu za izdajo plačilnega

naloga, nadaljuje postopek s tožbo.
Zoper sklep, s katerim sodišče ne ugodi predlogu za

izdajo plačilnega naloga, ni pritožbe.

435. člen
Plačilni nalog sme tožena stranka izpodbijati samo z

ugovorom.
Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora tožena

stranka navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga-
ti dokaze, sicer se šteje, da je ugovor neutemeljen.

Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o
stroških, se sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo
zoper sklep.

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom,
postane plačilni nalog pravnomočen.

436. člen
Predsednik senata zavrže prepozne, nepopolne ali ne-

dovoljene ugovore brez naroka.
Na prvem naroku za glavno obravnavo lahko navajajo

stranke nova dejstva in predložijo nove dokaze, tožena stran-
ka pa lahko uveljavlja tudi nove ugovore glede izpodbijane-
ga dela plačilnega naloga.

V odločbi o glavni stvari odloči sodišče, ali ostane
plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali pa se razveljavi.

437. člen
Če tožena stranka ugovarja, da ni bilo zakonskih pogo-

jev za izdajo plačilnega naloga (431. in 432. člen) ali da so
ovire za nadaljnji postopek, odloči sodišče najprej o takem
ugovoru. Če spozna, da je ugovor utemeljen, razveljavi s
sklepom plačilni nalog in začne po pravnomočnosti sklepa z
obravnavanjem glavne stvari, če je treba, da se opravi obrav-
nava.

Če sodišče ne ugodi takemu ugovoru, preide na obrav-
navanje glavne stvari, sklep pa se vzame v odločbo o glavni
stvari.

Če sodišče na ugovor, da tožbeni zahtevek ni zapadel,
spozna, da je ta zapadel po izdaji plačilnega naloga, toda
pred koncem glavne obravnave, razveljavi s sodbo plačilni
nalog in odloči o tožbenem zahtevku (prvi odstavek 311.
člena).

438. člen
Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče, da ni

krajevno pristojno, najpozneje do izdaje plačilnega naloga.
Tožena stranka lahko poda ugovor krajevne nepristoj-

nosti samo v ugovoru zoper plačilni nalog.

439. člen
Če se sodišče po izdaji plačilnega naloga izreče za

stvarno nepristojno, razveljavi plačilni nalog in odstopi po
pravnomočnosti sklepa o nepristojnosti zadevo pristojnemu
sodišču.

Če sodišče po izdaji plačilnega naloga ugotovi, da je
krajevno nepristojno, ne razveljavi plačilnega naloga, tem-
več odstopi po pravnomočnosti sklepa, s katerim se je
izreklo za nepristojno, zadevo pristojnemu sodišču.

440. člen
Kadar izda sodišče v primerih, ki so določeni v tem

zakonu, sklep, s katerim zavrže tožbo, razveljavi tudi plačilni
nalog.

441. člen
Tožeča stranka sme umakniti tožbo brez privolitve tože-

ne stranke samo do vložitve ugovora. Če se tožba umakne,
razveljavi sodišče s sklepom plačilni nalog.

Če tožena stranka do konca glavne obravnave umakne
vse svoje ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi.

Trideseto poglavje
POSTOPEK V SPORIH MAJHNE VREDNOSTI

442. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v postop-

ku v sporih majhne vrednosti druge določbe tega zakona.

443. člen
Spori majhne vrednosti so po določbah tega poglavja

spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno
terjatev, ki ne presega 200.000 tolarjev.
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Kot spori majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tože-
ča stranka pa je v tožbi navedla, da je pripravljena namesto
izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki
ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (prvi od-
stavek 44. člena).

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč
izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča
stranka navedla v tožbi, ne presega zneska iz prvega od-
stavka tega člena (drugi odstavek 44. člena).

444. člen
Za spore majhne vrednosti se v smislu tega poglavja

ne štejejo spori o nepremičninah, spori iz avtorske pravice,
spori, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izumov in zna-
kov razlikovanja in pravico do uporabe firme, spori v zvezi z
varstvom konkurence ter spori zaradi motenja posesti.

445. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi tudi na

ugovor zoper plačilni nalog, če vrednost prerekanega dela
plačilnega naloga ne presega 200.000 tolarjev.

446. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred

okrajnim sodiščem, če ni v tem zakonu drugače določeno.

447. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena

posebna pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek
končan.

Druge sklepe, zoper katere je po tem zakonu dovolje-
na pritožba, je mogoče izpodbijati samo s pritožbo zoper
odločbo, s katero je končan postopek.

Sklepi iz drugega odstavka tega člena se ne vročajo
strankam, temveč se razglasijo na naroku in vzamejo v pisni
odpravek odločbe.

448. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti obsega zapisnik

o glavni obravnavi poleg podatkov iz prvega odstavka 123.
člena tega zakona:

1. izjave strank, ki so bistvenega pomena, zlasti tiste, s
katerimi stranka v celoti ali delno pripozna tožbeni zahtevek,
se odpove tožbenemu zahtevku ali pritožbi ali spremeni ali
umakne tožbo;

2. bistveno vsebino izvedenih dokazov;
3. odločbe, zoper katere je dovoljena pritožba in ki so

bile razglašene na glavni obravnavi;
4. ali so bile stranke navzoče pri razglasitvi sodbe, in

če so bile, da so bile poučene, pod katerimi pogoji se lahko
pritožijo.

449. člen
Če tožeča stranka spremeni tožbeni zahtevek tako, da

vrednost spornega predmeta presega 200.000 tolarjev, se
postopek dokonča po določbah tega zakona o rednem po-
stopku.

Če tožeča stranka pred koncem glavne obravnave, ki
teče po določbah tega zakona o rednem postopku, zmanjša
tožbeni zahtevek, tako da ne presega 200.000 tolarjev, se
postopek nadaljuje po določbah tega zakona o postopku v
sporih majhne vrednosti.

450. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi

pisno izvedenih pravdnih dejanj.

V postopku v sporih majhne vrednosti ni mirovanja po-
stopka.

451. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti mora tožeča

stranka navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze v tožbi,
tožena stranka pa v odgovoru na tožbo.

452. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti lahko vsaka

stranka vloži eno pripravljalno vlogo.
Tožeča stranka lahko v osmih dneh po prejemu odgo-

vora na tožbo vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na
navedbe v odgovoru na tožbo.

Tožena stranka lahko v osmih dneh po prejemu pri-
pravljalne vloge tožeče stranke vloži pripravljalno vlogo, v
kateri odgovori na navedbe tožeče stranke v njeni priprav-
ljalni vlogi.

453. člen
Dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso

navedene v prejšnjem členu, se ne upoštevajo.

454. člen
Če sodišče po prejemu odgovora na tožbo oziroma po

prejemu pripravljalnih vlog ugotovi, da med strankami ni
sporno dejansko stanje in da ni drugih ovir za izdajo odloč-
be, brez razpisa naroka izda odločbo o sporu.

455. člen
Če sodišče razpiše glavno obravnavo in tožeča stranka

ne pride na narok, čeprav je bila v redu povabljena, izda
sodišče sodbo zaradi odpovedi.

456. člen
V vabilu na glavno obravnavo mora biti med drugim

navedeno, da se bo štelo, da se je tožeča stranka, ki ne
pride na prvi narok za glavno obravnavo, odpovedala tožbe-
nemu zahtevku, da se v postopku v sporih majhne vrednosti
ne uporabljajo določbe o mirovanju postopka, da morajo
stranke v tem postopku navesti vsa dejstva in dokaze v
vlogah iz 451. člena tega zakona kot tudi da se sme odločba
izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega
postopka in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

457. člen
Sodba v postopku v sporih majhne vrednosti se razgla-

si takoj po koncu glavne obravnave.
Ob razglasitvi sodbe mora sodišče poučiti navzoče

stranke, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo.
Pisna sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.

Obrazložitev sodbe obsega samo kratek povzetek dejan-
skih ugotovitev, navedbo določb procesnega in material-
nega prava, na podlagi katerih je bilo odločeno (tretji od-
stavek 324. člena).

458. člen
Sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v

sporih majhne vrednosti, se smeta izpodbijati samo zaradi
bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega od-
stavka 339. člena tega zakona in zaradi zmotne uporabe
materialnega prava.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
senat sodišča druge stopnje razveljavi sodbo oziroma sklep
sodišča prve stopnje in zadevo vrne sodišču prve stopnje v
novo sojenje, če ugotovi, da je zaradi zmotne uporabe ma-
terialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. V
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novem sojenju ne velja določba drugega odstavka 362.
člena tega zakona.

Zoper sodbo prve stopnje oziroma sklep iz prvega
odstavka tega člena se lahko stranke pritožijo v osmih dneh.

V postopku v sporih majhne vrednosti znaša rok iz
drugega odstavka 313. člena in prvega odstavka 325. čle-
na tega zakona osem dni.

V sporih majhne vrednosti obnova postopka ni dovolje-
na v primeru iz 10. točke 394. člena tega zakona.

Enaintrideseto poglavje
POSTOPEK PRED ARBITRAŽAMI

459. člen
V tem poglavju je urejen postopek pred arbitražami, ki

imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen če iz določb druge-
ga zakona ali mednarodne pogodbe izhaja, da se določena
arbitraža, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, šteje za tujo
arbitražo.

460. člen
Za spore o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo,

lahko stranke s pogodbo določijo pristojnost domače arbi-
traže.

V sporih, v katerih je vsaj ena od strank fizična oseba s
stalnim prebivališčem v tujini oziroma pravna oseba s sede-
žem v tujini, se lahko stranke dogovorijo tudi za pristojnost
tuje arbitraže, če za te spore ni določena izključna pristoj-
nost sodišča Republike Slovenija.

461. člen
Pogodba o arbitraži se lahko sklene tako glede dolo-

čenega spora kakor tudi glede bodočih sporov, ki utegnejo
nastati iz določenega pravnega razmerja.

Pogodba o arbitraži je veljavna le tedaj, če je sklenjena
pisno.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pisno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo pisem, telegramov, teleksov ali drugih
telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo pisni dokaz o
sklenjeni pogodbi.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pisno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo tožbe, v kateri tožeča stranka navaja
omenjeno pogodbo, in odgovora na tožbo, v katerem tože-
na stranka tega ne izpodbija.

462. člen
Pogodba o arbitraži je veljavno sklenjena tudi tedaj, če

je določba o pristojnosti arbitraže vključena v splošne pogo-
je za sklenitev pravnega posla.

463. člen
Število arbitrov mora biti liho.
Če stranki v pogodbi nista določili števila arbitrov, ime-

nuje vsaka stranka enega arbitra, ta dva pa izvolita predsed-
nika.

464. člen
Če sta se stranki s pogodbo dogovorili, naj bo za

odločitev o določenem sporu pristojna arbitraža, se sodi-
šče, pri katerem je bila vložena tožba v istem sporu med
istima strankama, na ugovor tožene stranke izreče za nepri-
stojno, razveljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže
tožbo.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena mora podati to-
žena stranka najpozneje na prvem naroku za glavno obrav-
navo, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari.

465. člen
Stranko, ki je po pogodbi o arbitraži dolžna imenovati

arbitra, lahko nasprotna stranka pozove, da ga imenuje v
petnajstih dneh in da jo o tem obvesti.

Poziv v smislu prvega odstavka tega člena je veljaven
le tedaj, če je stranka, ki ga pošilja, imenovala svojega
arbitra in o tem obvestila nasprotno stranko.

Če naj po pogodbi o arbitraži imenuje arbitra kdo drug,
lahko vsaka stranka pošlje temu poziv iz drugega odstavka
tega člena.

Tisti, ki je pozvan, naj imenuje arbitra, je vezan na
izvršeno imenovanje, takoj ko je to sporočeno nasprotniku
oziroma eni od strank.

466. člen
Če arbiter ni pravočasno imenovan, pa ne izhaja iz

pogodbe kaj drugega, ga na predlog stranke imenuje sodi-
šče.

Če se arbitra ne moreta zediniti o izvolitvi predsednika,
pa ne izhaja iz pogodbe kaj drugega, imenuje predsednika
na predlog katerega od arbitrov ali stranke sodišče.

Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je
pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je sedež
arbitraže.

Zoper sklep sodišča ni pritožbe.
Stranka, ki ne želi uporabiti pravice iz prvega ali druge-

ga odstavka tega člena, lahko zahteva s tožbo, naj sodišče,
ki je pristojno za imenovanje, izreče, da je pogodba o arbi-
traži nehala veljati.

467. člen
Poleg primera iz 466. člena tega zakona lahko zahteva

vsaka stranka s tožbo, naj sodišče izreče, da je pogodba o
arbitraži nehala veljati:

1. če se stranki v tridesetih dneh od prvega poziva za
imenovanje arbitra ne moreta zediniti o arbitru, ki bi ga
morali skupno imenovati;

2. če tisti, ki je v sami pogodbi o arbitraži imenovan za
arbitra, noče ali ne more prevzeti te dolžnosti.

O zahtevi odloča sodišče, ki je določeno v tretjem
odstavku 466. člena tega zakona.

Na narok za obravnavanje zahteve povabi sodišče stran-
ke; sodišče pa lahko izda odločbo tudi tedaj, če v redu
povabljene stranke ne pridejo.

468. člen
Arbiter se mora sam izločiti, če so podani razlogi za

izločitev iz 70. člena tega zakona. Iz istih razlogov lahko
zahtevata izločitev arbitra tudi stranki.

Stranka, ki je sama ali skupaj z nasprotno stranko
imenovala arbitra, sme zahtevati njegovo izločitev samo te-
daj, če je razlog za izločitev nastal ali je stranka zanj zvedela
šele, ko je bil arbiter že imenovan.

Če se stranki nista drugače sporazumeli, odloča o
izločitvi sodišče, določeno v tretjem odstavku 466. člena
tega zakona.

469. člen
Če se stranki nista drugače sporazumeli, lahko arbitri

vodijo postopek pred arbitražo, tako kot štejejo za primer-
no.

Arbitri morajo obravnavati obe stranki enako in jima
dati v vseh fazah postopka vse možnosti, da navajata svoja
stališča in se izjavita o navedbah nasprotne stranke.
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470. člen
Zoper priče, stranke in druge osebe, ki sodelujejo v

postopku, arbitraža ne more uporabiti prisilnih sredstev in
ne izrekati kazni.

Arbitraža lahko zahteva od sodišča, ki je krajevno pri-
stojno za pravno pomoč (174. člen), naj izvede posamezne
dokaze, ki jih sama ne more izvesti. Glede postopka za
izvedbo dokazov veljajo določbe tega zakona o izvajanju
dokazov pred zaprošenim sodnikom.

471. člen
Arbitraža lahko razsodi po pravičnosti le, če sta jo

stranki za to pooblastili.

472. člen
Kadar sestavlja arbitražo več kot en arbiter, se izda

arbitražna odločba z večino glasov, če ni v pogodbi o arbi-
traži drugače določeno.

Če se ne more doseči potrebna večina glasov, mora
arbitraža o tem obvestiti stranke.

Če se za primer iz drugega odstavka tega člena stran-
ke niso drugače sporazumele, lahko zahteva vsaka od njih s
tožbo, naj sodišče, določeno v tretjem odstavku 466. člena
tega zakona, izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.

473. člen
Arbitražna odločba mora biti obrazložena, razen če sta

se stranki drugače dogovorili.
Izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise podpišejo vsi

arbitri. Arbitražna odločba velja tudi tedaj, kadar je kakšen
arbiter noče podpisati, če jo je podpisala večina arbitrov in
je na odločbi ugotovila, da je arbiter odrekel podpis.

Strankam se vročijo prepisi arbitražne odločbe po so-
dišču, določenem v tretjem odstavku 466. člena tega zako-
na. Stalne arbitraže vročajo svoje odločbe same.

474. člen
Izvirnik arbitražne odločbe in potrdila o vročitvi se hra-

nijo pri sodišču, določenem v tretjem odstavku 466. člena
tega zakona; če je izdala arbitražno odločbo stalna arbitra-
ža, pa pri tej arbitraži.

475. člen
Arbitražna odločba ima nasproti strankam moč pravno-

močne sodbe, če ni v pogodbi dogovorjeno, da se lahko
izpodbija pred arbitražo višje stopnje.

Na zahtevo stranke potrdi sodišče, določeno v tretjem
odstavku 466. člena tega zakona, na prepisu arbitražne
odločbe, da je ta pravnomočna in izvršljiva. Stalne arbitraže
potrjujejo pravnomočnost in izvršljivost na svojih odločbah
same.

476. člen
Arbitražna odločba se lahko na tožbo stranke izreče za

neveljavno.
Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, določeno v

tretjem odstavku 466. člena tega zakona.

477. člen
Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:
1. če sploh ni bila sklenjena pogodba o arbitraži ali če

ta pogodba ni bila veljavna (členi 460 do 462);
2. če je bila glede sestave arbitraže ali glede sprejema

odločbe prekršena kakšna določba tega zakona ali pogod-
be o arbitraži;

3. če je pri izdaji arbitražne odločbe sodeloval arbiter,
ki bi moral biti po zakonu izločen oziroma ki je bil s sklepom
sodišča izločen (468. člen);

4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred arbitražo;

5. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen
zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja
ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je
bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja
pozneje odobrena;

6. če arbitražna odločba ni obrazložena v smislu prve-
ga odstavka 473. člena tega zakona ali če izvirnik in prepisi
arbitražne odločbe niso podpisani tako, kot je to določeno v
drugem odstavku 473. člena tega zakona;

7. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
8. če je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s

seboj v nasprotju;
9. če je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom

Republike Slovenije;
10. če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je

prišlo do arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče
ali izvedenca, arbitra, stranke, njenega zakonitega zastopni-
ka ali pooblaščenca ali drugega udeleženca v postopku, ali
če se arbitražna odločba opira na ponarejeno listino ali na
listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina.

478. člen
Tožba, da se arbitražna odločba izreče za neveljavno,

se lahko vloži pri pristojnem sodišču v tridesetih dneh. Če
se zahteva razveljavitev iz kakšnega od razlogov, ki so nave-
deni v 1. do 9. točki 477. člena tega zakona, se šteje ta rok
od dneva, ko je bila razsodba vročena stranki, če je stranka
za razlog zvedela pozneje, pa od dneva, ko je zanj zvedela.
Če se zahteva razveljavitev iz razloga po 10. točki 477.
člena tega zakona, pa teče ta rok od dneva, ko je stranka
dobila možnost uporabiti pravnomočno sodbo pristojnega
sodišča.

Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe
se ne more več zahtevati njena razveljavitev.

479. člen
Stranke se ne morejo sporazumno odpovedati uporabi

določb prvega in drugega odstavka 468. člena, drugega
odstavka 469. člena in 476. do 478. člena tega zakona.

Dvaintrideseto poglavje
POSTOPEK V GOSPODARSKIH SPORIH

Uporaba

480. člen
V postopku v gospodarskih sporih veljajo določbe tega

zakona, če ni v določbah tega poglavja drugače določeno.

481. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo:
1. v sporih, v katerih je vsaka od strank katera od

navedenih oseb: gospodarska družba, zavod (vključno javni
zavod), zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost;

2. v sporih iz medsebojnih pravnih razmerij samostoj-
nih podjetnikov posameznikov, izvirajočih iz njihove pridobit-
ne dejavnosti, in v sporih iz pravnih razmerij, ki so nastala
med samostojnimi podjetniki posamezniki v zvezi z opravlja-
njem njihove pridobitne dejavnosti in osebami iz prejšnje
točke.
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Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
pravila postopka v gospodarskih sporih ne uporabljajo v
sporih o stvarnih pravicah na nepremičninah in premičninah
in v sporih zaradi motenja posesti.

482. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami ter

družbami in člani organov upravljanja družb, za katere je
treba uporabiti pravo gospodarskih družb;

2. v sporih med ustanovitelji zavodov (vključno javnih
zavodov), izvirajočih iz njihovih medsebojnih pravnih razme-
rij v zvezi z ustanovitvijo, statusnimi spremembami ali likvida-
cijo zavodov;

3. v sporih med zadružniki, zadrugami in zadružniki ter
zadrugami in člani organov upravljanja, za katere je treba
uporabiti zadružno pravo.

Pravila postopka v gospodarskih sporih veljajo tudi v
sporih med osebami iz 481. člena in 1. do 3. točke prvega
odstavka tega člena ter državnimi organi in organizacijami z
javnimi pooblastili, kadar te nastopajo v pravdi kot stranke
na podlagi posebnega zakona.

483. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih, ki se nanašajo na ladje in na plovbo po

morju, in v sporih, za katere velja plovbno pravo (plovbni
spori), razen sporov o prevozu potnikov;

2. v sporih, izvirajočih iz vpisov v sodni register;
3. v sporih iz koncesijskih pogodb;
4. v sporih zaradi razveljavitve pogodbe o arbitraži in v

sporih za razveljavitev arbitražne odločbe, kadar se ta nana-
ša na spor, ki bi ga reševalo sodišče po pravilih postopka v
gospodarskih sporih;

5. v sporih, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo
izumov in znakov razlikovanja ali pravico do uporabe firme,
ter v sporih v zvezi z varstvom konkurence;

6. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postop-
kom.

484. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi,

kadar so v sporu poleg oseb iz prvega odstavka 481. člena
tega zakona kot sosporniki iz 1. točke prvega odstavka 191.
člena tega zakona udeležene še druge osebe.

Pristojnost in sestava sodišča

485. člen
V sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja pogodbe

ter za izpolnitev ali razvezo pogodbe in v odškodninskih
sporih zaradi neizpolnitve pogodbe je poleg sodišča splo-
šne krajevne pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče kra-
ja, kjer bi morala tožena stranka po sporazumu strank izpol-
niti pogodbo.

486. člen
(črtan)

Priprave za glavno obravnavo

487. člen
V nujnih primerih sme sodišče ne glede na določbo

276. člena tega zakona takoj po predhodnem preizkusu
tožbe razpisati glavno obravnavo.

Sodišče ima v nujnih primerih pravico določiti narok po
telefonu ali brzojavno ali z uporabo telekomunikacijskih sto-
ritev.

488. člen
Kadar po prejemu odgovora na tožbo sodišče ugotovi,

da med strankami ni sporno dejansko stanje in da ni drugih
ovir za izdajo odločbe, lahko brez razpisa naroka izda odloč-
bo o sporu.

489. člen
Kadar sodišče odloči po 488. členu tega zakona, se

lahko zahteva povrnitev stroškov v petnajstih dneh od vroči-
tve sodbe.

Pravna sredstva

490. člen
V gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vre-

dnost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravno-
močne sodbe ne presega 5,000.000 tolarjev.

Druge določbe

491. člen
Če stranki sporazumno predlagata, naj se preloži na-

rok, da poskusita poravnavo, ugodi sodišče takemu predlo-
gu in takoj obvesti stranki, kateri dan in ob kateri uri bo nov
narok.

492. člen
V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe

tega zakona o mirovanju postopka.
Če na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen

poznejši narok ne pride nobena stranka, sodišče narok
preloži; če pa tudi na novi narok ne pride nobena stranka,
se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila.

493. člen
(črtan)

494. člen
V postopku v gospodarskih sporih ne morejo dajati

stranke zunaj naroka ustnih izjav na zapisnik pri sodišču.
Listine, na podlagi katere se izda plačilni nalog po

431. členu tega zakona, ni treba priložiti v izvirniku ali v
overjenem prepisu. Zadošča, če overi prepis take listine
pooblaščeni organ pravne osebe.

V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe
432. člena tega zakona.

495. člen
V postopku v gospodarskih sporih so spori majhne

vrednosti spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na
denarno terjatev, ki ne presega 500.000 tolarjev.

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tože-
ča stranka pa je v tožbi navedla, da je pripravljena namesto
izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki
ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (prvi od-
stavek 44. člena).

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč
izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča
stranka navedla v tožbi, ne presega zneska iz prvega od-
stavka tega člena (drugi odstavek 44. člena).

496. člen
V postopkih v sporih majhne vrednosti in v postopkih

za izdajo plačilnega naloga obsega obrazložitev sodbe sa-
mo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stran-
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ke opirajo zahtevke, pravni pouk pa pouk o pravici do prito-
žbe ter navedbo, da bo sodba z obrazložitvijo po četrtem
odstavku 324. člena tega zakona izdelana, če stranka na-
pove pritožbo.

Sodba iz prejšnjega odstavka mora biti pisno izdelana
v osmih dneh od dneva izdaje.

Stranka mora napovedati pritožbo v osmih dneh od
prejema sodbe iz prvega odstavka tega člena.

Če stranka napove pritožbo v roku iz prejšnjega od-
stavka, lahko vloži pritožbo zoper sodbo, ki vsebuje obrazlo-
žitev po četrtem odstavku 324. člena tega zakona. Rok za
vložitev pritožbe začne teči od vročitve prepisa te sodbe.

Sodba iz prejšnjega odstavka mora biti pisno izdelana
v petnajstih dneh od predložitve dokaza o plačilu sodne
takse za pritožbo iz 497. člena tega zakona.

Stranka, ki je napovedala pritožbo, lahko umakne na-
poved pritožbe, dokler ji ni vročen prepis sodbe z obrazloži-
tvijo iz četrtega odstavka 324. člena tega zakona. Umika
napovedi pritožbe ni mogoče preklicati.

Zoper sodbo se lahko pritoži samo stranka, ki je napo-
vedala pritožbo.

V zadevi, v kateri je ena stranka napovedala pritožbo,
se prepis sodbe z obrazložitvijo po četrtem odstavku 324.
člena tega zakona vroči tudi nasprotni stranki.

497. člen
Sodna taksa se plača za sodbo iz prvega odstavka

496. člena.
Taksna obveznost za plačilo sodne takse za pritožbo

nastane ob napovedi pritožbe.
Če stranka ne plača predpisane takse za pritožbo niti

po opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih
taksah, in niso podani pogoji za oprostitev, se šteje, da je
napoved pritožbe umaknila.

Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list
RS, št. 26/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:

ČETRTI DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

498. člen
Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji

izdana sodba ali sklep, s katerima se je postopek pred
sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po
dosedanjih predpisih.

Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba
prve stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek
nadaljuje po tem zakonu.

499. člen
Če je bila tožba vložena pred uveljavitvijo tega zakona,

se v postopku ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega
odstavka 86. člena, 87., 88., 89., 90. in 91. člen.

Če je bila tožba vročena pred uveljavitvijo tega zakona,
se v postopku ne uporabljajo določbe 318. člena, ampak
se pogoji za izdajo zamudne sodbe presojajo po dosedanjih
predpisih.

Če je bil pred uveljavitvijo zakona že opravljen prvi
narok za glavno obravnavo, smejo stranke navajati nova

dejstva in predlagati dokaze ter se izjaviti o navedbah in
ponujenih dokazih nasprotne stranke najkasneje na prvem
naroku za glavno obravnavo po uveljavitvi zakona.

500. člen
V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči sodi

senat.
Če je v delovnem sporu tožnik delavec, je za sojenje

pristojno poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za
toženca, tudi sodišče, na katerega območju se opravlja ali
se je opravljalo delo, oziroma sodišče, na katerega obmo-
čju bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na katerega
območju je bilo sklenjeno delovno razmerje.

501. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati določ-

be 66., 67., 69. in 72. do 77. člena, četrtega odstavka 78.
člena, ter 100. in 101. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89,
14/89), določbi 38. in 39. člena zakona o samoupravnih
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/82) in
točki 1, 2/II 99. člena ter točke 1, 2, 3/II 101. člena zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki
Sloveniji preneha uporabljati zakon o pravdnem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/77 – popr., 36/80,
69/82, 58/84, 74/87, 14/88 – popr., 57/89, 20/90 in
27/90).

502. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz četr-

tega odstavka 132. člena v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

503. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravdnem postopku – ZPP-A (Uradni list RS, št. 96/02)
vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

34. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt

iz 8. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

35. člen
Določbe 14. člena tega zakona se v postopkih, v kate-

rih je bila tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo, uporablja-
jo, če do njegove uveljavitve še ni bil razpisan prvi narok za
glavno obravnavo.

Določba 17. člena tega zakona se ne uporablja, če je
bila tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo.

36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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498. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena in 80.h člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s

stvarnim premoženjem države in občin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se ureja pridobivanje, razpolaganje in

upravljanje s stvarnim premoženjem države ter načela in
postopki pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem države.

S to uredbo se določa tudi oblikovanje, vodenje in
nadzor internega trga nepremičnin v lasti države.

Ta uredba se ne uporablja za stvarno premoženje, ka-
terega pridobivanje, razpolaganje in upravljanje je urejeno v
drugih zakonih ali podzakonskih predpisih, za razpolaganje
z živalmi, ki so v lasti države in imajo poseben položaj, in za
razpolaganje s posebno tehnično opremo za varovanje oseb.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se ta uredba
uporablja za razpolaganje in upravljanje z vsem nepremič-
nim premoženjem, če posebni zakon ne določa drugače.

Ta uredba se smiselno uporablja tudi za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občin,
s tem da:

– naloge in pristojnosti Vlade Republike Slovenije
opravlja organ, ki je v skladu z zakonom in s splošnim aktom
občine pooblaščen, da odloča o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občine,

– naloge predstojnika upravljavca opravlja župan.

2. člen
Posamezni izrazi imajo v tej uredbi naslednji pomen:
1. država oziroma premoženje države pomeni Republi-

ko Slovenijo oziroma premoženje Republike Slovenije,
2. stvarno premoženje obsega premične in nepremič-

ne stvari v lasti države,
3. interni trg nepremičnin je organiziran trg ponudbe

nepremičnin v lasti države in povpraševanja po nepremični-
nah države, katerega udeleženci so neposredni uporabniki
državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: neposredni
uporabniki), pod pogoji iz te uredbe pa tudi drugi upravljavci
državnih nepremičnin,

4. zunanji trg nepremičnin predstavlja organiziran trg
ponudbe nepremičnin v lasti države in povpraševanja po
nepremičninah za potrebe države, na katerem lahko sodelu-
jejo, poleg subjektov, ki lahko sodelujejo na internem trgu
nepremičnin, tudi vsi drugi zainteresirani subjekti,

5. javna dražba je javna prodaja, pri kateri je prodajna
pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno
nad izklicno ceno,

6. javna ponudba je na nedoločen oziroma določljiv
krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej
objavljenimi pogoji (v naprej določena cena in drugi pogoji
razpolaganja),

7. javno zbiranje ponudb je na nedoločen oziroma do-
ločljiv krog oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za
nakup določenega premoženja,

8. neposredna pogodba je metoda prodaje, zakupa
(najema) ali menjave, katere predmet je nepremičnina in/ali
premičnina, pri kateri ni potrebno, da je pred njeno skleni-
tvijo izvedena katera od metod razpolaganja,

9. pristojno ministrstvo je ministrstvo, ki glede na po-
dročje dela ministrstva upravlja z državnim premoženjem
oziroma pokriva področje dela ministrstva, kamor sodi tudi
upravljanje stvarnega premoženja zlasti v osebah javnega
prava, agencijah, javnih zavodih, javnih podjetjih, gospodar-
skih družbah in zavodih v večinski lasti Republike Slovenije.
Pojem velja tudi za Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, kadar izvaja pristojnosti v vlogi pristojnega mini-
strstva,

10. pridobivanje je skupni pojem za nakup, brezplačno
pridobivanje, sprejem darila, pridobitev na podlagi dednega
postopka ali kakšen drug način pridobitve lastninske pravi-
ce na premoženju,

11. razpolaganje je skupni pojem za prodajo, menjavo,
ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja,

12. upravljanje je skupni pojem za uporabo, vzdrževa-
nje, oddajo v najem stvarnega premoženja in podobno,

13. obremenjevanje nepremičnin države je skupni po-
jem za ustanovitev razpolagalnih stvarnih pravic, kot so služ-
nost na nepremičnini, prepoved odsvajanja nepremičnin,
ustanovitev hipoteke na nepremičnini in dovolitev predku-
pne pravice na nepremičnini, ki je ne določa zakon, ter
podobno,

14. zavarovanje stvarnega premoženja je obvezno in
neobvezno zavarovanje, kot npr. dodatno, kasko, paketno
in podobno zavarovanje, v skladu s predpisi v Republiki
Sloveniji,

15. načrt nabav in gradenj je načrt nabav in gradenj po
zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), ki vsebuje načrt pridobivanja
stvarnega premoženja (npr. nakup, gradnja, neodplačno pri-
dobivanje,…),

16. letni program prodaje državnega stvarnega premo-
ženja je letni program prodaje po zakonu o javnih financah,
ki vsebuje seznam stvarnega premoženja, ki je predvideno
za razpolaganje (npr. prodaja, menjava, neodplačna odtuji-
tev in drugi pravni posli, na podlagi katerih se lastninska
pravica na stvarnem premoženju prenese na drugo pravno
ali fizično osebo),

17. posamezni program prodaje je posamezni program
prodaje po zakonu o javnih financah, ki ga je potrebno
pripraviti za izvedbo konkretnega razpolaganja s stvarnim
premoženjem (program za izvedbo prodaje, menjave ali ne-
odplačne odsvojitve posameznega stvarnega premoženja,
ipd.),

18. posamezni program upravljanja je program (načrt)
oddaje v najem po zakonu o javnih financah, ki ga je potre-
bno pripraviti v primeru oddaje v najem/zakup stvarnega
premoženja ali v primeru obremenjevanja nepremičnega pre-
moženja v lasti države,

19. upravljavci stvarnega premoženja so neposredni in
posredni uporabniki državnega proračuna ter druge pravne
osebe (javni gospodarski zavodi, javna podjetja, skladi in
agencije, gospodarske družbe, ustanove ipd.), ki jim je pra-
vica upravljanja s stvarnim premoženjem države podeljena z
zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi ali
s sklepom Vlade Republike Slovenije,

VLADA
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20. neposredni oziroma posredni uporabniki državne-
ga proračuna so neposredni oziroma posredni uporabniki
po 3. členu zakona o javnih financah in predpisu ministra,
pristojnega za finance (odredba o določitvi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov).

II. UVEDBA IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

3. člen
Postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s

stvarnim premoženjem države se začne na podlagi sklepa o
imenovanju komisije v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, oziroma komisije ali pooblaščene osebe iz 14. čle-
na te uredbe, če ta uredba ne določa drugače. Sklep izda
predstojnik upravljavca na način, določen v tej uredbi.

Postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s
stvarnim premoženjem države se zaključi:

– ko predstojnik upravljavca postopek ustavi na pre-
dlog komisije oziroma pooblaščene osebe,

– ko predstojnik upravljavca zavrne sklenitev pravnega
posla oziroma Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: vlada) zavrne izdajo soglasja k temu pravnemu po-
slu,

– ko je sklenjen pravni posel, ki je bil predviden v
postopku, oziroma če je k njemu izdano soglasje vlade,
kadar je to potrebno in je bil opravljen prenos lastninske
pravice in

– v drugih primerih, določenih s to uredbo.

III. PRIDOBIVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA

4. člen
Stvarno premoženje države se lahko pridobiva samo v

obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog bodočega
upravljavca, brez nepotrebnih zalog. Pri tem je potrebno
upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s
sredstvi, ki so predvidena kot plačilo za pridobitev stvarnega
premoženja.

5. člen
Pridobivanje stvarnega premoženja v breme proračun-

skih sredstev je mogoče samo na podlagi sprejetega načrta
nabav in gradenj stvarnega premoženja.

Načrt nabav in gradenj mora biti pripravljen v skladu z
zakonom o javnih financah in sicer ločeno za:

– načrt nabav informacijskih rešitev (informacijske opre-
me in storitev) in

– načrt nabav nepremičnin in premičnin (ločeno za
nepremičnine in premičnine, pri čemer mora ta del vsebo-
vati: vrsto premoženja, ki se bo pridobivalo, njegov obseg,
namen in cilj pridobivanja ter predvidena sredstva za izved-
bo pridobivanja).

V skladu z navodilom za pripravo predloga državnega
proračuna in na podlagi predlogov neposrednih uporabni-
kov pripravi skupni predlog načrta nabav in gradenj:

– Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (v
nadaljnjem besedilu: center) v delu, ki se nanaša na skupni
letni načrt nabav informacijskih rešitev ter pri tem upošteva
uredbo o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških za-
htev na področju informacijskih rešitev v organih državne
uprave (Uradni list RS, št. 63/02) za področje informacij-
skih rešitev,

– Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: servis) za načrt nabav stvarnega pre-
moženja (nepremičnin in premičnin) in

– ministrstvo, pristojno za pravosodje, za sodišča, sa-
mostojne državne organe za postopek o prekrških, za dr-
žavna tožilstva in za državno pravobranilstvo.

Vlada sprejme skupni načrt nabav in gradenj v roku 30
dni po uveljavitvi državnega proračuna. Skupni načrt nabav
in gradenj se lahko med letom, na predlog predlagateljev iz
prejšnjega odstavka tega člena, spreminja in dopolnjuje.

6. člen
Pridobivanje nepremičnin, katerih lastnik postane dr-

žava, mora temeljiti na sprejetem načrtu nabav in gradenj
(25. člen zakona o javnih financah), ki je bil uvrščen na
interni trg nepremičnin, razen če poseben zakon ne določa
drugače.

Pridobivanje nepremičnin za potrebe vseh upravljavcev
mora biti izvedeno:

– v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– v skladu s predpisi, ki urejajo standarde prostorov in

opreme državnih organov, razen če posebni predpisi ne
določajo drugače.

7. člen
Po izvedbi postopkov iz 4., 5. in 6. člena te uredbe je

potrebno pravni posel, ki pomeni pridobivanje nepremičnin
države, posredovati v odločitev vladi. Vlada lahko po potrdi-
tvi pravnega posla za sklenitev tega pravnega posla poobla-
sti predstojnika upravljavcev ali drugo osebo.

Po sklenitvi pravnega posla, ki pomeni pridobivanje
nepremičnin, morajo upravljavci takoj (nemudoma), ko so
za to podani pogodbeni pogoji, na ustrezen način vložiti
predlog za vknjižbo spremembe lastništva v krajevno pristoj-
no zemljiško knjigo ter o tem obvestiti servis.

8. člen
Pravne posle, ki se nanašajo na pridobivanje premič-

nega stvarnega premoženja, sklepa predstojnik upravljavca.

9. člen
Za brezplačno (neodplačno) pridobitev stvarnega pre-

moženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje vlade,
če:

– bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali
– je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili

obveznosti za državo.
V primeru, da soglasja vlade iz prejšnjega odstavka ni

potrebno pridobiti, se o pridobitvi stvarnega premoženja
obvesti vlado.

IV. RAZPOLAGANJE

10. člen
S stvarnim premoženjem razpolaga vlada, če posebni

zakon ne določa drugače.
Vlada razpolaga s stvarnim premoženjem na predlog

pristojnega ministrstva, h kateremu sta priložena posamezni
program prodaje in predlog pravnega razpolagalnega posla
po predhodni obravnavi zadeve na seji:

– Strokovne komisije Vlade Republike Slovenije za
upravljanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem (v nada-
ljevanju: strokovna komisija) in

– Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in
administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija za admini-
strativne zadeve).

Vlada lahko v nujnih primerih izda soglasje iz prejšnje-
ga odstavka tega člena tudi brez predhodne obravnave na
seji strokovne komisije, pri čemer mora biti razlog za to
posebej obrazložen.
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Za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka razpola-
ganja ter pripravljalnih dejanj v zvezi z razpolaganjem s stvar-
nim premoženjem je odgovoren upravljavec, ki upravlja s
premoženjem. Stroške pripravljalnih dejanj in druge stroške
prodaje stvarnega premoženja krije upravljavec, ki predlaga
prodajo premoženja.

11. člen
S stvarnim premoženjem države ni dovoljeno razpola-

gati neodplačno, odplačno pa samo pod pogoji in na način,
določen z zakonom in to uredbo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko država neodplačno prenese stvarno premoženje na
drugo osebo:

– če je to dovoljeno po posebnem zakonu,
– če je predmet prenosa žival ali posebna tehnična

oprema, ki se prenaša v last njenega imetnika, za katerega
ima posebno subjektivno vrednost,

– če je predmet prenosa nepremičnina, ki se zaradi
opustitve namembnosti prenaša v last osebi javnega prava
in je to ekonomsko utemeljeno ali

– če se prenesejo ustanoviteljske pravice na drugo
osebo javnega prava.

12. člen
Postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem drža-

ve se lahko izvede le v primeru, da je:
– predmet odsvojitve vključen v sprejeti letni program

prodaje, razen če predmeta odsvojitve v skladu z zakonom
o javnih financah in to uredbo ni potrebno vključiti v ta
program,

– imenovana komisija oziroma pooblaščena oseba in
– sprejet posamezni program prodaje.

13. člen
Letni program prodaje mora biti pripravljen ločeno za

nepremičnine in premičnine in mora vsebovati vrsto premo-
ženja, ki je predvideno za razpolaganje, njegov obseg, in-
ventarno številko, lokacijo in njegovo orientacijsko vrednost
ter način razpolaganja (npr. prodaja, menjava, neodplačno).

Predloge letnih programov prodaje ter njegove spre-
membe in dopolnitve sprejme vlada na predlog upravičene-
ga predlagatelja po postopku iz 80.č člena zakona o javnih
financah. V obliki skupnega letnega programa prodaje, ki
ga na podlagi sprejetih predlogov letnih programov prodaje
pripravi servis, ga vlada posreduje v sprejem Državnemu
zboru Republike Slovenije.

S premičnim premoženjem, ki ni zajeto v letnem pro-
gramu prodaje, se izjemoma lahko razpolaga pod pogojem,
da upravljavec hkrati posreduje v postopek iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi predlog za dopolnitev letnega pro-
grama prodaje.

1. Komisija oziroma pooblaščena oseba za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim

premoženjem

14. člen
Za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premože-

njem imenujejo upravljavci komisijo ali pooblaščene osebe
za vodenje in nadzor tega postopka (v nadaljevanju: komisi-
ja oziroma pooblaščena oseba). Komisija je posvetovalno
telo upravljavca.

Komisija oziroma pooblaščena oseba je lahko imeno-
vana za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje enega ali več
posamičnih programov prodaje, ki lahko vsebuje enega ali
več predmetov prodaje.

Pooblaščena oseba ne more biti imenovana v primeru
razpolaganja z nepremičninami.

a) Pooblaščena oseba

15. člen
Predstojnik upravljavca lahko za izvedbo postopka raz-

polaganja imenuje pooblaščeno osebo, če:
– gre za razpolaganje s premičnino, ki ne presega

vrednosti 5,000.000 SIT ali
– če skupna vrednost pravnega posla, ki vsebuje dvoje

ali več premičnin, ne presega 8,000.000 SIT.
Pooblaščena oseba mora:
– imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– imeti izkušnje pri vodenju postopkov, ki se nanašajo

na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim pre-
moženjem države in

– biti zaposlena pri upravljavcu premičnega premože-
nja, ki je predvideno za razpolaganje, ali v drugem držav-
nem organu.

Predstojnik upravljavca lahko osebo iz prvega ostavka
tega člena razreši in imenuje drugo. Če predstojnik v roku
5 dni po razrešitvi ne imenuje druge pooblaščene osebe,
mora postopek razpolaganja ustaviti.

b) Komisija

16. člen
Komisija je sestavljena iz članov in predsednika. Pred-

sednik komisije mora biti v delovnem razmerju pri upravljav-
cu premoženja. V komisijo so lahko imenovane tudi zunanje
strokovne osebe. Komisija ima lahko največ sedem članov.
O številu članov komisije odloči predstojnik upravljavca.

Komisijo oziroma pooblaščeno osebo imenuje pred-
stojnik upravljavca. V primeru, da je upravljavec posredni
proračunski uporabnik oziroma druga pravna oseba iz 19.
točke 2. člena te uredbe, imenuje komisijo oziroma poobla-
ščeno osebo predstojnik tega upravljavca po predhodnem
soglasju ministra.

Strokovna in administrativna opravila za komisijo oprav-
lja tajnik, ki ga imenuje predstojnik upravljavca.

17. člen
Naloge in pristojnosti komisije so zlasti naslednje:
– koordinira pripravo posamičnega programa prodaje

in uskladi njegovo vsebino,
– vodi in nadzira izvedbo vseh dejanj postopka razpo-

laganja, odobri posamezna dejanja v okviru tega postopka
ali uporabniku predlaga, da dopolni ta program ali odpravi
nastale pomanjkljivosti,

– v primeru razpolaganja z javnim zbiranjem ponudb
pozove k izstavitvi ponudb, opravi potrebne postopke v zve-
zi s ponudbami ter pogajanja z izbranimi zainteresiranimi
subjekti, predlaga zaključek tega postopka ter uporabniku
predlaga zainteresirani subjekt oziroma najugodnejšega po-
nudnika, s katerim naj vlada sklene pravni posel,

– poda predstojniku poročilo o opravljenih dejanjih
hkrati s predlogom posamičnega programa prodaje (ki vklju-
čuje razpolagalni pravni posel in dokumentacijo) in

– opravlja druge naloge, ki jih ima po tej uredbi s ci-
ljem, da se doseže uspešna realizacija posamičnega pro-
grama prodaje.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku lahko komi-
sija predlaga predstojniku, da se pooblasti in vključi v delo
strokovne komisije strokovna oseba oziroma pravni ali finan-
čni svetovalec, ki ima vsa potrebna znanja za izvedbo dolo-
čenega posameznega dejanja.
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18. člen
Mandat članov in predsednika komisije traja do prekli-

ca s strani predstojnika upravljavca ali do konca postopka
razpolaganja s posameznim stvarnim premoženjem, če je
komisija imenovana samo za ta postopek.

Med postopkom lahko predstojnik upravljavca razreši
člana oziroma predsednika komisije in imenuje novega. Za
zamenjavo člana ali predsednika komisije mora predstojnik
upravljavca pridobiti predhodno soglasje, če je le-to v skla-
du z določbo 16. člena te uredbe potrebno za njihovo ime-
novanje.

19. člen
Predsednik komisije ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje in vodi seje komisije,
– koordinira delo članov komisije,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi sprejete skle-

pe in
– opravlja druge naloge v skladu s to uredbo.
V primeru zadržanosti predsednika njegove pristojnosti

opravlja član, ki ga za to pooblasti predsednik komisije.

20. člen
Način sklicevanja sej in potek dela komisije je določen

s to uredbo. Komisija lahko sklicevanje sej in potek svojega
dela opredeli drugače s poslovnikom, ki ga sprejme na svoji
prvi seji. Poslovnik velja, če da k njemu soglasje tudi pred-
stojnik upravljavca.

Seje komisije sklicuje predsednik komisije z vabilom, v
katerem je naveden kraj in čas seje ter dnevni red seje.
Vabilo morajo člani prejeti praviloma najkasneje 3 dni pred
sejo.

Na seji so praviloma prisotni samo člani komisije, o
navzočnosti ostalih oseb na posamezni seji pa odloči komi-
sija vsakič posebej.

Seja komisije je sklepčna, če je na seji prisotnih več
kot polovica njenih članov.

Glasuje se javno. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasu-
je večina vseh prisotnih članov komisije. V primeru neodlo-
čenega izida glasovanja odloči glas osebe, ki je sejo vodila.

O delu seje in sprejetih sklepih se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki je sejo vodila ali vsi navzoči člani komisi-
je, če sprejmejo tak sklep.

21. člen
Če vsi člani soglašajo, se lahko seja komisije izvede

tudi korespondenčno. V primeru korespondenčne seje mo-
rajo člani komisije prejeti pisen predlog sklepa, o katerem
se glasuje. Člani komisije glasujejo tako, da na lističu, na
katerem so prejeli predlog sklepa, pod predlogom obkrožijo
besedico ZA ali PROTI, se na listič podpišejo, navedejo
datum in uro glasovanja, ter listič vrnejo predsedniku oziro-
ma tajniku komisije v roku in na način, kot je določeno v
navodilih za glasovanje. Seja se lahko izvede tudi z uporabo
elektronskih medijev.

22. člen
Člani komisije so dolžni kot uradno in poslovno tajnost

varovati vse aktivnosti in podatke, s katerimi so se seznanili
v zvezi s postopkom.

Varovanje tajnosti podatkov v skladu s tem členom
veže tudi vse druge osebe, ki so bile navzoče pri delu
komisije.

Dokumentacijo v zvezi z razpolaganjem mora tajnik ko-
misije hraniti ločeno od ostalih listinskih dokumentov. Vse-
bovati mora celotno listinsko gradivo, ki je v kakršnikoli
povezavi z razpolaganjem.

2. Pripravljalna dejanja in vsebina posameznega
programa prodaje s stvarnim premoženjem

23. člen
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede

na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje (v
nadaljevanju: posamezni program). Posamezni program se
lahko nanaša na enega ali več predmetov razpolaganja.

Posamezni program in njegove spremembe oziroma do-
polnitve sprejme vlada na predlog pristojnega ministrstva, pri
čemer mora s posameznim programom na način, določen v
poslovniku vlade, soglašati minister, pristojen za finance.

Posamezni program in njegove spremembe oziroma do-
polnitve iz prejšnjega odstavka tega člena, ki ga oblikuje
neposredni ali posredni upravljavec, ki ni ministrstvo, mora
biti posredovan vladi s predlogom pristojnega ministrstva ozi-
roma Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

V posameznem programu se navede natančen sez-
nam, vrsta in obseg stvarnega premoženja, katerega razpo-
laganje se predlaga. Posamezen program mora biti sestav-
ljen ločeno za:

– nepremičnine,
– premičnine.
Če se posamezni program nanaša na nepremičnino,

mora biti ta pred posredovanjem vladi vključena v interni trg
nepremičnin.

Predlog posameznega programa oblikuje komisija v
sodelovanju z upravljavcem stvarnega premoženja. Če ko-
misija med postopkom razpolaganja oceni, da je potrebno
vsebino programa spremeniti oziroma dopolniti, predlaga
upravljavcu, naj pripravi obrazložen predlog sprememb ozi-
roma dopolnitev. Predlog sprememb oziroma dopolnitev lah-
ko pripravi tudi komisija.

24. člen
Posamezen program mora obsegati:
1. opredelitev ciljev razpolaganja in razloge, s katerimi

se utemeljuje, da bodo z razpolaganjem ti cilji doseženi;
2. opis nepremičnin ali premičnih stvari, ki so predmet

razpolaganja, in sicer:
– pri nepremičninah: opis nepremičnine s podatki iz

zemljiške knjige ali druge listine, ki izkazuje lastništvo nepre-
mičnine,

– pri premičninah: opis, ki omogoča identifikacijo stva-
ri tehnične in druge pomembne podatke o stvari,

3. pravna podlaga razpolaganja;
4. predlog sklepa, ki naj ga sprejme vlada;
5. pravni pregled stanja stvarnega premoženja;
6. ocenitev vrednosti stvarnega premoženja;
7. opredelitev metode razpolaganja, ki je bila izbrana;
8. obrazložitev nadaljnjih dejanj, ki bodo opravljena v

zvezi z razpolaganjem ali navedbo razlogov, zaradi katerih
pripravljalna dejanja, upoštevaje določbe te uredbe. niso
potrebna;

9. predvideni postopek realizacije pravnega posla (ter-
minski načrt in izvedba pravnega posla).

a) Cilji in razlogi

25. člen
V posameznem programu mora biti opredelitev ciljev in

razlogov jasna in natančna. Posameznemu programu mora
biti priložena vsa dokumentacija, na katero se sklicuje v
opredelitvi (npr. nacionalni program, program dela uprav-
ljavca, razvoj določenega področja,…) in ki je potrebna za
razumevanje opredelitve ali pa bi lahko opredelitev še do-
datno pojasnila.
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b) Pravna podlaga in predlog sklepa

26. člen
Opredelitev pravnega temelja v posameznem progra-

mu obsega navedbo pravnih podlag za razpolaganje. Posa-
mičnemu programu razpolaganja mora biti priložen osnutek
pravnega posla, s katerim se želi doseči cilj razpolaganja,
pri čemer mora tak osnutek vsebovati tudi določbe, ki kaže-
jo na upravičenost in pravilnost izbranega pravnega posla
ter pravno podlago za sklenitev tovrstnega pravnega posla.

V posameznem programu mora komisija oziroma pre-
dlagatelj pripraviti tudi predlog sklepa, ki naj ga sprejme
vlada oziroma predstojnik.

c) Opis stvarnega premoženja

27. člen
V posameznem programu mora biti stvarno premože-

nje opisano na naslednji način:
– nepremičnine morajo biti opredeljene s podatki iz

zemljiške knjige ali drugih listin, ki izkazujejo lastništvo, s
podatki iz zemljiškega katastra oziroma s podatki, ki izkazu-
jejo lastnosti, lego, velikost, kulturo oziroma namembnost
nepremičnine ter opis dejanskega stanja nepremičnine v
naravi in njeno knjigovodsko vrednost,

– premičnine morajo biti opredeljene na način, ki omo-
goča identifikacijo stvari, njeno knjigovodsko vrednost in
druge pomembne podatke o stvari (kot npr.: opis predmeta,
velikost, tehnične podatke, serijske številke,…).

č) Metode razpolaganja

28. člen
Razpolaganje s stvarnim premoženjem je potrebno iz-

vesti po tisti metodi, ki zagotavlja javnost in preglednost
postopkov in upošteva cilje razpolaganja posamične nepre-
mičnine oziroma premičnine ter omogoča najugodnejše re-
zultate razpolaganja za Republiko Slovenijo.

29. člen
Stvarno premoženje se proda na podlagi ene od na-

slednjih metod:
1. javna dražba,
2. javna ponudba,
3. javno zbiranje ponudb,
4. neposredna pogodba.
Prodaja nepotrebnih, zasedenih in najemnih stanovanj

v lasti države se opravi na podlagi javne ponudbe, pri čemer
morajo imeti osebe, ki uporabljajo stanovanja, pod enakimi
pogoji predkupno pravico.

V primeru nakupa premičnin, v skladu s predpisi o
javnih naročilih, lahko upravljavec v razpisu določi obvez-
nost ponudnika, da mora ponuditi tudi možnost odkupa
rabljenih premičnin. Kot najnižja vrednost se v razpisu dolo-
či ocenjena vrednost rabljene premičnine, ponudnik pa lah-
ko ponudi višjo odkupno ceno, kar se šteje kot posebno
merilo (npr. kupoprodaja po sistemu staro za novo). Uprav-
ljavec mora pred objavo razpisa pridobiti soglasje vlade k
predlogu razpolagalnega pravnega posla in izklicni ceni pre-
mičnine.

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega
člena se lahko prodajo tudi nepremičnine države, če gre za
nakup drugih istovrstnih nepremičnin, ki postanejo last
države.

d) Pravni pregled stanja

30. člen
Pravni pregled stanja stvarnega premoženja (v nadalje-

vanju: pravni pregled) vsebuje pregled stvarnega premože-
nja z vidika urejenosti lastništva, posesti in morebitnih obli-
gacijskih in stvarnopravnih pravic in obveznosti države do
tretjih oziroma tretjih do države.

Pravni pregled je potrebno opraviti pred posredova-
njem posamičnega programa prodaje vladi oziroma pred-
stojniku.

Še posebej natančen mora biti pravni pregled v prime-
rih:

– ko zemljiškoknjižno stanje/lastniško stanje/registra-
cijsko stanje ne ustreza dejanskemu in uporabnik oziroma
država ni vpisana v zemljiško knjigo kot lastnik nepremični-
ne oziroma imetnik pravice uporabe, ampak lastninsko pra-
vico izkazuje na drug način,

– ko je stvarno premoženje ali njegov del oddan v
najem, ali na njem obstajajo ali bi lahko obstajale druge
stvarne ali obligacijske pravice v korist tretjih oseb,

– v drugih primerih, ko je to potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja v zvezi z lastništvom, stanjem posesti,
obremenitvami ali dovoljenji za uporabo stvarnega premože-
nja in je to nujno potrebno zaradi učinkovitejše izvedbe
postopka prodaje.

31. člen
Pravno stanje stvarnega premoženja, ki ne omogoča

pravno pravilne izvedbe postopkov razpolaganja, je potre-
bno urediti pred predložitvijo predloga posameznega pro-
grama vladi v sprejem.

32. člen
Pravni pregled lahko izvede:
– komisija, ki ima v sestavi diplomiranega pravnika z

opravljenim državnim pravniškim izpitom in najmanj triletnimi
delovnimi izkušnjami,

– pooblaščena oseba ali
– druga oseba, ki je diplomiran pravnik z opravljenim

državnim pravniškim izpitom in najmanj triletnimi delovnimi
izkušnjami na področju stvarnega prava.

e) Ocenitev vrednosti premoženja

33. člen
Komisija oziroma pooblaščena oseba je dolžna poskr-

beti za to, da se premoženje, ki je predmet razpolaganja,
oceni. S cenitvijo ugotovljena vrednost premoženja pred-
stavlja izhodiščno ceno pri nadaljnji izvedbi izbrane metode
razpolaganja. Cenitev mora biti izvedena pred sprejemom
posameznega programa.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni potrebna
cenitev, če komisija ali pooblaščena oseba utemeljeno ugo-
tovi, da bi bili stroški cenitve nesorazmerni z vrednostjo
premične stvari. Za nesorazmerne stroške se šteje, če stro-
ški cenitve presegajo polovico tržne vrednosti nove istovr-
stne premične stvari ali polovico pričakovane kupnine.

34. člen
Vrednost stvarnega premoženja se ugotavlja s cenilci

oziroma ocenjevalci, ki imajo v skladu z 80.e členom zako-
na o javnih financah priznano sposobnost za cenitev stvar-
nega premoženja države.

Izbiro cenilca oziroma ocenjevalca opravi predstojnik
na predlog komisije oziroma pooblaščene osebe.
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35. člen
Vrednost nepremičnin se ugotovi po metodah, ki jih

uporabljajo cenilci nepremičnin – stroškovna, dohodkovna
in primerjalna metoda, pri tem pa se upoštevajo tudi določ-
be pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vre-
dnosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87). Izhodiščno ceno ne-
premičnine predstavlja povprečje vseh metod.

Vrednost premičnin se ugotovi z uporabo običajnih
cenitvenih metod cenilcev, med katerimi se izbere tisti rezul-
tat, ki izkazuje najugodnejše izhodišče za državo.

Cenitev mora biti izražena v slovenskih tolarjih in ne
sme biti starejša od 6 mesecev, na dan objave javne dražbe
oziroma ponudbe oziroma na dan poziva za oddajo ponudb
v postopku zbiranja javnih ponudb.

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena se
cenitev stvarnega premoženja lahko valorizira skladno z do-
ločbo 4. člena pravilnika iz prvega odstavka tega člena, če na
nepremičnini oziroma v zvezi z njo ni prišlo do bistvenih spre-
memb, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na njeno vrednost.
V primeru bistvenih sprememb se naroči nova cenitev.

36. člen
Komisija lahko odloči, da se izvede dodatna cenitev s

strani drugega pooblaščenega ocenjevalca, če obstaja ute-
meljen dvom, da pri ocenjevanju niso bile dovolj upoštevane
vse okoliščine, ki vplivajo na ocenjeno vrednost.

3. Postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem po
izbrani metodi

37. člen
V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem je

potrebno izbrati tisto metodo razpolaganja, ki državi zago-
tavlja najugodnejši ekonomski učinek razpolaganja, pri tem
pa je praviloma primarni cilj razpolaganja doseganje čim
višje kupnine.

38. člen
Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot osem dni

od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kupnina

lahko plača v več obrokih, če je tako predvideno že v posa-
mičnem programu prodaje. V tem primeru mora pridobitelj
stvarnega premoženja neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.

a) Javna dražba

39. člen
Na javni dražbi se lahko razpolaga s premičnim in ne-

premičnim stvarnim premoženjem.
Po opravljenih posameznih pripravljalnih dejanjih oziro-

ma po sprejemu posamičnega programa, se pripravi:
– vsebino objave javne dražbe, ki mora vsebovati po-

datke iz naslednjega člena te uredbe,
– pogodbo, ki vsebuje vse bistvene elemente v skladu

z vsebino razpisa (in v katero se po opravljeni dražbi vstavi
na dražbi dosežena cena).

Listine iz prejšnjega odstavka komisija skupaj s cenitvijo
in predlogom izklicne cene predloži predstojniku uporabnika.

Pred objavo javne dražbe predloži upravljavec predlog
pogodbe, skupaj s posamičnim programom prodaje, v so-
glasje vladi. Vlada izda soglasje in pooblastilo za podpis
pogodbe po predhodni obravnavi zadeve na seji strokovne
komisije in komisije za administrativne zadeve, če ni v tej
uredbi določeno drugače.

40. člen
Javna dražba mora biti objavljena v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, lahko pa je objavljena tudi v drugih sred-
stvih javnega obveščanja. Med objavo razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije in javno dražbo ne sme preteči
manj od 15 dni in ne več od 45 dni.

V primeru javne dražbe mora objava vsebovati najmanj:
– naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter naziv in

sedež uporabnika, če ta ni obenem organizator javne dražbe,
– opis predmeta prodaje,
– vrsto pravnega posla, ki je predmet dražbe (npr. pro-

daja ali zamenjava stvarnega premoženja),
– izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja,
– način in rok plačila kupnine,
– navedbo, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je

določen, bistvena sestavina pravnega posla,
– kraj in čas javne dražbe,
– višino kavcije, ki jo je potrebno položiti pred začet-

kom dražbe in ki ne sme biti manjša od 10% izklicne cene in
se vplača na poseben račun proračuna,

– obvestilo dražiteljem, da bo po končani dražbi kavci-
ja vrnjena tistim, ki na dražbi ne bodo uspeli in navedbo
roka, v katerem bo vrnjena,

– informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se
lahko interesenti pred začetkom dražbe seznanijo s podro-
bnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe,

– navedbo, da lahko vlada ali komisija/pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumenta-
cije in

– druge pogoje, ki jih mora uspeli dražitelj izpolnjevati.
Objava lahko vsebuje še druge pogoje prodaje, ki jih je

potrebno vključiti v prodajno pogodbo, ki se sklene z uspe-
lim dražiteljem.

41. člen
Javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti

večine članov komisije. Pooblastilo za vodenje javne dražbe
lahko predsednik prenese na enega izmed članov komisije.
V primeru, da želi prenesti pooblastilo na osebo, ki ni član
komisije, mora za to pridobiti predhodno soglasje osebe, ki
je pristojna za imenovanje komisije.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati ceni-
lec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Za povezano
osebo so po tem členu šteje:

– oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski
vrsti pa do drugega kolena, ali če je s članom komisije ali
cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne
glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne,

– oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu
skrbništva ali posvojenec oziroma posvojitelj,

– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine
ali na kakršnemkoli pravnem temelju povezan član komisije
ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom v njego-
vo nepristranost pri opravljanju funkcije člana komisije ali
cenilca.

Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi, komu in po
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca
pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
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42. člen
Po zaključeni javni dražbi komisija sestavi zapisnik, ki

vsebuje naslednje podatke:
– kraj, kjer se je dražba opravljala, datum in uro,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov,
– ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pri-

stopijo k dražbi in
– najvišjo izklicano ceno in ime oziroma firmo kupca

ter ugotovitev, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe ali
ugotovitev, da izklicna cena ni bila dosežena in javna dražba
ni bila uspešna.

43. člen
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najka-

sneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpi-
še pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.

b) Javna ponudba

44. člen
Kadar je izbrana metoda javne ponudbe za izvedbo

razpolaganja s stvarnim premoženjem, se le-ta praviloma
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v takšnih do-
mačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja,
ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje.

Nakup na podlagi javne ponudbe se lahko prične po
poteku 15 dni od objave javnega vabila k nakupu. Javna
ponudba velja do poteka v vabilu določenega časa.

Za postopek javne ponudbe se smiselno uporabljajo
določbe te uredbe, ki veljajo za javno dražbo, s tem, da je v
objavi javne ponudbe potrebno navesti tudi rok vezanosti na
ponudbo in rok, v katerem se ponudba lahko sprejme.

c) Javno zbiranje ponudb

45. člen
Kadar je izbrana metoda javnega zbiranja ponudb za

razpolaganje s stvarnim premoženjem, komisija pripravi vse-
bino objave poziva k izstavitvi ponudb. Ta mora vsebovati
podatke iz 46. oziroma 47. člena te uredbe.

V primeru javnega zbiranja ponudb se poziv objavi pra-
viloma v Uradnem listu Republike Slovenije ali v vsaj enem
dnevnem časopisu v Republiki Sloveniji. V primeru poziva-
nja tujih kupcev se vabilo k pošiljanju ponudb lahko objavi v
ustreznih tujih javnih medijih oziroma se potencialne kupce
k temu pozove pisno.

46. člen
V primeru javnega zbiranja ponudb, ko ponujena cena

ni izključni kriterij izbora, objava javnega zbiranja ponudb
praviloma vsebuje:

– namen poziva in navedbo prodajalca,
– zakonsko podlago za razpolaganje,
– opis predmeta,
– opredelitev podatkov, s katerimi naj potencialni ku-

pec predstavi svoj finančni in poslovni položaj, če je pred-
met prodaje večje vrednosti,

– kriterije, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljeva-
ti, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev,

– pogoje, po katerih bodo primerni kupci pridobivali
podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja za na-
men oblikovanja ponudbe za pridobitev,

– obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje, in

navedbo, da bo uporabljenih več faz ponudbe (kadar se v
prvi fazi uporabi nezavezujoča ponudba),

– osnovne kriterije, po katerih se bodo vrednotile po-
nudbe,

– omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja,
– določilo, da je obveznost vlade, da sklene pogodbo

s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, izključena,
– navedbo strokovnjaka, če je le-ta angažiran pri izved-

bi razpolaganja,
– kontaktne osebe zbiralca ponudb,
– da lahko vlada ali komisija oziroma pooblaščena ose-

ba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala, kadarkoli začeti
postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, in

– druge podatke, za katere se izkaže, da so potrebni.

47. člen
V primeru javnega zbiranja ponudb, ko je za izbor naju-

godnejšega ponudnika edini kriterij višina ponujene kupni-
ne, javna objava praviloma vsebuje:

– namen poziva, navedbo prodajalca,
– zakonsko podlago za razpolaganje,
– opis predmeta prodaje,
– pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobi-

vali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen
oblikovanja ponudbe za nakup,

– obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje, in
navedbo, da bo uporabljenih več faz ponudbe (kadar se v
prvi fazi uporabi nezavezujoča ponudba),

– omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje,
– določilo, da je obveznost prodajalca, da sklene po-

godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, iz-
ključena, oziroma da lahko vlada ali komisija oziroma poo-
blaščena oseba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala, ustavi
začeti postopek do sklenitve pravnega posla in

– kontaktne osebe prodajalca.

48. člen
V posameznem programu se lahko npr. z namenom

pridobitve strateškega investitorja določi dvofazni postopek
zbiranja ponudb.

V prvi fazi se zbira le nezavezujoče ponudbe.
Komisija izmed prispelih nezavezujočih ponudb izbere

tiste, ki po razpisnih kriterijih ustrezajo primernim kupcem.
Komisija določi datum, do katerega morajo v drugi fazi zbi-
ranja ponudb primerni zainteresirani kupci dostaviti zavezu-
joče ponudbe in dopolni zahtevo po obličnosti ponudbe, če
je to potrebno. Zahtevo pisno posreduje vsakemu od pri-
mernih zainteresiranih kupcev posebej.

49. člen
Pred obravnavo prispelih zavezujočih ponudb komisija

preveri, če:
– so bile poslane v razpisnem roku in
– vsebujejo vse objavljene elemente in vso dokumen-

tacijo, ki jo je bilo na podlagi razpisa potrebno priložiti po-
nudbi.

Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravoča-
sna ponudba) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija zavrže in o tem obvesti ponudnika.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, komisija
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo k dopol-
nitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev.

Pravočasne in popolne ponudbe komisija pregleda in
jih oceni. Kriteriji, ki jih komisija pri obravnavi ponudb in
izbiri upošteva, so enaki kriterijem, kot so objavljeni v jav-
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nem pozivu za zbiranje ponudb. Merila za tehtanje posa-
meznih elementov ponudbe komisija določi ob pripravi po-
sameznega programa.

50. člen
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opre-

deljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb iz prejšnjega
člena ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mo-
goče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih.

Komisija lahko zato, da bi dosegli čim boljše pogoje
razpolaganja, pozove ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali z
njimi opravi pogajanja.

51. člen
Ko komisija oceni, da je ugotovila vsa dejstva, na pod-

lagi katerih je mogoče sprejeti odločitev o izboru najugod-
nejšega ponudnika, pripravi zapisniški povzetek poteka raz-
pisnega postopka in pogajanj, odloči, katerega od
ponudnikov je izbrala kot najugodnejšega, ter predlaga vse
v pogajanjih dogovorjene elemente pravnega posla, pod
katerim naj se sklene pogodba oziroma poda predlog po-
godbe, ki naj se sklene z najugodnejšim ponudnikom. Svo-
jo odločitev o izboru mora komisija vsebinsko obrazložiti.

Predlog komisije o izboru najugodnejšega ponudnika z
vsebino iz prejšnjega odstavka predsednik komisije pošlje
predstojniku upravljavca. Predstojnik upravljavca, če to ni
ministrstvo, posreduje predlog za sklenitev pogodbe z izbra-
nim pridobiteljem stvarnega premoženja v odločitev vladi,
preko ministrstva, ki pokriva področje dela uporabnika. Gra-
divo za vlado predhodno obravnava strokovna komisija in
komisija za administrativne zadeve, če ni s to uredbo druga-
če določeno.

Vlada lahko iz utemeljenih razlogov odkloni sklenitev
predložene pogodbe. Pogodbo podpiše generalni sekretar
vlade ali druga s strani vlade pooblaščena oseba.

č) Neposredna pogodba

52. člen
Razpolaganje s stvarnim premoženjem države se lahko

izvede na podlagi metode neposredne pogodbe le v primeru:
1. če se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah,
2. če se zamenjuje nepremičnina, pod pogoji, da gre

za menjavo istovrstne nepremičnine (npr. zemljišče za zem-
ljišče), da je to v javnem interesu, da je ponudnik samo
eden in da se vrednost državnega premoženja z zamenjavo
ne zmanjša. Za izvedbo menjave po tej točki zadostuje iz-
polnjevanje dveh pogojev od navedenih štirih, med katerimi
mora biti obvezno podan pogoj, da se vrednost državnega
premoženja z zamenjavo ne zmanjša,

3. če gre za neposredno prodajo stavbnega zemljišča
države skladno s prostorsko izvedbenim aktom občine, če
je pridobitelj oseba javnega prava in je razpolaganje v jav-
nem interesu,

4. če v roku treh mesecev od dneva, ko se je izkaza-
lo, da je bila izbrana metoda razpolaganja iz 1., 2. ali
3. točke prvega odstavka 29. člena te uredbe neuspešna,
komisija soglaša s prodajo na podlagi neposredne pogod-
be, pri čemer je lahko cena v neposredni pogodbi nižja
največ za 25% od objavljene (izklicne) cene nepremičnine
oziroma največ za 40% od objavljene (izklicne) cene za
premičnino,

5. če je knjigovodska vrednost premičnin enaka nič in
bi bili stroški razpolaganja na podlagi ene od metod iz prve-
ga odstavka tega člena višji od predvidene kupnine,

6. če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine
nižja od 2,000.000 tolarjev ali če je ocenjena vrednost
premičnine nižja od 750.000 tolarjev,

7. če gre za neodplačno odtujitev v skladu z drugim
odstavkom 80.b člena zakona o javnih financah,

8. če gre za primer nastanka zavarovanega škodnega
dogodka in s tem povezanim razpolaganjem s premičnino, v
skladu s pravicami in obveznostmi države, ki izhajajo iz
sklenjene zavarovalne pogodbe.

Predstojnik upravljavca predloži predlog pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena, skupaj s posamičnim pro-
gramom in opravljenimi pripravljalnimi dejanji, pristojnemu
ministru oziroma generalnemu sekretarju vlade. O sklenitvi
pogodbe odloči vlada, po predhodni obravnavi gradiva na
seji strokovne komisije in komisije za administrativne zade-
ve, če ni s to uredbo drugače določeno.

4. Realizacija po zaključenem postopku razpolaganja
s stvarnim premoženjem

53. člen
Če se postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem

zaključi s sklenitvijo pravnega posla, je upravljavec dolžan
poskrbeti za realizacijo sklenjenega pravnega posla, zlasti:

– da je kupnina v celotni višini in v rokih plačana,
– da je opravljena zamenjava stvarnega premoženja v

predvidenih rokih in v obsegu, ki ga določa pravni posel,
– da je izvedena brezplačna odtujitev, kot jo predvide-

va sklenjeni pravni posel.
V primeru, da pogodba s strani nasprotne pogodbene

stranke ni pravočasno realizirana oziroma da niso spoštova-
na njena pogodbena določila, mora upravljavec stvarnega
premoženja takoj oziroma v za to s predpisi določenem
oziroma pogodbenem roku začeti z uveljavljanjem pogodbe-
nih ali drugih obligacijskih in stvarno pravnih pravic oziroma
zahtevkov zoper tako pogodbeno stranko.

Za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega
posla imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posamezne-
ga pravnega posla razpolaganja, če skrbnik pravnega posla
ni določen že v pogodbi.

54. člen
Izkupiček razpolaganja (npr. kupnina od prodaje) in

upravljanja s stvarnim premoženjem je prihodek proračuna
države.

Vplačilo izkupička iz prvega odstavka tega člena se izve-
de na enotni zakladniški račun države s sklicem na številko, ki
jo določi računovodska služba neposrednega uporabnika.

Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki drža-
ve, pridobljeni iz naslova razpolaganja in upravljanja s stvar-
nim premoženjem, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup
in vzdrževanje stvarnega premoženja države, na način, dolo-
čen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna države.

55. člen
O zaključenem postopku razpolaganja upravljavec ob-

vesti pristojno ministrstvo, ta pa vlado. Vlada o realizaciji
posameznih programov upravljavcev obvesti Državni zbor
Republike Slovenije v zaključnem računu proračuna.

V. UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

56. člen
Pravica upravljanja s stvarnim premoženjem obsega

zlasti:
– skrb za pravno urejenost stvarnega premoženja,
– tekoče vzdrževanje stvarnega premoženja,
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– investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, če
ni z zakonom, proračunom, predpisom vlade ali finančnim
načrtom posrednega uporabnika drugače določeno,

– izvedbo oddaje v najem oziroma zakup, v skladu s
posamičnim programom upravljanja po tej uredbi,

– skrb za zavarovanje stvarnega premoženja in
– uporabo stvarnega premoženja kot dober gospodar.
Upravljanje po tej uredbi obsega tudi oblikovanje posa-

mičnega programa upravljanja, ki se nanaša na razpolagal-
ne pravne posle, ki pomenijo obremenjevanje nepremične-
ga premoženja države, v skladu s 64. členom te uredbe.

57. člen
Za izvedbo upravljavskih nalog je odgovoren predstoj-

nik upravljavca.
Pri upravljanju morajo upravljavci racionalno načrtovati

obseg uporabe stvarnega premoženja, brez nepotrebnih za-
log.

58. člen
Pravico in dolžnost upravljanja pridobijo upravljavci, ki

jih kot upravljavce določi zakon, podzakonski predpis vlade
ali sklep vlade.

O prenosu pravice upravljanja z upravljavca na novega
upravljavca odloča vlada, praviloma na predlog obeh uprav-
ljavcev (starega in novega) oziroma na utemeljen predlog
enega upravljavca.

a) Oddaja stvarnega premoženja v najem
oziroma zakup

59. člen
Stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od dru-

gih upravljavcev po tej uredbi in ga upravljavec ni predvidel
za postopek razpolaganja, se lahko odda v najem. V ta
namen mora pripraviti posamičen program upravljanja, ki
mora vsebovati:

– namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja,
– razloge za oddajo v najem,
– navedbo in opis stvarnega premoženja,
– dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega pre-

moženja (pravni pregled stvarnega premoženja),
– predlog pravnega posla in sklepa vlade,
– znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po

katerem je bila izračunana oziroma določena,
– druge, za odločanje pomembne okoliščine in podatke.

60. člen
Pri oddaji stvarnega premoženja države v najem se

uporabi metoda javne ponudbe. Za izvedbo javne ponudbe
se smiselno uporabljajo določbe poglavja IV.: Razpolaga-
nje, po tej uredbi, ki se nanašajo na metodo javne ponudbe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se oddaja
stvarnega premoženja države lahko opravi na podlagi meto-
de neposredne pogodbe, in sicer:

1. v primeru oddaje nepremičnin v najem, če je država
manj kot 50% solastnik nepremičnine,

2. v primeru oddaje stanovanj v najem zaposlenim pri
neposrednih uporabnikih,

3. če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in tra-
janje najema predviden letni prihodek od oddaje nepremič-
nine, nižji od 1,000.000 tolarjev, od oddaje premičnin pa
500.000 tolarjev,

4. če javna ponudba ni uspela, v roku dveh mesecev
po neuspeli javni ponudbi,

5. v primeru oddaje stvarnega premoženja izključno za
potrebe nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij
oziroma društev mladih, ki delujejo na področju šolstva,

znanosti ali športa, zdravstva ali sociale ter kulture ali člove-
kovih pravic,

6. če se stvarno premoženje odda osebi javnega prava
in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od
deset let, ali če se stvarno premoženje odda osebi, ki ji je
podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne
sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti
daljši od dvajset let.

61. člen
O oddaji v najem odloči vlada po poprejšnjem pregle-

du posameznega programa upravljanja in obravnavi pogod-
be na seji strokovne komisije in komisije za administrativne
zadeve, razen kadar gre za oddajo nepremičnin, v katerih
se izvaja počitniška dejavnost, kjer odločitev sprejme pred-
stojnik uporabnika.

62. člen
Upravljavec stvarnega premoženja določi v najemni po-

godbi tudi, da nosi najemnik stroške uporabe stavbnega
zemljišča ter stroške zavarovanj, če cena zavarovanja ni
upoštevana v najemnini. Zavarovalne police, ki jih sklepa
najemnik, se morajo vinkulirati v korist države.

b) Zavarovanje stvarnega premoženja

63. člen
Stvarno premoženje se mora zavarovati, če zakon tako

določa. Zavaruje se na način, kot ga predpisuje zakon, ali
na način, ki je za stvarno premoženje najprimernejši, pravi-
loma za običajne rizike.

O zavarovanju stvarnega premoženja odloča predstoj-
nik neposrednega uporabnika ob upoštevanju analize stro-
škov in koristi zavarovanja v preteklih 5 letih, pri tem pa
mora upoštevati načeli učinkovitosti in gospodarnosti razpo-
laganja s proračunskimi sredstvi.

c) Obremenjevanje nepremičnega premoženja

64. člen
Upravljavec oblikuje, na predlog zainteresirane osebe,

posamičen program upravljanja tudi v primeru obremenjeva-
nja nepremičnega premoženja države. Pri tem upravljavcu
ni potrebno izvesti pripravljalnih dejanj, ki se nanašajo na
ocenjevanje nepremičnega premoženja, razen če oceni, da
je to v konkretnem primeru potrebno.

Če gre za vzpostavljanje služnosti, jo je potrebno na-
tančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno
in gospodarno. Služnost, ustanovljena na nepremičnini dr-
žave, je odplačna, razen če ni z zakonom ali predpisom
vlade drugače določeno.

Obremenitev nepremičnine se izvede z neposredno
pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo, razen, če se
izkaže interes dveh ali več oseb za pridobitev istih pravic na
isti nepremičnini države. V tem primeru se za postopek
obremenjevanja nepremičnega premoženja uporabljajo do-
ločbe o oddaji v najem oziroma v zakup po tej uredbi.

VI. INTERNI IN ZUNANJI TRG NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA

a) Interni trg nepremičnin

65. člen
Interni trg nepremičnin predstavlja organiziran trg po-

nudbe nepremičnin države in povpraševanja po nepremični-
nah za potrebe države, ki se oblikuje na podlagi:
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1. načrtov nabav in gradenj ter njihovih sprememb in
dopolnitev, ki predstavljajo povpraševanje po nepremični-
nah ter

2. letnih programov prodaje, ki predstavljajo ponudbo
nepremičnin.

Interni trg nepremičnin vodi in aktivno organizira servis.
Udeleženci internega trga so lahko le upravljavci, ki so

neposredni proračunski uporabniki. Upravljavci, ki so po-
sredni proračunski uporabniki, se udeležujejo internega tr-
ga preko pristojnih ministrstev oziroma Generalnega sekre-
tariata Vlade Republike Slovenije.

66. člen
Načrt nabav in gradenj in letni program prodaje morata

biti posredovana servisu v objavo na internem trgu takoj po
sprejemu načrta nabav in gradenj na vladi (peti odstavek
25. člena zakona o javnih financah) oziroma po sprejemu
predloga letnega programa prodaje na vladi (prvi odstavek
80.č člena zakona o javnih financah).

Načrt nabav in gradenj je objavljen na način, določen v
predpisu iz 69. člena te uredbe, še 30 dni po sprejemu na
vladi, letni program prodaje pa še 30 dni po njegovem
sprejemu v Državnem zboru Republike Slovenije.

Po izteku zadnjega dne objave iz prejšnjega odstavka
tega člena se upravljavcu nepremičnine, uvrščene na interni
trg, izda potrdilo, da je bila objava izvedena. Izdaja potrdila
se zadrži, če tako, na podlagi utemeljenega razloga, servisu
predlaga eden od udeležencev internega trga, vendar ne
več kot 20 dni, razen če vlada ne odloči drugače.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
izda potrdilo že pred potekom rokov iz prvega in drugega
odstavka tega člena, če se udeleženca internega trga spo-
razumeta (samostojno ali ob pomoči vodje internega trga) o
prenosu pravice upravljanja ter ga predložita vladi, ki o njem
odloči, v skladu z drugim odstavkom 58. člena te uredbe.
Hkrati lahko vlada odloči tudi o prenosu sredstev med uprav-
ljavcema, v skladu z zakonom.

67. člen
Povpraševanje po nepremičnini, ki izhaja iz načrta na-

bav in gradenj, je na internem trgu najkasneje do izteka roka
iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe. Po pridobi-
tvi potrdila iz tretjega odstavka prejšnjega člena te uredbe
lahko upravljavec nadaljuje s postopki, predvidenimi s pred-
pisi o javnih naročilih.

Ponudba nepremičnin, ki izhaja iz letnega programa
prodaje, je na internem trgu najkasneje do potrditve posa-
meznega programa prodaje s strani vlade. V času od izteka
roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena te uredbe do
vladne potrditve posameznega programa je nepremičnina,
za katero je že bilo izdano potrdilo, še vedno na internem
trgu, vendar z oznako, da je bilo potrdilo servisa že izdano.

b) Zunanji trg nepremičnin

68. člen
Zunanji trg nepremičnin vodi servis, na podlagi podat-

kov in objav, ki jih posredujejo upravljavci. Upravljavci mora-
jo poleg objave posredovati servisu tudi:

– dokazilo, da so zaključili postopek interne objave
(sklep vodje internega trga po tretjem odstavku 66. člena te
uredbe) in

– dokazilo, da je hkrati z objavo na zunanjem trgu
nepremičnin izvedena tudi objava v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije oziroma dnevnih časopisih, kot to določa ta
uredba.

69. člen
Povpraševanje na zunanjem trgu nepremičnin pred-

stavljajo javni razpisi, oblikovani po predpisih o javnih naro-
čilih.

Ponudbo na zunanjem trgu nepremičnin predstavljajo
objave javne dražbe, javne ponudbe ali javno zbiranje po-
nudb.

Načela in vsebino ter organizacijo, vodenje in nadzor
internega oziroma zunanjega trga predpiše Ministrstvo za
finance na predlog servisa.

VII. EVIDENCA PRAVNIH POSLOV O PRIDOBIVANJU,
RAZPOLAGANJU IN UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNIM

PREMOŽENJEM DRŽAVE

70. člen
Evidenco pravnih poslov o pridobivanju, razpolaganju

in upravljanju nepremičnega premoženja države vodi stro-
kovna komisija, na podlagi sprejetih sklepov vlade. Strokov-
na komisija o svojem delu poroča vladi enkrat letno oziroma
na vsakokratno zahtevo vlade.

Upravljavci so dolžni kopijo sklenjenega pravnega po-
sla, ki pomeni pridobivanje nepremičnin oziroma razpolaga-
nje ali upravljanje s stvarnim premoženjem države, posredo-
vati vladi.

VIII. EVIDENCA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE

71. člen
Upravljavci vodijo evidenco državnega nepremičnega

premoženja, ki ga imajo v upravljanju.
Servis vodi skupno evidenco nepremičnin države.
Upravljavci so dolžni o vsaki spremembi v svoji eviden-

ci nepremičnin obveščati servis, najkasneje v roku 15 dni
po spremembi.

Na zahtevo servisa so upravljavci dolžni posredovati
vse podatke, ki jih servis zahteva v zvezi z nepremičnim
premoženjem države.

Servis je dolžan enkrat letno preveriti usklajenost po-
datkov evidence nepremičnega premoženja države z evi-
denco o tem premoženju pri Geodetski upravi Republike
Slovenije ter o obsegu in stanju nepremičnin obvestiti vlado.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

72. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01, 62/01 in 103/01),
in sicer v delu, ki se nanaša na stvarno premoženje.

73. člen
Ministrstvo za finance mora pripraviti predpis iz 69.

člena te uredbe v roku 60 dni od uveljavitve te uredbe.
Servis mora v roku 90 dni od uveljavitve te uredbe

pripraviti obrazce za pripravo letnih programov po tej uredbi.

74. člen
Upravljavci nepremičnin so v roku 45 dni po uveljavitvi

te uredbe dolžni vzpostaviti ažurno evidenco nepremičnin,
ki jih imajo v upravljanju in jo takoj posredovati servisu,
servis pa je dolžan v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe
vzpostaviti skupno evidenco nepremičnin v lasti države.
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75. člen
Interni in zunanji trg nepremičnin začneta delovati v

roku šestih mesecev po uveljavitvi te uredbe.

76. člen
Postopki razpolaganja in upravljanja, ki so bili začeti do

uveljavitve te uredbe, se končajo po predpisih, ki so veljali
pred uveljavitvijo te uredbe.

Ne glede na določbe te uredbe, ki določajo pogoje za
imenovanje pooblaščene osebe za izvedbo postopkov raz-
polaganja in upravljanja, lahko z delom na tem področju
nadaljuje tudi tista oseba, ki je to delo začela opravljati vsaj
eno leto pred uveljavitvijo te uredbe.

77. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 460-25/2002-1
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
499. Pravilnik o kakovosti gorčice

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-
ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o kakovosti gorčice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in

označevanje, ki jih mora v prometu izpolnjevati gorčica.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za gorčico iz

uvoza, ki se proizvaja in daje v promet v posameznih drža-
vah članicah Evropske unije, če so skladne z njihovo nacio-
nalno zakonodajo.

2. člen
Predpakirana gorčica mora biti označena v skladu s

predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pra-
vilnikom.

3. člen
Pri izdelavi gorčice se lahko glede na tehnološko upra-

vičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja
aditive za živila.

4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno od-

stopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količi-
ne za predpakirano gorčico morajo biti v skladu s predpi-
som, ki ureja predpakirane izdelke.

II. POSEBNE DOLOČBE

5. člen
Gorčica je zmes, ki se dobi z mešanjem kisa ali tekoči-

ne, ki vsebuje ocetno kislino, in gorčičnih semen Brassica
nigra, Brassica juncea, Sinapsis alba ali gorčične moke,
dobljene iz teh semen. Gorčica se lahko dobi tudi z meša-
njem zgoraj naštetih semen in gorčične moke, ki so ji lahko
dodana naslednja živila ali sestavine živil: vino, sadno vino,
jedilna sol, sladkor, aromatične rastline in začimbe ter ek-
strakti, pridobljene iz teh aromatičnih rastlin in začimb.

Gorčica, izdelana iz razredčene ocetne kisline, se mo-
ra označiti kot »gorčica z razredčeno ocetno kislino«.

Pri proizvodnji gorčice ni dovoljeno uporabljati sintetič-
nih eteričnih olj.

III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Gorčica mora biti proizvedena in označena v skladu s

posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra
2003.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je gorčica,
proizvedena pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu
do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega roka upora-
bnosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati do-

ločbe 9. in 10. člena pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli,
pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju
(Uradni list RS, št. 56/99, 59/99-ZTZPUS in 2/00).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 324-01-11/2002
Ljubljana, dne 14. decembra 2003.

mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje

500. Pravilnik o kakovosti pecilnega praška, praška
za puding in vanilijevega sladkorja

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-
ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o kakovosti pecilnega praška, praška za puding

in vanilijevega sladkorja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in

označevanje, ki jih morajo v prometu izpolnjevati pecilni
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prašek, prašek za puding in vanilijev sladkor (v nadaljnjem
besedilu: izdelki).

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz
uvoza, ki se proizvajajo in dajejo v promet v posameznih
državah članicah Evropske unije, če so skladne z njihovo
nacionalno zakonodajo.

2. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s

predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pra-
vilnikom.

3. člen
Pri proizvodnji izdelkov se lahko glede na tehnološko

upravičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki
ureja aditive za živila, in arome v skladu s predpisom o
aromah.

4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno od-

stopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količi-
ne za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpi-
som, ki ureja predpakirane izdelke.

II. POSEBNE DOLOČBE

a) Pecilni prašek

5. člen
Pecilni prašek je izdelek, ki se uporablja za vzhajanje

testa oziroma za povečanje prostornine testa s sproščanjem
plinov. Sestavljen je iz nosilca ogljikovega dioksida (natrijev
hidrogen karbonat, kalijev karbonat, amonijev bikarbonat ali
natrijev karbonat) in kislin (vinska kislina, citronska kislina,
mlečna kislina, jabolčna kislina, fosforjeva kislina in lakton)
ali njihovih soli.

Pri izdelovanju pecilnega praška se lahko kot redčilo
uporablja samo škrob.

6. člen
Pecilni prašek z vanilinom mora vsebovati najmanj 1%

vanilina oziroma temu ustrezno količino etilnega vanilina.

7. člen
Pecilni prašek je lahko v prometu samo kot predpaki-

ran izdelek.

8. člen
Označba za pecilni prašek mora vsebovati tudi poda-

tek, za kakšno količino moke se lahko uporabi označena
količina pecilnega praška.

b) Prašek za puding

9. člen
Prašek za puding je izdelek, dobljen z mešanjem škro-

ba in drugih ustreznih sestavin, bistvenih za okus in strjeva-
nje pudinga.

Sestavina, ki je bistvena za okus pudinga, se mora
označiti v imenu izdelka (npr. vanilijev, jagodni, itd.).

Pri izdelavi praška za puding se lahko uporabljajo pše-
nični, koruzni ali rižev škrob. Krompirjev škrob se lahko
uporablja le, če je po posebni obdelavi primeren za ta na-
men.

Prašek za puding se lahko aromatizira z naravnimi,
naravno identičnimi ali umetnimi aromani in barva z barvili za

živila. Iz imena praška za puding mora biti razvidno, katere
arome so bile uporabljene (npr. prašek za puding z okusom
vanilije).

10. člen
Prašek za puding mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora praškast in brez kepic;
– vonj in okus morata ustrezati posamezni vrsti praška

za puding;
– ne sme vsebovati tujih primesi.

11. člen
Prašek za puding, aromatiziran z vanilinom ali etilnim

vanilinom, se lahko označi kot »prašek za puding z okusom
vanilije«.

12. člen
Prašek za puding je lahko v prometu samo kot predpa-

kiran izdelek.

c) Vanilijev sladkor

13. člen
Vanilijev sladkor je mešanica sladkorja in vanilije v pra-

hu, ki mora vsebovati najmanj 10% vanilije v prahu.

14. člen
Vanilinov sladkor je mešanica sladkorja z vanilinom, ki

mora vsebovati najmanj 1% vanilina. Namesto vanilina se
lahko uporabi ustrezna količina etilnega vanilina.

Prepovedano je dajati v promet mešanico vanilijevega
sladkorja z vanilinovim sladkorjem.

III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s

posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra
2003.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki,
proizvedeni pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu
do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega roka upo-
rabnosti.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati do-

ločbe 15. do 26. člena pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli,
pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju
(Uradni list RS, št. 56/99, 59/99-ZTZPUS in 2/00).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 324-01-43/2001
Ljubljana, dne 14. januarja 2003.

mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje
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OBČINE

DOL PRI LJUBLJANI

501. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 2. seji dne 22. 1. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija
župana.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada
nadomestilo za delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se
oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Dol pri Ljubljani, ki sodi v 6. skupino občin, določen količ-
nik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada tudi funkcij-
ski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno in mu pripada
največ 40% plače župana. Merila za oblikovanje plače pod-
župana in višino plače določa ta pravilnik.

4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače
župana.

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodat-
ki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti razen dodatka za delovno do-
bo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo
poklicno.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 20% plače

župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog plače

župana 10%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po

pooblastilu plače župana 10%
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu

pripada plača, ki bi jo dobil župan.
O višini plače oziroma o plačilu za opravljanje funkcije

v skladu s tem pravilnikom izda sklep komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

znaša največ 7% plače župana, ki je z zakonom določena za
poklicno opravljanje funkcije. V primerih ko gre za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župa-
na ali zaradi nadomeščanja po zakonu) znaša plačilo za
opravljanje funkcije 15% plače župana

oziroma
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sve-

ta 15% plače župana.
O višini plačila za opravljanje funkcije člana občinske-

ga sveta izda sklep komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

7. člen
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.

Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije
člana občinskega sveta in podžupana se izvršijo določbe
tega pravilnika.

III. SEJNINA

8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki
se izplača za udeležbo na seji na podlagi evidence prisotno-
sti

Sejnina za posamezno sejo znaša 40% zneska plačila
za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ki je oprede-
ljen v 6. členu tega pravilnika.
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9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do sejnine v višini največ 10% za predsednika oziro-
ma največ 7% plače župana za člana. Sejnine ne smejo
letno preseči najvišjega možnega zneska.

Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani ob-

činske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z
izvedbo lokalnih volitev in referenduma pravico do enkratne-
ga nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02).

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Dol pri Ljubljani. Stroški
prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre

za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali taj-
nik občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ki pri-

padajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom
nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občin-
skega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za
nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenova-
nja na podlagi evidence prisotnosti na sejah.

16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odbo-
rov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali
župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določe-
nem znesku.

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov, št. 11007-1/99-2 z dne 4. 5.
1999 in spremembe in dopolnitve tega pravilnika št. 11007-
1/99-3 z dne 14. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 40/99 in
109/99).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 11007-2/2002-2
Dol pri Ljubljani , dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

GROSUPLJE

502. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Stranska vas

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine
Grosuplje na 3. redni seji dne 22. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Stranska vas

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za par-

celo vpisano v vl. št. 865, parc. št. 433, travnik v izmeri
403 m2.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Št. 465-31/99
Grosuplje, dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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503. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Mali vrh

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine
Grosuplje na 3. redni seji dne 22. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Mali vrh

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za par-

celo vpisano v ZK vl. št. 616, parc. št. 1210/3, pot v izmeri
162 m2.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Št. 46500-08/98
Grosuplje, dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

504. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ilova gora

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine
Grosuplje na 3. redni seji dne 22. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Ilova gora

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zem-

ljišču pripisano v ZK vl. št. 162, parc. št. 877/2, pot v
izmeri 1328 m2, k.o. Ilova gora.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46500-52/99
Grosuplje, dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IDRIJA

505. Odlok o spremembi odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Idrija

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), prve alinee prvega od-
stavka 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02), 3. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je
Občinski svet občine Idrija na 2. redni seji dne 23. 1. 2003
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o gospodarjenju s stavbnimi

zemljišči v Občini Idrija

1. člen
V odloku o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Obči-

ni Idrija (Uradni list RS, št. 96/01) se v 8. členu besedilo
»štiri člane« nadomesti z besedilom »šest članov«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 00200-3/01
Idrija, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

506. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Idrija

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 26. člena zakona o poli-
tičnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US,
1/99, 24/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je
Občinski svet občine Idrija na 1. redni seji dne 23. 1. 2003
sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Idrija

1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih voli-
tvah za Občinski svet občine Idrija, dobi sredstva iz proraču-
na Občine Idrija sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je
dobila na volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine
Idrija, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Idrija (število
veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x
50:100).

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
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Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,5% sredstev, ki jih ima Občina
Idrija opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obči-
ne in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog.

2. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo me-

sečno.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

financiranju političnih strank v Občini Idrija (Uradni list RS,
št. 23/01).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2003.

Št. 02400-1/03
Idrija, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

MARKOVCI

507. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine
Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za

leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni obči-
ne.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov Proračunsko

leto 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 682.049

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 661.249
70 DAVČNI PRIHODKI 636.435

700 Davki na dohodek in dobiček 125.458
703 Davki na premoženje 487.103

704 Domači davki na blago in storitve  23.874
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  24.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.  17.158
711 Takse in pristojbine  2.946
712 Denarne kazni  50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  160
714 Drugi nedavčni prihodki  4.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI  8.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  5.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 3.000

73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI  12.800

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  12.800
 institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  763.049
40 TEKOČI ODHODKI  121.064

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  23.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  11.900
402 Izdatki za blago in storitve  71.164
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve  15.000

41 TEKOČI TRANSFERI  192.650
410 Subvencije  12.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  71.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

društvom 34.107
413 Drugi tekoči domači transferi  74.693
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  406.124
420 Nakup in gradnja OS  406.124

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  43.211
430 Investicijski transferi  43.211

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  –81.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko
leto 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV  –

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV  4.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV

440 Dana posojila  4.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV –4.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko
leto 2003

VII. ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –85.000
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  85.000
PRETEKLEGA LETA

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kon-
tov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se
ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske
odhodke in obratno.

Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2003 in njegovi realizaciji.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna RS, za leto 2003 in 2004
(ZIPRS0304).

Kolikor bo župan v pogodbi v breme občinskega prora-
čuna dogovoril krajše plačilne roke kot jih predpisuje
18. člen zakona o javnih financah, je potrebno dogovoriti
nižjo pogodbeno ceno.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna

za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu
2003 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višin
5,000.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom ZJF.

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen
Občina se za proračun leta 2003 za kritje presežkov

odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

Občina v letu 2003 ne daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustano-
viteljica je Občina Markovci.

10. člen
Za leto 2003 se pravne osebe javnega sektorja na

ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim
fizičnim in pravnim osebam.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/02-3
Markovci, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

508. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine
Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2004

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za leto

2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih

Skupina/podskupina kontov  Proračunsko
leto 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 812.030
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 707.530
70 DAVČNI PRIHODKI 680.782

700 Davki na dohodek in dobiček 131.229
703 Davki na premoženje 521.524
704 Domači davki na blago in storitve  28.029
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  26.748
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.   19.947
711 Takse in pristojbine  3.081
712 Denarne kazni  50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  170
714 Drugi nedavčni prihodki  3.500
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72 KAPITALSKI PRIHODKI  3.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 3.000

73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI 101.500

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 101.500
 institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 907.030
40 TEKOČI ODHODKI 131.488

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  24.058
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  12.447
402 Izdatki za blago in storitve  75.483
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve  19.500

41 TEKOČI TRANSFERI 206.034
410 Subvencije  15.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  74.809
412 Transferi neprofitnim organizacijam in društvom

 34.419
413 Drugi tekoči domači transferi  81.806
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 533.508
420 Nakup in gradnja OS 533.508

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  36.000
430 Investicijski transferi  36.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  –95.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko
leto 2004

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV  5.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV

440 Dana posojila  5.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 35.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko
leto 2004

VII. ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –60.000
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  60.000
PRETEKLEGA LETA

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kon-
tov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se
ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske
odhodke in obratno.

Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2004 in njegovi realizaciji.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna RS, za leto 2003 in 2004
(ZIPRS0304).

Kolikor bo župan v pogodbi v breme občinskega prora-
čuna dogovoril krajše plačilne roke kot jih predpisuje
18. člen zakona o javnih financah, je potrebno dogovoriti
nižjo pogodbeno ceno.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini

11,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna

za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu
2004 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini
8,000.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom ZJF.

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen
Občina se za proračun leta 2004 za kritje presežkov

odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

Občina v letu 2004 ne daje poroštev za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovite-
ljica je Občina Markovci.

10. člen
Za leto 2004 se pravne osebe javnega sektorja na

ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim
fizičnim in pravnim osebam.
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V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Markovci v

letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/02-4
Markovci, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

509. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem
Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za
leto 2003

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 12/99 – pop. sklep US, 59/99 – odl.
US, 70/00, 100/00, 16/02 – sklep US, 51/02) in 16.
člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99,
110/00 in 76/02) in 16. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02), je Občinski
svet občine Markovci na 3. redni seji dne 23. 1. 2003
sprejel

S K L E P
o ceni priključnine na KTV sistem Markovci

in vzdrževalnine kabelske televizije
za leto 2003

I
Cena priključnine na KTV sistem Markovci za posa-

meznega naročnika je 80.000 SIT + DDV.
Možno je odplačilo na 10 obrokov.
Priključnina se plača na transakcijski račun Občine

Markovci.

II
Cena vzdrževalnine, ki zajema vse stroške v zvezi s

kabelskim sistemom in razširjeno reprodukcijo, znaša
1.200 SIT + DDV.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2.
2003.

Št. 380-05/02-4
Markovci, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

510. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih
programov v vrtcu v Občini Markovci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
noizobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci (Uradni
vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99 in 9/99) in 16. člena
statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00
in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. seji dne
23. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi cene vzgojnovarstvenih programov

v vrtcu v Občini Markovci

1
Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od

1. 2. 2003 dalje mesečno na otroka
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine

(od enega do treh let) 71.000 SIT
– druge starostne skupine

(od treh let do vstopa v šolo) 54.000 SIT

2. v poldnevnem (6-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine

(od enega do treh let) 42.600 SIT
– druge starostne skupine

(od treh let do vstopa v šolo) 32.400 SIT

2
Starši otrok, za katere je Občina Markovci po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezerva-
cijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu
pisno napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsot-
nosti otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30%
prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Markovci
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

3
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 2. 2003 dalje.

Višino plačila staršev na podlagi pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00,
111/00 in 92/02) določa Občinska uprava občine Markov-
ci v upravnem postopku.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se
začne 1. 2. 2003.

Št. 380-05/02-3
Markovci, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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511. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine
Markovci

Na podlagi 16. in 39. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski
svet občine Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju Nadzornega odbora

občine Markovci

1
Imenuje se Nadzorni odbor občine Markovci v nasled-

nji sestavi:
1. TOPLAK Stanislav, Sobetinci 25, Markovci
2. KOVAČIČ Peter, Prvenci 16/a, Markovci
3. VIDMAJER Mateja, Zabovci 76, Markovci
4. VESENJAK Peter, Nova vas pri Markovcih 91, Mar-

kovci
5. TOPLAK Franc, Strelci 5, Markovci.

2
Predsednika nadzornega odbora izvoli nadzorni odbor

izmed svojih članov na prvi seji.

3
Mandatna doba izvoljenih članov nadzornega odbora

traja do izteka mandata sedanjega Občinskega sveta obči-
ne Markovci.

4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 032-02/03-2
Markovci, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

VELIKA POLANA

512. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine
Velika Polana

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 45. člena statuta Občine
Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) in v skladu z ured-
bo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ura-
dni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine
Velika Polana na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 na predlog
župana sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Velika Polana

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občin-

ske uprave občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 67/99)
se peti odstavek v 21. členu spremeni in se glasi tako:

Tajnik občinske uprave mora imeti izobrazbo najmanj VII.
stopnjo pravne ali upravne smeri in opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati takoj in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 2-2/02
Velika Polana, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Velika Polana

Andrej Lebar l. r.

513. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velika
Polana

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavnega zemljišča Občine Črenšovci (Uradne objave, št.
1/88), v skladu 6. in 123. člena statuta Občine Velika
Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Velika Polana sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velika

Polana

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč v Občini Velika Polana za leto 2003 znaša
0,041 SIT.

2. člen
Ta sklep velja od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 4-2/02
Velika Polana, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Velika Polana

Andrej Lebar l. r.

514. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika
Polana

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Velika Polana na
2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana

1. člen
Za podžupana Občine Velika Polana se imenuje Hoz-

jan Jožef, roj. 3. 12. 1973, stanujoč Mala Polana 60.
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VLADA
515. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o

določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in
5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi

zneska trošarine za mineralna olja in plin

1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja

in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01, 5/02, 1/03 in 6/03) se v 1. členu spreme-
ni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak
2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za plinsko olje
za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak
2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in znaša za:

tolarjev
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do

0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do
manj kot 98 82.922

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98
ali več 82.922

2.1. plinsko olje za pogonski namen 65.417
2.2. plinsko olje za ogrevanje 7.192

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega

bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino
v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih
sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe
dalje.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-16
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

2. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana

opravlja funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o pred-
časnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana, podžupan Hozjan Jožef.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 1-2/02
Velika Polana, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Velika Polana

Andrej Lebar l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
497. Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB1) 1721

VLADA
498. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju

s stvarnim premoženjem države in občin 1767

515. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o dolo-
čitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin 1787
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500. Pravilnik o kakovosti pecilnega praška, praška za
puding in vanilijevega sladkorja 1777
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GROSUPLJE
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ska vas 1780

503. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali
vrh 1781

504. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ilova
gora 1781

IDRIJA

505. Odlok o spremembi odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Idrija 1781

506. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idri-
ja 1781

MARKOVCI

507. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2003 1782

508. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2004 1783

509. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markovci
in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2003 1785

510. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih progra-
mov v vrtcu v Občini Markovci 1785

511. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine
Markovci 1786

VELIKA POLANA

512. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delov-
nem področju Občinske uprave občine Velika Po-
lana 1786

513. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velika Po-
lana 1786

514. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Po-
lana 1786
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Pravkar izšloPravkar izšlo

Zakon o pravdnem postopku
z uvz uvz uvz uvz uvodnimi poodnimi poodnimi poodnimi poodnimi pojasnili doc. drjasnili doc. drjasnili doc. drjasnili doc. drjasnili doc. dr. Aleša Galiča. Aleša Galiča. Aleša Galiča. Aleša Galiča. Aleša Galiča

in prin prin prin prin prof. drof. drof. drof. drof. dr. Lo. Lo. Lo. Lo. Lojzjzjzjzjzeeeeettttta Udea Udea Udea Udea Udettttta ta ta ta ta ter ser ser ser ser stvtvtvtvtvarararararnim knim knim knim knim kazalomazalomazalomazalomazalom

DrDrDrDrDruga, suga, suga, suga, suga, sprprprprpremenjena in dopolnjena izdajaemenjena in dopolnjena izdajaemenjena in dopolnjena izdajaemenjena in dopolnjena izdajaemenjena in dopolnjena izdaja

ZPP, podobno kot ZKP, ZUP in drugi procesni zakoni, sodi v železni repertoar Zbirke predpisov,
ki jo že dolga desetletja izdaja Založba Uradni list. Novela Zakona o pravdnem postopku,
uveljavljena novembra 2002, naj bi predvsem spodbudila mirno reševanje sporov, kar naj bi tudi
zavrlo naraščanje števila sodnih zaostankov na slovenskih sodiščih. Spremembe in dopolnitve
zakona, ki jih v uvodnih pojasnilih podrobno razlaga docent ljubljanske pravne fakultete,
prinašajo še druge novosti, na primer o stroških postopka, v sporih iz družinskopravnih razmerij
in
za gospodarske spore, kjer ne veljajo več posebni roki.

Cena: 10607 · broširana izdaja: 51005100510051005100 SIT z DDV
10608 · vezana izdaja: 56005600560056005600 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Zakon o pravdnem postopku

– 10607 broširana izdaja 55555111110000000000 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10608 vezana izdaja 56005600560056005600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilka nara nara nara nara naročnikočnikočnikočnikočnikaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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